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Um psicopata, em linguagem corriqueira, popular, é 
aquele tipo que comete assassinatos, muitas vezes, em 
série (serial-killer), sexo masculino que só é tido como 
psicopata depois de cometer pelo menos mais de um 
crime. A frieza e os requintes de crueldade compõem o 
perfil. Mas existem outras características dessa 
personalidade complexa. Primeiro que antes de 
cometer o primeiro homicídio, o tipo já é um psicopata. 
É bom que se diga que nem todo criminoso é psicopata, 
só pra não confundir as bolas. O psicopata realmente é, 
em geral, homem, mas existem mulheres com o perfil 
bem delineado. Não assisti a novela Caminho das 
Índias, de Gloria Perez, mas meu amigo psiquiatra me 
falou sobre Yvone, a personagem-tipo. As atrocidades 
da personagem configuram parte do perfil: a 
capacidade de planejar ações para destruir a vida de 
quem interfere em suas intenções de poder, status e 
dinheiro, sem nenhum arrependimento ou peso de 
consciência. Por esse comportamento social, muitas 
vezes o psicopata é chamado também de sociopata ou, 
em linguagem médica, portador de transtorno de 
personalidade antissocial.            ....................... 
Na Classificação Internacional de Doenças (CID 10) é 
rotulada de personalidade dissocial. Na mesma novela, 
o personagem Tarso, esquizofrênico, mostra bem 
claramente a diferença entre uma doença mental 
clássica e a psicopatia. Esta é voltada para a destruição 
de outro(s), ainda que não chegue literalmente a matar 
com as próprias mãos. Meu amigo esclarece que cerca 
de 4% da população possui esse distúrbio.  
Talvez seja um fator atenuante nós sabermos que se, 
por exemplo, 30% da população vota num psicopata, 
somente 4% desses são do mesmo tipo. Se você acha 
que já viu um psicopata de perto, preste atenção nas 
suas características. Caso a maior parte delas coincida 
com as do “seu” psicopata você pode afirmar que já viu 
um psicopata de perto. Um diagnóstico mais preciso da 
psicopatia é proposto desde 1990, pelo psiquiatra 
Robert Hare. O Teste de Avaliação de Psicopatia de 
Hare (PCL-R), aplicado principalmente em pessoas 
encarceradas, é extensamente utilizado e reconhecido. 
Consta de 20 itens. A escala serve tanto para avaliação 
terapêutica quanto para procedimentos jurídicos, p. ex. 
ligados ao encarceramento, vinculados principalmente 
ao potencial de periculosidade. São eles:  

 

1. Loquacidade (Encanto superficial)  
2. Egocentrismo (Grande sensação de valor próprio)  
3. Necessidade de estimulação (Tendência ao tédio)   

4. Mentira patológica. 5. Direção (Manipulação)  
6. Falta de remorso e culpabilidade.  

7. Baixa profundidade dos afetos. 
8. Insensibilidade (Falta de empatia)  

9. Estilo de vida parasita.  
10. Falta de controle comportamental.  
11. Comportamento sexual promíscuo.  

12. Problemas de comportamento precoces.  
13. Falta de metas realistas a longo prazo.  
14. Impulsividade. 15. Irresponsabilidade. 

16. Incapacidade de aceitar a responsabilidade  
das próprias ações.  

17. Várias relações conjugais breves.  
18. Delinquência juvenil.  

19. Revogação da liberdade condicional.  
20. Versatilidade criminal. 

Se você está  pensando em alguém que conhece, mesmo sem tê-lo 
visto pessoalmente, como, por exemplo, na televisão, ou na urna 
eletrônica eleitoral, não é mera coincidência. Basta contar entre as 
20 características em quantas esse ELE (em quem você está 
pensando) está evidentemente enquadrado. De todo modo, para 
simplificar nosso rastreamento, existem características típicas que, 
praticamente, não deixam dúvidas ao ver ou conviver com esse 
elemento altamente complexo (e periculoso). Em geral os psicopatas 
são incapazes de estabelecer vínculo emocional, mantendo 
relacionamentos superficiais e efêmeros. São manipuladores, 
mentirosos (de forma natural) e fingem sentir emoções mesmo sem 
senti-las. Sua falta de empatia é direcionada para pessoas 
emocionalmente vulneráveis e nenhum evento, por mais dramático, 
é capaz de suscitar-lhe algum ato de solidariedade espontânea e 
sincera, salvo se houver interesse imediato para alcançar seus 
objetivos. O seu comportamento impulsivo não considera as 
pessoas, exceto ao pensar nos prós e contras de suas atitudes para 
atingir seus objetivos. Cometem quaisquer tipos de atos ilegais 
desde que proporcionem recompensa imediata para seus objetivos. 
Creio que o “seu” psicopata que você já viu de perto esteja se 
encaixando perfeitamente nesse perfil. Outra característica do 
psicopata é a ausência do controle da raiva. São comuns ataques 
repentinos e intensos de raiva quando são criticados e as coisas saem 
de seu controle ou estão fora de seus planos. Essa raiva é 
intimidatória e exerce um controle quase irresistível sobre as 
pessoas. E o pior, muitas vezes simpático e carismático, o psicopata 
costuma causar admiração em alguns tipos de pessoas, 
independentemente de suas ideias. O psicopata é essencialmente 
egocêntrico e sempre se coloca no centro das atenções, quando essa 
estratégia faz parte de seu plano. Consideram-se superiores, donos 
da verdade e, muitas vezes, apelam às divindades para justificar seu 
comportamento e são muito narcisistas. Nesse sentido narcísico, as 
pessoas que o admiram, mesmo que sejam poucas, para ELE 
representam a maioria do povo que o conhece. ■ ■ ■ 

Acompanhe amanhã o último capítulo da série....  
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