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RESUMO 

 

MORAES, Driele Oliveira da Silva. Psicopatia infantil e a importância do tratamento 

terapêutico. Trabalho de conclusão de curso (monografia). Rio de Janeiro: Uniabeu, 2018. 

 

A psicopatia infantil tem sido um assunto que vem preocupando a psiquiatria e os 

pesquisadores. Geralmente, esse transtorno é proveniente de ambiente familiar afetado por 

diversos conflitos, os quais geralmente são repetitivos e duram longos períodos. Psicopatas são 

incapazes de aprender com a punição ou modificar seu comportamento. A principal divergênc ia 

existente entre os estudiosos do tema é a eficácia dos tratamentos. Então, justifica-se a escolha 

do presente tema diante a complexidade que compõe a psicopatia infantil. Desta forma, o 

presente trabalho reside na ideia de esclarecer as perspectivas e características deste transtorno . 

Tem por objetivo através de um percurso metodológico bibliográfico, discutir a psicopatia 

infantil de maneira geral, suas características, tratamentos, entre outros; e aponta casos de 

crianças psicopatas para que se tenha um melhor entendimento deste. 

 

Palavras-chave: Psicopata; Características; Tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MORAES, Driele Oliveira da Silva. Childhood psychopathy and the importance of 

therapeutic treatment. Work of course completion (monograph). Rio de Janeiro: Uniabeu, 
2018. 

 

 

Childhood psychopathy has been a subject of concern to psychiatry and researchers. Generally, 

this disorder comes from a family environment affected by various conflicts, which are usually 

repetitive and last for long periods. Psychopaths are unable to learn from punishment or to 

modify their behavior. The main divergence among scholars is the effectiveness of treatments. 

Therefore, the choice of the present theme is justified in view of the complexity that makes up 

child psychopathy. In this way, the present work resides in the idea of clarifying the 

perspectives and characteristics of this disorder; has as objective through a bibliographic 

methodological course to discuss childhood psychopathy in general, its characterist ics, 

treatment, among others; and points out cases of psychopathic children to have a better 

understanding of this.  

 

Keywords: Psychopath; Characteristics; Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A psicopatia infantil se trata de um fenômeno que ainda é alvo de diversas discussões, 

pois há muita dificuldade em dar uma definição precisa da manifestação do transtorno nas 

crianças. Dar uma definição de psicopatia a uma criança é algo que pode possuir alto grau de 

generalização, pois para que se chegue ao diagnóstico é preciso que ocorra a realização de testes 

de personalidade, e, diante a isto, o psiquiatra deve se ater a sinais característicos, por exemplo, 

a manipulação excessiva; o prazer em maltratar animais, que é a característica mais presente 

nas crianças com este problema; entre outros. 

Geralmente, falar em psicopatia se refere a um efeito de designar uma pessoa que possui 

um padrão comportamental, que se caracteriza por um comportamento antissocial. Comumente, 

essas pessoas demonstram uma atitude de dominação que não tem medidas, e, é relacionado 

com a ocorrência de delinquência e outros fatores. Atualmente, a palavra “psicopata” está na 

boca das pessoas, ainda que na maioria das vezes seja utilizado de maneira enganada. Poucos 

transtornos são tão pouco compreendidos quanto a personalidade psicopática.  

Sobre a escolha de falar sobre o tema psicopatia infantil, podemos dizer que isto ocorreu, 

pois, o assunto psicopatia sempre foi algo que me interessou. Sempre gostei de assistir filmes, 

ou ler sobre psicopatia, mas foi na faculdade que o meu interesse despertou mais, após algumas 

aulas sobre patologias, e sobre um filme específico “precisamos falar sobre Kevin”. A partir 

deste momento, o assunto sobre a psicopatia infantil foi se tornando mais presente na minha 

vida. Após assistir um documentário sobre a menina Beth Thomas, que tentava matar seus pais 

e seus irmãos adotivos que surgiu a vontade de falar sobre o assunto, afinal, sempre ouvimos 

falar sobre psicopatas, queria saber com qual idade, se tem alguma causa específica para a 

psicopatia aflorar, e um dia assistindo alguns documentários sobre o assunto na casa de uma 

amiga, ela virou e me falou: “ué gente, o psicopata não é psicopata só na vida adulta não? 

Criança ele comete maldades, tô chocada”. Então, foi nesse momento que decidi falar sobre a 

psicopatia infantil, é um assunto importante para todos os envolvidos, profissionais e 

principalmente para os pais, que são os primeiros que devem perceber o comportamento 

diferente em seu, ou seus filhos e buscar ajuda adequada. 

Ao longo do desenvolver deste trabalho, será possível analisar, discutir e ter um melhor 

entendimento do que é a psicopatia infantil e seus aspectos. Diante a isto, serão pontuados 

alguns objetivos decorrentes da realização deste trabalho de conclusão de curso: 
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• Trazer uma compreensão do que é a psicopatia infantil, apontando as 

características, níveis e tratamento; 

• Compreender a psicopatia infantil do ponto de vista profissional psicológico, 

para uma melhor compreensão deste transtorno; 

• Descrever a importância e eficácia do tratamento. 

 

A metodologia para o desenvolvimento deste se deu a partir do método de pesquisa 

bibliográfica, o que se compôs por consultas de diversos títulos direcionados a temática, sendo 

estes de teor médico, jurídico e psicológico. Foram realizadas leituras de livros, artigos e 

documentos disponibilizados por meio eletrônico. 

A psicopatia infantil se trata de um assunto que possui pouca discussão e que é bem 

difícil de ser abordado, porém, infelizmente ele faz parte da realidade de algumas crianças. 

Alguns pais encontram-se perdidos diante o comportamento anormal de seus filhos, apesar de 

toda a ótima educação e amor que foram dados, o que pode ser algo assustador para eles. É algo 

que se desconhece, ser torna uma incógnita como algumas pessoas nascem desprovidas dos 

sentimentos afetivos básicos. Em certos casos, a criança pouco disfarça ou tenta dissimular, 

assim, demonstram abertamente comportamentos frios e violentos. Muitas delas são cruéis com 

os animais e outras são insensíveis as emoções alheias, inclusive dos membros de sua própria 

família. 

Estudos revelam que é muito possível que durante a nossa vida tenha passado um 

psicopata em nossa caminhada, não são nada além do que seres humanos comuns, a única coisa 

que os diferencia é a ausência de um sentimento: a empatia; que nada mais é do que a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, isto é, o psicopata é um sujeito que sofre de um 

transtorno psíquico, que afeta a sua forma de interação social, fazendo com que se comporte de 

forma irregular. 

O estudo sobre a psicopatia infantil é muito relevante, pois visa trazer uma melhor 

compreensão deste transtorno, e apontar a importância do tratamento precoce, neste caso cabe 

aos pais ao perceberem algo diferente durante a infância buscarem ajuda. destruição. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos, o primeiro “compreendendo a 

psicopatia”. Neste capítulo estará sendo descrito através de referenciais teóricos a conceituação 

de psicopatia, seu diagnóstico, sua história, tratamento, dentre outros fatores que giram em 

torno da mesma. 

No capítulo 2 “psicopatia infantil”, será demonstrado o que é a psicopatia infantil, suas 

características, casos e as formas de assistência à criança psicopata.  
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O terceiro capítulo “psicopatia infantil: o tratamento terapêutico e a importância da 

atuação do psicólogo”, aponta a possibilidade e o alcance do tratamento da psicopatia, o que 

ainda representa um desafio terapêutico para alguns autores; o psicopata do ponto de vista 

psicológico e as perspectivas do tratamento. 

O presente trabalho não esgota o assunto, ao contrário, são necessárias novas pesquisas 

devido a relevância do tema estudado. 
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CAPÍTULO I: 

COMPREENDENDO A PSICOPATIA 

 

 

O termo psicopatia é derivado do grego, seu significado se refere a psiquicamente 

doente. Foi utilizado no século XIX na denominação, de maneira genérica, de todas as doenças 

mentais. Deste então, a definição revelou-se com pouco consenso, tanto nos termos clínicos, 

quanto no âmbito forense. No entanto, o termo veio a difundir-se no começo do século XX, se 

enquadrando em um registro comportamental que já havia sido descrito anteriormente por 

distintos estudiosos (NUNES, 2009). 

No ano de 1809, Pinel referiu a perturbação a qual chamou de mania sem delírio, isto 

em decorrência de um caso de manifestação de impulsividade e de condutas problemáticas. 

Nunes (2009) descreve que no ano de 1857, Morel se referiu a esta categoria de 

comportamentos a loucura dos degenerados. No começo do século XX, Magnam já alargava a 

ideia de degeneração, então, ele introduziu a ideia de desequilíbrio mental. 

Foi na Escola Alemã de Psiquiatria, que o termo psicopatia foi utilizado, para a 

designação de um conjunto de características que se associavam a comportamentos que eram 

difíceis de explicar. O primeiro que se referiu ao termo foi Koch, no século XIX. Já em 1915, 

Kreapelin referia-se à personalidade psicopática, para dar nome ao funcionamento amoral ou 

imoral, subjacente a prática de determinados comportamentos criminosos (NUNES, 2009). 

No ano de 1923, Schnneider denominava a psicopatia como uma perturbação da 

personalidade, a qual teria a sua origem, frequentemente, no período da infância ou da 

adolescência. Ele apresentou uma tipologia para a personalidade psicótica, ela se baseava nas 

características iniciais que constituem a base do desenvolvimento de um determinado padrão 

de funcionamento (NUNES, 2009). 

Posteriormente, no ano de 1952, foi usado o termo sociopatia para denominar a 

perturbação. Mais tarde, na versão mais atual do Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Doenças Mentais (DSM-IV-TR1), é descrito que a perturbação antissocial da personalidade 

pode também se designar psicopatia, sociopatia ou perturbação dissocial da personalidade. 

Ainda é apontado no manual que o sujeito poderá ser diagnosticado com transtorno de 

personalidade antissocial se apresentar, no mínimo, três dos seguintes critérios, a partir dos 15 

anos de idade: 

                                                                 
1 Disponível em: http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cldfile/1426522730/6d77c9965e17b15/b37dfc58aad8cd4 

77904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf 
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• Incapacidade de adequação as normas sociais com relação a comportamentos lícitos, 

indicada pela execução repetida de atos que constituem motivos de detecção; 

• Vocação para enganar, como mentir repetidamente, fazer uso de nomes falsos para que 

obtenha vantagens físicas ou prazer; 

• Impulsividade ou fracasso na elaboração de planos para o futuro; 

• Agressividade e irritabilidade, advindas de repetidas lutas corporais ou agressões físicas ;  

• Não respeita a segurança própria ou alheia; 

• Um grande grau de irresponsabilidade e com consistência, isto provém por não se 

manter um comportamento consistente ou honrar obrigações financeiras; 

• Ausência de remorso, ao se ter indiferença em ter ferido, maltratado ou roubado alguém. 

 

Desta forma, nota-se que apesar de o manual DSM especificar algumas características 

semelhantes à dos psicopatas, a psicopatia não se trata necessariamente de um sinônimo de 

transtorno de personalidade antissocial, mas sim, é conceituada como uma constelação de 

distintos traços da personalidade, sendo um pensamento formado a partir da combinação de 

lembranças com acontecimentos atuais separados que enfatizam mais os traços afetivos e 

interpessoais. 

 

1.1. O que é a psicopatia 

 

Atualmente, o conceito de psicopatia é definido como um transtorno que se caracteriza 

pela realização contínua de um sujeito com atos antissociais, sem que isso seja sinônimo de 

delinquência; e, principalmente por uma incapacidade de seguir as normas sociais em muitos 

aspectos do desenvolvimento da adolescência e da vida adulta. Os portadores deste transtorno 

não apresentam quaisquer sinais de anormalidade mental, como por exemplo, alucinações, 

delírios, ansiedade excessiva, etc. o que torna o reconhecimento desta condição muito difíc il 

(IRIA; BARBOSA, 2008). 

Existem diversas definições referentes a psicopatia, elas variam de acordo com a função 

da legislação de cada país e das diferentes tradições científicas do mesmo. Ainda de acordo 

com Iria e Barbosa (2008), outra definição, é que a personalidade psicótica se trata de um 

funcionamento anormal e causador de sofrimento, a própria pessoa e as demais, com a presença 

de uma mórbida perversão de sentimentos, afetos, hábitos, impulsividades, etc., sem que haja 

qualquer desordem ao nível intelectual, com ausência de qualquer quadro de ilusão ou 

alucinação. 
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Atualmente, as pesquisas sobre a definição de psicopatia, partem das contribuições que 

são relacionadas a teorias, as quais, primariamente são propostas sobre o resultado de um 

processo de construção fundamentado em estudos empíricos. Segundo Iria e Barbosa (2008), 

estas pesquisas giram em torno de importantes proporções, além dos comportamentos 

antissociais em si, assim caracterizadas: 
 

1. A pessoa durante o contato que realiza com duas ou mais pessoas, no âmbito 

familiar ou social, possui um estilo enganador e arrogante. Isto pode vir redução da inibição ou 

um charme superficial, egoísmo, mentira, manipulação, etc.; 

2. A pessoa possui experiência afetiva deficiente, sente pouco remorso e culpa; é 

insensível e não aceita as responsabilidades por seus atos, usa negação e desculpas por exemplo;  

3. É notável a existência de um comportamento extremamente impulsivo ou sem 

responsabilidade; isto inclui uma contínua busca por emoção, falha em pensar antes de agir e 

um estilo de vida insatisfatório. 
 

Pode-se dizer que a psicopatia está sempre envolvida com comportamentos antissocia is, 

todavia, nem todos estes comportamentos devem ser associados à psicopatia. De acordo com 

Morana (2004), a psicopatia, comumente, pode ter sua compreensão sob dois aspectos: o 

descritivo e o psicodinâmico. O aspecto descritivo, é constituído com um transtorno de 

personalidade com consequências interpessoais e sociais, que se manifestam no 

comportamento da pessoa, o que a leva a realizar condutas antissociais e não empáticas. 

Já no aspecto psicodinâmico, são observáveis modificações na estruturação da 

personalidade da pessoa, o que a leva a estabelecer relações distorcidas e autocentradas com 

as pessoas, os afetos e normas sociais (MORANA, 2004). 

Frequentemente, o sujeito com psicopatia apresenta ausência de ansiedade ou depressão. 

A manifestação do comportamento antissocial do comportamento é uma das características 

mais fundamentais da psicopatia. Contudo, segundo Iria e Barbosa (2008) diversas são as 

características que são atribuídas ao funcionamento do comportamento psicótico.  

Portanto, pode-se dizer que as principais características da psicopatia, se referem a total 

ausência de afeto no sujeito, a incapacidade de expressar os sentimentos, o visíve l 

desconhecimento do que pode ser de relevância na vida do outro, a ausência de ansiedade, 

culpa e tensão emocional (IRIA; BARBOSA, 2008). 
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1.2. Características 

 

Atualmente, a psicopatia é entendida como um tipo de personalidade que tem como 

principais características a falta acentuada de culpa, remorso e preocupação empática com os 

outros. As pessoas que possuem este transtorno parecem carecer de emoções, com isto, não se 

importam com os sentimentos dos demais (HUSS, 2011). 

Além disso, eles possuem superficialmente um encantamento, manipulação, egocentria 

e têm um senso de grandiosidade além do normal. Geralmente, tem tendência a serem 

impulsivos, costumam assumir riscos e não planejar o futuro. Segundo Huss (2011) como já 

mencionado, normalmente, eles demonstram ter um comportamento antissocial e tem um 

controle comportamental muito pouco desenvolvido. 

Um dos primeiros pesquisadores que apresentou uma concepção definitiva da psicopatia 

foi Cleckley2. Ele enfatiza que há 16 características distintas, que definem ou compõem o perfil 

clínico do psicopata, serão citadas algumas delas abaixo: 

 

• Charme superficial e boa inteligência; 

• Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional (por isso a psicopatia 

não deve ser considerada doença mental, mas sim um transtorno mental); 

• Ausência de nervosismo; 

• Não confiável; 

• Falsidade e falta de sinceridade; 

• Ausência de remorso ou vergonha; 

• Comportamento antissocial inadequadamente motivado; 

• Fracasso em seguir um plano de vida. 
 

Por um grande período, elas foram utilizadas como base diagnóstica, para que assim 

pudesse ser obtido um prognóstico da psicopatia de uma pessoa. Com base nisto, um 

especialista em psicopatia moderna, Robert Hare, elaborou a medida de psicopatia mais 

amplamente usada, o denominando Psychopathy Checklist, o PCL. A partir das informações 

de Cleckley, Hare elencou 20 características que creditava aos psicopatas, e, utilizando uma 

pontuação para cada sintoma listado, determinou um mínimo de escore que, se atingido, 

configurava a psicopatia do indivíduo (HUSS, 2011).  

                                                                 
2 Esta concepção foi apresentada em seu livro “A máscara da sanidade”, publicado em 1941. 
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É muito importante que seja observado, que os psicopatas possuem completo controle 

racional. Eles não têm delírios, psicoses e nem problemas na razão. Ao contrário, como se vê, 

são aptos a manipularem as pessoas, sabem lidar muito bem com as situações vivenciadas para 

obter o que querem. Quando falamos em psicopatas, geralmente, nos referimos aos adultos. 

Todavia, desde o período da infância, há crianças que possuem psicopatia e já demonstram isto 

a partir da apresentação de alguns sintomas (HUSS, 2011). 

 

1.3. A mente de um psicopata 

 

A aparência é de uma pessoa normal, porém, com atitudes perigosas, rápido raciocínio 

e caráter manipulador. Eles têm grande capacidade de fazer qualquer coisa para satisfazer seus 

desejos. Não são todas as pessoas psicopatas que estão na criminalidade. Mas, quando estão, 

diferenciam-se dos demais tipos de delinquentes. Possuem frieza e impulsividade e veem os 

outros como suas presas emocionais. 

Silva (2011, p.2) descreve que “a psicopatia é considerada uma anomalia cuja incidênc ia 

no mundo é de 3% em homens e 1% em mulheres. O que se pode constatar que a cada 25 

pessoas, uma é psicopata”. 

Sgarioni (2009) enfatiza que ninguém se encontra livre de algum dia ter uma atitude 

psicopata, porém, isto apenas se torna um problema quando se torna algo constante e padrão. 

Desta forma, cabe ser dito que os psicopatas não podem ser considerados loucos. Pois sabem 

de maneira exata o que fazem e possuem boa distinção do certo e do errado. A deficiência de 

quem possui psicopatia encontra-se no campo dos afetos. 

Comparado ao cérebro que possui um funcionamento normal, o de psicopatas possuem 

menor atividade nas estruturas que são ligadas às emoções e maior nas ligadas à razão. Desta 

forma, Silva (2008, p.155) descreve que: 
 

Com a utilização da ressonância magnética funcional, muitos pesquisadores 

do comportamento humano passaram a utilizar o termo “cérebro sócia” 

(materiais e funcionais) envolvidos na orquestração de nossas interações 

sociais. Assim, ele é responsável pelos pensamentos e sentimentos que 

apresentamos quando nos relacionamos com outras pessoas. 
 

Abaixo serão vistas imagens do cérebro de uma pessoa com funcionamento normal 

(esquerda), um assassino que possui uma história de privação na infância (imagem do meio) e 

um assassino que não possui uma história de privação (direita). Na imagem abaixo, segundo 

(DEUS, 2011) as partes em vermelho e amarelo exibem uma atividade metabólica mais alta, e 
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em preto e azul, uma atividade metabólica mais baixa. O cérebro de um psicopata (direita) tem 

uma atividade muito baixa em muitas áreas: 

 
Figura 1 - Cérebro de uma pessoa normal (direita), um assassino com história de privação na infância (centro) 

e cérebro de um sociopata (direita). 

 
 

Fonte: Imagem de Adrian Raine3 

 

Na realização de uma pesquisa por Adrian Raine e outros pesquisadores, foram 

apontados 41 assassinos que possuíam um nível baixíssimo do funcionamento cerebral, o que 

indicava um déficit relacionado com a violência. O dano nesta região cerebral, pode trazer como 

resultado para a pessoa impulsividade, perda do autocontrole, imaturidade, emocional alterado 

e incapacidade para modificar o comportamento, o que pode ser um fator facilitador para a 

realização de atos agressivos (DEUS, 2011). 

 

1.4. Níveis variados de psicopatia 

 

1.4.1. Psicopatia de grau leve 

 

Sgarioni (2009) enfatiza que a maioria das pessoas que possuem comportamento 

psicopata correspondem ao grau leve, geralmente, eles encontram-se ao nosso lado, mas não 

são tão percebíveis, podem ser vizinhos, colegas de faculdade, o chefe do trabalho, dentre 

outros. No caso de grau leve, o diagnóstico já é mais difícil de ser obtido, neste caso, eles 

passam despercebidos diante a sociedade e dificilmente matam. 

São possuidores de uma inteligência que se encontra bem acima da média, porém, são 

possuem grande frieza, mentem, possuem muito charme e manipulação, muito dificilmente 

chegam a entrar para a penitenciária ao cometer algum ato ilícito, mas quando são presos, 

conseguem reduzir a pena, por seu comportamento exemplar.  Os traços de um psicopata já 

                                                                 
3 Disponível em: Google Imagens < http://www.cerebromente.org.br/n07/doencas/brains.jpg>  
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aparecem desde crianças, quando maltratam animais, agridem coleguinhas de escola e passam 

a mentir (SGARIONI, 2009). 

 

1.4.2. Psicopatia de grau moderado a grave 

 

Geralmente, eles tendem a apresentar semelhança nas características da psicopatia de 

grau leve, porém, as condutas que mais os tornam visíveis, é que neste caso há mais 

vulnerabilidade a execução de delitos graves. Neste caso, segundo Sgarioni (2009), são 

inseridos com uma maior facilidade na prisão. 

Neste grau, eles possuem agressividade, mentem frequentemente, são impulsivos e 

podem chegar a dar golpes e cometer assassinatos. Conseguem fazer tudo isto e que a sociedade 

os veja como pessoas normais, pois escondem estas características. Podem estar inseridos no 

mundo alcóolico e das drogas, os de grau grave sentem prazer em assassinar e seu prazer sexual 

está principalmente em ver seu parceiro sofrer (SGARIONI, 2009). 

Estas pessoas não conseguem conter por muito tempo os seus impulsos cruéis, e, é muito 

comum que possuam sentimento de tédio, depressão, transtorno de ansiedade e enjoam das 

coisas com facilidade, é por isto que estão sempre em busca de algo novo para fazerem e 

dificilmente completam o que começaram (SGARIONI, 2009). 

 

1.5. Infrações comuns de serem realizadas por pessoas com este transtorno 

 

A psiquiatria ressalta que algumas pessoas que sofrem desse transtorno ignoram as leis 

e as consideram barreiras que os impedem de chegar em seus objetivos, por isso, para eles, 

transgredir as leis é tão fácil. Desta forma, Silva (2008, p.102-103) descreve que: 

 
Eles jamais deixarão de apresentar comportamentos antissociais; o que pode 

mudar é a forma de exercer suas atividades ilegais durante a vida (roubos, desvio 

de verba, estupro, sequestro, assassinato etc.) Em outras palavras, a maioria dos 

psicopatas não é expert numa atividade criminal específica, mas sim passeia pelas 

mais diversas categorias de crimes, o que Hare denomina de versatilidade 

criminal. 
 

O psicopata pode cometer crimes de teor de contravenções penais, como por exemplo, 

porte de arma, disparo de arma de fogo, direção perigosa em via pública, provocação de 

tumulto, perturbação do sossego alheio, dentre outros. No contexto criminal cometem crimes 

como: homicídio, lesão corporal, violência doméstica, ameaça, sequestro, incêndio, formação 

de quadrilha, desobediência, desacato, dentre outros (SILVA, 2008). 
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Portanto, os crimes cometidos por estas pessoas podem ser divididos em: 

 

• Crimes contra o mercado financeiro; 

• Crimes hediondos; 

• Crimes de trânsito; 

• Crimes ambientais; 

• Crime de lavagem de dinheiro. 

 

Nestes casos, cabe ser ressaltado que a criminalidade não se trata de um componente 

essencial que compõe a definição do psicopata, mas sim o comportamento antissocial. Esse 

comportamento antissocial pode incluir crimes ou a infrações de leis, mas não se resume 

apenas a isso. Tem um grande emaranhado de comportamentos de explorações nas relações 

interpessoais que não podem ser classificados como infrações penais (SILVA, 2008). 

 

1.6. Tratamento 

 

A psicopatia não tem apresentado manifestações de que os tratamentos utilizados 

tenham mostrado melhora na redução da violência e da criminalidade, o que mostra sem 

eficácia qualquer tipo de tentativa de cura (SILVA, 2011). 

Certos tipos de tratamentos e medicamentos transcritos em outros transtornos não são 

aconselhados para a psicopatia. Segundo Silva (2011) existem algumas instruções e 

acolhimentos que podem auxiliar o psicopata. Portanto, não pode ser esquecido que os 

psicopatas geralmente necessitam de uma supervisão com muita precisão, qualquer falha pode 

trazer para a pessoa resultados inesperados. Medidas de punição têm mostrado um fraco efeito 

sobre a reincidência, mostrando resultados negativos. 

 

1.7. Psicopatia infantil 

 

Neste momento, haverá um desenvolvimento sobre a psicopatia infantil, que é a 

temática escolhida para este trabalho. De acordo com Silva (2008) definir uma criança psicopata 

é algo muito abstrato e ao realizar os testes de personalidade no paciente, o psiquiatra deve se 

ater a sinais específicos, como já ditos anteriormente. 

A psicopatia pode começar a ser vista em uma criança quando ela possui uma persistente 

incapacidade de se colocar no lugar do outro, principalmente quando os outros estão feridos ou 
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sentem dores. Isso pode ser o resultado de uma completa falta de sensibilidade. O mau 

comportamento aliado à crueldade praticada contra animais e outras crianças também são 

indícios fortes de que a criança pode sofrer de psicopatia (SILVA, 2008). 

Segundo Silva (2008) é possível identificar traços psicopáticos em crianças a partir dos 

três anos de idade. Há autores que enfatizam que, por não ter uma personalidade ainda formada, 

nenhuma criança pode ser chamada de psicopata. Para os que afirmam que a psicopatia pode 

sim ser diagnosticada ainda na infância, o diagnóstico de psicopatia em crianças é bastante 

complexo, principalmente quando ela vive em um ambiente familiar complicado e violento. 

É no período da adolescência que as características que envolvem a psicopatia 

costumam tornar-se bem mais visíveis, pois, já se começa a praticar atos infracionais devido à 

sua condição e isso pode acarretar o desenvolvimento de um assassino na vida adulta, ou não. 

Não é possível determinar com certeza o destino de uma criança psicopata. Ela possuir traços 

do transtorno não a condena a ser necessariamente um serial killer na vida adulta, por exemplo, 

muito embora a maioria dos casos conhecidos possua uma ligação com a infância do sujeito 

(SILVA, 2008). 
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CAPÍTULO II 

PSICOPATIA INFANTIL 

 

 

Diante o grande processo de evolução das características de alguns transtornos ao longo 

da infância e adolescência e pelo agravamento da criminalidade envolvendo jovens nos últimos 

anos, iniciou a ser ressaltada a relevância clínica e diagnóstica dos problemas comportamenta is 

de crianças que possuíam menos de seis anos, como indicadores de possíveis dificuldades 

futuras. Neste ponto de vista, não se pode desvalorizar o processo o qual cada fase do 

desenvolvimento do sujeito é importante e característica em suas manifestações e na formação 

da personalidade (RUTTER, 1992). 

É considerado que no período tanto da infância quanto da adolescência, ocorrem 

diversas manifestações de agressividade, impulsividade, dentre outros; em algumas ocasiões, 

podem ocorrer até mesmo os comportamentos delinquentes, que podem ou não envolver 

violência, sendo eles comuns ou características apenas de sintomas isolados e transitórios. 

Quando esses comportamentos persistem e são repetitivos ou violentos passam a ter 

significado psicopatológico, onde, segundo Rutter (1992) podem evoluir ou tornarem-se parte 

de um estágio inicial de transtornos que ficarão mais claros durante a fase adulta, como a 

psicopatia, por exemplo. 

De acordo com Rutter (1992) geralmente, os autores que se dedicam às investigações 

do comportamento infantil que envolve a agressividade, desobediência, intolerância à 

frustração, oposicionismo, impaciência, dentre outros, acreditam que essas manifestações 

podem ser englobadas na definição operacional de problemas de externalização. 

As questões de internalização, por sua vez, seriam relacionadas aos problemas 

depressivos, ansiosos, queixas somáticas e retraimento social. Essa terminologia, tende a 

facilitar a descrição de problemas com crianças pequenas, especialmente, ao referir-se às 

manifestações de externalização, evitando o agravo não manifestado claramente à expressão 

antissocial ou psicopata (RUTTER, 1992). 

O comportamento antissocial, geralmente, é apontado como um fator que possui uma 

grande prevalência na infância, principalmente entre os meninos segundo Rutter (1992), maior 

estabilidade ao longo do tempo e maior probabilidade de evoluírem para quadros clínicos mais 

graves na adolescência e na vida adulta. 
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As manifestações comportamentais que tendem a persistir não são firmes, elas podem 

passar por alterações graduais e progressivas conforme a criança se desenvolve. Assim, de 

acordo com Rutter (1992), os comportamentos considerados mais graves, por exemplo, brigas 

com armas, assaltos e arrombamentos, geralmente são antecedidos por comportamentos mais 

leves, como trapacear, gazear aula, furtar objetos de baixo valor e mentir. Com o passar do 

tempo, ainda pode ser acrescentado o consumo abusivo de álcool e drogas, e, especialmente nas 

meninas, ocorrer o surgimento de quadros depressivos ou ansiosos. 

Como é enfatizado por Rutter (1992) há a possibilidade de variação das características 

desses comportamentos, isto se dá de criança para criança, e, a partir da faixa etária em que se 

iniciam. Partindo daí, podem ser descritos dois grupos de antissociais: no primeiro, os 

comportamentos se iniciam na idade pré-escolar, com reações manifestas de oposicionismo e 

desafio, os quais ao evoluir resultam em sérios problemas de conduta na adolescência e na vida 

adulta. No segundo, os comportamentos antissociais são direcionados à juventude, estando 

fortemente apoiados na vantagem imediata e pelo grupo que o jovem está inserido. 

Por outro lado, há autores que ressaltam que esses comportamentos psicopatas que 

ocorrem na infância podem ser comportamentos delinquentes padrões que poderão ter sua 

manifestação mais tarde, se tornando um transtorno de personalidade. É, segundo Rutter (1992), 

devido a estes pontos ainda não tão esclarecidos, somados à intensidade e frequência de delitos 

e crimes envolvendo meninos e meninas nos dias atuais, que se nota um crescente interesse 

teórico e aplicado da psicopatia referente à infância e à adolescência. 

De acordo com Rutter (1992) em relação ao desenvolvimento de realização de pesquisas 

que giram em torno da psicopatia aplicado à infância e à adolescência há ainda muitas questões 

fundamentais que se mantêm sem resposta, especialmente, quanto a melhor forma de conceituá -

lo nas crianças. 

Futuras são as possibilidades, de pesquisas que vão ter seu principal foco a averiguação 

da psicopatia em si, levando em conta uma visão mais ampla das questões psicopatológicas da 

infância e adolescência, tem por objetivo estar gerando novos conhecimentos sobre a etiologia, 

seu grau em relação ao desenvolvimento e o grau de comorbidades que deve ser esperado em 

jovens. Rutter (1992) enfatiza que os estudos com essas pesquisas não devem ser restritos à 

busca de evidências apenas dos traços característicos da psicopatia adulta, estando abertas para 

considerar manifestações inusitadas em fases precoces. 

Frequentemente, a criança que exibir variados sintomas psiquiátricos que se encaixem 

como psicopatia não deve ser colocada como condenada a ser uma assassina ou serial killer 

quando se tornar adulta, mesmo que ainda a maior parte dos casos que mais são conhecidos e 
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evidentes na história dos grandes assassinatos em série tiveram suas primeiras manifestações 

logo na infância dos assassinos.  

Na perspectiva psiquiátrica, o recém-nascido e a mãe estabelecem um vínculo logo no 

início, onde tal vínculo com que a maior preocupação sejam as necessidades da criança, e, com 

isto, ela aprende a demonstrar suas necessidades e reconhecer a sensação de proteção e carinho 

emanada da mãe. A ausência desse vínculo, com o passar do tempo, pode afetar de forma direta 

o desenvolvimento da criança, o que poderá fazer que ela se torne alguém cuja capacidade de 

expressar suas emoções ou se importar com os sentimentos dos outros é reduzida. Segundo 

Silva (2008) tal característica está presente no psicopata, essa falta de ligação entre ele e outro.  

Desta forma, torna-se claro que certos fatores emocionais podem estar presentes na 

ciência das causas da psicopatia, quando ligadas com certos tipos de personalidades maternas 

específicas, que tornam a identificação possível por seus afetos contraditórios e inconsistentes 

que mudam muito rapidamente. Se esta for a personalidade da mãe da criança, a criança por 

sua vez desenvolverá a psicopatia mesmo que o lar não seja desfeito e nem existam longas 

separações maternas, o que explica a presença de psicopatas em famílias bem situadas 

economicamente.  

 

2.1. Características da criança psicopata 

 

Podem ser observáveis as características da psicopatia durante a infância até a idade 

adulta. Deve ser ressaltado que o diagnóstico exato só pode posto por especialistas e 

profissionais no assunto, afirma a autora, e ainda acrescenta que nestes casos, deve se atentar 

para a frequência e a intensidade com as quais estas características se manifestam (SILVA, 

2008). 

A criança psicopata possui uma irregularidade por sua incapacidade de formar relações 

sociais, e a pouca motivação para a realização para tarefas que requerem um esforço contínuo. 

Sabe-se que as primeiras manifestações de sinais de psicopatia em crianças podem ser 

detectadas a partir dos três anos de idade. 

A psicopatia pode ter seu início revelado em uma criança quando esta demonstra uma 

perseverante incapacidade de sentir empatia pelos outros, principalmente quando eles estão 

feridos ou sentem dores. Podendo ser isto o resultado de uma intensa falta de sensibilidade. O 

mau comportamento aliado à crueldade praticada contra animais e outras crianças também são 

indícios fortes de que a criança pode sofrer de psicopatia, como já dito, pois, o fato de maus 

tratos aos animais é um forte indício (SILVA, 2008). 
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Alguns especialistas apontam 3 anos de idade como a idade para que se reconheça a 

psicopatia na criança, já outros, dizem que nesta idade, pela criança ainda não ter uma 

personalidade formada, não pode ser denominada psicopata. Portanto, segundo Arianne (2012) 

sabe-se que o diagnóstico de psicopatia em crianças é bastante complexo, principalmente 

quando ela vive em um ambiente familiar complicado e violento. 

Stephen Scott, um renomado professor e especialista em saúde e comportamento 

infantil, aponta que o diagnóstico de psicopatia pode ser realizado em crianças desde os 3 anos 

de idade. Pois, como justificativa disto, é dito que as crianças psicopatas partilham 

comportamentos semelhantes aos de adultos psicopatas, como por exemplo, a combinação  de 

comportamentos antissociais com insensibilidade e falta de empatia. 

Crianças com psicopatia geralmente não conseguem entender ou estar na pele de outra 

pessoa, possuem um grande nível de insensibilidade e frequentemente não se importam. Diante 

à todas as informações referentes a crianças psicopatas, cabe aqui ser feita uma distinção e 

questionamento: Será que a criança simplesmente não se importa ou será que ela apenas não 

entende? Não é todo comportamento que deve ser sustentando e generalizado (ARIANNE, 

2012). 

Nestes casos, Silva (2008) ressalta que é importante não rotular. Crianças psicopatas 

demonstram uma profunda e extrema raiva pelos outros. Mas essa raiva, por exemplo, possui 

uma certa distinção de um comportamento explosivo isolado. Abaixo serão apontadas algumas 

características de crianças psicopatas: 
 

• tentam manipular emocionalmente ou chantageiam; 

• roubam; 

• praticam maldades contra amigos e irmãos, e não se arrependem; 

• maltratam, torturam e até matam animais; 

• não toleram frustração; 

• explodem ao serem contrariados; 

• culpam os outros por seus erros; 

• são bastante egocêntricos; 

• não tem solidariedade; 

• tem dificuldade em construir amizade verdadeira; 

• são arrogantes, até com os pais; 

• demonstram prazer ao ferir ou humilhar alguém; 

• cometem atos de vandalismo. 
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Frequentemente, as características de psicopatia em crianças tornam-se mais evidentes 

durante o período da adolescência, pois o sujeito inicia a prática aos atos infracionais devido à 

sua condição e quando isto não é percebido e auxiliado de maneira correta, pode trazer ao sujeito 

o desenvolvimento até mesmo de um assassino na vida adulta, ou não (SILVA, 2008). 

Não é tão claro e possível determinar com total certeza o que ocorrerá com o destino de 

uma criança psicopata. O fato de ela possuir traços do transtorno não a condena a ser 

precisamente um “serial killer” durante a sua vida adulta, por exemplo, muito embora a maioria 

dos casos conhecidos possua uma ligação com a infância do sujeito. 

Outro fator importante no desenvolvimento do transtorno em crianças se associa aos 

fatores externos, como por exemplo, os traumas de infância que possam acentuar a violênc ia 

do indivíduo, tais como os abusos que a criança sofre, sendo estes psicológicos, sexuais e 

agressões físicas (SILVA, 2008). 

Diante a isto, há sempre a discussão da possibilidade de a psicopatia ser um transtorno 

que se adquire de forma externa ou se já há uma predisposição genética para que isso ocorra. 

Até hoje os pesquisadores do assunto não conseguiram obter respostas claras sobre esse 

transtorno. 

 

2.2. Casos de psicopatia infantil 

 

2.2.1. Beth Thomas 

 

No ano de 1992, um documentário exibido no cinematográfico HBO realizado pelo 

psiquiatra Ken Magid mostrou ao mundo a história de Beth Thomas, uma menina de rosto 

angelical, porém que demonstrava traços extremos de uma personalidade fria e cruel. 

 
Figura 2 - Beth Thomas 

 
Fonte: (PSICONLINE, 2016)4 

 

                                                                 
4 Disponível em: http://www.psiconlinews.com/2016/01/o-chocante-caso-de-beth-thomas-a-menina-

psicopata.html 
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No ano de 1984, Beth e seu irmão foram adotados por um casal que não podia gerar 

filhos. Como descreve Souza (2016) tudo estava caminhando muito bem até que a menina 

começou a ter estranhos pesadelos, foi aí que eles perceberam que havia algo errado. Ela 

começou a se mostrar uma criança agressiva, maltratava animais e tentava matar o irmão mais 

novo durante a noite. Foi então que se descobriu que a infância de Beth, antes da adoção foi 

traumática, pois a mãe morreu no parto do caçula e as crianças foram deixadas sob a guarda do 

pai, que cometeu diversos abusos contra elas. 

Por diversas vezes, ela também tentou assassinar os pais adotivos, dizia que queria que 

a família inteira morresse, pois não sentia nada por eles e como um dia ela já havia sido 

machucada, então, deveria machucar as outras pessoas também. Ela deixa isso claro em seu 

próprio relato durante a entrevista5: 

“Dr. Ken: As pessoas têm medo de você, Beth? 

Beth: Sim. 

Dr. Ken: Seus pais têm medo de você? 

Beth: Sim. 

Dr. Ken: O que você quer fazer com eles? 

Beth: Esfaqueá-los. 

Dr. Ken: O que você quer fazer com o seu irmão? 

Beth: Matá-lo. 

Dr. Ken: Em quem você gostaria de espetar alfinetes? 

Beth: Na mamãe e no papai. 

Dr. Ken: O que você quer que aconteça com eles? 

Beth: Que Morram.” 
 

No caso de Beth, torna-se evidente que há uma ligação direta com o trauma que ela 

sofreu nos primeiros anos de sua infância. Nos diais atuais, se sabe que ela passou por um 

tratamento psicológico, e este tratamento foi muito rigoroso. Geralmente, aplicava-se em 

especial a crianças com o mesmo transtorno, que não respeitavam regras nem hábitos. Beth era 

mantida em uma sala durante a noite, para evitar que ela machucasse outras crianças, para tudo 

era necessário permissão, como ir ao banheiro e ir beber água, por exemplo. Com o tempo as 

restrições foram sendo reduzidas e ela foi melhorando gradualmente (SOUZA, 2016). 

 

2.2.2. Mary Bell 

 

Em 1968, com 10 anos de idade, Mary Flora Bell assassinou duas crianças, uma de 3 e 

outra 4 anos de idade. Ambas foram encontradas estranguladas e a menina não demonstrou 

                                                                 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=8Bp-cgUQpbk (A ira de um anjo – 

documentário completo legendado). 
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nenhum tipo de remorso diante a isto, e o mais curioso é que Mary tinha a exata noção de suas 

atitudes. 

Figura 3 - Mary Bell 

 
Fonte: Google Imagens (2018).6 

 

Como é descrito na página do endereço eletrônico de Criminologia e Psicologia 

Forense7, Mary Bell veio de um lar totalmente desfigurado. A mãe, uma prostituta tentara 

diversas vezes assassinar a filha indesejada. Ela também obrigava Mary a se relacionar com 

seus clientes, embora a virgindade da menina permanecesse intacta (ARIANNE, 2012). 

A infância conturbada que ela viveu tornou Mary Bell uma criança violenta, fria e sem 

emoções. Torturava animais constantemente e quando aprendeu a ler e a escrever, pichava 

muros e incendiava objetos. Ela ficou em uma instituição psiquiátrica por 11 anos. Atualmente 

leva uma vida normal, tem sua identidade protegida, mas sabe-se que ela é mãe e avó. 

 

2.2.3. George Stinney 

 

Um adolescente afro-americano, foi a pessoa mais jovem a ser condenada à execução 

na cadeira elétrica no estado americano da Carolina do Sul, aos seus 14 anos. 

 
Figura 4 - George Stinney 

 
Fonte: Google Imagens (2018) 

 

De acordo com a notícia publicada no Jornal de todos os Brasis (GGN), George foi 

condenado pela morte de duas garotas, tendo golpeado ambas com uma barra de ferro, 

fraturando o crânio das duas enquanto os três estavam em um campo e as meninas estavam 

colhendo flores. 

                                                                 
6 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Bell#/media/File:Mary_Bell.jpg  
7 Disponível em: https://psicologia-forense.blogspot.com.br/2012/11/caso-mary-bell.html 
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George tentou abusar sexualmente de uma delas e a outra tentou defender a amiga das 

investidas do menino, porém, o pequeno psicopata perdeu a paciência ao ter sua tentativa 

frustrada e as duas meninas foram brutamente assassinadas por ele. 

Porém, até hoje muitas pessoas acreditam na inocência do garoto com o fundamento de 

que a barra de ferro que matou as vítimas era muito pesada para a proporção do corpo de 

George, tanto que no ano de 2015, no mesmo jornal saiu a matéria de que 70 anos após a sua 

execução George foi declarado inocente8. 

 

2.2.4. Sakakibara Seito 

 

No dia 28 de junho de 1997 um estudante de 14 anos foi preso em sua casa, como 

principal suspeito do assassinato de um menino. Logo após a sua apreensão, o "garoto A", como 

ele era chamado, confessou também o assassinato de uma menina de 10 anos, além do ataque 

das outras de três meninas naquela mesma época (ARIANNE, 2012). 

 
Figura 5 - Sakakibara Seito 

 
Fonte: Google Imagens (2018) 

 

Após o desaparecimento de um estudante de 11 anos em frente ao portão do colégio em 

que estudava, sua cabeça foi encontrada três dias depois com um bilhete escrito dentro de sua 

boca. O jornal americano divulgou a tradução do conteúdo do bilhete deixado pelo menino:  

 
“Isso é o começo do jogo...Policiais detenham-me se 

puderem...Desejo, desesperadamente ver pessoas morrendo. É uma 

excitação para mim, assassinar” 

    

Um mês depois, ele enviou uma carta ao jornal Kobe Shimbun que dizia: 
 

“Estou pondo minha vida em risco por esse jogo. Se for pego, 

provavelmente serei enforcado… A polícia deveria ser mais tenaz e 

furiosa na minha busca… Só quando mato sou liberado do ódio 

constante que sofro e posso alcançar a paz. Só quando causo 

sofrimento às pessoas posso amenizar minha própria dor”. 

                                                                 
8 Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/george-stinney-jr-e-declarado-inocente-70-anos-apos-sua-

execucao 
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Três anos após ele ser preso, sua responsabilidade criminal no Japão baixou de 16 anos 

para 14 anos em consequência dos assassinatos de Sakakibara. Por ser menor de idade ele não 

foi julgado como adulto e não teve seu nome divulgado, então, ele passou a ficar conhecido 

como “Garoto A”. Ficou em tratamento psiquiátrico durante 6 anos. No dia 10 de março de 

2004 foi liberto (ARIANNE, 2012). 

 

2.2.5. Jon Venables e Robert Thompson 

 

Venables e Thompson, foram condenados pelo assassinato de James Patrick Bulger, 

quando os dois tinham apenas 10 anos. Em fevereiro de 1993, James Bulger, de dois anos, foi 

raptado, espancado com uma barra de ferro de 10kg e tijolos, jogaram tinta azul turquesa em 

seu rosto e colocaram baterias em sua boca e foi deixado em uma linha férrea de Liverpool 

(ARIANNE, 2012). 

 
Figura 6 - Thompson (esquerda) e Venables (direita)  

 
Fonte: Google Imagens (2018) 

 

Eles ficaram presos até os 18 anos de idade, apesar de a sentença ter imposto 20 anos 

de condenação. No ano de 2001 os assassinos ganharam na justiça o direito à uma nova 

identidade. O paradeiro de Robert é desconhecido, mas Jon esteve envolvido com pedofilia e 

foi preso por porte de cocaína e continua na prisão. 
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CAPÍTULO III 

PSICOPATIA INFANTIL: O TRATAMENTO TERAPÊUTICO E A IMPORTÂNCIA 

DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

 

Quando se trata da psicopatia infantil, o objetivo da busca de um tratamento não é punir 

a criança, e sim proteger ela e a tratar. Em casos de homicídio ou outros crimes cometidos, 

aplica-se o acompanhamento psicológico da criança. Agora, cabe aqui ser pontuado que a partir 

dos 12 anos de idade, já há a possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas previstas 

em leis. 

Podemos aqui usar o exemplo das crianças citadas no capítulo anterior, para deixar claro 

que, quando há a busca pelo tratamento, o mesmo é adequado para o controle da psicopatia. 

Apenas George que foi assassinado antes que pudesse buscar um tratamento e Jon que 

atualmente ainda passa por problemas, como envolvimento em pedofilia e porte de drogas 

ilícitas. 

Como pontua em seu livro “Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado”, Silva (2008) 

enfatiza que a psicopatia não vem apresentando evidências que os tratamentos aplicados a 

psicopatas tenham mostrado melhoras na redução da violência e da criminalidade, mostrando -

se ineficaz qualquer tipo de tentativa de cura, o que será melhor explicado durante o 

desenvolvimento deste capítulo. 

Para Szklarz (2009), alguns métodos e determinados programas podem dar um certo 

tipo de auxílio ao psicopata para que o mesmo se aprimore, o mais adequado é que o tratamento 

se inicie na infância, pois após adultos podem aprender os métodos psicológicos do tratamento 

para usar contra suas vítimas. Eles necessitam de uma supervisão rigorosa e qualquer falha pode 

trazer resultados imprevisíveis. De acordo com o autor, medidas punitivas têm mostrado pouco 

efeito sobre a reincidência, mostrando até mesmo resultados negativos. 

Há a existência de diversos debates e apontamentos de autores sobre a possibilidade e o 

alcance do tratamento da psicopatia, o que ainda representa um desafio terapêutico, é proposto 

um modelo que se constitui de sete fatores para checar a viabilidade de seu tratamento. De 

acordo com Berry, Duggan e Emmet (1999) são eles: 

 
1. A natureza e a gravidade da patologia; 

2. O grau de invasão do transtorno em outras esferas psicológicas e sociais, bem 

como o seu impacto no funcionamento de distintos setores da vida; 
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3. A saúde prévia do paciente, a existência de comorbidade e fatores de risco; 

4. O momento da intervenção diagnóstica e terapêutica; 

5. A experiência e a disponibilidade da equipe terapêutica; 

6. Disponibilidade de unidades especializadas no atendimento de condições 

especiais; 

7. Conhecimento científico sobre esse transtorno, bem como atitudes culturais em 

relação à concepção do tratamento. 

 

Atualmente, encontra-se bem claro que punir o psicopata com o intuito de que ele se 

conscientize dos seus atos não é válido, pois eles não aprendem com experiências anteriores, 

sendo inofensivas as medidas educadoras, então o mais adequado é o tratamento terapêutico e 

o quanto antes mais eficácia terá (BERRY; DUGGAN; EMMET, 1999). 

Os pacientes portadores psicopatia, geralmente, demandam de uma grande atenção por 

parte da equipe profissional, na maioria das vezes muitos são considerados irritantes e de difíc il 

manejo, o que contribui para dificuldades contra transferenciais do psicólogo, o que aumenta o 

nível de dificuldade e condução do tratamento. Diversos autores pontuam que há evidênc ias 

que sugerem que pessoas que preenchem os critérios plenos para psicopatia não são tratáveis 

por qualquer tipo de processo terapêutico disponível na atualidade. O seu egocentrismo em 

geral e o desprezo pela psiquiatria em particular dificultam muito o seu tratamento (BERRY; 

DUGGAN; EMMET, 1999). 

A psicopatia, geralmente, deve ser pesquisada com investigações e diagnósticos 

clínicos, para que assim se tenha um melhor entendimento, deve ser realizada uma análise 

criteriosa do perfil do sujeito, principalmente quando não se sabe ao certo a autoria do crime. 

É importante analisar os aspectos jurídicos, a correlação existente entre o cometimento de 

ilícitos penais, por pessoas classificadas com transtorno de personalidade antissocia l, 

principalmente na incapacidade do psicopata para aprender com a punição penal (BERRY; 

DUGGAN; EMMET, 1999). 

Para que se dê prosseguimento ao tratamento durante a análise da culpabilidade do 

psicopata, Berry, Duggan e Emmet (1999) descrevem que se divide em três critérios: 

 

• O primeiro refere-se ao sistema biológico, aqui é realizada a análise da existênc ia 

ou não de doença mental ou qualquer tipo de desenvolvimento incompleto ou 

retardado; 

• O segundo refere-se ao critério psicológico, este, geralmente, é composto por 

uma avaliação única se no momento da ação ou omissão geradora de um delito, 
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o agente possuía capacidade de entender caráter ilícito do fato e comportar-se de 

acordo com esse entendimento; 

• O terceiro refere-se ao sistema biopsicológico, pode ser considerado como uma 

junção dos critérios biológico e psicológico, pois avalia se no momento do 

cometimento da infração penal o agente possui boa saúde mental e ainda se 

possuía a capacidade para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de 

acordo com esse entendimento. 

 

Contudo, em um estudo realizado por Berry, Duggan e Emmet (1999) presente no artigo 

“A tratabilidade do transtorno psicopático: aspectos clínicos”, com 48 casos de psicopatia, 

foram encontrados apenas uma faixa de 21 pessoas, o que em média corresponde a 44%, que 

foram tidos como não responsivos ao tratamento, isto depois de um ano de tentativas. Esses 

autores fizeram diante a isto uma combinação entre a resposta terapêutica negativa e os 

seguintes fatores: antecedentes prisionais predominando sobre os hospitalares; não aceitação 

prévia em realizar tratamento psiquiátrico e falta de resposta ao mesmo; crime no qual a vítima 

era desconhecida pelo paciente; e baixo nível de motivação para o tratamento. 

De acordo com Berry, Duggan e Emmet (1999) os princípios do tratamento são os 

mesmos de qualquer condição crônica. Ou seja, geralmente, as condições básicas não podem 

ser alteradas, mas tenta-se um alívio da sintomatologia. Há o uso de alguns medicamentos 

durante a realização do tratamento, os quais serão devidamente indicados pelos profissiona is 

responsáveis pelos cuidados e acompanhamento da criança com quadro de psicopatia. 

Muitas modalidades de intervenção da psicoterapia vêm sendo propostas. Os resultados 

mais positivos têm sido obtidos pelas intervenções que possuem por objetivo o tratamento de 

sintomas específicos, a terapia comportamental dialética vem recebendo um reconhecimento 

internacional de sua eficácia. A terapia cognitivo-comportamental pode ser útil, mas poucos 

estudos têm dedicado atenção a essa modalidade terapêutica (BERRY; DUGGAN; EMMET, 

1999). 

Um dos modelos que se insere no tratamento terapêutico é o comportamental, pois, 

mesmo que vá contra a teoria do cérebro social, ele acredita que todo comportamento humano 

pode ser aprendido e moldado, isto é, o psicopata aprender a ser manipulador, dentre outras 

características. Então, através disto, o terapeuta ocupacional visa modelar o comportamento do 

paciente através de vivencias, lhes dando recompensas ou punições dependendo da sua forma 

de se comportar (BERRY; DUGGAN; EMMET, 1999). 
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Portanto, os transtornos de personalidade antissocial, são desafiadores para a psiquiatr ia 

forense referente ao auxílio a Justiça sobre o local que mais seja adequado para estes pacientes 

e como deve proceder o tratamento. Segundo Berry, Duggan e Emmet (1999) os pacientes que 

revelam comportamento psicopático e cometem homicídios seriados necessitam de atenção  

especial, devido à elevada probabilidade de reincidência criminal. 

 

3.1. O psicopata do ponto de vista psicológico  

 

Na perspectiva psicológica, segundo Hare (2013) a psicopatia ainda não possui cura, se 

refere aquele sujeito que nasceu incapaz de ter sentimentos, mais que não necessariamente se 

tornará um assassino frio e cruel. Também não podem ser considerados loucos pois tem noção 

de tudo o que ocorre ao seu redor e fazem, se matam alguém sabem exatamente o porquê de 

estarem fazendo aquilo. 

Os psicopatas almejam o poder, a adrenalina, e farão tudo que estiver ao seu alcance 

para conquista-los, a criança psicopata encaixa-se neste padrão tendem a ter comportamentos 

manipuladores com os pais. Segundo Hare (2013, p.70): 

 
O psicopata não se familiariza com os fatos ou dados primários do que chama de 

valores pessoais e é completamente incapaz de compreender essas questões. É 

impossível para ele desenvolver um mínimo interesse que seja por uma tragédia ou 

diversão ou o anseio pela humanidade como apresentado na literatura ou arte sérias. 

Também é indiferente a todas as matérias da vida em si. Beleza e feiura, exceto em 

um sentido superficial, bondade, maldade, amor, horror e humor não tem nenhum 

significado real, nenhuma força que o mova. Além disso, não tem capacidade de 

entender como os outros são tocados por essas coisas. É como se fosse cego a cores, 

e esse aspecto da existência humana, embora tenha uma inteligência aguçada. Ele 

não pode entender nada disso porque não há nada, em nenhum ponto da sua 

consciência, que possa preencher a lacuna necessária a uma comparação. Pode 

repetir as palavras e dizer com loquacidade que estão compreendendo, mas não tem 

como saber que não compreende. 
 

Portanto, segundo Hare (2013) a psicologia descreve os psicopatas como seres frios e 

muito incapazes de sentir qualquer empatia por quem quer que seja dotado de uma inteligênc ia 

muitas vezes acima da média, e uma capacidade teatral incrível. São capazes de interpretar 

qualquer sentimento, e inclusive fazer com que as pessoas ao redor dele acreditem que essa 

demonstração teatral seja real. Para os psicólogos, os psicopatas são seres extremamente 

perigosos. 
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3.2. Perspectivas de tratamento 

 

A eficácia do tratamento é bastante discutida no contexto psiquiátrico, ele gira em torno 

da medida do grau de patologia que o sujeito se encontra, contudo, deve ser destacado que o 

tratamento não possui simplicidade, haja vista a complexidade do próprio paciente, o que exige 

maior demanda da equipe profissional, que mesmo com toda qualificação técnica pode ser 

facilmente manipulada por indivíduos considerados psicopatas. 

No contexto da psiquiatria, o tratamento terapêutico é realizado baseado no pressuposto 

de que o paciente precisa da ajuda profissional, com isto, é importante que o próprio paciente 

compreenda tal necessidade, e é neste momento que segundo Holmes (2001) pode surgir a 

maior dificuldade do tratamento, pois, geralmente, elas acham que não possuem qualquer 

problema. 

O processo de identificação e tratamento da psicopatia infantil se dá primeiramente 

através da detecção, por exemplo, através da realização de entrevistas e exames; 

acompanhamento, a criança é “vigiada” para saber como está o andamento do seu caso; pode 

ocorrer também o isolamento, psicopatas com lesões no cérebro ou algum problema genético 

normalmente são encaminhados a prisões e por fim o que já está sendo desenvolvido que é o 

tratamento, o mesmo gira em torno de terapias especializadas e medicamentos na busca de uma 

reabilitação (HOLMES, 2001). 

Geralmente, na concepção de alguns autores a prisão deveria ser o último recurso para 

o psicopata, Szklarz (2010, p.19): 
 

Na prisão, o psicopata tende de forma muito ágil tomar frente de uma espécie de 

liderança diante os demais presos, com isso, ele pode por exemplo, estar frente ao 

comando do tráfico de drogas no presídio, rebeliões, dentre outros eventos. Com 

sua capacidade de simular um bom comportamento, eles acabam por conseguir 

uma série de benefícios, inclusive a liberdade, por meio do instituto do livramento  

condicional. Vale citar o exemplo de Chico Picadinho, que, após ser solto por bom 

comportamento, voltou a matar. 

 

De acordo com Holmes (2001) uma maneira de tratamento utilizado refere-se a 

abordagem psicodinâmica. Este tipo de método parte da ideia de que a origem do transtorno de 

personalidade antissocial se associa de maneira íntima a ausência de figuras parentais que deem 

amor e afeto, com comportamentos inapropriados. Logo, o tratamento consistiria em 

proporcionar ao indivíduo esta figura parental por meio do próprio terapeuta, busca-se que o 

paciente assuma características maduras, utilizando o terapeuta como exemplo. 
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Diante a isto, Holmes (2001, p.319) descreve que: 

 
No tratamento, então, os terapeutas de orientação psicodinâmica em geral 

focalizam em desenvolver amadurecimento por meio da identificação e não em 

resolver problemas pelos insights, como fazem com a maioria dos outros tipos de 

pacientes. 

 

De acordo com o autor, outro tipo de tratamento utilizado no caso da psicopatia, parte 

do pressuposto que a causa deste transtorno seria fisiológica, diante a isto, Holmes (2001, p.320) 

descreve que: 

Neste caso específico, fala-se em existência de uma subestimulação cortical 

(estimulação baixa) que seria a razão da produção de comportamentos 

inapropriados, que são capazes de aumentar níveis de estimulação do indivíduo. 

Assim, o tratamento consiste em utilizar estimulantes corticais, para aumentar o 

nível de estímulo do indivíduo, e este não necessitar de comportamentos violentos 

para atingir esses níveis de estimulação. Os resultados deste tratamento mostram 

que de fato, o uso de estimulantes, é eficaz na redução de comportamentos 

agressivos de indivíduos portadores de personalidade antissocial, entretanto, os 

efeitos são de curta duração, e mostra-se inviável manter o tratamento por muito  

tempo. 

 

O renomado psicólogo Robert Hare, recebeu um convite do governo canadense para que 

desenvolvesse um programa para tratamento de psicopatas infratores da lei, para isso ele 

estabeleceu que o objetivo não seria ressocializar o indivíduo psicopata e sim tentar convencê -

los de que suas atividades e comportamento usuais não estão de acordo com seus próprios 

interesses e que eles devem assumir sozinhos a responsabilidade pelos próprios atos. Todavia, 

apesar dos tratamentos que hoje existem, há uma concordância geral entre profissionais da área 

da psiquiatria que atualmente a psicopatia, com base nos dados existentes, não possui uma cura 

específica, e sim formas de se amenizar os sintomas deste transtorno psicológico (HOLMES, 

2001). 

De acordo com Sabbatine (1998) a ciência médica ainda não obteve êxito ao encontrar 

cura para o psicopata, pois não se tem certeza ainda do que gera o transtorno. Pode ser uma 

mutação cerebral, um acidente no nascimento, entre outros. Certo é que começa a aparecer na 

infância. Sabe-se que cerca de 1% da população mundial tem esse transtorno. No filme “O 

Silencio dos Inocentes” eles são trancados para o resto da vida em prisões especiais ou 

executados, depende do país. O emprego de psicofármacos é limitado pelo risco de dependência 

que pode gerar. 

Uma das possibilidades que entra em questão é o tratamento terapêutico psicanalít ico, 

pois ele tem por objetivo estar colocando o sujeito frente a frente a seu comportamento culpado, 

para que que alguma maneira haja o reconhecimento da culpa e assim o paciente possa ter êxito 

em sua restauração. Os psicopatas não suportam esse tipo de tratamento, pois não possuem 
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senso ético. Geralmente, eles têm grande dificuldade de fazer associações livres em vista da 

dificuldade para o pensamento abstrato. O psicopata pensa em forma de atos, a sua linguagem 

verbal não é para transmitir informações, mas sim uma forma de ação sobre os outros, a 

chamada impulsividade. Em vista desta característica torna difícil a análise (SABBATINE, 

1998). 

 

3.3. O tratamento do psicopata em alguns países 

 

Não há qualquer discordância quando se trata de aplicar punição nos psicopatas, o 

próprio Estados Unidos possui julgamentos sobre psicopatas diferentes uns dos outros, com 

repercussões completamente distintas. Um dos Serial killer’s mais famoso dos Estados Unidos, 

Ted Bundy, foi julgado e condenado a pena de morte pelo estado da Flórida. Em sua última 

entrevista, disponível no youtube, Ted descreve como era sua vida, que não passava de um 

americano comum com um único desvio que era inaceitável pelo resto da sociedade. 

Ele acabou sendo condenado pelo homicídio de mais de 30 mulheres e garotas. Ted diz 

com suas próprias palavras no vídeo o seguinte: “Eu sou o mais frio filho da p** que vocês 

jamais vão encontrar, eu gostava de matar, eu queria matar”. Por causa disso, o Estado 

Americano achou que era a sua obrigação condenar ele com pena de morte em uma cadeira  

elétrica, sem que pudesse ter chance de tratamento (SILVA, 2008). 

O caso Beth Thomas, já citado no desenvolvimento deste trabalho, foi tida como uma 

história devastadora. Vivenciou o abuso de seus pais biológicos. Após este episódio, por muitas 

vezes ela tentou matar seus quatro animais de estimação, seu irmão e seus pais adotivos. Ao 

perceber esse problema os pais de Beth buscaram auxílio psicológico, ela teve que ser afastada 

de seu irmão por um tempo, e fazer terapia constantemente para que conseguissem entender 

como de onde surgia nela essa vontade de matar. Sua idade impediu que ela fosse julgada por 

diversas tentativas de homicídio como uma pessoa comum, ocorre que, com o tratamento 

adequado atualmente Beth leva uma vida comum, tem uma família e não tenta mais matar seu 

irmão ou seus pais. 

O caso Australiano de Garry David, um psicopata que possuía um alto nível de 

agressividade e que era bastante perigoso por seu histórico. Ele passou a maior parte de sua 

vida preso, seu histórico criminal trazia automutilações, lesões corporais, homicídios, entre 

muitos outros atos violentos. Ainda que possuísse toda esta agressividade ele foi considerado 

como inimputável. A maior parte dos órgãos jurídicos do mundo considera os psicopatas como 

pessoas imputáveis e sem doença mental. Contudo, no caso dele, as autoridades decidiram que 
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a única maneira de impedir que ele fosse liberado da prisão era criar uma legislação que 

declarasse esse criminoso, e outros iguais a ele, como mentalmente doente (PARKER, 1991). 

De acordo com Parker (1991) após conhecer a história de David, um juiz que examinou 

o caso dele teria dito o seguinte: “Alguém que possui um histórico desses com certeza possui 

uma doença mental, se os psiquiatras não veem isso, então eles próprios devem estar loucos’’. 

Apesar da expressa opinião da comunidade psiquiátrica, David foi considerado mentalmente 

doente e enviado a um hospital psiquiátrico com alto nível de segurança. 

Diante as mais diversas discussões diversos autores, é mantida a ideia de que não há 

garantia na recuperação da psicopatia. Esses três casos de pessoas diagnosticadas por 

psiquiatras como psicopatas obtiveram decisões completamente diferentes e todas 

aparentemente conseguiram solucionar os problemas. Ted Bundy foi morto e essa era a solução 

na concepção deles pois assim não mataria mais ninguém, Beth Thomas passou por tratamento 

psicológico a infância inteira para que pudesse levar uma vida como qualquer outra mulher 

americana e Garry David foi internado em um hospital psiquiátrico.  

Em diversos países, são dadas ordens legais para que os psicopatas possuam tratamento 

especial, geralmente, eles são obrigados a residir em lugares determinados, são mantidos 

isolados por prazo indeterminado sempre que se revelem perigosos à sociedade. 

Frequentemente, a punição atende mais aos interesses da sociedade que busca o direito a uma 

reparação pelos danos causados pelo sujeito de personalidade psicopática (PIEDADE, 1982). 

O professor e psiquiatra Sant’Anna, pontua que a psicopatia não tem possibilidade de 

tratamento, pois nestes sujeitos a psicoterapia tende a não ter eficácia também, os processos 

analíticos não seriam tão viáveis e a contenção medicamentosa só em fase de excitação. Ele 

ainda complementa enfatizando que a personalidade psicopática se trata de um problema para 

o tratamento psiquiátrico, pois tem um desregramento de conduta e um problema familiar. Em 

termos de tratamento psiquiátrico específico o Brasil deixa muito a desejar, encontra diversos 

desafios ao tratar destes casos (PIEDADE, 1982). 

 

3.4. A psicopatia diante o tratamento terapêutico fenomenológico de Carl Rogers  

 

Por mais que discutir certos tipos de transtorno não fosse seu foco principal de estudo e 

pesquisa, a contribuição do pensamento de Carl Rogers neste campo foi notória. Ele era adepto 

a ideia de que o sujeito possui um potencial para o crescimento, desta forma, cada pessoa vai 

crescendo de acordo com as suas necessidades. Referente ao psicopata, pode-se dizer que ele 

se trata de um ser que busca a realização dos seus desejos, independente da maneira que ele irá 
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chegar a esse objetivo, o que tende a potencializar as suas características: frieza, ausência de 

empatia, ausência de culpa, inteligência, charme etc. (SOUZA; CALLOU; MOREIRA, 2013).   

Segundo as autoras, Carl Rogers dá destaque para o sujeito enquanto pessoa. Ele dá 

prioridade a relação entre cliente e psicoterapeuta e a subjetividade do cliente, como pessoa, 

em detrimento da doença. Neste caso, foi utilizada a abordagem fenomenológica humanis ta, 

para que se tente entender como o sujeito percebe a realidade, eram colocadas situações 

distintas para pessoas diferentes colocassem seu ponto de vista diante a elas, o psicopata 

percebe a realidade de maneira a beneficiá- lo, não consegue colocar-se no lugar do outro, a 

percepção da realidade é isenta de sentimentos (SOUZA; CALLOU; MOREIRA, 2013). 

Neste caso, a ideia é de que o homem possui suas experiências internas, como 

lembranças e sentimentos, por exemplo, e para que possa avaliar essas experiências deve se 

avaliar de maneira subjetiva e tentar compreender as experiências dos outros. Segundo Souza, 

Callou e Moreira (2013) uma pessoa com transtorno de personalidade sabe avaliar suas 

experiências, porém, com alguns aspectos distintos, por exemplo, não sabendo o que é sentir  

ódio, não se coloca no lugar do outro, entre outros, só age conforme o que for melhor para si. 

Geralmente, o outro é um objeto que não habita o mundo interno do psicopata. O psicopata só 

o percebe quando este objeto tem alguma importância na realização de seus desejos. 

De acordo com Souza, Callou e Moreira (2013) neste tratamento terapêutico, que atua 

na psicopatia, o que se trabalha com o sujeito é o self, o qual se refere a como o sujeito é; e o 

self ideal, ou seja, a maneira que a pessoa acha que deve ser. O sujeito que possui um transtorno 

de personalidade, geralmente, não nota a distinção presente entre seu self e o ideal , pois, 

geralmente, ele não tende a aprender com o erro, vai estar sempre cometendo os mesmos erros 

de maneira constante, portanto se percebesse que o self não é o ideal nem pra ele nem para a 

sociedade aprenderia com o erro, e neste caso esse é o papel do terapeuta, auxiliar a obter este 

conhecimento. 

A partir daí, então, os sujeitos tendem a se atualizar, a caminhar para uma melhora. Para 

analisar os comportamentos, Rogers não fragmentava o homem e sim o analisava como um 

todo. A terapia segundo Rogers baseia-se muito como o cliente está se sentindo, pois ele tem a 

liberdade para fazer escolhas. 
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3.5. O tratamento na perspectiva Ana Beatriz Barbosa Silva em “Mentes Perigosas: o 

psicopata mora ao lado” 

 

 Se referindo ao tratamento a autora já deixou bem claro o seu ponto de vista a respeito 

Silva (2008, p.161) “é mais sensato falarmos em ajuda e tratamento para as vítimas dos 

psicopatas do que para eles mesmos”. 

 Com pouquíssimas exceções, as terapias biológicas, sendo estas as medicamentosas; e 

as psicoterapias em si mostraram ineficácia no caso da psicopatia. Segundo Silva (2008) para 

os profissionais de saúde, isto é algo completamente intrigante e se torna também desanimador, 

uma vez que não há um método completamente eficaz que modifique a maneira de um psicopata 

se relacionar com os demais e ter uma melhor percepção do mundo ao seu redor. A autora 

pontua que é algo bem triste, até o momento, pois tratar um deles é algo que costuma a ser um 

tipo de luta desconhecida. 

 De acordo com Silva (2008, p. 164): 

 
Temos que ter em mente que as psicoterapias são direcionadas às pessoas que 

estejam em intenso desconforto emocional, o que as impede de manter uma boa 

qualidade de vida. Por mais bizarro que possa parecer, os psicopatas parecem estar 

inteiramente satisfeitos consigo mesmos e não apresentam constrangimentos 

morais ou sofrimentos emocionais como depressão, ansiedade, culpas, baixa 

autoestima etc. Não é possível tratar um sofrimento inexistente. 

 

Portanto, pensar que os psicopatas possuem um grave problema, mas que de fato quem 

sofre é a sociedade, se torna algo curioso e dramático ao mesmo tempo. Referente a isto e todos 

os empasses, são poucos os profissionais que se arriscam nesses casos. Os que tentam, de acordo 

com Silva (2008) tem uma triste constatação de que pouco contribuíram para o caso. 

Silva (2008, p. 164) ainda descreve referente a psicopatia que: 
 

De mais a mais, só é possível ajudar aqueles que de fato querem e procuram ajuda. 

Os psicopatas, além de acharem que não têm problemas, não esboçam nenhum 

desejo de mudanças para se ajustarem a um padrão socialmente aceito. Julgam-se 

autossuficientes, são egocêntricos e suas ações  predatórias são absolutamente 

satisfatórias e recompensadoras para eles mesmos. Mudar para quê? 
 

Desta forma, é muito raro que o psicopata procure por conta própria auxílio médico ou 

psicológico. Quando eles chegam a ir em um consultório é mais pela família que faz pressão, 

ou com o intuito de se beneficiarem de alguma forma, como por exemplo, um laudo técnico. 

Frequentemente, envolvem-se em problemas legais, dividas, entre outros ficando as voltas com 

o sistema judicial (SILVA, 2008). 

Há também estudos que demonstram que em certos casos a psicoterapia pode até agravar 

o caso da psicoterapia. Silva (2008, p.166) descreve referente a isto que: 
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Para as pessoas "de bem", as técnicas ps icoterápicas sem dúvida alguma são 

fundamentais para a superação das suas angústias ou dos seus desconfortos. No 

entanto, para os psicopatas as sessões terapêuticas podem muni-los de recursos 

preciosos que os aperfeiçoam na arte de manipular e trapacear os  outros. Embora 

eles continuem incapazes de sentir boas emoções, nas terapias os psicopatas 

aprendem "racionalmente" o que isso pode significar e não poupam esse 

conhecimento para usá-lo na primeira oportunidade. Além disso, eles acabam 

obtendo mais subsídios para justificar seus atos transgressores, alegando que estes 

são fruto de uma infância desestruturada. De posse dessas informações, eles 

abusam de forma quase "profissional" do nosso sentimento de compaixão e da 

nossa capacidade de ver a bondade em tudo. 
 

Falando agora dos casos de psicopatia infantil em específico, é muito comum que pais 

que possuem filhos com as características deste transtorno se questionem na maioria das vezes 

com a pergunta “o que nós fizemos de errado para nosso filho ser assim?” Na maioria das vezes 

os pais se sentem culpados por achar que tudo foi em prol de uma falha na educação dos filhos 

ou que não souberam impor limites. O que é um equívoco. De acordo com Silva (2008, p.167) 

“não resta dúvida que a educação, estrutura familiar e ambiente social influenciam na formação 

da personalidade de um indivíduo e a maneira como ele se relaciona com o mundo”, porém, 

está claro que por si só estes fatores não são capazes de transformar alguém em um psicopata. 

Desta forma, é muito importante que os pais obtenham conhecimento sobre o assunto 

para que passem reconhecer a disfunção em seus filhos, para que ele possa ter o 

acompanhamento necessário. Quanto antes a ajuda profissional for acionada melhor será. 

Quando em grau leve e detectada ainda precocemente, a psicopatia pode, em alguns casos, ser 

modulada através de uma educação mais rigorosa (SILVA, 2008). 

 Um ambiente familiar com boa estruturação e com o acompanhamento e vigilânc ia 

constante dos filhos problemáticos não evita a psicopatia em si, mas inibe uma manifestação 

mais grave. O que faz toda a diferença na vida da criança. 

 De acordo com Silva (2008, p.167-168) as posturas que devem ser assumidas diante a 

psicopatia infantil para um melhor tratamento são: 
 

• Procure conhecer bem o seu filho. A maioria dos pais não sabe como ele se 

comporta longe dos seus olhos. Estabeleça contato com todas as pessoas do 

convívio dele (professores, amigos, pais dos amigos etc.). Quanto mais 

precocemente você identificar o problema, maiores serão as chances de que ele 

se molde a um estilo de vida minimamente produtivo e socialmente aceito; 

• Busque ajuda profissional. Isso é válido tanto para se certificar do diagnóst ico 

dessa criança quanto para que os pais recebam orientações de como devem agir;  
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• Não permita que seu filho controle a situação. Estabeleça um programa de 

objetivos mínimos para obter alguns resultados positivos. Regras e limites claros 

são necessários para evitar as condutas de manipulação, enganos e falta de 

respeito com os demais. Lembre-se de que uma criança com perfil psicopático 

apresenta um talento extraordinário para distorcer as regras estabelecidas e virar 

o jogo a seu favor. Por isso, não ceda. Se você fraquejar, certamente ela ocupará 

todos os "espaços" deixados pela sua desistência. 

 

Diante a isto, a autora deixa claro que para ela a psicopatia infanto-juvenil atualmente 

não possui uma solução satisfatória. O que pode ser feito é tomar medidas e posturas no trato 

com estas crianças no intuito de melhorar a maneira de como seu caso se desenvolverá (SILVA, 

2008). 

Para finalizar, é importante que se pontue o que a autora diz: 
 

A psicopatia não tem cura, é um transtorno da personalidade e não uma fase de 

alterações comportamentais momentâneas. Porém, temos que ter sempre em mente 

que tal transtorno apresenta formas e graus diversos de se manifestar e que somente 

os casos mais graves apresentam barreiras de convivência intransponíveis. 

Segundo o DSM-IVTR, a psicopatia tem um curso crónico, no entanto pode tornar-

se menos evidente à medida que o indivíduo envelhece, particularmente a partir 

dos 40 anos de idade (SILVA, 2008, p.168). 

 

Os empasses que se encontram na caminhada do tratamento da psicopatia giram em 

torno das próprias características do transtorno, as mesmas interferem diretamente e de forma 

negativa no tratamento, as principais são: desconfiança, fuga de intimidade, limitação na 

capacidade de formar aliança terapêutica de natureza colaborativa, entre outros. Além do mais, 

há poucos estudos sistematizados sobre o tratamento de pacientes com psicopatia que possam 

orientar a elaboração de programas mais efetivos (SILVA, 2008). 

Diante a todos os apontamentos, poderão haver no futuro expectativas referentes ao 

tratamento de psicopatia, pois, há muitos profissionais que são especializados buscando e 

pesquisando estratégias que para eles serão úteis no tratamento e darão uma visão mais 

abrangente dos casos, apontado componentes para o manejo e reinserção desses sujeitos no 

meio social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A psicopatia, não permite definições baseadas no senso comum, pois é um tema 

complexo, um transtorno de personalidade, uma vez que não haja o tratamento adequado para 

as crianças que portam esse transtorno, ele durará até a idade adulta o que fará com que 

facilmente sejam cometidas infrações penais. 

A partir da realização deste trabalho, ficou perceptível que quando uma criança 

apresenta manifestações e sinais de psicopatia, deve ser acompanhada de maneira constante por 

psiquiatras para que possa receber o devido tratamento e atenuar seu desenvolvimento. Muitas 

vezes, obter um diagnóstico exato deste transtorno não se trata de uma tarefa composta de muita 

facilidade quanto se parece, pois além da psicopatia, existem inúmeros outros transtornos de 

personalidade, muitos considerados curáveis, que podem ser confundidos com o transtorno de 

personalidade antissocial. 

A questão da psicopatia infantil, é ainda muito delicada e cheia de controvérsias. Através 

do conteúdo desenvolvido, pode ser concluído que a psicopatia infantil não se trata de um 

fenômeno tão raro quanto as pessoas imaginavam, geralmente, se manifesta principalmente em 

crianças que sofreram traumas e abusos na infância, pois o contato com a violência logo cedo, 

acarreta uma maior predisposição aos instintos violentos do indivíduo. 

Diante ao exposto, sabe-se que produzir um trabalho acadêmico que gira em torno dessa 

temática “psicopatia infantil” é de certa forma uma maneira de contribuir para preencher um 

espaço que ainda pode ser mais explorado. Então, deixarei aqui algumas perguntas para futuras 

pesquisas sobre o tema: 
 

1. Devemos compreender todos os aspectos que giram em torno deste contexto, 

então questiona-se primeiramente: será que existe uma forma clara de se 

perceber a psicopatia infantil antes que o tempo passe? 

2. É realmente possível uma criança que possui este transtorno mudar? 

3. Existem perfis mais vulneráveis a psicopatia? 

 

Diversos podem ser os questionamentos propiciados a esta temática que levem ao 

levantamento de novas pesquisas. Esta pesquisa não será finalizada apenas na construção deste 

trabalho, ainda haverá muitas buscas bibliográficas sobre o assunto. 
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