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III. Resumo 

 

O crime violento é um tópico profundamente emotivo que diariamente é 

ilustrado em series de televisão, cinemas e jornais, merecendo atenção do público em 

geral e mais especificamente dos criminologistas da actualidade. Alguns criminologistas 

focam maior interesse em formas específicas de ofensa (nos últimos anos, 

predominantemente a violência domestica e a sexual, roubos e furtos), outros em tipos 

particulares de ofensa (especificamente, aquelas que são cometidas com frequentes ou 

extremos actos de violência).  

O conceito de violência sexual não se afigura fácil, oscilando a abrangência do 

mesmo de autor para autor, o que contribui para resultados díspares consoante os 

estudos lhe dão maior ou menor amplitude. Apesar da complexa teia de considerações 

circundantes do conceito, registamos a existência de aspectos comuns, mais 

concretamente, a coerção e o diferencial de poder.  

Embora seja cada vez mais uma temática actual na nossa sociedade, ainda se 

denota algum tabu e dificuldade de abordagem, o que faz com que os ofensores sexuais 

ainda representem uma espécie de delinquentes desconhecida da maioria dos 

investigadores que estudam o fenómeno criminal em Portugal.  

A delinquência sexual é um fenómeno complexo que se faz sentir de uma forma 

ou de outra em todas as culturas e sociedades, constituindo um complexo fenómeno 

resultante de uma combinação de características biológicas, psicológicas e sociais.  

O presente estudo encontra-se integrado numa linha de investigação e tem como 

objectivo geral realizar a descrição das características psicossociais dos delinquentes 

sexuais, junto de um grupo de reclusos detidos no Estabelecimento Prisional do Vale do 

Sousa, por crimes contra a liberdade e a auto-determinação sexual. 

Desenvolveu-se um estudo de natureza exploratória, recorrendo-se à utilização 

de uma grelha de análise de processos para obtenção de dados heterobiográficos e a uma 

escala para avaliação dos estilos de vida criminais auto – reportados.   

Os resultados obtidos permitem perceber que, embora não existam interesses 

sexuais desviantes, abusos (físico, psicológico e/ ou sexual) na infância e perturbações 

psicológicas; os delinquentes sexuais apresentam dificuldades educacionais e 

características de personalidade anti – social. Para além disso constatamos que 

apresentam um elevado estilo de vida criminal, onde predomina o comportamento 
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interpessoal intrusivo. Este estilo de vida criminal relaciona-se com historial de ofensas 

anteriores, consumo de substâncias psicoactivas e dificuldades laborais. Por fim, foram 

diferenciados três perfis de delinquentes sexuais, sendo estes o Delinquente, o Psicopata 

e o Inadaptado. O perfil do ofensor Delinquente é aquele que aparece com mais 

frequência na nossa amostra.  

Este estudo descritivo constitui mais um passo para o conhecimento desta 

espécie de delinquentes ainda desconhecida da maioria dos investigadores que estudam 

o fenómeno em Portugal, na esperança de puder influenciar e proporcionar uma base 

para novas pesquisas neste âmbito.      
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Características Psicossociais, Psicopatia, Estilo de Vida Criminal, Perfis 
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Abstract 

 

Violent crime is a deeply emotional topic that is shown daily on television 

series, movies and newspapers and deserves attention of the public in general and more 

specifically of the criminologists today. Some criminologists focus greater interest in 

specific forms of offense (in recent years, predominantly domestic and sexual violence, 

robbery and theft), others in particular types of injury (specifically, those that are 

committed frequent acts of violence or extreme). 

The concept of sexual violence is not easy, swaying to the same extent from 

author to author, which contributes to disparate results depending on the studies give 

greater or lesser degree. Despite the complex web of considerations surrounding the 

concept, we note the existence of common aspects, namely, coercion and power 

differential. 

Although it is increasingly an issue in our society today, it still denotes a taboo 

and difficult approach, which makes the sex offenders, still represent a kind of offenders 

unknown to most researchers who study the criminal phenomenon in Portugal. 

The sexual delinquency is a complex phenomenon that is felt one way or another 

in all cultures and societies, and is a complex phenomenon resulting from a combination 

of biological, psychological and social.  

This study is part of a line of research and aims to carry out the general 

description of the psychosocial characteristics of sex offenders, with a group of 

prisoners detained in the Prison of the Vale do Sousa, for crimes against freedom and 

self-determination sex. 

Developed an exploratory study, by resorting to the use of a grid analysis of 

processes for data heterobiográficos and a scale for evaluation of criminal lifestyles self 

-reported. 

The results obtained allow us to realize that while there are no deviant sexual interests, 

abuse (physical, psychological and / or sexual) in childhood and psychological 

disorders, sexual offenders have educational difficulties and personality characteristics 

of anti - social. Also found with a high criminal lifestyle, dominated the intrusive 

interpersonal behavior. This lifestyle is related to criminal history of previous offenses, 

use of psychoactive substances and labor difficulties. Finally, three different profiles 
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were sex offenders, these being the Delinquent, the Psycho and the Unsuitable. The 

profile of the offender Delinquent is one that appears most frequently in our sample. 

This descriptive study is a further step to understanding this kind of offenders 

still unknown to most researchers who study the phenomenon in Portugal, hoping to 

influence and can provide a basis for further research in this area. 

 

 

Keywords: Violence, Sex Crime, Sexual Offenders, Psychosocial 
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