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“Behavior reflects personality. The best indicator of future violence is past violence. To 

understand the "artist," you must study his "art." The crime must be evaluated in its totality. 

There is no substitute for experience, and if you want to understand the criminal mind, you must 

go directly to the source and learn to decipher what he tells you. And, above all: Why + How 

= Who.”  

 

― John E. Douglas, Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit 
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  Resumo 
 
 

A presente dissertação aborda, através de duas revisões sistemáticas da literatura e uma 

análise quantitativa, a utilização técnica de profiling na investigação criminal e questões 

relativas à validade das diversas abordagens. Apresenta o estado da arte acerca dos tipos de 

perfis de ofensores sexuais do crime de abuso sexual de crianças e de menores dependentes 

(adolescentes). Finalmente, apresenta os perfis criminais para este tipo de crime realizados 

através da técnica de profiling, aplicada a uma amostra de 129 casos de abuso sexual 

investigados pela Polícia Judiciária. 

A primeira revisão sistemática da literatura procurou perceber como surgiu a técnica de 

profiling, em que medida a sua utilização na investigação criminal é considerada válida e útil, 

quais são as suas abordagens, como e quando se recorre à técnica. Com o objetivo de 

compreender melhor a utilização desta técnica na investigação criminal, foi selecionado o crime 

de abuso sexual de crianças e menores dependentes e foi realizada uma segunda revisão 

sistemática da literatura em que se averiguaram que tipos de perfis de ofensores sexuais são 

apresentados através da técnica de profiling.  

Por fim, foi aplicada a técnica de profiling a uma amostra de 129 casos de ofensores sexuais 

de crianças e adolescentes, cedida pelo Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola de Polícia 

Judiciária, através de uma análise quantitativa, com recurso a uma análise de correspondência 

múltipla e uma análise de clusters com o objetivo de averiguar quais são os perfis criminais 

observáveis nesta população e compará-los com perfis criminais presentes na literatura, obtidos 

pela segunda revisão de literatura. 

Os dados empíricos sugerem quatro perfis de ofensores sexuais de crianças: 1 – Intrafamiliar 

- Agressivo, perfil 2 – Intrafamiliar - Desajustado, perfil 3 – Extrafamiliar - Desconhecido e 

perfil 4 – Extrafamiliar – Sedutor. Estes padrões serão descritos na dissertação, verificando-se 

que apresentam bastantes pontos em comum com os perfis apresentados na bibliografia.  

 

 

Palavras-chave: Profiling; Validade; Perfis Criminais; Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes; Ofensores Sexuais; 
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Abstract 
 
 

The purpose and main aims of this dissertation include, through two systematic reviews of 

literature and a quantitative analysis, the technical use of profiling in criminal investigation, as 

well as issues related to the validity of the different approaches. It presents the state of art about 

the types of profiles of child and adolescent sexual offenders. Finally, the dissertation shows 

the criminal profiles for this type of crime determined through the use of profiling, applied in a 

sample group of 129 cases of child sexual abuse taken by the Polícia Judiciária. 

The first systematic review of literature explains how the technique of profiling emerged, 

how its use in criminal investigation is accepted as valid and useful, its different approaches, as 

well as how and when it is used. To enable a better understanding of the use of this technique 

in criminal investigation, the focus was set on the crime of child and adolescent sexual abuse 

and a second systematic review of literature, presenting the types of profiles of child sexual 

offenders based on the technique of profiling, was conducted. 

Finally, profiling was used in a research sample of 129 cases of sexual offenders of children 

and adolescents, provided by the department of psychology and recruitment of the Polícia 

Judiciária (Portuguese criminal police). A quantitative analysis, using multiple correspondence 

and cluster analysis, was carried out to find out which criminal profiles can be identified in this 

population and compare them to the ones in the literature, obtained in the second literature 

review. 

 The empiric data suggest four profiles of child sexual offenders: profile 1 – Inner family – 

Agressive, profile 2- Inner family - Misfit, profile 3 – Out-of-home – Stranger, profile 4 – Out-

of-home – Seducer. These patterns will be described in the dissertation, showing that they have 

many common traits of the profiles presented in the bibliography. 

 

 

Keywords: Profiling; Validity; Criminal Profiles; Child and Adolescents Sexual Offenders; 

Sexual Offenders;  
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Introdução 

 

A presente dissertação, apresentada no âmbito da obtenção de grau de Mestre em 

Criminologia, tem como tema “A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal 

e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de Crianças e Adolescentes”.  

A dissertação teve como objetivos conhecer a técnica de profiling, perceber como funciona 

na investigação criminal, compreender se a técnica de profiling é utilizada da mesma forma em 

todos os tipos de crimes, em que crimes se utiliza, como são determinados os perfis,  entender 

a sua validade científica e suas limitações e caracterizar os perfis de ofensores sexuais 

portugueses do crime abuso sexual de crianças e de menores dependentes. 

O primeiro capítulo desta dissertação traduz-se por um enquadramento teórico em que é 

definido o profiling e as suas diferentes abordagens, sendo apresentada uma revisão 

bibliográfica com artigos referentes à validade cientifica da técnica bem como as suas 

limitações, analisando em que situações esta é utilizada, os tipos de crimes em que se aplica e 

as diferentes abordagens à sua utilização. 

Relativamente ao segundo capítulo, este debruça-se numa revisão sistemática da literatura 

centrada no crime de abuso sexual de crianças e de menores dependentes, selecionado para a 

aplicação da técnica de profiling, com o objetivo de obter todos os perfis e tipologias de 

ofensores sexuais de crianças e adolescentes descritos na literatura.   

Por fim, no terceiro capítulo apresenta-se os resultados de um estudo empírico em que foram 

caracterizados os perfis de ofensores sexuais portugueses do crime de abuso sexual. Este estudo 

baseou-se numa análise de perfis fornecida pela orientadora Doutora Cristina Soeiro, com 

informações sobre casos de agressões sexuais investigados pela Polícia Judiciária. Este estudo 

tem como objetivo perceber como são feitos os perfis, como se caracterizam os ofensores 

sexuais de crianças e adolescentes em Portugal, comparando com outros perfis realizados por 

outros autores descritos no capítulo anterior. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

1. Definição do objeto de estudo:  Técnica de Profiling Psicológico – o que é, para que 

serve, como surgiu, a sua aplicação atualmente e a sua validade 

 
A técnica de profiling na investigação criminal também conhecida como “Offender 

Profiling”, “Criminal Profiling”, Criminal Personality Profiling”, “Psychological Profiling” e 

Técnica de Perfis Criminais em Portugal, define-se pela técnica auxiliar de investigação 

criminal que tem como objetivo a obtenção do perfil psicossocial de um ofensor desconhecido 

a partir do estudo de toda a informação disponível acerca do crime (estudo do local do crime, 

vitimologia e perícias forenses nomeadamente a forma como ocorreu o crime e a interação com 

a vítima). A realização desta técnica exige uma formação especializada em Psicologia e um 

conhecimento aplicado e integrado das ciências que estudam o comportamento criminal. O 

profiling surgiu a partir da confluência de disciplinas como a Psicologia, Criminologia, 

Psiquiatria e Ciências Forenses, contando, em termos da sua realização prática, com a 

experiência profissional dos polícias, dos psicólogos e especialistas superiores que os formulam 

(Kocsis, 2006). 

O ofensor, ao cometer um crime em determinado momento e espaço, apresenta certos 

comportamentos que se irão repetir de forma similar noutros crimes que venha a cometer devido 

a características estáveis que definem a sua personalidade (Horn, 1988). Por essa razão, através 

das pistas físicas deixadas na cena do crime, é possível retirar informação sobre indicadores de 

natureza psicológica, criminológica, comportamental e social que permitem chegar ao possível 

perfil do ofensor. Esta é feita à distância com base na examinação do local do crime e pistas 

obtidas pela polícia (tais como documentos, fotos, dados da vítima, informação forense 

incluindo relatório do médico legista, relatórios policiais e ainda com base na análise e 

comparação de casos já resolvidos do ponto de vista da investigação policial) (Douglas & Nunn, 

1992; Burgess, Hartman, Ressler, Douglas & McCormack, 1986; Ressler, Burgess, Douglas, 

Hartman & D’Agostino, 1986; Turco, 1990 cit in Wilson, Lincoln & Kocsis, 1997). 

Esta técnica tem vindo a ser descrita como útil aplicada em crimes em série, associados a 

um comportamento violento, tais como: incendiários, homicídios, agressões sexuais e abuso 

sexual de crianças e adolescentes, assaltos e sequestros, principalmente em crimes em que o 

ofensor apresenta patologia, deixa assinatura ou realiza um ritual. Esta técnica auxiliar de 

investigação criminal é utilizada quando outros métodos de investigação foram esgotados 
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direcionando os inspetores num determinado rumo (Wilson, Lincoln & Kocsis, 1997; Kocsis, 

2006).  

É importante frisar que embora a técnica de profiling seja utilizada para que as investigações 

se foquem num determinado rumo, esta não nomeia o ofensor, não resolve crimes nem serve 

como prova forense em tribunal como é retratado em filmes e séries televisivas. Trata-se apenas 

de uma técnica auxiliar de investigação criminal que permite obter perfis prováveis acerca do 

autor de um determinado crime, permitindo promover estratégias de interrogatório adequadas 

para cada tipo de perfil bem como estratégias de negociação de reféns (Douglas & Olshaker, 

1996; Wilson, Lincoln & Kocsis, 1997, State & Stevens, 2001; Farrington & Fox, 2014). Em 

tribunal, o profiling tem vindo a ser utilizado, não como prova forense, mas sim como elemento 

de suporte para a sugestão de que uma série de crimes com caraterísticas semelhantes tenha 

sido cometido pelo mesmo ofensor. Assim, por existirem crimes semelhantes a nível 

comportamental e geográfico e outros totalmente distintos, pode-se colocar a hipótese em 

tribunal de que esses crimes semelhantes podem ter sido cometidos pelo mesmo ofensor por se 

enquadrarem num determinado perfil (Fawcett & Clark, 2015). 

A investigação comportamental e a recolha de características da personalidade de ofensores 

violentos deve ser feita em meio prisional, contexto este que nos permite obter informações 

detalhadas relativas ao “como” e ao “porquê” dos seus atos criminais, ao modo e onde escolheu 

as suas vítimas, tipo de vítima escolhida, histórico familiar, escolar e profissional, infância e 

informações relativas ao estado psicológico antes e depois da passagem ao ato. É também 

importante a análise das características psicossociais das vítimas, e, caso sejam sobreviventes 

dos crimes devem ser entrevistadas (Ressler, 1988; Toutin, 2000 cit in Soeiro, 2009). 

Assim, as características de um determinado ofensor num determinado tipo de crime 

correspondem a um determinado perfil. Através de bases de dados de casos resolvidos é 

possível obter um perfil, cruzando as características de um ofensor desconhecido com um perfil 

já criado, devido ao facto das características do crime serem idênticas. Isto é, os pressupostos 

do funcionamento da personalidade que estão na base da construção desta técnica psicológica 

permitem considerar diferentes ofensores, em diferentes localizações que cometem um crime 

violento de forma idêntica devido à semelhança das suas características psicológicas, 

sociodemográficas, jurídico-penais e criminais (Horn, 1988). 

 Deste modo, para construir um perfil é indispensável reunir o máximo de informação acerca 

do crime, da vítima e do ofensor que o cometeu tendo por base entrevistas realizadas aos 
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ofensores que cometeram crimes idênticos, às vítimas sobreviventes, fotografias da cena do 

crime, mapa com localizações significativas, resultados da autópsia (em caso de homicídio) e 

exame à vítima (em caso de agressão física ou sexual), informações relativas à vítima (ocupação 

profissional, residência, reputação, descrição física, estado civil, situação financeira, história 

familiar, historial médico, antecedentes criminais, consumo de substâncias, amigos e inimigos 

e estilo de vida) (Soeiro, 2009). 

Para além de características psicossociais e comportamentais dos ofensores, os perfis 

criminais podem apresentar informações relativas à localização provável do local de residência 

do respetivo ofensor. Esta informação geográfica resulta da elaboração de um perfil geográfico 

conhecido usualmente por profiling geográfico. Embora se recorra a procedimentos estatísticos 

específicos para se obter a localização do ofensor, o perfil geográfico apenas constitui uma 

componente particular do que é importante ter em conta num perfil criminal (Kocsis, 2006).  

O profiling tem vindo a ter uma evolução científica desde o seu aparecimento nos anos 60 e 

tem vindo a ser cada vez mais divulgado e utilizado como ferramenta de apoio em investigações 

criminais por diversas instituições policiais em todo o mundo, sendo aplicado por polícias, 

psicólogos ou criminólogos com formação especializada na área da investigação criminal 

(Trager & Brewster, 2001). Esta utilização é notável em artigos científicos em diversos países, 

destacando-se os Estados Unidos da América (FBI) (Trager & Brewster, 2001; Torres, 

Boccacini & Miller, 2006; Fox & Farrington, 2014), o Canadá (Snook, Taylor & Bennel, 2007), 

a Austrália (Kocsis, 2003; Kocsis, 2004; Kocsis et al., 2002; Kocsis et al., 2003; Kocsis et al., 

2004; Kocsis et al., 2005), o Japão (Gabinete de Apoio à Análise e Ligação Criminal e 

Informação) (Fujita et al., 2013; Fujita et al., 2015), o Reino Unido (International Centre for 

Investigative Psychology (ICIP)) (Canter & Fritzon, 1998; Salfati & Canter, 1999; Salfati, 

2000; Alison, Smith & Morgan, 2003; Canter, 2003; Canter, 2004) e Portugal (Gabinete de 

Psicologia da Escola da Polícia Judiciária) (Soeiro, 2009; Guerra & Soeiro, 2015).  

 

2. Abordagens da Técnica de Profiling Criminal: caracterização, validade e limitações 

 

Relativamente à utilização do profiling existem dois tipos de abordagem distintos: a 

abordagem de orientação clínica e a abordagem de orientação estatística. A abordagem 

estatística diverge em diversas técnicas diferentes, sendo elas: a técnica de análise da cena do 
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crime, a técnica de psicologia investigativa e a técnica geográfica, que serão descritas 

seguidamente. 

2.1. Abordagem de Orientação Clínica 

 

A abordagem de orientação clínica, referida por diversos autores como abordagem de 

Avaliação e Diagnóstico (Diagnostic Evaluation – DE), abordagem pioneira e fase inicial de 

desenvolvimento da técnica de profiling, é também denominada por “abordagem de análise 

comportamental”, sendo que o trabalho realizado no âmbito desta abordagem se baseia no 

treino, conhecimento e intuição adquiridas a partir da experiência profissional clínica e forense 

do psicólogo, que elabora o perfil criminal com o objetivo de prever as características do 

ofensor (Holmes & Holmes, 1996; Kocsis, 2006). 

A técnica de profiling foi inicialmente utilizada durante a 2ª Guerra Mundial pelo psiquiatra 

W. C Langer, contratado pelo escritório dos serviços estratégicos (office of strategic services), 

para realizar o perfil de Adolph Hitler, nos anos 50 e 60 pelo psiquiatra James Brussels, em 

Londres com o caso Jack The Ripper, em Nova Iorque com o caso Mad Bomber e o 

estrangulador de Boston, e, nos anos 70 pelo Doutor Murray Miron, em Nova Iorque com o 

caso The Son of Sam (Holmes & Holmes, 1996; Egger, 1999; Kocsis, 2006).  

Embora esta técnica tenha sido desenvolvida e introduzida em agências policiais como o 

FBI (The Federal Bureau of Investigation) em 1978 quando se formou a unidade de ciência 

comportamental, a sua validade tem sido criticada por autores da abordagem de orientação 

estatística por não utilizar qualquer tipo de método científico (Holmes & Holmes, 1996; Egger, 

1999; Kocsis, 2006). 

2.2. Abordagem de Orientação Estatística 

 

Contrariamente à abordagem de orientação clínica, a abordagem de orientação estatística, 

designada por fase de desenvolvimento científico da técnica de profiling, procura utilizar 

metodologias científicas e rigorosas de forma a ultrapassar as limitações quanto à validade da 

técnica. Esta abordagem procura basear todo o processo de predição das características e 

comportamentos do ofensor através do estudo das características e comportamentos de 

indivíduos que cometeram crimes idênticos ao crime relativamente ao qual se procura 

estabelecer um perfil (Soeiro, 2009). Nesta abordagem podemos distinguir a técnica de análise 
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da cena do crime (desenvolvida pelo FBI), a técnica da psicologia investigativa (desenvolvida 

por David Canter) e a técnica geográfica, também conhecida por profiling geográfico 

(desenvolvida por Milton Newton e Kim Rossmo) (Alnsworth, P. B, 2015 cit in McLaughlin, 

E. & Muncie, J., 2015). 

 

2.2.1. Técnica de Análise da Cena do Crime (FBI) 

 

A técnica pioneira no âmbito da abordagem de orientação estatística designa-se por análise 

da cena do crime tendo surgido do trabalho desenvolvido pelo FBI nos anos 70, através da 

Unidade de Ciência Comportamental nos Estados Unidos da América (BSISSU), tornando-se 

a primeira metodologia estatística na construção e aplicação do profiling como técnica com 

base na recolha e análise sistemática de informação relativa a crimes violentos designada por 

Criminal Investigative Analysis (CIA) (Kocsis, 2006). Assim, foi criada uma base de dados 

informatizada denominada por VICAP (Violent Criminal Apprehension Program) e na mesma 

linha, a metodologia desenvolvida pela International Criminal Investigative Analsis Fellow-

Ship (ICIAF) no Canadá, responsável pelo desenvolvimento de uma outra base de dados 

informatizada designada por VICLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) (Correia, 

Lucas & Lamia, 2007) que ainda hoje são utilizadas pelos polícias que precisem de consultar 

informação relativa a crimes violentos (Kocsis, 2006). 

Estas metodologias congregam a informação recolhida de casos resolvidos pela polícia 

possibilitando a comparação estatística com casos violentos não resolvidos, a formulação de 

hipóteses sobre as características prováveis que o ofensor possa ter e sua evolução do seu 

comportamento criminal, o que, em crimes de grande complexidade, permite orientar a 

investigação criminal de forma organizada e sistemática (Kocsis, Irwin, Hayes & Nunn, 2000; 

Soeiro, 2009).   

Esta metodologia desenvolvida pelo FBI a partir da pesquisa realizada, entre 1970 e 1980, 

baseou-se na análise do local do crime e no interrogatório a 36 reclusos, do sexo masculino, 

por homicídios em série com agressões sexuais e na construção de uma base de dados com as 

suas experiências pessoais, grau de inteligência e premeditações criminais, formulando a tese 

de que este tipo de crime era cometido por dois tipos de ofensores distintos: organizado e 

desorganizado. O ofensor organizado apresentava um grande planeamento estratégico para 

evitar ser detido, era descrito como inteligente, socialmente competente e com relações 
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interpessoais estáveis, pelo contrário o tipo desorganizado atuava através de ataques 

esporádicos, não planeados e pouco metódicos revelando baixo nível de inteligência, são 

socialmente e sexualmente inaptos, e, frequentemente, apresentavam ou já tinham 

experienciado uma doença mental grave (Alnsworth, 2015 in McLaughlin & Muncie, 2015). 

O trabalho inicial do FBI baseou-se na análise cuidadosa da seleção das vítimas e a forma 

como o crime foi cometido dando aos investigadores informação adicional que foi por vezes 

útil na orientação da linha de investigação, no entanto, mais tarde, o FBI procurou identificar 

outras formas para que os ofensores pudessem ser classificados começando por analisar o 

motivo criminal. Através desta análise obtiveram quatro tipos diferentes nomeados por: power-

reassurance, power-assertive, anger retaliatory e anger excitement. No entanto, não existem 

estudos que demonstrem a validade destes perfis (Alnsworth, P. B, 2015 cit in McLaughlin, E. 

& Muncie, J., 2015).  

 

2.2.2. Técnica de Psicologia Investigativa 

 

Noutro ponto de vista distinto mas no âmbito da abordagem de orientação estatística surge 

em 1985, Inglaterra, na Universidade de Liverpool, a abordagem da psicologia investigativa 

(IP – Investigative Psychology) de David Canter (Canter, 1995) que defende que o profiling 

deve ser visto como uma técnica científica na qual os princípios da análise psicológica são 

aplicados na investigação criminal (Hazelwood & Burgess, 1987 in McLaughlin & Muncie, 

2015). 

A experiência e formação na área da psicologia de Canter demonstra que a sua técnica do 

profiling distingue-se da optada pelo FBI, dado que define que a partir da análise de ações 

criminais de um grande número de ofensores violentos é possível propor teorias e hipóteses que 

permitam estabelecer relações entre as ações dos ofensores e as suas características de 

personalidade. Isto é, um perfil criminal deve basear-se na elaboração de hipóteses consistentes 

que para terem essa característica devem ser geradas a partir de pressupostos de natureza 

concetual (Canter, 1995).  

O seu método científico na área psicológica permite identificar características específicas 

que podem ser associadas conjuntamente a tipos de comportamento do ofensor distintos. 

Canter, desenvolveu um número de hipóteses incluindo a circle hyphotesis e o modelo de 5 

fatores (Five-Factor model), fatores esses observáveis na relação entre vítima e ofensor 
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(coerência interpessoal, significado de tempo e espaço, características criminais, carreira 

criminal e conhecimento/consciência forense), e, em 1985 durante o desenvolvimento do perfil 

do Railway Rapist (30 agressões sexuais e 2 homicídios), através da sua metodologia indutiva 

onde se analisam os aspetos do ofensor, da vítima e do contexto em que ocorre, desenvolveu 

dados empíricos gerais de forma a criar uma base de dados com características psicológicas 

frequentes em crimes que investigou desenvolvendo perfis generalizados com vista a serem 

consultadas durante investigações criminais (Egger, 1999; Muller, 2000; Canter, D., 2003; 

McLaughlin, E. & Muncie, J., 2015). 

 

2.2.3. Técnica de Profiling Geográfico 

 

Dentro desta técnica surgem os estudos do Newton (1980) e Rossmo (1995), entre 1980 e 

1995, com os seus estudos denominados de identificação geoforense da localização de crimes 

em série. Newton (1989) recorreu a princípios geográficos para determinar a casa ou ponto de 

operação dos ofensores em série tais como análises post hoc, procedimentos que incluíam a 

localização dos homicídios e onde os corpos eram deixados resultando numa localização eficaz 

de vários crimes naqueles anos, métodos de inteligência militar e técnicas de interrogatório 

denominadas por map tracking (Egger, 1999). 

O termo geographic profiling (profiling geográfico) ou crime geographic targeting analysis 

surge com Rossmo (1995) e definiu-se pelo cálculo da localização mais provável de residência 

de um ofensor em série baseando-se na análise da área geográfica de onde foi cometido o crime, 

análise central, pontos de referência de padrão em todos os crimes, análise demográfica, pontos 

espalhados, ordem espacial e temporal dos eventos e análise direcional (Rossmo, 1995 cit in 

Egger, 1999). Esta forma de análise resulta um software de mapeamento específico que 

potencia o enfoque dos recursos policiais numa área geográfica especifica reduzindo as áreas 

de investigação (Egger, 1999). 

Esta técnica parte do princípio de que o ofensor vai cometer o crime numa área em que se 

sinta confortável, que lhe seja familiar e que tenha a certeza que nessa área o crime vai estar 

sob o seu controlo, e, por isso, pode também ser introduzida na técnica de psicologia 

investigativa. Esta está relacionada com a característica tempo e espaço que Canter sugere como 

aspeto que pode ser retirado da observação da relação entre ofensor e vítima, denominada de 

“circle hypothesis” (Canter, 2003). Canter defende que quando um círculo é traçado à volta de 
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todos os crimes cometidos por um individuo, há uma alta probabilidade de o ofensor viver 

dentro desse círculo (Canter, 2003). 

O estudo de Godwin e Canter (1997) investigou 54 espaços de homicídios em série 

averiguando a relação entre a casa do ofensor e os locais do crime bem como os locais onde 

foram abandonados os corpos ao longo dos homicídios. Os resultados sugerem que os locais 

que os ofensores escolhiam para cometer o crime localizavam-se perto de sua casa, mas para 

abandonarem o corpo já percorriam alguma distância, chegando também à conclusão de que 

ofensores foram abandonando os corpos cada vez mais perto das suas próprias casas, 

demonstrando um aumento de confiança e uma diminuição do medo de serem descobertos 

(Muller, 2000). Este estudo demonstrou que esta técnica de profiling geográfico, aliado à 

técnica da psicologia investigativa no profiling psicológico oferece mais uma característica, o 

local provável do crime, importante num perfil que auxilia ainda mais as investigações 

criminais, dando à polícia informação adicional para um foco mais direcionado, no âmbito da 

área possível em que se realizou o crime ou se escondeu o corpo, pelo que devem ser utilizadas 

em conjunto de forma a potenciar uma validade científica do perfil mais viável (Muller, 2000). 

2.3. Validade e Limitações  

 

O profiling tem vindo ao longo dos anos a enfrentar críticas devido à sua falta de validade 

empírica e ao facto de profilers tradicionais como Brussel e Douglas (abordagem de orientação 

clínica) considerarem o profiling como uma arte da intuição gerada por qualidades subjetivas e 

experiência profissional e não tanto uma ciência ou estatística (abordagem de orientação 

estatística), e ainda por não se considerar uma técnica uniforme devido à existência de 

diferentes definições e formas de a aplicar (Snook et al, 2008; Muller, 2000; Briggs, 2015). 

Devido ao debate a que é alvo o profiling sobre a sua utilização e validade científica, isto é, 

se é um método rigoroso ou se é apenas uma dedução baseada em conhecimentos de psicologia 

e experiência profissional na área criminal, procurou-se, com recurso à técnica de revisão 

sistemática da literatura, identificar quais os indicadores de validade que surgem associados a 

esta técnica forense. Essa análise é apresentada de seguida. 

 

Método e Procedimentos 
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Para a realização da técnica de revisão sistemática da literatura recorreu-se à base de dados 

b-on (www.b-on.pt) e na Sage (www.journals.sagepub.com). 

A pesquisa foi realizada com as seguintes keywords: (“Criminal Profiling” OR “Criminal 

Investigation Profiling” OR “Offender Profiling” OR “Psychological Profiling”) AND 

(“Validity” OR “Accuracy”) e foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios de inclusão selecionados implicam aceitar artigos empíricos, exploratórios ou 

meta-análises sobre profiling criminal que tenham como objetivo demonstrar a validade da 

técnica em investigação criminal ou que utilizem a técnica no âmbito da investigação criminal 

demonstrando indiretamente a sua validade como ferramenta forense. Foram incluídos artigos 

com estes objetivos em português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos 30 anos (de 1989 

a 2019). 

 Os critérios de exclusão selecionados implicam a rejeição de todos os artigos publicados 

antes de 1989, artigos de opinião, teóricos e com temáticas de racial profiling, geographic 

profiling, linkage analysis e eyewitness bem como artigos que não apliquem a técnica em 

investigação criminal.  

 

Resultados 

O Fluxograma 1, presente nos anexos, representa o processo de seleção dos artigos utilizados 

nesta revisão sistemática de literatura. Foram considerados elegíveis 19 artigos empíricos de 

242 resultados, dos quais 2 são revisões sistemáticas, apresentados na tabela 1, presente nos 

anexos.  

Os estudos selecionados (14 quantitativos e 8 qualitativos, sendo que 3 não foram obtidos 

através desta revisão, mas sim obtidos através da sua referenciação nas duas revisões 

sistemáticas selecionadas), realizados nos Estados Unidos da América, Austrália, Reino Unido, 

Canadá e Japão, abordando crimes como incêndios, assaltos, e homicídios, tiveram como 

objetivo apresentar indicadores de validade do profiling recorrendo a diferentes abordagens e 

metodologias de investigação científica. Estes estudos foram agrupados por tipo de 

metodologia utilizada e serão descritos seguidamente. 

 

Validade da técnica do profiling com base em questionários de satisfação aplicados a 

polícias 
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Através da pesquisa realizada foram encontrados três estudos quantitativos e referenciação 

a mais dois artigos, obtendo um total de cinco estudos, realizados nos Estados Unidos da 

América, Reino Unido e Canadá, que se incluem na abordagem de orientação estatística, técnica 

análise da cena do crime (FBI), que procuram demonstrar a validade do profiling através da 

perceção que os polícias têm da técnica utilizando questionários de satisfação, não abordando 

nenhum tipo de crime em específico.  

Um dos estudos mais conhecidos que utilizaram este método, é o estudo de Pinizzotto 

(1984), em que 192 perfis foram criados pelo FBI, de 1971 a 1981, e avaliados por 

departamentos policiais, em que dos quais 77% relataram que os perfis do FBI ajudaram 

significativamente as investigações, embora menos de metade dos casos em que se utilizou um 

perfil tenham sido resolvidos. O estudo mostrou também que enquanto 17% dos departamentos 

da polícia afirmaram que os perfis ajudaram diretamente na identificação de um suspeito e 

outros 17% afirmaram que os perfis não tiveram utilidade (Dowden, Bennell & Bloomfield, 

2007).  

Copson (1995), no Reino Unido, demonstrou que 83% da polícia sentiu que os perfis 

utilizados eram operacionalmente úteis, 61% afirmou que os perfis ajudaram a entender o caso, 

16% afirmou que os perfis abriram novas pistas ou linhas de pesquisa e 14% afirmou que 

realmente ajudou a resolver o caso (Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007).  

Trager e Brewster (2001), nos Estados Unidos, questionaram 68 polícias de 46 

departamentos diferentes e constataram que 67% dos polícias sentiram que os perfis ajudaram 

nas suas investigações e 38% declararam que os perfis eram diretamente úteis na identificação 

de um suspeito. No entanto, um quarto da polícia disse que os perfis impediram a sua 

investigação. Relativamente aos objetivos do estudo, demonstraram que para além de os 

polícias considerarem que a técnica é útil, embora não identifique o ofensor, consideraram que 

facilita o interrogatório, orienta a investigação nos crimes em série, prevê um estado mental e 

comportamento criminal e acrescentaram que as características que seriam úteis um perfil 

incluir são as sociodemográficas (Trager & Brewster, 2001).  

Snook, Taylor e Bennell (2007), no Canadá, questionaram 51 polícias sediados em grandes 

unidades de investigação, e, os resultados demonstraram que 94% dos polícias achavam que os 

profilers ajudaram a resolver os casos, 92% acharam que os profilers são valiosos para as 

investigações criminais, 40% relataram que um perfil ajudou diretamente a resolver um caso, 

e, 65% relataram que a utilização do profiling contribuiu de forma significativamente positiva 
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para a investigação. Destes 65%, 14% indicaram que a utilização de um perfil os ajudou a 

focarem-se na investigação, 10% indicaram que os perfis ajudaram a entender melhor os 

suspeitos, 3% relataram que a utilização do profiling contribuiu para fornecer estratégias de 

interrogação dos suspeitos e 32% indicaram que a utilização de perfis serviu para confirmar os 

instintos dos polícias em relação aos suspeitos. Ainda cerca de 52% dos polícias sentiram que 

os perfis fizeram com que surgissem novas pistas nos casos e 74% sentiram que o profiling era 

preciso ao prever as características do criminoso (Snook, Taylor & Bennell, 2007). 

Embora estes quatro estudos realizados através de inquéritos de satisfação transmitam as 

perceções positivas em relação à utilização do profiling da parte dos polícias na área da 

investigação criminal, há uma grande falha metodológica no que toca a provar a validade e 

precisão da técnica, uma vez que a obtenção da perceção dos polícias não é objetiva e imparcial 

e apenas se consegue concluir relativamente à utilidade da técnica percecionada pelos polícias 

(Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007; Farrigton & Fox, 2014). Por exemplo, Alison, Smith e 

Morgan (2003) demonstraram a imprecisão da utilização da metodologia de inquéritos de 

satisfação através da perceção da polícia ao fornecer dois perfis diferentes: um verdadeiro em 

relação ao suspeito e um falso, e pediram a cada grupo de polícias que avaliasse o nível de 

precisão de cada perfil. Embora apenas um dos perfis fosse verdadeiro, ambos os perfis 

receberam avaliações idênticas relativamente à precisão (Alison, Smith & Morgan, 2003). 

 

Validade da técnica do profiling com base nas crenças que se tem sob a precisão dos perfis 

 

Com o objetivo de ultrapassar as falhas metodológicas dos estudos em que se utilizam 

questionários de satisfação e comparação de perceção dos polícias quanto à utilidade e validade 

dos perfis,  surgem dois estudos qualitativos, na Austrália, Kocsis e Heller (2004 cit in Dowden, 

Bennell & Bloomfield, 2007) e Kocsis e Hayes (2004) encontraram uma ligação linear entre a 

crença inicial de um individuo no perfil e a subsequente precisão percebida de um perfil 

mostrando que as crenças de um indivíduo sobre a precisão do profiling podem ser devido à 

profissão do profiler e das próprias crenças deste acerca do perfil, isto é, quanto mais se acredita 

na precisão do perfil, mais útil e correto o perfil pode parecer.   

Por outro lado, Kocsis e Hayes (2004) utilizaram uma amostra de 54 polícias australianos 

com o objetivo de averiguar se as perceções de utilidade e validade dos perfis criminais são 

influenciadas pelo conhecimento da identidade de quem criou o perfil através da entrega aos 
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polícias selecionados para o estudo, um perfil escrito por um profiler profissional e um perfil 

escrito por um autor não especificado. Pediu-se a estes polícias que falassem da utilidade e 

validade desse mesmo perfil e os resultados demonstraram que os polícias consideram um perfil 

válido quando este é realizado por um profiler profissional, no entanto, quanto à utilidade da 

técnica consideraram que esta é válida estando ou não identificado o autor do perfil.  

As crenças dos profissionais quanto à precisão de um perfil construído por um profiler em 

nada demonstram a validade do mesmo no âmbito da investigação criminal, por isso, estes 

estudos apenas observaram que a crença de um polícia relativamente ao facto de um perfil ter 

sido criado por um profiler influencia a sua perceção de precisão do mesmo. 

 

Validade da técnica de profiling através das perceções de diversos grupos de participantes 

 

Neste tópico, surgem três estudos quantitativos, com características diferentes de abordagem 

divergentes, em que a validade da técnica é avaliada através das perceções de grupos de 

participantes, estudos esses como: Kocsis, Heller e Try (2003), na Austrália, Torres, Boccacini 

e Miller (2006), nos Estados Unidos da América, e de Bennel, Corey, Taylor e Ecker (2008), 

no Canadá. 

No estudo de Kocsis, Heller e Try (2003) foi comparada a perceção da validade dos perfis 

criminais quando estes são construídos através de material narrativo ou visual utilizando um 

grupo de psicólogos e um grupo de estudantes universitários do segundo ano de ciências. Foi 

entregue aos participantes um pacote com apenas material narrativo ou material visual e foi-

lhes pedido que completassem um exercício de desenvolvimento de um perfil com base nas 

informações dadas. Os resultados demonstraram que o acerto no perfil é influenciado pela 

quantidade de material disponível e que o perfil é mais completo se forem dadas informações 

narrativas em vez de visuais (Kocsis, Heller & Try, 2003). 

Noutra linha de estudo diferente, surge o estudo de Torres, Boccacini e Miller (2006) que 

através de uma amostra de 161 profissionais de saúde mental forense procuraram examinar as 

suas perceções e experiências acerca da utilização de perfis e averiguar se a referência ao 

profiling como “análise investigativa criminal” tinha impacto nas suas opiniões relativas à 

técnica. Deste modo foi pedido aos participantes que respondessem a um questionário via 

internet com dois modelos de nome diferente, mas com a mesma definição (um modelo 

identificado por “utilização do profiling” e outro modelo identificado por “utilização da análise 
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investigativa criminal”), nos quais foi averiguada a formação dos participantes, conhecimentos 

e experiência com métodos de desenvolvimento de perfis bem como a utilização da técnica.  

Os resultados demonstraram que cerca de 10% dos participantes tinham experiência em 

profiling, 25% consideravam-se bem informados acerca da técnica, menos de 25% acreditavam 

que a técnica de profiling era cientificamente válida e aproximadamente 40% sentiram que a 

análise investigativa criminal era cientificamente válida. Os resultados demonstram que a 

perceção de validade do profiling é influenciada pela utilização do termo “profiling” devido ao 

facto de ser um termo associado a crenças dos participantes como sendo uma técnica inválida, 

pelo que quando é utilizado o termo “análise investigativa criminal” a perceção de validade é 

maior (Torres, Boccacini & Miller, 2006).  

Bennel, Corey, Taylor e Ecker (2008), no Canadá, através de uma amostra de 36 

participantes estudantes da Universidade de Carleton, procurou estabelecer uma relação entre 

a capacidade de raciocínio crítico e a precisão do perfil. Os participantes completaram um perfil 

através do questionário de escolha múltipla e o seu raciocínio crítico foi avaliado através do 

WatsonGlaser Critical Thinking Appraisal Form S (WGCTA-S). Embora a maioria dos 

participantes tenha tido uma pontuação de raciocínio adequado (73%) não foi encontrada uma 

relação significativa entre a capacidade de raciocínio critico e a precisão do perfil 

(aproximadamente 38%) (Bennel, Corey, Taylor & Ecker, 2008). 

Mais uma vez, estes estudos em nada comprovaram a validade da técnica de perfis, pois, o 

estudo de Kocsis, Heller e Try (2003) apenas demonstrou que a probabilidade de acerto num 

perfil é maior quanto mais informação estiver presente no relatório bem como se esta for dada 

narrativamente. O estudo de  Torres, Boccacini e Miller (2006) apenas demonstrou que existe 

uma falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde mental relativamente à 

definição de profiling e que, por isso a perceção de validade é maior quando se utiliza o termo 

“análise investigativa criminal” em vez do termo “profiling”; E por fim, o estudo de Bennel, 

Corey, Taylor e Ecker (2008) que, para além de não ter obtido uma relação entre a capacidade 

de raciocínio crítico e precisão do perfil, também confunde precisão com validade pelo que a 

validade também não foi demonstrada.  

 

Validade da técnica de profiling através da comparação de competências de profilers com 

não profilers 
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Tendo como objetivo a averiguação da validade da técnica comparando a precisão da 

perceção de grupos de profilers com grupos de não profilers surgem seis estudos qualitativos 

realizados nos Estados Unidos da América e na Austrália. 

Um dos estudos pioneiros com esta metodologia foi conduzido por Pinizzotto e Finkel 

(1990), em que psicólogos, detetives, estudantes universitários e profilers do FBI foram 

convidados a prever as características de um ofensor em casos de homicídio e agressões sexuais 

com base em informações da análise da cena do crime e a selecionar o ofensor com base nessas 

características a partir de line-up dos suspeitos. A precisão foi determinada através da 

capacidade de cada participante de prever ou identificar corretamente os traços dos verdadeiros 

ofensores de cada crime (Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007).  

Kocsis, individualmente e com a colaboração dos seus colegas, avaliou a precisão de 

construção de um perfil através da comparação de profissionais de polícia/profilers com não 

profilers (Kocsis et al., 2000; Kocsis, Hayes & Irwin, 2002; Kocsis, 2003; Kocsis, 2004; Kocsis, 

Middledorp & Try, 2005). 

Kocsis et al. (2000) avaliaram a precisão de profilers com não profilers ao construir um 

perfil tendo em conta as diferentes aptidões profissionais, tais como a experiência de campo 

(polícias), aptidão para o raciocino lógico (magistrados), compreensão do comportamento 

humano (psicólogos) e intuição pura. Após a aplicação de um questionário de 3 secções de 

descrição do crime e formulação do perfil com escolha múltipla, os resultados obtidos nestes 

estudos sugerem que os profilers superam todos os outros grupos quando se trata de previsão 

das características dos ofensores, tendo em conta informações retiradas da cena do crime.  

Kocsis, Hayes e Irwin (2002) examinaram a precisão de previsão de perfis através da 

comparação de quatro grupos distintos de polícias (grupo de polícias com experiência 

profissional em investigação criminal, grupo de polícias especializados em investigação de 

homicídios, grupo de polícias em formação de investigação criminal e grupo de recrutas para 

polícias estagiários) e dois grupos de controlo (estudantes para polícia e estudantes 

universitários em química). Aplicou-se um questionário para construção de perfis (utilizado no 

estudo de Kocsis et al. (2000) e os resultados demonstraram que a polícia não é mais precisa 

em identificar o ofensor através da descrição do caso, do que qualquer outro grupo. A polícia 

apenas é mais precisa do que os grupos de controlo que não tiveram informações da descrição 

do caso, e, embora não tenha sido estatisticamente significativo, os perfis gerados pelos polícias 

especializados na área dos homicídios foram menos precisos do que qualquer outro dos grupos 
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experimentais e o grupo de recrutas para polícias foi o que melhor precisão atingiu a seguir ao 

grupo de estudantes de química (Kocsis, Hayes & Irwin, 2002). 

Kocsis (2003) realizou uma análise de conteúdo de perfis escritos com base em informações 

fornecidas de um homicídio real e comparou os perfis construídos por um grupo de profilers 

com os perfis construídos pelos grupos de psicólogos, polícias, médiuns e estudantes 

universitários do curso de biologia (Kocsis, 2003). Os perfis construídos pelos grupos foram 

examinados com base na quantidade de informação relativamente a aspetos físicos e não físicos 

do ofensor e aspetos relativos ao crime e comportamentais do ofensor antes, durante e após o 

crime. Segundo os resultados, não foram encontradas diferenças, estatisticamente 

significativas, entre os grupos na quantidade de informações fornecidas relativas a aspetos 

físicos, no entanto, os profilers superaram todos os grupos na quantidade de informações 

apresentadas relativamente a aspetos não físicos, aspetos comportamentais e relativos ao crime. 

Esta descoberta de que os profilers constroem perfis com maior quantidade de informação não 

significa necessariamente que estes perfis construídos sejam válidos, logo, este estudo não 

demonstra a validade.  

Kocsis (2004) avaliou a precisão de profilers com não profilers, através da resolução de um 

caso de incendiário em série (resolvido anteriormente) tendo em conta as diferentes aptidões 

profissionais, tais como noções de profiling (profilers profissionais), experiência de campo 

(polícias), aptidão para o raciocino lógico (estudantes da licenciatura de química), compreensão 

do incêndio (peritos em incêndios) e intuição pura (grupo de controlo). Os resultados obtidos 

nestes estudos sugerem que os profilers superam todos os outros grupos quando se trata de 

previsão de ofensores, tendo em conta informações retiradas da cena do crime, e, que deste 

modo é uma técnica válida apenas quando realizada por profilers profissionais.  

Kocsis, Middledorp e Try (2005) avaliaram também a precisão da construção de perfis, mas 

contrariamente a Kocsis, Hayes e Irwin (2002), compararam a competência de profilers com 

não profilers, tal como Pinizzotto e Finkel (1990) e Kocsis et al. (2000), através de dois 

exercícios: construção de um perfil de homicídio e de incendiário. Estes autores utilizaram 

quatro grupos de participantes: um grupo de profilers profissionais e três grupos de não 

profilers (um grupo composto por estudantes finalistas da licenciatura em química a servir de 

grupo experimental e dois grupos de controlo compostos por estudantes da comunidade). Estes 

avaliaram a precisão na construção de perfis bem como mediram o desempenho dos indivíduos 

em testes de memória e compreensão relacionados com os materiais dos casos criminais, que 
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lhes foram fornecidos em cada exercício, através de dois questionários com três secções: Secção 

A - composta por informações sobre o caso previamente resolvido e a respetiva cena do crime 

disponibilizadas, uma declaração em que os participantes assinavam em como não estavam 

familiarizados com os casos, informações sociodemográficas dos participantes para 

completarem, e, por fim, um questionário de escolha múltipla de 33 itens sobre as características 

do provável ofensor para o exercício de construção do perfil; Secção B - composta por várias 

páginas de papel em branco para os participantes anotarem todos os itens de informações 

relativas ao crime que se lembrassem da secção A e pediu-se que identificassem com um 

asterisco os itens que acreditassem ser relevantes para construção do perfil do ofensor; Secção 

C - composta por um questionário em que a primeira parte correspondia a perguntas de resposta 

curta e a segunda parte correspondia a perguntas de escolha múltipla, de forma a averiguar a 

compreensão precisa dos factos conforme apareceram descritos na secção A (Kocsis, 

Middledorp & Try, 2005) 

Os resultados deste estudo sugerem que existe uma relação entre a compreensão dos 

materiais retirados dos casos criminais e a precisão dos perfis gerados. Os profilers tanto no 

caso de homicídio como no caso do incendiário obtiveram pontuações mais altas do que os não 

profilers e grupos de controlo, e, os grupos de não profilers e grupos de controlo tiveram 

pontuações muito semelhantes em termos de precisão. Na avaliação da capacidade de 

memorização dos itens descritos na secção A, os profilers obtiveram também pontuações mais 

altas bem como no acerto das informações mais relevantes para um perfil e na compreensão da 

construção do perfil na secção C. No entanto, só existiu diferença significativamente estatística 

no caso de homicídio, sendo estes resultados consistentes com os estudos anteriores referidos 

anteriormente por Kocsis (2003) e Kocsis (2004).  

Estes estudos em que se comparam competências dos profilers com não profilers apenas 

demonstram que geralmente os profissionais de profiling, devido à sua experiência e formação 

académica, têm maior probabilidade de acertar num determinado perfil e que são mais precisos 

que os restantes grupos de comparação, no entanto, esta competência bem como a precisão não 

demonstra que a técnica de perfis é válida como técnica forense.  

 

Validade do Profiling através da utilização de procedimentos estatísticos 
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No âmbito da psicologia investigativa e mais próximos de demonstrar a validade científica 

da técnica, devido ao facto de se construírem perfis através de procedimentos estatísticos e com 

base numa amostra de casos reais de crimes cometidos surgem seis estudos quantitativos 

realizados, numa fase inicial, no Reino Unido por Canter e Fritzon (1998), Salfati e Canter 

(1999) e Salfati (2000), e posteriormente por Fox e Farrington (2014), nos Estados Unidos da 

América, e por  Fujita et al. (2013) e Fujita et al. (2015), no Japão.  

No estudo de Canter e Fritzon (1998) foram construídos os perfis de incendiários a partir da 

análise de 175 casos resolvidos de crimes incendiários (incendiário identificado e julgado em 

tribunal) de 5 unidades policiais em Inglaterra. O objetivo deste estudo foi perceber se haveria 

consistência comportamental nas ações dos incendiários para que fosse possível criar perfis 

para os caracterizar, procurar entender a natureza do crime incendiário e distinguir incêndio 

orientado ao objeto ou incêndio pessoalmente orientado, ou seja, se a motivação é instrumental 

ou pessoal e perceber se o desenvolvimento de perfis seria válido para investigações criminais 

de incendiários (Canter & Fritzon (1998). 

Para a construção de perfis foram identificadas 42 variáveis comportamentais, relacionadas 

com os ofensores e com a cena do crime, que poderiam diferenciar os incendiários com as duas 

estruturas possíveis (expressivo ou instrumental) através de uma matriz de dados em que foram 

codificadas as ofensas em termos de presença ou ausência de cada uma das variáveis (Canter 

& Fritzon, 1998). De forma a representar a relação que todas as variáveis tinham umas com as 

outras e com as duas facetas inter-relacionadas (expressivo e instrumental) os dados foram 

submetidos à análise espacial menor (SSAI) obtendo quatro subconjuntos de perfis 

caracterizados com base nas motivações para os incêndios, ou seja, se estas motivações são 

orientadas para um objeto em específico ou se a motivação é de foro pessoal, bem como se os 

incêndios são perpetuados como forma de expressão ou se são um meio para atingir um fim 

(instrumental) sendo eles respetivamente: expressive person, instrumental person, expressive 

object, instrumental object (Canter & Fritzon, 1998). 

Salfati e Canter (1999) através de 82 relatórios de casos de homicídios de uma só vítima, 

resolvidos de 1980 a 1990, procuraram demonstrar que as cenas dos crimes de homicídio 

revelam diferenças na forma como o ofensor comete o crime, através de dicotomias tais como 

perfis instrumentais (cognitivos) e perfis expressivos (impulsivos), através da análise espacial 

menor, resultando em: perfil expressivo (impulsivo), perfil instrumental (oportunista) e perfil 

instrumental (cognitivo) (Salfati & Canter, 1999).  
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Paralelamente ao estudo de Salfati e Canter (1999), Salfati (2000) analisou 247 casos de 

homicídios de uma só vítima, resolvidos entre 1970 e 2000, e procurou estabelecer um modelo 

de comportamento homicida através da análise espacial menor das 36 características obtidas a 

partir das interações que ocorrem entre o ofensor e a vítima durante o crime resultando em dois 

perfis: perfil expressivo (perfil motivado de forma direta e pessoal) e instrumental (perfil 

motivado por um fim específico, por exemplo sexo ou dinheiro) (Salfati, 2000). 

Os estudos de Canter e Fritzon (1998), Salfati e Canter (1999) e Salfati (2000), embora 

tenham tido como objetivo o desenvolvimento de perfis em prol de contribuírem para o estudo 

do profiling não demonstraram a validades dos perfis obtidos nem da técnica em si, apenas 

descreveram os perfis desenvolvidos, através de procedimentos estatísticos.  

Mais recentemente, e mais próximos de demonstrar a validade através da construção de 

perfis recorrendo a procedimentos estatísticos, surgem os estudos de Fujita et al. (2013), Fox e 

Farrington (2014) e Fujita et al. (2015).  

O estudo de Fujita et al. (2013), no Japão, utilizou 839 homicídios cometidos de 2004 a 2009 

com o objetivo de demonstrar empiricamente a validade científica e a precisão da técnica de 

construção de perfis. Foram construídos modelos de regressão logística multivariada para 

inferir as características dos ofensores e informação da cena do crime e a validade da técnica, 

através do procedimento de validação cruzada e uma análise de ROC. Os resultados indicam 

uma eficiência moderada e suficiente do modelo de análise multivariada, indicando também 

que há relações estatisticamente significativas entre as características do ofensor e as 

características da vítima, características da localização do crime bem como a violência e outros 

comportamentos relacionados com o crime (Fujita et al., 2013). 

De forma a ultrapassar algumas falhas metodológicas de autores supramencionados, 

Farrington e Fox (2014) nos Estados Unidos (Flórida), realizaram durante quatro anos uma 

avaliação experimental do profiling, tendo sido a sua aplicação feita em relação a assaltos 

durante investigações ativas procurando demonstrar empiricamente a validade e eficácia desta 

técnica em campo, através da construção de perfis com base em características de 405 casos 

resolvidos de assaltos, entre 2008 e 2009, selecionados aleatoriamente tendo modus operandi 

semelhantes aos assaltos a ser investigados e da comparação com três unidades que não 

recorreram à técnica, com uma unidade que a utilizou. Através dos procedimentos Statistical 

Patterns of Offending Typology (SPOT) (Fox & Farrington, 2012) e da Análise de Classe 

Latente (LCA) obteve-se 4 perfis diferentes de assaltantes: perfil oportunista, perfil organizado, 
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perfil desorganizado e perfil interpessoal. Este estudo foi o único até à data que demonstrou 

validade e eficácia da técnica de profiling, na medida em que o departamento que utilizou estes 

perfis, obtidos através da técnica, aumentou três vezes mais o número de detenções corretas, 

isto é, comprovadas com provas genéticas forenses e confissão dos detidos, comparativamente 

com os três departamentos que não utilizaram (Fox & Farrignton, 2014). 

Fujita et al. (2015) recorreu a 539 casos de homicídios japoneses, detidos entre 1998 e 2002, 

obtidos através da base de dados de homicídios (MAD – Murder Analysis Database) construída 

para investigação académica, pelo Instituto Nacional de Investigação da Polícia Científica que 

contém relatórios policiais com informação relativa às testemunhas, declarações prestadas 

pelos ofensores, relatórios de autópsias e informação forense. Os objetivos deste estudo foram 

avaliar a validade da técnica do profiling estatístico, que prevê uma classificação 

multidimensional de ofensores homicidas, e a metodologia utilizada foi uma classificação 

multidimensional de perfis a partir das variáveis: ofensor estranho, ofensor individual e 

motivação orientada para o dinheiro com base em informação retirada da cena do crime. A 

validade destes modelos foi avaliada através de procedimentos de validação cruzada 10 vezes 

e uma análise ROC (receiver operating characteristic). Através da análise ROC obteve-se uma 

precisão moderada dos modelos e os ofensores de homicídios foram classificados em: ofensor 

estranho (ofensor que não conhece a vítima), multiofensores (os ofensores que não atuaram 

sozinhos e que não conheciam a vítima), ofensor individual (ofensor que atuou sozinho), 

ofensor com motivo orientado para o dinheiro (ofensor conhecido da vítima e homicídio gerado 

por assalto ou problemas financeiros com a vítima) (Fujita et al., 2015). 

Os estudos de Fujita et al. (2013), Fox e Farrington (2014) e Fujita et al. (2015) foram os 

estudos mais recentes no âmbito da validade do profiling sendo que Fox e Farrington (2014) 

foram os únicos autores, até à data, que demonstraram empiricamente e em campo a validade 

da técnica de perfis no âmbito da investigação criminal. No entanto, Fujita et al. (2013) e Fujita 

et al. (2015) desenvolveram perfis com base em casos de homicídio e com o objetivo de 

averiguar a validades destes perfis obtiveram uma precisão moderada contribuindo, deste 

modo, para o estudo científico desta técnica forense.  

 Os perfis derivados de procedimentos estatísticos são uma importante contribuição para o 

estudo da validade da técnica sendo uma forma de demonstração de validade, no sentido em 

que se replicam ao longo do tempo, quando feitos de forma rigorosa, para um tipo específico 

de crime e aplicados a uma determinada população (Fox & Farrignton, 2014). 
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3. Conclusão 

 

De forma a caracterizar a complexidade do problema da validade da técnica de perfis no 

âmbito da investigação criminal foi realizada uma revisão sistemática da literatura em que se 

observa que as técnicas de profiling obtidas através dos artigos selecionados e mais 

frequentemente utilizadas pelos autores são a análise da cena do crime e a psicologia 

investigativa, ambas introduzidas na abordagem de orientação estatística sendo também as que 

mais se aproximam de uma validade científica, segundo os autores. No entanto também se 

obteve alguns artigos que revelaram utilizar técnicas incluídas na abordagem de orientação 

clínica, mas que segundo os autores são baseadas em pura dedução com base na experiência 

policial e não demonstram validade.  

Através dos 19 artigos obtidos nesta revisão sistemática da literatura observou-se que 

existem limitações nos estudos que abordam a validade da utilização da técnica de perfis na 

investigação criminal e que o método mais comum e subjetivo, utilizado ao longo dos anos para 

avaliar a validade do profiling, foi através de inquéritos de satisfação e entrevistas estruturadas, 

atribuídos a agências policiais que utilizaram a técnica de análise da cena do crime do FBI nas 

suas investigações. Este tipo de estudos foi realizado por Pinizzotto (1984), Copson (1995), 

Trager e Brewster (2001) e Snook, Taylor e Bennell (2007).  

Estes estudos avaliam a forma como os polícias se sentiram acerca da utilização do profiling 

e concluem que o profiling é válido visto que se obteve um nível elevado de satisfação por parte 

das agências policiais. No entanto, estes estudos apenas demonstraram que os polícias 

percecionam, na sua maioria, a técnica de profiling como útil, mas não demonstram a validade 

da técnica, sendo a validade dos perfis definida pela capacidade de uma determinada técnica 

construir determinados perfis que possam ser replicados, ao longo do tempo para um 

determinado crime, auxiliando as investigações criminais e aumentando as detenções policiais 

(Farrigton & Fox, 2014). 

Tal como Alison, Smith e Morgan (2003) concluiu no seu estudo, a opinião dos profissionais 

não é precisa nem é rigorosa metodologicamente e, por isso, não serve como prova da validade 

de uma técnica (Jeffers, 1991; Kocsis & Palermo, 2007; State & Stevens, 2001; Farrigton & 

Fox, 2014).  

Numa linha de trabalho diferente surge Kocsis e Heller (2004 cit in Dowden, Bennell & 

Bloomfield, 2007) e Kocsis e Hayes (2004) que afirmam que há uma ligação linear entre a 
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crença no perfil e a sua precisão. No entanto, o facto de um polícia acreditar que o perfil é 

válido não demonstra a sua validade, existe apenas uma ligação entre a crença inicial de um 

indivíduo quanto ao perfil ser criado por um profissional ou não e as avaliações da validade de 

perfis por polícias não são uma medida confiável porque os resultados assentam sempre nas 

crenças que os polícias têm sobre a técnica de profiling logo, estes estudo não demonstram a 

validade da técnica (Kocsis & Hayes, 2004).  

Surgem estudos diferentes em que a validade da técnica é avaliada através das perceções de 

grupos de participantes, nomeadamente: Kocsis, Heller e Try (2003), Torres, Boccacini e Miller 

(2006) e de Bennel, Corey, Taylor e Ecker (2008). O estudo de Kocsis, Heller e Try (2003) não 

demonstra a validade do profiling nem demonstra a sua utilidade ou eficácia, apenas revela que 

os participantes têm uma maior probabilidade de acertar no perfil correto quanto mais 

informações disponibilizadas e mais detalhadas forem. Torres, Boccacini e Miller (2006) 

referem que validade da técnica deve ser baseada em evidências empíricas existentes e não em 

crenças negativas relativamente ao termo “profiling”, pelo que este artigo não demonstra a 

validade ou eficácia da técnica, mas demonstra a inexistência de conhecimento perante os 

conceitos por parte da população selecionada para o estudo. O estudo de Bennel, Corey, Taylor 

e Ecker (2008) procurou determinar empiricamente se a capacidade de raciocínio critico se 

relaciona com a precisão da construção de um perfil, mas não foi encontrada nenhuma relação 

e também não foi demonstrada, de forma alguma, a validade da técnica de profiling. 

Estes estudos estão longe de terem uma base sólida para evidência empírica de que o 

profiling é uma técnica válida porque a maioria dos estudos são discussões teóricas focadas na 

construção de perfis, na forma como são construídos e em que tipos de crime a técnica é útil, 

sendo que Canter numa fase inicial foi o autor mais promissor na tentativa de validar a técnica 

com base na psicologia investigativa, uma vez que demonstrou que é uma técnica que utiliza 

métodos científicos e estatísticos, não sendo apenas uma técnica baseada na arte da dedução 

(Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007). 

Os perfis de Canter e Fritzon (1998) são importantes para a investigação criminal na medida 

em que, apesar de não identificarem o suspeito, identificam os motivos pelos quais um incêndio 

foi cometido, orientando a investigação para o tipo de suspeito que se procura, com base no 

tipo de incêndio e instrumentos utilizados. Embora não demonstre a validade em campo, o 

estudo demonstrou que os perfis são criados com uma metodologia científica e que não são 

obtidos através de deduções baseadas em experiência profissional (Canter & Fritzon, 1998).  
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Os estudos de Salfati e Canter (1999) e Salfati (2000) demonstram que a identificação de 

características pertinentes do ofensor promove uma melhor compreensão dos ofensores de 

homicídio, o que permite à polícia priorizar a seleção de suspeitos, e, em última análise, 

economizará recursos valiosos e levará a uma investigação mais orientada que potenciará uma 

posterior identificação e detenção mais rápida do ofensor. Estes estudos demonstraram que a 

construção de perfis é válida, embora de forma indireta, por ser realizada através da análise 

estatística de características retiradas de crimes reais. 

Tendo como objetivo a averiguação da validade da técnica comparando a precisão da 

perceção de grupos de profilers com grupos de não profilers surge um dos estudos pioneiros 

com esta metodologia que foi conduzido por Pinizzotto e Finkel (1990) em que os resultados 

mostraram que os perfis realizados por profilers, tais como agentes do FBI, foram 100% 

corretos e os perfis realizados por detetives foram mais precisos nos casos de homicídios, 

enquanto que o grupo de não profilers nem sempre acertou, o que apenas demonstra que 

detetives e profilers do FBI têm facilidade em realizar perfis corretos, comparativamente com 

psicólogos e estudantes universitários, pois a sua experiência profissional em casos de 

investigação permite-lhes essa vantagem intuitiva (Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007). 

Kocsis, individualmente e com a colaboração dos seus colegas, avaliou a precisão de 

construção de um perfil através da comparação de profissionais de polícia/profilers com não 

profilers (Kocsis et al., 2000; Kocsis, Hayes & Irwin, 2002; Kocsis, 2003; Kocsis, 2004; Kocsis, 

Middledorp & Try, 2005), verificando que nenhum destes estudos demonstra a validade da 

técnica, e, contrariamente a estudos anteriores, demonstrando que a experiência profissional 

não está associada a uma melhor capacidade de previsão de perfis e que a habilidade dos 

polícias na construção de perfis não é melhor do que a dos restantes grupos (Kocsis, Hayes & 

Irwin, 2002). 

O foco destes estudos não foi a avaliação da precisão dos perfis tendo acabado por avaliar 

apenas os processos cognitivos associados à construção de perfis. Assim não demonstraram a 

validade da técnica sendo apenas avaliadas as habilidades de profiling derivadas da experiência 

profissional, não havendo nenhuma relação direta do impacto real do perfil sobre as 

investigações policiais nem da validade como método científico rigoroso (Farrington & Fox, 

2014). 

Os profilers, que surgiram da técnica da análise da cena do crime do FBI, têm vindo a 

considerar o que fazem como uma arte ou um instrumento na qual a experiência profissional é 
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o mais importante. No entanto esta técnica não é considerada válida na medida em que não são 

utilizados procedimentos estatísticos rigorosos e metodologia científica, sendo que muitos dos 

perfis são baseados na dedução e experiência profissional (Farrington & Fox, 2014).  

Os estudos de Fujita et al (2013) e Fujita et al (2015) embora não tenham demonstrado a 

eficácia da técnica, nem a sua validade numa investigação criminal a decorrer, demonstraram a 

validade dos modelos multivariados na construção de perfis tendo potencial na redução de 

custos e minimizando erros iniciais de formulação de suspeitos numa investigação, 

principalmente para jurisdições que apresentam bases de dados extensas de homicídios (Fujita 

et al., 2013) e demonstraram que os perfis criados têm uma precisão moderada embora esta 

possa ser melhorada se as variáveis de interação de fatores situacionais forem incluídos (Fujita 

et al., 2015). 

Apenas Farrigton e Fox (2014),  nos EUA, demonstraram a validade do profiling e a eficácia 

dos perfis criados experimentalmente em campo, durante o período de uma investigação de 

assaltos em série, tendo sido o objetivo dos autores de, para além de demonstrar a capacidade 

de se aplicar perfis em condições de investigação criminal reais e a validade da técnica, servir 

de ponto de partida para diversos outros autores a favor desta técnica auxiliar de investigação 

criminal saberem como devem conduzir os seus estudos e com que metodologia. Neste estudo 

a eficácia e validade da técnica foi comprovada através de análise estatística, com resultados 

que revelaram que nos três anos anteriores à implementação, todos os departamentos 

apresentavam taxas de detenção de assaltos idênticas e após o ano de implementação da técnica 

de profiling, os resultados demonstraram que o departamento que utilizou o profiling nas suas 

investigações obteve três vezes mais detenções corretas (isto é, comprovadas com provas 

genéticas forenses e confissão dos detidos) de assaltantes comparativamente com os 

departamentos que não o utilizaram (Farrington & Fox, 2014). 

As duas revisões sistemáticas elegíveis para este estudo, Dowden, Bennell, Bloomfield 

(2007) e Briggs (2015), realizaram uma pesquisa de todos os estudos empíricos e revisões 

sistemáticas que existiam, de forma a averiguarem a validade da técnica de profilin,g e 

confirmam os resultados obtidos nesta revisão sistemática da literatura.  

Dowden, Bennell e Bloomfield (2007) analisaram 132 artigos publicados de 1977 a 2007 

realizados no âmbito do profiling, chegando à conclusão de que embora existam imensos 

artigos acerca do tema, existem muito poucos artigos empíricos que demonstrem a validade da 

técnica, e, dos poucos que existem, a maioria introduz-se na técnica de análise da cena do crime 
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do FBI e utilizou entrevistas e questionários de satisfação que demonstram a perceção e opinião 

relativamente à utilidade do profiling, mas não demonstram a eficácia e a validade da técnica. 

Na mesma linha de estudo, Briggs (2015) realizou uma revisão bibliográfica mais recente 

analisando 129 artigos, publicados de 1970 a 2015, obtendo apenas 18 estudos que foram 

considerados empíricos sendo que apenas um, de Fox e Farrington em 2015, conseguiu 

demonstrar empiricamente, em campo, a validade e eficácia do profiling na investigação 

criminal relativamente ao crime de assalto em série.  

Ambas as revisões apelam a que se realizem mais estudos com recurso a métodos empíricos 

e que se uniformize a técnica de profiling, recorrendo a estatística inferencial e descritiva de 

ofensores, para que se torne cada vez mais fácil a sua validação e demonstração de eficácia, 

pois, a maioria dos artigos realizados neste tema baseiam-se no senso comum, na intuição, em 

preconceitos retrospetivos e experiência profissional, avaliando apenas, muitas das vezes, a 

perceção da utilidade dos perfis na perspetiva policial em vez da sua validade e eficácia em 

campo (Briggs, 2015; Dowden, Bennell & Bloomfield, 2007). 

A grande problemática no que diz respeito à validade do profiling, que é visível nos 

resultados desta revisão sistemática foi o facto de existirem distintas definições de autores que, 

utilizam esta técnica, diferentes formas de aplicação bem como a falta de artigos empíricos com 

a técnica testada em campo. Há autores que seguem um método estatístico rigoroso (técnica de 

psicologia investigativa da abordagem de orientação estatística) e outros menos precisos 

(técnica de análise da cena do crime (FBI) da abordagem de orientação estatística e abordagem 

de orientação clínica) que acreditam que o profiling é apenas uma arte e não uma ciência, uma 

arte baseada em intuições, noções de psicologia e experiência profissional em investigação.  

Devido ao facto de apenas existir um artigo empírico que comprove a validade e eficácia do 

profiling numa investigação em campo, não se confirma que é uma técnica válida de 

investigação criminal, pois, não há suficiente suporte científico. No entanto, é notável a sua 

utilidade para a investigação criminal e esta deve ser uma motivação para que se continue a 

investigar sobre esta temática com vista à sua validação científica. Através de pesquisas 

contínuas de suporte empírico é possível desenvolver a técnica do profiling psicológico 

estatístico, de forma a que se torne uma técnica científica, fundamentada e rigorosa, que possa 

ser utilizada por ainda mais agências policiais como uma ferramenta auxiliar, útil e válida que 

ajuda realmente as investigações criminais mais difíceis.   
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O profiling para ser uma técnica viável deve ser  uniformizado partir de métodos estatísticos 

e, para o ser, os perfis têm que ser gerados a partir de características de ofensores de casos 

resolvidos do tipo de crime a aplicar, isto é, para o abuso sexual devem-se gerar perfis a partir 

de características de ofensores sexuais de crimes já resolvidos e o mesmo se aplica a qualquer 

outro tipo de crime (Briggs, 2015). Esta análise deve ser atualizada de pelos menos 4 em 4 anos, 

pois os tempos mudam, a tecnologia desenvolve e os ofensores evoluem também, 

desenvolvendo características diferentes (Briggs, 2015). Esta análise deve também ser feita 

para cada região e com ofensores locais porque as características dos ofensores e poderão variar 

geograficamente, porque o número de cidadãos, percentagem de género, habilitações 

académicas, cultura e etnias é diferente (Briggs, 2015). 

Tendo em conta os resultados observados, é possível concluir que a técnica de perfis está 

ainda em fase de validação e que a técnica de perfis considerada pelos autores mais próxima de 

ser considerada válida, é a técnica de procedimentos estatísticos da abordagem de orientação 

estatística na medida em que são utilizados métodos científicos e rigorosos e não apenas 

dedução psicológica com base na experiência policial, como acontece na abordagem de 

orientação clínica (Farrington & Fox, 2014). 

Assim sendo, tendo por base a linha de abordagem de orientação estatística e a técnica de 

psicologia investigativa, esta dissertação tem como objetivo contribuir para o estudo da 

validade da técnica de perfis como ferramenta forense e para a compreensão do crime de abuso 

sexual de crianças e adolescentes, através da construção de perfis dos ofensores deste tipo de 

crime. 

Capítulo II – Os Perfis Criminais e o Crime de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 

1. Perfis Criminais de Ofensores Sexuais  

 

Tendo em conta as limitações obtidas na revisão sistemática da literatura relativamente à 

questão da validade da técnica de desenvolvimento de perfis, esta técnica será aplicada aos 

ofensores do crime de abuso sexual de crianças e adolescentes, tendo por base a técnica da 

psicologia investigativa, inserida na abordagem de orientação estatística. 

1.1. Definição de abuso sexual de crianças e adolescentes 
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O abuso sexual de crianças e adolescentes define-se, segundo a Organização Mundial de 

Saúde por “um envolvimento de adultos com crianças e adolescentes em atividades sexuais que 

não compreendem totalmente e/ou sobre as quais não deram o seu consentimento consciente” 

(Murray, Nguyen & Cohen, 2014) e por atos e interações de contacto ou sem contacto feitos 

com ou na criança ou adolescente por um ou mais ofensores com o objetivo de obter gratificação 

sexual física ou mental, imediata ou diferida temporal ou espacialmente para a 

criança/adolescente, para si próprio ou para outra pessoa refletindo-se na relação de poder, 

estando a vítima numa posição de desigualdade e a sua vulnerabilidade ser explorada devido à 

sua imaturidade e estádio de desenvolvimento bem como incapacidade para se autodeterminar 

sexualmente dando o seu verdadeiro consentimento (Mathews & Collin-Vézina, 2017). 

Deste modo, um ofensor sexual é todo o indivíduo que comete um crime sexual, e, este 

ofensor pode ser menor de 18 anos quando este é significativamente mais velho que a vítima 

ou quando o ofensor está numa posição de controlo ou poder sob a criança/adolescente (Soeiro, 

2009).  

O abuso sexual de crianças1 e de menores dependentes 2 é considerado um tipo de crime que 

envolve uma relação complexa que se estabelece entre a criança/adolescente e o seu ofensor e 

que envolve ofensores com motivações e características distintas (Furniss, 1993 in Soeiro, 

2009). Este tipo de crime engloba uma variabilidade de comportamentos que passam pela 

participação da criança em atividades de exibicionismo, fotografias ou filmes pornográficos, 

em comportamentos de masturbação, manipulação digital dos genitais, e contacto oral/genital 

incluindo penetração ou tentativa de penetração da vagina e/ou ânus ou em práticas sexuais 

aberrantes e de violação (Wolfe, 1999; Cunha, 2000; Soeiro, 2009). 

 
1 O abuso sexual de crianças é, segundo o código penal português, um crime contra a autodeterminação sexual 
representado pelo artigo 171º nº 1 e nº 2: “Quem praticar ato sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o 
levar a praticá-lo com outra pessoa, é punido com pena de prisão de a oito anos. Se o ato sexual de relevo consistir 
em cópula, coito anal, coito oral, ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos, o agente é punido 
com pena de prisão de três a dez anos”. É também considerado no nº 3: “quem importunar menor de 14 anos, quem 
atuar sobre menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espetáculo ou objetos pornográficos e quem aliciar 
menos de 14 anos a assistir a abusos sexuais ou atividades sexuais”. Sendo punível também a tentativa deste crime. 
2 O abuso sexual de menores dependentes é, segundo o código penal português, um crime contra a 
autodeterminação sexual representado pelo artigo 172º nº 1 e nº 2: “Quem praticar ou levar a praticar ato descrito 
nos nº 1 ou nº 2 do artigo 171º (abuso sexual de crianças) relativamente a menor entre 14 e 18 anos que lhe tenha 
sido confiado para educação ou assistência é punido com pena de prisão de um a oito anos e quem praticar ato 
descrito nas alíneas do nº 3 do artigo 171º é punido com pena de prisão até um ano. Se os atos descritos 
anteriormente forem com intenção lucrativa é punido com pena de prisão até cinco anos. A tentativa deste crime 
é também punida”.  
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O abuso sexual constitui a forma que o ofensor tem de aceder e controlar a criança, podendo 

este tipo de comportamento criminal possuir dois tipos de motivação: natureza sexual e não 

sexual (Wyatt & Powell, 1988, Cunha, 2000; Soeiro, 2009).  

Os ofensores sexuais que escolhem como vítimas as crianças podem apresentar este tipo de 

comportamento tendo por base uma preferência exclusiva por crianças (derivado de parafilia) 

ou influência de fatores de stress associados à sua vida pessoal que os orientam para este tipo 

de agressão (Soeiro, 2009). 

Para se ter em conta um caso de abuso sexual não é necessário estarmos perante um contexto 

que envolva o uso de força, ameaças ou coerção, pois, a criança devido ao seu estádio de 

desenvolvimento, tabus sociais e normas familiares a que está exposta é incapaz de 

compreender estas práticas que violam a lei e por isso é incapaz de se autodeterminar e dar o 

seu consentimento informado (Magalhães, 2002; Machado, 2002; Soeiro, 2009).  

Nos Estados Unidos da América, uma em cada cinco raparigas e um em cada vinte rapazes 

são vítimas de abuso sexual (The Nacional Center For Victims of Crime, 2011) sendo que, nos 

últimos 18 anos, o abuso sexual de crianças, na Europa, afetou cerca de 18 milhões de crianças 

sendo que 10 a 20% das crianças foram abusadas sexualmente antes dos 18 anos (European 

Parliamentary Research Service Blog, 2019). 

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI, 2018), em Portugal, o abuso sexual 

de crianças, adolescentes e menores dependentes foi reportado através de 979 casos em 2016, 

937 em 2017 e 836 em 2018. Em 2018, dos 117 detidos, 98,1% são do sexo masculino e 79,1% 

das vítimas são do sexo feminino. Observa-se uma predominância no escalão etário dos 

ofensores de 41 a 50 anos seguindo-se o escalão dos 21 aos 30 anos, dos 31 aos 40 anos e dos 

51 aos 60 anos enquanto que a idade das vítimas é predominante entre o escalão dos 8 aos 13 

anos (RASI, 2018). 

À semelhança do ano de 2017 prevalece o quadro de abuso sexual intrafamiliar (46,8%) 

seguido do extrafamiliar (36,1%), outra (7,5%), sem referência (9,6%) bem como a prevalência 

do sexo masculino dos ofensores e o sexo feminino das vítimas (RASI, 2018).  

Tendo em conta a prevalência de casos de abuso sexual importa averiguar as variáveis 

explicativas e características da vítima e dos ofensores bem como a formulação de perfis com 

base nos fatores psicossociais e comportamentais dos ofensores, das vítimas e características 

retiradas dos locais dos crimes tendo como objetivos uma eficaz investigação criminal, uma 

prevenção deste tipo de ofensas bem como o adequado tratamento destes ofensores. 
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1.2.Variáveis Explicativas do Comportamento de Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

 

O comportamento dos ofensores sexuais baseia-se em diversos fatores de risco subjacentes 

e fatores de manutenção como desregulação emocional, dificuldades de relacionamento 

interpessoal, distorções cognitivas, abuso de substâncias, maus tratos precoces e abuso sexual 

na infância, perturbações da personalidade ou perturbações parafílicas e interesses e 

preferências sexuais desviantes (Miller, 2013; Schmidt, Gykiere, Vanhoeck, Mann & Bonse, 

2014; Debowska & Boduszek, 2016; Debowska, Willmott, Boduszek & Jones, 2017).  

O papel dos fatores de risco desregulação emocional, dificuldades de relacionamento 

interpessoal, distorções cognitivas, abuso de substâncias, maus tratos precoces e abuso sexual 

na infância são demonstrados através dos estudos de Debowska, Willmott, Boduszek e Jones 

(2017), Drapeau et al (2008), Williams, Papadopoulou e Booth (2012), Debowka e Boduszek 

(2016) e Jespersen, Lalumière e Seto (2009, e, Seto e Lalumière (2010). 

Debowska, Willmott, Boduszek e Jones (2017) examinaram através de 16 estudos a relação 

entre abuso físico, emocional, sexual, negligência nas crianças e exposição das mesmas a 

ambientes de violência doméstica e carreira criminal futura. Os resultados demonstraram que a 

exposição a vitimação múltipla potencia o desenvolvimento de problemas socio emocionais 

como depressão, perturbação de stress pós-traumático, perturbações ansiosas, comportamentos 

agressivos e auto lesivos, ideação suicida, abuso de substâncias e envolvimentos em ofensas 

graves como violação sexual e homicídio.  

As crianças que tenham experienciado qualquer tipo de abuso são propensas a, em adultos, 

serem menos ambiciosas, terem dificuldades nas relações de pares e terem autoestima mais 

baixa do que as crianças que não tenham sofrido abuso, o que pode potenciar o desenvolvimento 

de comportamentos diruptivos e violentos (Debowska, Willmott, Boduszek & Jones, 2017).  

Drapeau et al (2008) através de uma análise psicológica de reclusos do sexo masculino, 

condenados por abuso sexual de crianças e adolescentes, descobriu que estes tendem a utilizar 

mecanismos de defesa para justificar as suas ações, a ser mais primitivos e imaturos, isto é, 

menos desenvolvidos, que ofensores de outros tipos de crime. Por exemplo, apresentam menor 

capacidade de intelectualização (que procura recorrer ao raciocínio abstrato para objetivar e 

distanciar pensamentos e impulsos emocionalmente perturbadores), menor capacidade de 

racionalização (desenvolvimento de razões aparentemente plausíveis e desculpas egoístas para 
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motivações, sentimentos e impulsos desviantes), recorrem à dissociação, à fantasia, à negação, 

à substituição e à identificação projetiva (Miller, 2013). 

Um estudo de Williams, Papadopoulou e Booth (2012) realizado em Inglaterra com 3849 

reclusos, com o objetivo de averiguar se os reclusos do crime de abuso sexual de crianças 

sofreram algum tipo de abusos em crianças, relatou que 62% dos reclusos experienciaram abuso 

emocional, 61% sofreram abuso físico e 31% foram vítimas de abuso sexual. O estudo de 

Debowka e Boduszek (2016), com 1261 reclusos das prisões de máxima e média segurança na 

Polónia, procurou estimar a associação entre o abuso sexual e negligência em crianças e 

comportamentos violentos numa amostra de reclusos em que 49% tinham sido condenados por 

crimes violentos (crimes contra as pessoas) e 51% tinham sido condenados por crimes não 

violentos (crimes contra a propriedade, económicos e tráfico de estupefacientes).  

Este estudo averiguou que os ofensores de crimes violentos são mais propensos a reportar 

terem experienciado negligência, mas não mais abuso físico do que os ofensores de crimes não 

violentos. Quanto aos ofensores sexuais, estes reportam que foram abusados sexualmente em 

crianças com mais frequência do que os ofensores de crimes não sexuais, o que é confirmado 

também por duas meta-análises (Jespersen, Lalumière & Seto, 2009; Seto & Lalumière, 2010) 

em que a prevalência de reclusos terem sofrido abuso sexual em crianças demonstrou ser maior 

em ofensores sexuais do que ofensores não sexuais (Debowska & Boduszek, 2016). 

Assim, a exposição a algum tipo de abuso em criança pode contribuir para um 

desenvolvimento cognitivo-comportamental disruptivo, desregulação emocional, dificuldade 

na relação de pares e estruturas de personalidades desviantes potenciando um comportamento 

criminal futuro (Debowska & Boduszek, 2016). 

Os fatores de risco perturbações da personalidade e parafilias são explicados por Seto (2008) 

que integrou estes fatores numa teoria do desenvolvimento de violência sexual persistente 

contra crianças que distingue essencialmente a psicopatia e preferências pedófilas como 2 

fatores principais de risco para o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes e para a 

reincidência criminal (Schmidt, Gykiere, Vanhoeck, Mann & Bonse, 2014). 

Embora a perturbação de pedofilia seja muitas das vezes um dos fatores explicativos para o 

abuso sexual de crianças e adolescentes, este é muita das vezes considerado como sinónimo de 

pedofilia pelos media e pelo senso comum, o que é incorreto. A pedofilia, corretamente 

designada por perturbação de pedofilia, é uma perturbação mental parafílica e não um crime, 
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ao contrário do abuso sexual de crianças que é um crime (Artigo 171º do Código Penal 

Português).  

Segundo o DSM-V a pedofilia é uma perturbação sexual (parafilia), que se traduz por 

fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos, recorrentes e intensos, 

envolvendo atividade sexual com uma criança ou crianças pré-púberes (geralmente com 13 

anos ou menos) por um período de pelo menos 6 meses, e estes impulsos sexuais e/ou fantasias 

provocam um intenso mal-estar ou dificuldades interpessoais. Os indivíduos com esta 

perturbação têm que ter pelo menos 16 anos e são pelo menos 5 anos mais velhos do que a 

criança.  O consumo de pornografia que exiba crianças pré-púberes é um indicador de 

diagnóstico útil para esta perturbação (APA, 2014). 

Relativamente à prevalência desta perturbação, o DSM-V relata que é de aproximadamente 

3 a 5% na população masculina e na população feminina é ainda incerta sendo provável que 

seja uma pequena parte da prevalência na população masculina (APA, 2014).  

Nesta perspetiva, o abuso sexual de crianças não pode ser definido por pedofilia se o ofensor 

não tiver preferência apenas por vítimas crianças e a sua preferência sexual for estimulada por 

critérios que definem esta perturbação mental (parafilia). Quando o ofensor não tem apenas 

preferência por crianças este abuso é uma substituição ou resposta a um meio desequilibrado 

com padrões de violência e domínio ou deve-se à perturbação do abusador (Gomes & Coelho, 

2003; Soeiro, 2009). 

Cada ofensor sexual de crianças sente-se atraído por crianças de um determinado sexo e 

faixa etária, sendo raros os que apresentam preferência por ambos os sexos (APA, 2014). 

É importante ter consciência de que nem todos os abusadores sexuais são “pedófilos” e nem 

todos os “pedófilos” cometem crimes sexuais, ou seja, um conceito não está implícito no outro. 

No entanto, é sim, um dos fatores explicativos para este tipo de crime (Gomes & Coelho, 2003; 

Soeiro, 2009; Seto, 2008 cit in Schmidt, Gykiere, Man & Bonse, 2014). 

Alguns ofensores do crime de abuso sexual de crianças e adolescentes, procuram a relação 

sexual com uma criança para reforçar o sentimento de controlo, domínio, poder e aumentar a 

autoestima, outros procuram alcançar o amor, ter intimidade ou reconhecimento com crianças 

porque não o conseguem obter com adultos. Há ofensores sexuais que descrevem as crianças 

como obras de arte puras e perfeitas, cuja beleza interior e exterior só pode ser apreciada através 

de interações sexuais, e, por outro lado, há ofensores que descrevem as crianças como 
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tentadoras precoces que intencionalmente seduziram o ofensor ou que merecem ser punidas 

(Miller, 2013).  

O estudo do profiling não só é útil na investigação criminal como tem vindo a revelar padrões 

de coexistência de diferentes tipos de abuso que muitos dos ofensores sexuais experienciaram 

em crianças potenciando informações importantes de fatores potenciadores de carreiras 

criminais para os serviços de prevenção criminal, reabilitação criminal e de proteção de crianças 

(Debowska & Boduszek, 2016; Debowska, Willmott, Boduszek & Jones, 2017). 

 

1.3. Contexto Intrafamiliar e Contexto Extrafamiliar 

 

Segundo Burgess, Groth e Holmstrom (1978) o abuso sexual pode ocorrer em contexto 

extrafamiliar sendo estes ofensores preferenciais e pode ocorrer em contexto intrafamiliar 

sendo estes ofensores situacionais (Holmes & Holmes, 1996). 

O abuso sexual em contexto extrafamiliar, também denominado por primário ou 

preferencial, corresponde a qualquer contacto sexual que ocorra entre um ofensor e uma vítima 

que não tem qualquer tipo de grau de parentesco, podendo ser, na maior parte dos casos 

conhecido da vítima e participante na sua rotina. São exemplos deste tipo de ofensores uma 

ama, um (a) amigo (a) da família, prestadores de serviços, um médico (a), um vizinho (a), um 

professor (a), uma freira ou um padre (Soeiro, 2009; Holmes & Holmes, 1996). Embora no 

contexto extrafamiliar também se insiram os ofensores desconhecidos da vítima, a percentagem 

de casos cometidos por estes ofensores corresponde a um grupo menos representativo de casos 

(Soeiro, 2009).  

Por outro lado, o abuso sexual de crianças em contexto intrafamiliar, também denominado 

por secundário ou situacional, corresponde a qualquer contacto sexual que ocorra entre 

familiares seja qual for o grau parentesco (como pai/mãe, tia/tio, avó/avô, prima/primo, 

irmã/irmão, etc), integrando qualquer individuo que assuma um papel familiar na vida da 

criança incluindo padrasto/madrasta ou pai adotivo/mãe adotiva (Soeiro, 2009).  

1.4.Tipologias e Perfis do Comportamento Criminal de Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes 
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O crime de abuso sexual de crianças e adolescentes é um fenómeno heterogéneo de variáveis 

cognitivo-comportamentais, clínicas e criminais e, por isso, a construção dos perfis do crime 

de abuso sexual de crianças e adolescentes procura, para além de identificar o ofensor, perceber 

os interesses e preferências sexuais desviantes destes ofensores encontrando estratégias de 

prevenção e tratamento deste tipo de ofensores (Schmidt, Gykiere, Vanhoeck, Mann & Bonse, 

2014).  

A caracterização dos perfis deste tipo de ofensores integra manifestações comportamentais 

exibidas nas ofensas sexuais como contacto (envolvimento em atos sexuais com crianças e 

adolescentes) e sem contacto (consumo/realização de pornografia infantil), características da 

vítima como parentesco (abuso intrafamiliar ou extrafamiliar), género, idade e número de 

vítimas (Schmidt, Gykiere, Vanhoeck, Mann & Bonse, 2014).  

Para construir um perfil de um ofensor sexual de crianças é necessário ter em conta os fatores 

psicossociais, mas também o local do crime escolhido pelo ofensor e o tipo de vítima de forma 

a perceber quais as estratégias adotadas pelos ofensores sexuais de crianças com vista a realizar 

o seu perfil o mais detalhadamente possível (Leclerc et al, 2010).  

Foi aplicada a técnica de revisão sistemática da literatura com o objetivo de averiguar quais 

os perfis e tipologias existentes de ofensores sexuais de crianças e adolescentes no sentido de 

contribuir para o estudo dos perfis criminais. 

 

Método e Procedimentos 

 

Tendo em conta o objetivo deste estudo, através da base de dados b-on (www.b-on.pt) e na 

Sage (www.journals.sagepub.com), a pesquisa foi realizada com as seguintes keywords: (“child 

sexual offenders” OR “child sexual molesters”) AND “profiling” AND “child sexual ofender 

profile” AND “tipology”. 

 Para focalizar a pesquisa foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios de inclusão selecionados implicaram aceitar livros, artigos empíricos ou 

exploratórios sobre a caracterização tipológica e de perfis de ofensores sexuais de crianças e 

adolescentes, isto é, foram apenas selecionados os artigos ou livros em que os autores criaram 

perfis/tipologias. Com base neste objetivo, foram apenas selecionados artigos ou livros em 

português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos 30 anos (depois de 1989), apenas 
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relativos a abuso sexual de crianças e adolescentes e caracterizados através da técnica de 

profiling psicológico. 

Os critérios de exclusão selecionados implicaram a rejeição de artigos publicados antes de 

1989, artigos de opinião e teóricos sobre perfis ou tipologias ou de críticas de perfis já criados 

por outros autores. Foram também excluídos artigos sobre tipologias de ofensores do crime 

violação sexual de adultos ou idosos ou que incluam na amostra crianças e adultos, abuso sexual 

perpetuado apenas por membros de grupos religiosos ou por ofensoras sexuais do sexo feminino 

devido ao facto de a maioria dos ofensores sexuais serem do sexo masculino, profiling biológico 

de ofensores sexuais e caracterização de ofensores sexuais com base em neuropsicologia e 

biologia. Foram apenas selecionados artigos em que se criou novos perfis/tipologias de 

ofensores sexuais de crianças, tendo sido, deste modo, excluídos os artigos em que recorrem a 

tipologias já existentes.  

 

Resultados 

O Fluxograma 2, presente nos anexos, representa a revisão sistemática de literatura 

realizada. Foram considerados elegíveis 4 resultados de 187 dos quais 1 é um livro e os restantes 

são artigos empíricos de desenvolvimento de perfis de abusadores sexuais de crianças e 

adolescentes, presentes na tabela 2, presente nos anexos.  

As tipologias/perfis obtidas através desta revisão foram agrupadas em tipologias 

especificadas e tipologias não especificadas sendo que nas não especificadas as tipologias são 

diferenciadas por contexto intrafamiliar e extrafamiliar. Estas tipologias obtidas serão, deste 

modo, descritas seguidamente.  

 

1.4.1. Tipologias de Ofensores Sexuais Não Especificados: Contexto Intrafamiliar e 

Extrafamiliar 

 

As tipologias encontradas sobre o abuso sexual de crianças, diferenciadas pelos contextos 

intrafamiliar de extrafamiliar são: a tipologia de Groth, Hobson e Gary (1982) que distingue 

ofensores de fixação e regressão (de contexto extrafamiliar) e ofensores introvertidos e 

pedófilos (de contexto intrafamiliar) e, por fim, a tipologia desenvolvida por Holmes e Holmes 

(1996), com base na tipologia desenvolvida por Burgess, Groth e Holmstrom (1978) que 

distingue ofensores situacionais (de contexto intrafamiliar) de preferenciais (de contexto 
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extrafamiliar), que distingue ofensores preferenciais de contexto extrafamiliar (ofensores 

sedutores, de fixação e sádicos) e ofensores situacionais de contexto intrafamiliares (ofensor 

pedófilo regredido, ofensor pedófilo moralmente indiscriminado, ofensor sexualmente 

indiscriminado e ofensor ingénuo/inadequado).  

Segundo Groth, Hobson e Gary (1982), tendo por base a motivação para a perpetração do 

comportamento sexual desviante, existem ofensores de fixação e ofensores de regressão (de 

contexto extrafamiliar) e ofensores introvertidos, psicopatas e ofensores pedófilos (de contexto 

intrafamiliar) (Soeiro, 2009). 

Os ofensores de regressão englobam indivíduos que têm uma orientação sexual adequada à 

sua idade, mas que a dado momento e devido a certas circunstâncias da sua vida familiar e/ou 

profissional bem como a fatores de stress situacionais (desemprego, problemas conjugais, 

abuso de substâncias) ou estados emocionais negativos (solidão, stress, isolamento ou 

ansiedade), regridem ao ponto de se envolverem sexualmente com crianças. Estes indivíduos 

possuem, geralmente, algum grau de proximidade com as vítimas. Por outro lado, os ofensores 

de fixação correspondem a um grupo de indivíduos com preferência sexual exclusivamente em 

crianças, de forma persistente, contínua e compulsiva sendo comum o diagnóstico de pedofilia 

ou presença recorrente e intensa de fantasias sexuais envolvendo crianças na idade pré-púbere 

(Soeiro, 2009). 

Por outro lado, o ofensor introvertido corresponde a um individuo que possui uma fraca 

autoestima, fracos recursos ao nível da capacidade de estabelecer relações interpessoais, 

aspetos que determinam a sua eventual procura de crianças, no seu contexto familiar, como 

parceiros sexuais, estando muitas das vezes associado ao contexto de pobreza; O ofensor 

psicopata caracteriza-se por um individuo possuidor de uma tendência pura para uma 

promiscuidade indiscriminada podendo sentir atração pelo parceiro adulto como pela criança 

familiar; e, por fim, o ofensor pedófilo caracterizado por um individuo possuidor de uma 

imaturidade psicossexual e social, podendo este tipo de ofensores sentir atração pelos filhos e 

por outras crianças revelando uma preferência sexual por crianças (Russel, 1983 cit in Soeiro, 

2009). 

Holmes e Holmes (1996) desenvolveram uma tipologia de abusadores de crianças, com base 

no trabalho de Burgesset al. (1978), em que diferem abusadores sexuais preferenciais 

(extrafamiliares) de situacionais (intrafamiliares). Os ofensores preferenciais, como o nome 

indica, têm uma preferência por relações sexuais com crianças e distinguem-se em: ofensor 
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sedutor, de fixação e sádico, e, os ofensores situacionais distinguem-se pelo facto de não terem 

um interesse preferencial por crianças, mas abusam delas como sendo um alvo de oportunidades 

se não estiverem disponíveis adultos como meios sexuais. Este tipo de ofensores terá como alvo 

tanto crianças como idosos, deficientes e outras vítimas conforme a situação permitir, e 

distinguem-se em: ofensor pedófilo regredido, ofensor pedófilo moralmente indiscriminado, 

ofensor sexualmente indiscriminado e ofensor ingénuo/inadequado (Holmes & Holmes, 1996). 

Segundo Holmes e Holmes (1996), tendo por base o contexto extrafamiliar, o ofensor 

sedutor é aquele que seduz as suas vítimas com presentes e suporte emocional sendo provável 

que percecione que ele e a criança têm um relacionamento especial baseado no afeto mútuo 

podendo, no entanto, abusar simultaneamente de várias crianças. Este tipo de ofensor é o menos 

propenso a recorrer a violência. O ofensor de fixação é aquele cuja sexualidade foi fixada num 

estágio primitivo do desenvolvimento psicossexual de acordo com o qual ele acha que as 

crianças são sexualmente atraentes uma vez que ele é psicologicamente uma criança, 

emocionalmente imaturo e socialmente inapto. Este tipo de ofensor não é suscetível de 

prejudicar fisicamente as suas vítimas, mas conquista-as lentamente através de um processo 

gradual de sedução, com afeto físico e íntimo com as crianças o que para ele é tão importante 

quanto a relação sexual. Pode também abusar de várias crianças em simultâneo podendo 

recorrer à internet para alcançar um maior número de vítimas. Por fim, o ofensor pedófilo sádico 

é o ofensor mais violento e perigoso de todas as tipologias devido ao facto de a sua gratificação 

erótica ser baseada na fusão entre excitação sexual e agressão sádica podendo ter um registo 

criminal que envolve outros tipos de delitos violentos. Os abusos deste tipo de ofensor são 

planeados, premeditados e ritualizados, havendo preferência sexual por crianças do sexo 

masculino que o abusador persegue e sequestra, desloca-se, eventualmente, para longe para 

cometer os seus crimes, tortura-a, abusa sexualmente e mutila a criança, usando o medo, dor e 

horror das suas vítimas como forma de excitação sexual. Para aumentar o tormento nas crianças, 

recorre a mentiras e ameaças de que os pais ordenaram a sua punição. A vítima pode ser deixada 

viva ou pode morrer como resultado do abuso, no entanto, se for sobrevivente, muitas das vezes, 

é deixada permanentemente incapacitada ou desfigurada (Holmes & Holmes, 1996).  

Segundo Holmes e Holmes (1996), no contexto intrafamiliar, o ofensor pedófilo regressivo 

pode também envolver-se sexualmente com adultos, mas a maioria envolve-se com crianças, 

do sexo feminino, em resposta a uma situação ansiosa que o leva a considerar a criança como 

um pseudoadulto.  O ofensor pedófilo moralmente indiscriminado também se relaciona 
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sexualmente com adultos, mas força as crianças com o objetivo de aumentar a sua excitação 

controlando as vítimas indefesas com as quais fantasia podendo também recorrer ao uso de 

pornografia. O ofensor sexualmente indiscriminado também não tem uma preferência particular 

por crianças, mas abusa delas, muitas vezes, podendo ser os próprios filhos ou enteados, como 

parte de um padrão sexual geralmente envolvendo uma ampla variedade de práticas e parceiros 

sexuais comuns e incomuns. Por fim, o ofensor ingénuo/inadequado é aquele que sofre de 

alguma perturbação mental, síndrome cerebral ou deficiência intelectual, que o torna incapaz 

de compreender a injustiça das suas ações e de controlar os seus impulsos, cometendo abusos 

sexuais a crianças porque é considerado indesejável por adultos sendo por isso difícil conseguir 

envolver-se sexualmente com eles (Holmes & Holmes, 1996).  

 

1.4.2. Tipologias e Perfis de Ofensores Sexuais de Crianças e Adolescentes 

Especificados 

 

Podem identificar-se tipologias especificadas que permitem diferenciar subtipos de 

ofensores sexuais de crianças, para além das tipologias não especificadas derivadas do contexto 

como a de ofensor situacional (de contexto intrafamiliar) e preferencial (de contexto 

extrafamiliar) de Burgess, Groth e Holmstrom (1978), de Groth, Hobson e Gary (1982) e de 

Holmes e Holmes (1996). Estas tipologias especificadas são demonstradas por Danni e Hampe 

(2000), Soeiro (2009) e Norden-Mandeville e Beech (2009). 

Danni e Hampe (2000) através de um estudo realizado com uma amostra de 168 reclusos, 

do sexo masculino de idades entre os 18 e os 73 anos, por abuso sexual de crianças e 

adolescentes de idades entre 1 e 19 anos (151 vítimas do sexo feminino e 17 vítimas do sexo 

masculino), apresentam uma tipologia especificada de ofensores sexuais de crianças sendo estas 

tipologias: ofensores pedófilos, ofensores hebéfilos e ofensores incestuosos.  

A tipologia de ofensores pedófilos caracteriza-se por indivíduos que maioritariamente foram 

abusados sexualmente em crianças e que demonstram um interesse erótico por crianças. Este 

grupo, sente a necessidade de agradar as suas vítimas a partir de comportamentos de sedução 

(presentes, dinheiro, afetos e atenção), sendo as suas vítimas caracterizadas por mais jovens 

que as restantes tipologias, crianças essas que nem sempre são capazes de verbalizar ou 

transmitir o que lhes aconteceu devido à sua idade. A relação que estabelecem com as crianças 

é progressiva e são manipuladores (Danni & Hampe, 2000). 
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A tipologia de ofensores hebéfilos caracteriza-se por indivíduos que geralmente têm 

relacionamentos apropriados à sua idade, mas que tendem a envolver-se com adolescentes que 

estejam ao mesmo nível psicossocial. Este grupo apresenta um comportamento impulsivo e 

episódico, procura uma relação sexual recíproca e satisfatória com estes adolescentes definindo 

o ato perpetuado como “um caso” que ocorre quando o ofensor é incapaz de lidar com fatores 

de stress externos como problemas financeiros, abuso de substâncias e problemas profissionais 

ou conjugais/familiares. As vítimas deste grupo são mais propensas a revelar o crime porque 

são mais velhas (adolescentes) (Danni & Hampe, 2000). 

E, por fim, a tipologia de ofensores incestuosos caracteriza-se pelo facto de não precisarem 

de procurar as suas vítimas uma vez que as encontram no seu seio familiar. São caracterizados 

pela sua motivação por sentimentos de revolta e raiva, que podem estar relacionadas com a 

relação com a sua mãe/pai ou esposa/esposo podendo mesmo ser fisicamente abusivos com 

outros membros da família. Esta tipologia não vê a vítima como participante ativo no ato sexual, 

apenas abusa sexualmente dela para satisfazer exclusivamente os seus prazeres sexuais (Danni 

& Hampe, 2000).  

Mais recentemente, e de forma a caracterizar os perfis, em vez de tipologias, dos ofensores 

do crime de abuso sexual de forma mais rigorosa e cientificamente, Soeiro (2009), em Portugal, 

a partir de 131 casos de abuso sexual, entre 2000 e 2007, caracterizou 4 perfis diferentes 

criminais associados ao crime de abuso sexual de crianças considerando como variáveis as 

características dos ofensores, das vítimas e do respetivo comportamento criminal. As idades 

dos ofensores eram compreendidas entre 16 e 74 anos de idade, 98,5% era do sexo masculino 

e 1,5% era do sexo feminino e as idades das vítimas eram compreendidas entre os 2 e os 16 

anos, em que 72,5% era do sexo feminino e 27,5% era do sexo masculino. Os perfis de Soeiro 

(2009) são 4: perfil criminal intrafamiliar-inadequado, extrafamiliar-regressivo, intrafamiliar-

agressivo e extrafamiliar-sedução. 

O perfil intrafamiliar-inadequado revela um cumprimento inadequado do papel parental em 

relação à vítima integrando pais e padrastos, com idades compreendidas entre os 26 e os 55 

anos, que possuem profissões não qualificadas e habilitações baixas. Os indivíduos deste perfil 

podem apresentar antecedentes criminais, mas por outro tipo de crime e possuem registo formal 

relativamente à dependência de consumo de substâncias. O comportamento criminal engloba 

características como a premeditação e um comportamento sexual com nível de severidade 

elevado em termos de consequências para as vítimas como a penetração vaginal ou anal. As 
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agressões são cometidas na casa da vítima/ofensor e as vítimas são do sexo feminino 

pertencendo aos grupos etários dos 8-12 e 13-16 anos. Neste perfil entram 28 casos (21,37% 

da amostra) (Soeiro, 2009). 

No perfil extrafamiliar-regressivo, os ofensores recorrem a estratégias de sedução para 

chegar à agressão sexual, quer através de comportamentos de suporte emocional quer através 

de dinheiro ou outros bens. Estes são conhecidos da criança tais como vizinhos ou conhecidos 

da família, com baixas habilitações, reformados e sem registo criminal. No âmbito da saúde 

mental, verifica-se que alguns destes indivíduos possuem registo de problemas de disfunção 

eréctil e relativamente ao comportamento criminal aponta-se a manipulação da vítima com 

recurso a estratégias de sedução e exibicionismo associados a outro tipo de toques de natureza 

sexual. Quando a criança resiste, o ofensor não continua a agressão e o crime é cometido quando 

o ofensor tem acesso à vítima, sendo o mais frequente ir passear com a vítima. Geralmente as 

vítimas são crianças institucionalizadas ou que integram famílias reconstituídas. Este perfil é 

representado por 27 casos (20,61% da amostra) (Soeiro, 2009).  

O perfil intrafamiliar-agressivo inclui ofensores com indicadores de alta agressividade, com 

graves consequências para as vítimas integrando pais e padrastos, com profissões na área dos 

serviços públicos. Em termos de história clínica há registo formal de quadros psicopatológicos 

(depressão e perturbações da personalidade), possuem antecedentes criminais pelo mesmo tipo 

de crime e a análise do comportamento permite observar que este tipo de ofensor recorre a 

comportamentos como ameaça e força mesmo quando a vítima resiste. As vítimas apresentam 

vários tipos de lesões para além das genitais e anais e as agressões são cometidas na casa onde 

vivem. Em termos de estrutura familiar as vítimas vivem com a família nuclear e tendem a 

pertencer a um grupo etário mais jovem (até aos 7 anos de idade). Este grupo é representado 

por 14 casos, o que corresponde a 10,69% da amostra estudada (Soeiro, 2009). 

Por fim, no perfil extrafamiliar-sedução, o comportamento destes ofensores revela uma 

procura de estabelecer uma relação de proximidade com a criança que seja atrativa para a vítima 

e que permita uma gratificação sexual para o ofensor. Os ofensores deste perfil são vizinhos ou 

amigos da família, professores e desconhecidos na maior parte dos casos. São trabalhadores 

qualificados podendo estar desempregados. São geralmente solteiros, com idades 

compreendidas entre 18-25 anos e mais de 55 anos. Em termos de habilitações literárias, 

apresentam o ensino secundário e formação superior. Não apresentam registo criminal ou 

perturbações psicológicas e o comportamento neste perfil não é premeditado, sem história de 
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penetração e com registo de toques sexuais diversos, não ameaçam a vítima e apresentam uma 

postura amável. Perante a resistência da vítima o ofensor desiste da agressão. As agressões são 

cometidas em espaço público e as idades das vítimas estão compreendidas entre os 2 e os 7 

anos, sendo que crianças do sexo masculino têm maior prevalência neste perfil e são crianças 

integradas em famílias monoparentais. Este grupo é representado por 62 casos (49% da 

amostra) (Soeiro, 2009). 

Norden-Mandeville e Beech (2009) tendo também como objetivo distinguir perfis de 

abusadores sexuais de crianças, tal como Soeiro (2009), realizaram um estudo que teve como 

amostra 437 ofensores sexuais de crianças não reabilitados com uma média de idades de 43 

anos e as vítimas com uma média de idades de 10 a 11 anos de idade. Os autores obtiveram 3 

perfis: perfil 1 - problemas ao nível social, perfil 2 – défice de empatia com a vítima e perfil 3 

– problemas globais.  

O perfil 1 – problemas ao nível social é composto por 85 homens com baixos níveis de 

autoestima e intimidade e uma incapacidade de lidar com emoções negativas, problemas 

interpessoais e solidão. Este perfil é composto por 41% de agressões sexuais em contexto 

extrafamiliar, 76% das vítimas é do sexo feminino e o risco de reincidência é menor do que nos 

restantes perfis (Norden-Mandeville & Beech, 2009).  

O perfil 2 – défice de empatia com a vítima é composto por 225 homens que demonstram 

pouca compreensão do sofrimento que causam às vítimas. Neste perfil 60% das vítimas são em 

contexto extrafamiliar e 83% é do sexo feminino. O risco de reincidência neste perfil é maior 

do que no perfil 1 (Norden-Mandeville & Beech, 2009).  

 No perfil 3 – problemas globais, composto por 125 ofensores com problemas socio afetivos 

e carreira criminal diversa, observa-se que 64% dos casos neste perfil são de contexto 

extrafamiliar, 78% das vítimas é do sexo feminino e 5% dos ofensores deste perfil tanto agridem 

crianças do sexo feminino como do masculino (Norden-Mandeville & Beech, 2009). 

2. Conclusão 

 

Segundo os resultados obtidos na revisão sistemática da literatura, existem tipologias de 

ofensores sexuais de crianças e adolescentes não especificadas, sendo estas baseadas no 

contexto em que ocorrem (intrafamiliar ou extrafamiliar) e tipologias especificadas.  
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As tipologias não especificadas obtidas são: a tipologia de Groth, Hobson e Gary (1982) que 

distingue ofensores de fixação e regressão (de contexto extrafamiliar) e ofensores introvertidos 

e pedófilos (de contexto intrafamiliar) e, por fim, a tipologia desenvolvida por Holmes e 

Holmes (1996), com base na tipologia desenvolvida por Burgess, Groth e Holmstrom (1978) 

que distingue ofensores situacionais (de contexto intrafamiliar) de preferenciais (de contexto 

extrafamiliar), que distingue ofensores preferenciais de contexto extrafamiliar (ofensores 

sedutores, de fixação e sádicos) e ofensores situacionais de contexto intrafamiliares (ofensor 

pedófilo regredido, ofensor pedófilo moralmente indiscriminado, ofensor sexualmente 

indiscriminado e ofensor ingénuo/inadequado).  

As tipologias especificadas são demonstradas por Danni e Hampe (2000) (ofensores 

pedófilos, ofensores hebéfilos e ofensores incestuosos), Soeiro (2009) (perfil criminal 

intrafamiliar-inadequado, extrafamiliar-regressivo, intrafamiliar-agressivo e extrafamiliar-

sedução) e Norden-Mandeville e Beech (2009) (perfil 1 - problemas ao nível social, perfil 2 – 

défice de empatia com a vítima e perfil 3 – problemas globais) e demonstram que apesar de 

certos perfis serem mais frequentes, não é possível excluir à priori um dado perfil de 

personalidade como não pertencendo ao grupo dos abusadores sexuais de crianças e 

adolescentes porque não existe perfil “típico” deste tipo de crime (Soeiro, 2009). 

Estas tipologias permitiram concluir que a maioria dos abusos a crianças e adolescentes 

ocorre em contexto intrafamiliar, os ofensores mais frequentes são do sexo masculino, as 

vítimas mais frequentes são do sexo feminino, sendo que, no contexto extrafamiliar são mais 

propensas as crianças do sexo masculino e no contexto intrafamiliar são mais propensas as 

crianças do sexo feminino e que existe a especialização criminal neste tipo de crime, não 

havendo uma grande percentagem de ofensores que cometeram o crime de abuso sexual de 

crianças e adolescentes  e outros tipos de crime, ou seja, este tipo de ofensores não são versáteis 

em termos de carreira criminal.  

Os estudos desenvolvidos sobre ofensores sexuais comprovam que o abuso sexual de 

crianças é um crime heterogéneo e que os ofensores se podem diferenciar tanto nos seus fatores 

individuais e socioeconómicos bem como na forma como cometem as agressões sexuais, e, 

permitem identificar, como variável fundamental para a diferenciação dos vários tipos de 

ofensores deste tipo de crime, a análise do contexto social onde ocorre o abuso sexual, podendo 

o comportamento criminal destes indivíduos ser influenciado pelo grau de relacionamento com 

que estabelecem com a vítima (criança), pois, podemos identificar diferenças entre os ofensores 
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sexuais que abusam sexualmente de crianças com as quais possuem um grau de parentesco 

(contexto intrafamiliar) e os ofensores sexuais que abusam sexualmente de crianças com quem 

não têm qualquer tipo de grau de parentesco (contexto extrafamiliar) (Russel, 1983 cit in Soeiro, 

2009). 

Tendo em conta as características do crime de abuso sexual de crianças e adolescentes, isto 

é, um crime com um grande impacto na sociedade, com uma prevalência preocupante, por vezes 

cometido em série, associado a um comportamento violento, cometido por indivíduos que 

podem ou não ter uma perturbação mental, que podem deixar assinatura ou realizar um ritual, 

é adequada e útil a utilização de perfis, como técnica auxiliar de investigação criminal, quando 

outros métodos de investigação de primeira linha já foram esgotados, direcionando os 

inspetores num determinado rumo através das informações retiradas na cena do crime e de 

relatórios forenses de testemunhas ou das próprias vítimas sobreviventes (Wilson, Lincoln & 

Kocsis, 1997; Kocsis, 2006). 

Esta dissertação vai seguir a técnica exploratória no sentido de obter novos perfis/tipologias 

de ofensores sexuais de crianças e adolescentes comparando com as tipologias dos restantes 

artigos obtidos na revisão sistemática da literatura.  

Deste modo, vai-se contribuir para o estudo da validade da técnica de perfis bem como para 

a compreensão do crime de abuso sexual de crianças através da obtenção dos perfis dos 

ofensores tendo por base a linha de abordagem de orientação estatística (técnica de psicologia 

investigativa), sendo que esta técnica foi considerada pelos autores obtidos na revisão 

sistemática do capítulo um, como a técnica que mais se aproxima da validade científica, 

recorrendo ao procedimento estatístico de análise de correspondência múltipla e análise de 

cluster.       

Capítulo III – Estudo Empírico  

Metodologia 

1. Objetivos Gerais e Específicos  

 

Tendo presente a heterogeneidade da tipologia de ofensores sexuais no contexto das crianças 

e adolescentes identificada no capítulo anterior deste trabalho e considerando os problemas da 

validade que surgem associados à técnica dos perfis criminais, conhecida como profiling, 



A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de 

Crianças e Adolescentes 

 

 

 51 

procura-se nesta parte do trabalho apresentar uma tipologia válida para a compreensão deste 

tipo de crime. Em termos da aplicação da técnica dos perfis criminais optou-se pelo 

procedimento estatístico de análise de correspondência múltipla e análise de clusters com o 

objetivo geral de explorar e identificar quais são os perfis dos ofensores do crime de abuso 

sexual de crianças e adolescentes, existentes na realidade portuguesa. Para realizar esta análise 

foram recolhidos um conjunto de indicadores tendo presentes as variáveis relativas ao 

comportamento criminal, contexto familiar e extrafamiliar, características do ofensor e da 

vítima, comparando-os com as tipologias/perfis obtidos no capítulo II.  

Tendo por base este objetivo geral surgem alguns objetivos específicos aos quais este estudo 

vai tentar responder, tais como: 

  

a) Obter perfis criminais específicos para o crime de abuso sexual de crianças tendo em 

conta as diferentes variáveis do comportamento criminal e dos ofensores recolhidas, 

características estas recolhidas através de questionário; 

 

b) Identificar como mais frequente o padrão de vítimas do sexo feminino e padrão de 

Ofensores do sexo masculino;  

 
c) Identificar como mais frequente o contexto intrafamiliar; 

 

d) Averiguar se existem diferenças no comportamento criminal, tendo presente o contexto 

intra e extrafamiliar; 

 

e) Identificar padrões de comportamento violento associados ao contexto intrafamiliar; 

 

f) Contribuir para o estudo da validade da técnica de perfis través da utilização de um 

procedimento estatístico; 

2. Descrição e Fundamentação das Metodologias 

2.1. Caracterização do estudo 

 
O presente estudo insere-se no âmbito da investigação quantitativa no qual se procedeu à 

análise de dados obtidos através do Questionário para Investigação do Ofensor Violento – 
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Versão para o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes (QIPAV-ASC, ISPJCC, 2000), 

que será descrito no ponto “instrumentos” deste capítulo. Estes dados foram cedidos pelo 

Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola da Polícia Judiciária, para explorar e prever a 

relação entre as variáveis do comportamento criminal e de 129 ofensores do crime de abuso 

sexual de crianças e adolescentes com vista a obter uma tipologia do comportamento criminal 

e contribuir para o estudo da validade da técnica. Podemos caracterizar este estudo como 

exploratório para a elaboração de uma tipologia para o crime de abuso sexual de crianças, já 

que procura explorar os diferentes padrões do comportamento criminal deste tipo de crime bem 

como comparar os resultados com as tipologias já obtidas por outros autores.  

2.2. Aspetos Éticos e Deontológicos 
 

A realização deste estudo bem como o acesso aos dados foi autorizada pela Doutora Cristina 

Soeiro, responsável pelo Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola de Polícia Judiciária tendo 

esta recolha de dados seguido as regras definidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados 
3, estando o documento de autorização da investigação, declaração de anonimato, 

confidencialidade e proteção de dados bem como o parecer positivo da Comissão de Ética da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, presentes nos anexos. Assim, o acesso aos 

dados foi efetuado através de uma base de dados estatística composta pelas variáveis 

necessárias para o estudo do fenómeno, abuso sexual de crianças e adolescentes, sem qualquer 

identificação pessoal dos participantes que a integram.  

A Comissão de Ética deu parecer positivo a este projeto condicionado ao cumprimento do 

anonimato dos casos do presente estudo com vista ao respeito do bom nome dos envolvidos 

bem como das exigências legais que o asseguram relativas ao Regulamento Geral de Proteção 

de Dados.  

2.3. Instrumentos Utilizados 

 

Os dados presentes na base de dados foram recolhidos através do instrumento Questionário 

para Investigação do Ofensor - Violento – Versão para o crime de abuso sexual de crianças 

(QIPAV-ASC, ISPJCC, 2000) e foi desenvolvido para a realidade portuguesa pelo Gabinete de 

 
3 Regulamento nº 798/2018; Diário da República nº 231/2018, série II de 30 de Novembro de 2018. 
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Psicologia e Seleção da Escola de Polícia Judiciária (EPJ) para o Contexto da Criminalidade 

Violenta” (Soeiro, 2009).  

O questionário utilizado visa a recolha de informação dos casos estudados, tendo presente 

as variáveis necessárias à aplicação da técnica dos perfis criminais. É constituído por três partes: 

a primeira parte detalha informação sobre a forma como foi cometido o crime (por exemplo, 

hora do crime, local do crime, dia da semana, tipo de lesões apresentadas pela vítima, motivação 

do crime e premeditação); a segunda parte compreende dados da vítima e Ofensor (por 

exemplo, idade, relação entre vítima e ofensor, objetos utlizados para o crime, se houve 

penetração, utilização de preservativo e se houve masturbação); por fim, a terceira parte 

corresponde aos dados recolhidos no interrogatório policial (por exemplo, profissão, 

habilitações literárias, antecedentes criminais, abuso de substâncias e existência de diagnóstico 

psiquiátrico).  Este questionário de recolha de informação é confidencial e a sua utilização é 

exclusiva dos profissionais o Gabinete de psicologia e seleção (GPS) da EPJ, pelo que o mesmo 

não estará presente nos anexos da presente investigação. Deste modo, a consulta dos casos e 

preenchimentos dos respetivos questionários foi efetuada pela equipa técnica do GPS. Para a 

realização da presente investigação apenas se teve acesso à base de dados para fins de análise 

estatística, garantindo-se assim todos os aspetos éticos e garantia de confidencialidade da 

informação recolhida e analisada. 

2.4. Procedimentos de análise estatística 
 

Devido ao facto de as variáveis em estudo serem predominantemente de natureza nominal 

(qualitativas/categóricas), em termos de análise multivariada, recorreu-se ao método de análise 

de correspondências múltiplas (ACM) e análise de clusters, e, os dados foram tratados a partir 

do software IBM SPSS Statistics 24.  

A ACM é um método de análise multivariada que tem como objetivo explorar possíveis 

relações entre as variáveis nominais permitindo descrever e interpretar correspondências 

múltiplas entre as categorias identificando grupos homogéneos (Carvalho, 2008). Este método 

permite resumir um grande número de variáveis qualitativas num menor número facilitando a 

exploração das relações estabelecidas entre as diversas características existentes. A distância 

entre as variáveis traduz a semelhança ou dissemelhança que caracteriza os diferentes grupos, 

isto é, através da disposição das variáveis em planos é possível visualizar as relações entre as 

múltiplas variáveis em análises, a proximidade de variáveis de diferentes categorias induz a 
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presença de indivíduos que partilham tendencialmente as mesmas características. A ACM 

permite a identificação de diferentes grupos/tipos, contudo, torna-se necessário proceder à 

construção da tipologia e para tal recorreu-se à análise de clusters, com o objetivo de classificar 

os indivíduos segundo os perfis obtidos anteriormente pela ACM. 

A análise de Clusters permite o agrupamento de casos, sujeitos ou variáveis, com base numa 

ou mais propriedades em comum, obtendo clusters (grupos) homogéneos de forma a que dentro 

de cada cluster a diversidade dos casos seja mínima em termos dos seus valores num conjunto 

de variáveis e que entre clusters a diversidade dos casos seja máxima. Assim, através da Análise 

de Correspondências Múltiplas, é possível identificar as dimensões que estruturam o espaço em 

análise, visualizando a sua configuração topológica, e com a Análise de Clusters é possível 

obter grupos, sendo através da articulação entre dois métodos uma estratégia para a partir da 

configuração topológica, se definir tipologias e  identificação de perfis associados.  

2.5. Constituição e Descrição da Amostra 
 

A amostra total deste estudo foi cedida pelo Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola de 

Polícia Judiciária e é constituída por grupo de 129 casos de abuso sexual e tentativa de abuso 

sexual de crianças, que ocorreram nos últimos cinco anos com uma distribuição a nível 

nacional. No que diz respeito ao método de constituição da amostra ou método de amostragem, 

este não foi probabilístico, dado que não se tem garantia de que cada caso teve igual 

probabilidade de ser incluído nem se tem como estimar essa probabilidade. Trata-se por isso de 

uma amostra de conveniência.  

 Os casos estudados integram a base de dados do projeto de Investigação da Criminalidade 

Sexual - Boas Práticas no Trabalho de Investigação criminal (CSBP), desenvolvido desde 2013 

pelo Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola de Polícia Judiciária. 

Neste estudo foram considerados dois tipos de crime, o crime de abuso sexual de crianças e 

de adolescentes (abuso sexual de menores dependentes) na forma consumada correspondendo 

a 98 casos (76% da amostra) e o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes na forma 

tentada correspondendo a 31 casos (24% da amostra). 

Neste estudo foi possível caracterizar a amostra através de variáveis sociodemográficas dos 

ofensores e das vítimas, variáveis psicológicas e jurídico-penais dos ofensores bem como 

variáveis correspondentes ao comportamento criminal.  
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Dados Sociodemográficos: 

 

Relativamente aos dados sociodemográficos dos ofensores sexuais da amostra, presentes na 

Tabela 1, todos os 129 são do sexo masculino (100%), apresentam idades compreendidas entre 

os 16 e os 74 anos, sendo que a faixa etária mais frequente a mais de 55 anos (23,4%),  

Quanto às habilitações literárias e profissão, a maioria dos ofensores sexuais apresenta o 

2º/3º ciclo (48,5%) e é trabalhador não qualificado (31,9%).  

Quanto à etnia e nacionalidade, 82,7% dos ofensores é caucasiano e 82,5% é português. 

Quanto à residência e estado civil a maioria vive no centro da cidade (36%), vive com a 

mulher/marido (39,6%) e é casado/união de facto (47,2%). 

56,6% dos ofensores têm filhos e 57,6% vive próximo da vítima.  

 
Tabela 1:  

Dados Sociodemográficos dos Ofensores Sexuais 

 N Prevalência 
Idade   

   

18-25 22 17,7% 

26-35 23 18,5% 

36-45 24 19,4% 

46-55 22 17,7% 

Mais de 55 29 23,4% 

Menor de 18 4 3,2% 

 Omisso 5  

 Total 124 100% 

   

Profissão   

   

Vendedor 17 14,3% 

Trabalhador Qualificado 22 18,5% 

Trabalhador Não Qualificado 38 31,9% 

Forças Policiais 3 2,5% 

Desempregado 14 11,8% 

Reformado 5 4,2% 
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Outros 20 16,8% 

Omisso 10  

Total 119 100% 

   

Habilitações Literárias   

   

Analfabeto 16 16,5% 

1º Ciclo 10 10,3% 

2º/3º Ciclo 47 48,5% 

Secundário 17 17,5% 

Universitário 7 7,2% 

Omisso 32  

Total 97 100% 

   

Etnia   

   

Caucasiana 105 82,7% 

Africana 21 16,5% 

Sul Americana 1 0,8% 

Omisso 2  

Total 127 100% 

   

Nacionalidade   

   

Portuguesa 104 82,5% 

Cabo Verdiana 7 5,6% 

Angolana 9 7,1% 

Brasileira 2 1,6% 

Guineense 1 0,8% 

Marroquina 1 0,8% 

Alemã 1 0,8% 

S. Tomense 1 0,8% 

Omisso 3  

Total 126 100% 

   

Residência   
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Aldeia/Vila 29 23,2% 

Cidade 45 36% 

Bairro de Classe Alta 3 2,4% 

Bairro de Classe Média 19 15,2% 

Bairro de Classe Baixa/Social 29 23,2% 

Omisso 4  

Total 125 100% 

   

Com Quem Reside     

   

Sozinho 25 23,6% 

Pais 22 20,8% 

Amigos 5 4,7% 

Mulher/Marido 42 39,6% 

Mulher/Marido + Filho(s)/Enteado(s) 10 9,4% 

Filhos 2 1,9% 

Omisso 23  

Total 106 100% 

   

Estado Civil    

   

Solteiro 39 36,8% 

Casado/União de Facto 50 47,2% 

Divorciado/Separado 12 11,3% 

Viúvo 5 4,7% 

Omisso 23  

Total 106 100% 

   

Filhos   

   

Não 43 43,4% 

Sim 56 56,6% 

Omisso 30  

Total 99 100% 

   

Distância a Que Vive da Vítima   
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Mesma Casa 40 32,0% 

Local Próxima 72 57,6% 

Local Distante 13 10,4% 

Omisso 4  

Total 125 100% 

   

Nota: N - Número de casos; A negrito encontram-se a categoria com maior prevalência das respetivas variáveis que 

caracterizam sociodemográficamente os ofensores sexuais da amostra.  

 

Relativamente aos dados sociodemográficos das vítimas da amostra, presentes na Tabela 2, 

importa salientar que, relativamente às vítimas se observam algumas limitações na obtenção de 

informação válida para todos os casos. No entanto segundo o que foi possível recolher, estas 

apresentam idades compreendias entre os 2 e os 18 sendo que a faixa etária mais frequente é 

entre os 8-12 anos (38%), 94 casos são casos de vítimas do sexo feminino (73%) e 35 casos são 

do sexo masculino (27%).  

Quanto ao local de residência da vítima, condições de residência da vítima e estrutura 

familiar, 62,2% vive na cidade e em bairros de classe média e 50% apresenta uma estrutura 

biparental.  

 
Tabela 2:  

Dados Sociodemográficos das Vítimas 

 N Prevalência 
Idade da Vítima   
   

2-7anos 38 29,9 

8-12anos 48 37,8 

13anos ou + 41 32,3 

Omisso 2  

Total 127 100 

   

Sexo da Vítima   

   

Masculino 35 27,1% 

Feminino 94 72,9% 

Total 129 100% 
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Escolaridade da Vítima   

   

Infantário/Ama 23 18,4% 

1º Ciclo 16 12,8% 

2º/3º Ciclo 69 55,2% 

Secundário 12 9,6% 

Sem Escolaridade 5 4,0% 

Omisso 4  

Total 125 100% 

   

Local de Residência da 
Vítima 

  

   

Aldeia 21 16,5% 

Vila 27 21,3% 

Cidade 79 62,2% 

Omisso 2  

Total 127 100% 

   

Condições de Habitação da 
Vítima 

  

   

Pensão/Instituição 5 3,9% 

Bairro de Classe Baixa/Social 38 29,7% 

Bairro de Classe Média 80 62,5% 

Bairro de Classe Alta 5 3,9% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Estrutura Familiar da 
Vítima 

  

   

Família Monoparental 34 26,6% 

Família Biparental 64 50,0% 

Famílias Reconstruídas 3 2,3% 

Vive com os Avós 7 5,5% 

Vive com os Tios/Padrinhos 4 3,2% 
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Família de 
Acolhimento/Instituição 

4 3,2% 

Outras Situações 12 9,4% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Nota: N - Número de casos; A negrito encontram-se a categoria com maior prevalência das respetivas variáveis que 

caracterizam sociodemográficamente as vítimas da amostra.  

 

Dados Psicológicos: 

 

Quanto aos dados psicológicos, foi possível apurar que apenas 24, 2% dos ofensores sofrem 

de perturbação mental, sendo que 11,7% apresenta perturbações psicológicas da personalidade 

ou parafilicas, 10,9% apresenta consumo de substâncias e 1,6% apresenta distúrbios erécteis.  

Verificou-se que em 128 dos 129 casos de abuso sexual 86% da amostra estava sóbrio de 

qualquer tipo de substância no momento do crime, 13% estava alcoolizado e 1% estava sob 

efeito de drogas psicotrópicas.  

 

Dados Jurídico-Penais: 

 

Quanto aos dados jurídico-penais, apenas se tem como variável “Antecedentes Criminais” 

em que foi possível apurar apenas em 115 casos. Assim, 74,8% dos ofensores sexuais não 

apresenta qualquer antecedente criminal, 21,7% apresenta antecedentes criminais de outros 

tipos de crime que não o abuso sexual de crianças e 3,5% apresenta antecedentes criminais do 

mesmo tipo de crime.  

 

Dados do Comportamento Criminal:  
  

Quanto aos dados do comportamento criminal, apresentados na Tabela 3, é possível observar 

que o contexto intrafamiliar é o mais frequente (51%), tal como refere a literatura, sendo que é 

mais frequente o abuso perpetrado pelo pai da vítima (19%).  

Relativamente ao contexto extrafamiliar, menos frequente, observa-se mais frequentemente 

abusos perpetrados por um vizinho ou amigo da família (36%).  
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O período e local do delito mais frequentes em que ocorreram os abusos foram durante a 

tarde (40%) e no domicílio do ofensor (33,3%), sendo que antes do abuso a vítima encontrava-

se na própria casa (35,7%) o que se pode relacionar com o facto de maioritariamente os abusos 

serem realizados pelo pai e por isso haver forte probabilidade de partilharem a mesma casa.  

Quanto número de agressões às vítimas e número de vítimas por ofensor (1 a 8 vítimas), em 

46,5% os abusos ocorreram mais do que duas vezes e em 85,3% só existiu uma vítima sendo 

que também só existiu um ofensor por vítima na maioria dos casos (95,3%). 

Em 63% dos casos houve premeditação do abuso sexual por parte ofensor e em 88% dos 

casos houve motivação sexual para o cometimento do crime bem como prazer sexual (72,2%). 

Antes do abuso a maioria da amostra não seduziu as vítimas tendo optado como estratégia o 

ataque ou rapto (67%), durante os abusos, na sua maioria o ofensor relativamente à resistência 

da vítima exerceu apenas a força necessária para perpetuar a agressão (45,4%), depois dos 

abusos na sua maioria ameaçou a vítima (21,6%).   

Nos casos em que existiu violência tendo sido na sua maioria a violência exercida somente 

a necessária para cometer o crime, a maioria das vítimas não sofreu qualquer tipo de lesões 

(55,8%) nem foram utilizados objetos (89,1%). 

No abuso maioritariamente existiu toque (70%), existiu penetração em 70% dos casos, 

maioritariamente vaginal, e masturbação em 36% dos casos sendo que quanto ao tipo de 

masturbação apurou-se que 15,6% foi masturbação do ofensor à vítima. Apenas uma minoria 

fotografou, filmou ou forçou a vítima a assistir a pornografia. (3,9% e 4,7% respetivamente). 

Quando detidos e interrogados pela polícia judiciária a perceção do ofensor quanto à aos 

abusos foi na sua maioria negada (71,8%).  

 
Tabela 3:  

Dados do Comportamento Criminal do Crime de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes 

 N Prevalência 

 
Nº de Agressões  

Uma vez 30 23,3% 

Duas vezes 6 4,7% 

Mais de duas vezes 60 46,5% 

Vários anos 33 25,6% 
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Total 129 100% 

   

Período da Agressão   

   

Madrugada 10 8,5% 

Manhã 17 14,4% 

Tarde 47 39,8% 

Noite 24 20,3% 

Vários momentos 20 16,9% 

Omisso 18 100% 

Total 118  

   

Local do Delito   

   

Domicílio da Vítima 15 11,6% 

Domicílio do Ofensor 43 33,3% 

Habitação Familiar 28 21,7% 

Veículo do Ofensor 4 3,1% 

Espaços Públicos 21 16,3% 

Vários Locais 15 11,6% 

Trabalho do Ofensor 3 2,3% 

Total 129 100% 

   

Onde Estava a Vítima Antes da Agressão   

   

Espaço público 23 17,8% 

Própria casa 46 35,7% 

Casa do Ofensor 32 24,8% 

Escola/imediações 9 7,0% 

Outras situações 11 8,5% 

Passear com o Ofensor 8 6,2% 

Total 129 100% 

   

Tipo de Relacionamento Ofensor/Vítima   

   

Intrafamiliar:   
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Pai 24 18,8% 

Padrasto/Companheiro 11 8,6% 

Avô/Companheiro da avó 9 7,0% 

Tio 15 11,7% 

Irmão/Primo 8 6,3% 

   

Extrafamiliar:   

Desconhecidos 8 6,3% 

Vizinho/Amigo da família 46 35,9% 

Professor 5 3,9% 

Namorado 2 1,6% 

Omisso 1  

Total 128  

   

Grau de Relacionamento Vítima/Ofensor   

   

Desconhecido 9 7,0% 

Conhecido 54 41,9% 

Familiar 66 51,2% 

Total 129 100% 

   

Número de Vítimas por Ofensor   
   

1 110 85,3% 

2 12 9,3% 

3 3 2,3% 

4 2 1,6% 

6 1 0,8% 

8 1 0,8% 

Total 129 100% 

   
Existência de Outros Participantes na 
Agressão 

  

   

Não 123 95,3% 

Sim 6 4,7% 

Total 129 100% 
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Premeditação   

   

Sim  80 63,0% 

Não 47 77,0% 

Omisso 2  

Total 127 100% 

   

Motivo Sexual   

   

Não 15 11,6% 

Sim 114 88,4% 

Total 129 100% 

   

Estratégia Utilizada    

   

Com sedução: dinheiro, conversas, sexual, 
drogas 

42 32,6% 

Sem sedução: ataca e rapta 87 67,4% 

Total 129 100% 

   

Prazer Sexual   

   

Não 35 27,8% 

Sim 91 72,2% 

Omisso 3  

Total 126 100% 

   

Reação à Resistência da Vítima   

   

Desiste das suas intenções 28 23,5% 

Negoceia alternativas 2 1,7% 

Ameaça 18 15,1% 

Utiliza muita força com danos físicos para a 
vítima 

7 5,9% 

Utiliza a força necessária para submeter 54 45,4% 

Nada 10 8,4% 
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Omisso 10  

Total 119 100% 
   

Violência Só a Necessária   

   

Não 46 35,7% 

Sim 83 64,3% 
Total 129 100% 
   
Violência Com Danos Para a Vítima   
   

Não 116 89,9% 

Sim 13 10,1% 

Total 129 100% 

   

Violência Excessiva com Tortura Física   

   

Não 127 98,4% 

Sim 2 1,6% 

Total 129 100% 

   

Lesões Físicas da Vítima   

   

Sem lesões 72 55,8% 

Feridas/queimaduras 4 3,1% 

Lesões genitais/anais 45 34,9% 

Outros (exemplos: gravidez, doenças sexuais 
transmissíveis) 

2 1,6% 

Várias lesões 6 4,7% 

Total 129 100% 
   

Toques   

   

Não 38 29,7% 

Sim 90 70,3% 

Omisso 1  

Total 128 100% 
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Tipos de Toques   

   

Sem toques 32 25% 

Órgãos genitais 20 15,6% 

Ânus 1 0,8% 

Seios 4 3,1% 

Vários toques 68 53,1% 

Beijos 1 0,8% 

Exibicionismo 2 1,6% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Penetração   

   

Não 58 45,3% 

Sim 70 54,7% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Tipo de Penetração    

   

Vaginal 28 21,9 

Oral 13 10,2 

Anal 10 7,8 

Várias Formas de Penetração 19 14,8 

Total 70 54,7% 
   

Masturbação   

   

Não 82 64,1% 

Sim 46 35,9% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Tipo de Masturbação   
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Da vítima ao ofensor 18 14,1% 

Do ofensor à vítima 20 15,6% 

Do ofensor a si próprio 8 6,3% 

Total 46 35,9% 

   

Objetos Utilizados    

   

Não são utilizados objetos 115 89,1% 

Objetos imobilizantes 5 3,9% 

Objetos contundentes 3 2,3% 

Objetos eróticos 6 4,7% 

Total 129 100% 

   

Fotografa /Filma a Vítima   

   

Não 123 96,1% 

Sim 5 3,9% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Obriga a Vítima a Assistir Pornografia   

   

Não 122 95,3% 

Sim 6 4,7% 

Omisso 1  

Total 128 100% 

   

Comportamento do Ofensor Após a 
Agressão 

  

   

Tentou entrar em contacto com 
vítima/familiares 

19 19,6% 

Falou por telefone ou mensagem 8 8,2% 

Ameaçou 21 21,6% 

Aliciou/comprou o silêncio da vítima 2 2,1% 

Pediu para não contar 5 5,2% 
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Agiu normalmente com a vítima e/ou família 20 20,6% 

Não entrou mais em contacto 12 12,4% 

Fugiu 4 4,1% 

Reconheceu que errou e pede desculpa 1 1,0% 

Nega a agressão 5 5,2% 

Omisso 32  

Total 97 100% 

   

Perceção da Agressão   

   

Nega a agressão 79 71,8% 

Gaba-se da agressão 6 5,5% 

Mostra-se arrependido 4 3,6% 

Encara com normalidade 7 6,4% 

Mostra-se desafiante 2 1,8% 

Roupa ou adornos excêntricos 2 1,8% 

Mostra sintomas de retraimento social 1 0,9% 

Desvaloriza a situação 9 8,2% 

Omisso 19  

Total 110 100% 

   

Nota: N - Número de casos; A negrito encontram-se a categoria com maior prevalência das respetivas variáveis que 

caracterizam o comportamento criminal do abuso sexual. 

3. Resultados  

3.1. Identificação de Perfis Explicativos do Crime de Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes: Aplicação da Análise de Correspondência Múltipla (ACM) e Análise 

de Clusters 

 

Definição das variáveis ativas e número de dimensões que definem o comportamento 

criminal 

 

Obteve-se, através do questionário, 95 variáveis correspondentes a caracterização 

sociodemográfica, psicológica e jurídico-penal do ofensor, caracterização 

sociodemográfica da vítima e variáveis correspondentes ao comportamento criminal, no 
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entanto apenas foram utilizadas as que se apresentaram como significativas para o estudo 

do ponto de vista estatístico.  

Para realizar esta seleção de variáveis foi efetuado o primeiro passo da ACM 

introduzindo-se as mesmas como variáveis ativas-definição do comportamento criminal.  

Tal como se pode observar na Tabela 1, foram selecionadas 23 variáveis mais 

representativas do comportamento criminal, tendo sido excluídas as variáveis que 

continham um elevado número de missing values e foram selecionadas as variáveis com 

valores das medidas de discriminação superiores a 0,200.  As variáveis como a idade do 

ofensor, ameaça a vítima e a estratégia do ofensor, embora tivessem valores de média 

inferior a 0,200 foram incluídos por se considerarem variáveis importantes para explicar o 

comportamento criminal segundo a literatura.  

Deste modo as 23 variáveis foram selecionadas como variáveis ativas contribuindo 

diretamente para a definição dos diferentes padrões do comportamento criminal.  

 
Tabela 4: 

 Medidas de Discriminação das Variáveis/Indicadores do Comportamento Criminal 

Variáveis Média 

  
Local do delito 0,415 

Abuso sexual 0,280 

Lesões físicas da vítima 0,214 

Idade da vítima 0,182 

Escolaridade 0,259 

Tipo de relacionamento ofensor/vítima 0,588 

Grau de relacionamento vítima/ofensor 0,384 

Onde estava a vítima antes da agressão 0,308 

Estratégia utilizada pelo ofensor 0,159 

Reação do ofensor à resistência da vítima 0,215 

Ameaçou que voltava a atacar 0,221 

Tentativa de abuso sexual 0,280 

Ameaça a vítima 0,149 

Penetração 0,262 

Tipo de penetração ou de tentativa de 

penetração 

0,314 
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Com quem reside 0,239 

Estado civil 0,212 

O Ofensor tem filhos 0,185 

Distância a que o ofensor vive da vítima 0,202 

A(s) vítima(s) é(são) filha(s) do ofensor 0,205 

Ofensor conhecia a vítima 0,260 

Perceção da agressão pelo ofensor 0,202 

Idade do ofensor 0,135 

  

Active Total 5,872 
 Nota: X – média das medidas de discriminação. 

 

Para averiguar o  número de dimensões  adequadas para configurar a tipologia do 

comportamento criminal de abuso sexual de crianças e adolescentes, analisou-se a variância 

de cada uma delas através dos valores próprios e da respetiva inércia, sendo que a escolha 

do número de dimensões é feita a partir da análise do decréscimo dos valores das inércias 

do número máximo de dimensões sendo que o número máximo de dimensões corresponde 

ao número total de categorias ativas das variáveis com resposta menos um (p-1) (Carvalho, 

2008) o que neste estudo corresponde a 102, ou seja, o número máximo de dimensões são 

102 (Figura 1). 

A partir da análise do gráfico de variâncias das inércias das dimensões verificou-se que 

a inércia bem como o próprio valor de cada dimensão decrescem com o aumento do número 

de dimensões e que as duas primeiras dimensões possuem valores próprios e de inércia mais 

elevados o que é visível na representação gráfica (Figura 1), sendo que a partir da terceira 

dimensão o acréscimo da variância explicada tende a ser mínimo. Assim, tendo em conta a 

análise das distribuições das dimensões optou-se por duas dimensões que são as que mais 

se destacam pela inércia associada e análise da variância.  
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Análise das Medidas de Discriminação e Contribuições das Variáveis Ativas 

 

Seguidamente foram analisadas as medidas de discriminação das variáveis ativas do 

comportamento criminal, considerando as duas dimensões selecionadas, sabendo que as 

medidas de discriminação variam entre 0 e 1 sendo que quanto mais perto de 1 mais 

variância explicada e mais a variável contribui para a dimensão (Carvalho, 2008) (Tabela 

2, Figura 2). 

 
Tabela 5: 

 Medidas de Discriminação das Variáveis/Indicadores do Comportamento Criminal por Dimensão 

 
 
 

Variáveis 

Dimensão  
 

Média 
1 2 

Comportamento 
Criminal 

Padrão da 
Agressão 

Sexual 

    
Local do delito ,512 ,318 ,415 
Abuso sexual ,161 ,399 ,280 

Figura 1: Representação Gráfica da Variância das Múltiplas Dimensões 
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Lesões físicas da vítima ,233 ,194 ,214 
Idade da vítima ,033 ,331 ,182 

Escolaridade ,086 ,432 ,259 
Tipo de relacionamento 

Ofensor/vítima 
,619 ,557 ,588 

Grau de relacionamento 
vítima/Ofensor 

,531 ,237 ,384 

Onde estava a vítima antes da 
agressão 

,484 ,132 ,308 

Estratégia utilizada pelo Ofensor ,195 ,123 ,159 
Reação do Ofensor à resistência da 

vítima 
,227 ,204 ,215 

Ameaçou que voltava a atacar ,234 ,207 ,221 
Tentativa de abuso sexual ,161 ,399 ,280 

Ameaça a vítima ,210 ,088 ,149 
Penetração ,183 ,342 ,262 

Tipo de penetração ou de tentativa 
de penetração 

,231 ,397 ,314 

Com quem reside ,340 ,138 ,239 
Estado civil ,367 ,057 ,212 

O Ofensor tem filhos ,262 ,107 ,185 
Distância a que o Ofensor vive da 

vítima 
,397 ,007 ,202 

A(s) vítima(s) é(são) filha(s) do 
Ofensor 

,160 ,251 ,205 

Ofensor conhecia a vítima ,303 ,217 ,260 
Perceção da Agressão pelo Ofensor ,213 ,191 ,202 

Idade do Ofensor ,198 ,073 ,135 
    

Active Total 6,341 5,402 5,872 
 Nota: X – Média das Medidas de Discriminação. A negrito encontra-se o valor de discriminação de cada variável 

correspondente em cada dimensão.  

 

Através da Figura 2 é visível que a variável tipo de relacionamento é a que melhor 

explica o comportamento criminal, sendo relevante tanto na dimensão 1 como na dimensão 

2. 
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Devido ao tipo de variáveis que integram em cada dimensão (representadas na Tabela 2 

com os valores a negrito correspondentes a cada dimensão), denominou-se a dimensão 1 de 

comportamento criminal, correspondendo às variáveis local do delito, lesões físicas da 

vítima, tipo de relacionamento Ofensor/vítima, grau de relacionamento Ofensor/vítima, 

onde estava a vítima antes da agressão, estratégia utilizada pelo Ofensor, reação do Ofensor 

à resistência da vítima, Ofensor ameaçou que voltava a atacar, ameaça a vítima durante a 

agressão, com quem reside o Ofensor, estado civil do Ofensor, o Ofensor tem filhos, 

distância a que o Ofensor vive da vítima, Ofensor conhecia a vítima, perceção do agressão 

pelo Ofensor e idade do Ofensor, e a dimensão 2 foi denominada de padrão da agressão 

sexual, que inclui as variáveis abuso sexual consumado, tentativa de abuso sexual, idade da 

vítima, escolaridade da vítima, penetração, tipo de penetração e se a vítima é filha do 

Ofensor.   

Com o objetivo de efetuar uma interpretação de cada uma das dimensões, efetuou-se 

uma análise das coordenadas e contribuições das categorias mais relevantes de cada 

dimensão, para cada plano, determinadas através da ACM (o valor médio de referência 

resulta da divisão de 1 pelo número de categorias ativas de cada variável da respetiva 

dimensão). As categorias que se situarem abaixo do valor médio de contribuição não 

contribuem para a análise do comportamento criminal (Carvalho, 2008).  

As contribuições de cada variável na respetiva dimensão estão descritas na Tabela 3.  

Figura 2: Posicionamento dos Indicadores do Comportamento 
Criminal 
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Tabela 6:  

Tabela de Análise das Contribuições das Variáveis Ativas do Comportamento Criminal 

Variáveis 

Abuso Sexual 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições  
1 2 

Não 31 0,011 0,036 0,026 0,048 
Sim 98 0,036 0,012 0,007 0,016 
Active Total  0,047 0,048 0,034 0,064 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,032 

 
Tentativa de Abuso Sexual 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Não 98 0,036 0,012 0,007 0,016 

Sim 31 0,011 0,036 0,026 0,048 

Active Total  0,047 0,048 0,034 0,064 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,032 
 

Local do Delito 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições  

1 2 

Domicílio da Vítima 15 ,006 ,043 ,004 ,007 

Domicílio do Ofensor 43 ,016 ,032 ,000 ,010 

Habitação Familiar 28 ,010 ,036 ,042 ,000 

Veículo do Ofensor 4 ,001 ,047 ,003 ,032 

Espaços Públicos 19 ,007 ,042 ,022 ,007 

Vários Locais 15 ,006 ,042 ,000 ,004 

Trabalho do Ofensor 3 ,001 ,050 ,009 ,001 

Escola/Externato 1 ,000 ,045 ,002 ,000 

Casa Abandonada 1 ,000 ,047 ,002 ,002 

Active Total  ,047 ,384 ,083 ,062 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,0092  
 

Lesões Físicas da Vítima 



A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de 

Crianças e Adolescentes 

 

 

 75 

 
Categorias Frequência  Mass Inércia Contribuições  

1 2 
Sem lesões 72 ,026 ,021 ,016 ,002 
Feridas/queimaduras 4 ,001 ,045 ,000 ,030 
Lesões genitais/anais 45 ,017 ,031 ,016 ,001 
Outros (gravidez, STDs) 2 ,001 ,045 ,001 ,001 

Várias lesões 6 ,002 ,045 ,004 ,003 
Active Total  ,047 ,187 ,036 ,038 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,0072  

 
Idade da Vítima 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

2-7anos 38 ,014 ,034 ,000 ,044 

8-12anos 48 ,018 ,030 ,002 ,009 

13anos ou + 41 ,015 ,033 ,003 ,012 

Omisso 2     

Active Total  ,047 ,096 ,004 ,064 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,021 
 

Escolaridade da Vítima 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Infantário 23 ,008 ,039 ,000 ,060 

1º Ciclo 16 ,006 ,041 ,002 ,002 

2º/ 3º Ciclo 69 ,025 ,022 ,001 ,020 

Secundário 12 ,004 ,043 ,012 ,001 

Sem escolaridade 5 ,002 ,044 ,001 ,000 

Omisso 4     

Active Total  ,046 ,190 ,014 ,083 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,017 

 
Tipo de Relacionamento Ofensor/Vítima 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 
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Desconhecidos 8 ,003 ,048 ,011 ,048 
Pai 24 ,009 ,040 ,013 ,047 
Padrasto/companheiro 11 ,004 ,042 ,024 ,011 
Avô/companheiro da avó 9 ,003 ,043 ,014 ,002 
Tio 15 ,006 ,041 ,001 ,000 
Vizinho/Amigo da Família 46 ,017 ,031 ,029 ,000 

Irmão/Amigo/Primo 8 ,003 ,044 ,000 ,003 
Ama/Professor 5 ,002 ,045 ,002 ,000 
Namorado 2 ,001 ,045 ,001 ,001 
Omisso 1     

Active Total  ,047 ,379 ,095 ,112 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,012 

 
Grau de Relacionamento Vítima/Ofensor 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Desconhecido 9 ,003 ,047 ,015 ,043 

Conhecido 54 ,020 ,028 ,028 ,002 

Familiar 66 ,024 ,023 ,036 ,012 

Active Total  ,047 ,098 ,079 ,056 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,026  
 

Onde Estava a Vítima Antes da Agressão 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Espaço público 23 ,008 ,041 ,027 ,007 

Própria casa 46 ,017 ,031 ,024 ,001 

Casa do Ofensor 32 ,012 ,035 ,005 ,010 

Escola/imediações 9 ,003 ,044 ,005 ,001 

Outras situações 11 ,004 ,044 ,013 ,000 

Passear com o Ofensor 8 ,003 ,044 ,002 ,013 

Active Total  ,047 ,239 ,076 ,032 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,013  
 

Ameaça a Vítima 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 
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1 2 

Não 89 ,033 ,015 ,013 ,004 

Sim 39 ,014 ,033 ,024 ,010 

Omisso 1     

Active Total  ,047 ,048 ,037 ,013 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,018  
 

Estratégia Utilizada pelo Ofensor 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições  
1 2 

Com sedução 42 ,015 ,032 ,019 ,019 
Sem sedução 87 ,032 ,016 ,008 ,009 
Active Total  ,047 ,048 ,027 ,028 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,0135  

 
Ameaçou que Voltava a Atacar 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições  

1 2 
Não 89 ,033 ,015 ,015 ,009 
Sim 39 ,014 ,033 ,028 ,024 
Omisso 1     

Active Total  ,047 ,048 ,043 ,033 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,022  

 
Reação do Ofensor à Resistência da Vítima 

 
Categorias Frequênci

a 
Mass Inércia Contribuições  

1 2 
Desiste das suas intenções 28 ,010 ,038 ,017 ,005 
Negoceia alternativas 2 ,001 ,048 ,003 ,001 
Ameaça 18 ,007 ,041 ,013 ,012 
Utiliza muita força com danos 

físicos para 
a vítima 

7 ,003 ,045 ,006 ,009 

Utiliza a força necessária para 
submeter 

54 ,020 ,027 ,000 ,005 

Nada 10 ,004 ,043 ,002 ,003 
Omisso 10     

Active Total  ,044 ,243 ,041 ,034 
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Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,0068  
 

Penetração 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Não 64 ,024 ,024 ,020 ,026 

Sim 64 ,024 ,023 ,017 ,028 

Omisso 1     

Active Total  ,047 ,048 ,037 ,054 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,027 
 

Tipo de Penetração ou Tentativa de Penetração 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Sem penetração 58 ,021 ,027 ,022 ,030 

Vaginal 28 ,010 ,037 ,005 ,027 

Oral 13 ,005 ,043 ,000 ,003 

Anal 10 ,004 ,043 ,001 ,000 

Várias formas de penetração 19 ,007 ,039 ,018 ,004 

Omisso 1     

Active Total  ,047 ,190 ,045 ,064 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,0128 
 

Com Quem Reside O Ofensor 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 
1 2 

Sozinho 25 ,009 ,037 ,006 ,007 
Pais 22 ,008 ,038 ,005 ,000 
Amigos 5 ,002 ,044 ,010 ,001 
Mulher/marido 42 ,015 ,031 ,026 ,003 
Com filhos 2 ,001 ,046 ,001 ,014 
Mulher/marido+filho(s) 8 ,003 ,043 ,008 ,000 
Mulher/marido+entedado(s) 2 ,001 ,046 ,000 ,001 

Omisso 23     

Active Total  ,039 ,285 ,056 ,025 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,008  
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Estado Civil 

 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições  

1 2 

Solteiro 39 ,014 ,033 ,021 ,001 

Casado/união de facto 50 ,018 ,028 ,032 ,002 

Divorciado/separado 12 ,004 ,042 ,001 ,007 

Viúvo 5 ,002 ,046 ,002 ,001 

Omisso 23     

Active Total  ,039 ,148 ,057 ,010 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,014  
 

O Ofensor Tem Filhos 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Não 43 ,016 ,030 ,011 ,007 

Sim 56 ,021 ,026 ,026 ,015 

Omisso 30     

Active Total  ,036 ,056 ,037 ,022 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,0185  
 

Distância a que o Ofensor Vive da Vítima 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Mesma casa 40 ,015 ,032 ,044 ,000 

Local próximo 72 ,026 ,021 ,020 ,000 

Local distante 13 ,005 ,043 ,002 ,000 

Omisso 4     

Active Total  ,046 ,096 ,065 ,001 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,021  
 

A(s) Vítima(s) É(são) Filha(s) do Ofensor 
 

Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 
1 2 

Não 104 ,038 ,009 ,005 ,011 



A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de 

Crianças e Adolescentes 

 

 

 80 

Sim 25 ,009 ,039 ,016 ,043 
Active Total  ,047 ,048 ,020 ,053 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,0265 

 
Ofensor Conhecia a Vítima 

 
Categorias Frequência Mass Inércia Contribuições 

1 2 

Nada 7 ,003 ,049 ,011 ,044 

Pouco 23 ,008 ,039 ,025 ,001 

Muito 98 ,036 ,011 ,009 ,004 

Omisso 1     

Active Total  ,047 ,099 ,045 ,048 

Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas) 0,015  
 

Perceção da Agressão pelo Ofensor 
 

Categorias Frequênci
a 

Mass Inércia Contribuições  
1 2 

Nega a agressão 79 ,029 ,018 ,000 ,004 
Gaba-se da agressão 6 ,002 ,045 ,002 ,002 
Mostra-se arrependido 4 ,001 ,046 ,009 ,000 
Encara com normalidade 7 ,003 ,044 ,004 ,009 
Mostra-se desafiante 2 ,001 ,046 ,007 ,000 
Roupa ou adornos excêntricos 2 ,001 ,052 ,002 ,022 
Mostra sintomas de retraimento 

social 
1 ,000 ,050 ,004 ,001 

Desvaloriza a situação 9 ,003 ,043 ,004 ,000 
Omisso 19     

Active Total  ,040 ,343 ,032 ,038 
Valor das contribuições (1: nº de categorias ativas)  0,0048 
   

 

Analisando as contribuições das categorias de cada variável para cada dimensão 

podemos observar que existem categorias que melhor explicam as dimensões, tal como 

pode observar na Tabela 4.   

 



A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de 

Crianças e Adolescentes 

 

 

 81 

Tabela 7:  

Dimensões, Variáveis e Categorias que Contribuem para a Definição do Comportamento Criminal 

 

Variáveis correspondentes às 
dimensões: 

 

Categorias que melhor explicam as dimensões: 

Dimensão 1 – Comportamento Criminal 

  

Local do Delito Habitação Familiar; Espaços Públicos; 

Lesões Físicas da Vítima Sem Lesões; Lesões Genitais/Anais; 

Grau de Relacionamento 

Vítima/Ofensor 

Conhecido; Familiar; 

Onde Estava a Vítima Antes da 

Agressão 

Espaço Público; Própria Casa; 

Ameaça a Vítima Sim; 

Estratégia Utilizada pelo Ofensor Com sedução: Dinheiro, Conversa e Droga; 

Ameaçou que Voltava a Atacar Sim; 

Reação do Ofensor à Resistência da 

Vítima 

Desiste das suas Intenções; Ameaça; 

Com Quem Reside Amigos; Mulher/Marido; Mulher/Marido + Filhos; 

Estado Civil Solteiro; Casado/União de Facto; 

O Ofensor Tem Filhos Sim; 

Distância A Que O Ofensor Vive da 

Vítima 

Mesma Casa; 

Ofensor Conhecia a Vítima Pouco; 

 

Dimensão 2 – Padrão da Agressão Sexual 

 

Abuso Sexual Não; 

Tentativa de Abuso Sexual Sim; 

Idade da Vítima 2-7 anos; 13 ou + anos; 

Escolaridade  Infantário/Ama; 2º/3º ciclo; 

Tipo de Relacionamento 

Ofensor/Vítima 

Desconhecido; Pai; 

Penetração Sim; 

Tipo de Penetração ou Tentativa de 

Penetração 

Sem Penetração; Penetração Vaginal; 

A Vítima é Filha do Ofensor Sim; 
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Perceção da Agressão pelo Ofensor Encara com Normalidade; Mostra-se Excêntrico Através de 

Roupas e Adornos; 

 

Identificação das variáveis e categorias no plano da ACM 

 

Seguidamente, após a interpretação das dimensões, estão identificadas as variáveis e 

categorias que devem orientar a leitura dos planos com o objetivo de definir grupos com 

características semelhantes. Estes planos, isto é, perfis para este estudo, são identificados 

através das projeções e dispersões das categorias face aos eixos/dimensões (1 – 

comportamento criminal e 2 – padrão da agressão sexual), e, neste estudo é possível 

identificar quatro planos diferentes que definem o comportamento criminal dos casos de 

abuso sexual (Figura 3).  

 

Análise de Clusters e Métodos Hierárquicos  

 

Figura 3: Gráfico de Distribuição de Quadrantes que Definem o Comportamento Criminal 
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Após a confirmação da existência de diferentes grupos na definição do comportamento 

criminal, recorreu-se à análise de clusters com o objetivo de classificar os indivíduos 

segundo os perfis definidos pela ACM. 

Utilizando como variáveis de input as duas dimensões anteriormente definidas 

(dimensão 1 – comportamento criminal e 2 – padrão da agressão sexual) e aplicadas na 

ACM em que se obteve quatro perfis, realizou-se uma Análise de Clusters com o objetivo 

de validar os perfis obtidos. Para isso, foram realizados dois ensaios com métodos de 

agregação distintos: inicialmente procedeu-se à análise de clusters hierárquica a partir do 

método de Ward (Figura 4) e a partir do método do Vizinho Mais Afastado (Figura 5), e, 

por fim, a utilização do método não hierárquico K-means para a obtenção quantificada dos 

perfis propriamente ditos.  

Através da análise dos gráficos presentes nas Figuras 4 e 5, é interpretada a distribuição 

dos coeficientes fusão verificando-se que o maior decréscimo (declive acentuado) 

corresponde a quatro clusters, no método de Ward, e que a partir daí as distâncias entre os 

coeficientes vão sendo sucessivamente mais pequenas confirmando assim a existência de 

quatro grupos distintos que confirmam o resultado obtido na ACM e que através do método 

do vizinho mais afastado foram obtidos 3 clusters. 

 

 
Figura 4: Método de Ward 
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ANOVA e K-means 

 

De forma a averiguar se estatisticamente faz mais sentido optar por 3 clusters ou 4 

procedeu-se ao método ANOVA. Com a ANOVA foi permitido perceber que 

estatisticamente os 4 clusters pelo que faz sentido optar por 4 clusters confirmando assim 

os planos obtidos na ACM. 

Posteriormente, procedeu-se à construção dos perfis através do método de agrupamento 

não hierárquico (k-means) com o objetivo de classificar os mesmos, que consiste na 

transferência de indivíduos para o cluster que se encontra mais próximo bem como permite 

determinar o peso de cada cluster, assim obteve-se quatro clusters em que o 1 contém 21 

casos (16,3% da amostra), o 2 contém 54 casos (41,9% da amostra), o 3 contém 9 casos 

(7% da amostra) e por fim o 4 contém 45 casos (34,9% da amostra).  

 

Caracterização de Perfis com Variáveis Ativas e Suplementares  

 

 Para análise dos perfis criminais foram posteriormente selecionadas outras variáveis, 

que por não serem consideradas estatisticamente significativas não foram selecionadas 

anteriormente, mas são consideradas pela literatura como importantes para definir o 
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Figura 5: Método do Vizinho Mais Afastado 
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comportamento criminal e por isso foram consideradas variáveis suplementares, sendo elas 

as variáveis de caracterização sociodemográfica, psicológica e jurídico-penal.  

Assim consideraram-se nos quatro planos assinalados com os eixos para além das 

variáveis ativas e respetivas categorias, as variáveis suplementares, ou seja, acrescentam-se 

as variáveis sociodemográficas, jurídicas e psicológicas que na fase anterior não foram 

consideradas, mas que são importantes para descrever o comportamento criminal (Figura 

6; Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico de Distribuição com Inclusão de Variáveis Suplementares 
Sociodemográficas 
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Através da projeção obtida com o cruzamento das variáveis obtidas na ACM com os 4 

clusters obtidos na análise de clusters podemos agora dar nome aos perfis e caracterizá-los 

com maior precisão. Por fim, esta projeção de clusters no plano da ACM permite validar a 

classificação realizada ao observarmos que a posição de cada um dos clusters está próxima 

das categorias que caracterizam os perfis (Figura 8).  

 

Figura 7: Gráfico de Distribuição com Inclusão de Variáveis Suplementares Jurídico-Penais e 
Psicológicas 
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Por fim, procedeu-se à caracterização dos 4 grupos/perfis obtidos com base nas variáveis 

ativas e suplementares presentes nos mesmos tendo em conta cada caso pertencente em 

cada cluster.  

 

3.2. Perfis Obtidos e Caracterização 

 

Através da projeção obtida com o cruzamento das variáveis obtidas na ACM com os 4 

clusters obtidos na análise de clusters podemos agora dar nome aos perfis e caracterizá-los 

com maior precisão, tendo em conta o peso de cada cluster, os casos pertencentes a cada 

cluster, a posição de cada variável ativa e suplementar e respetivas categorias em cada 

cluster.  

Deste modo, os 4 perfis obtidos, tendo em conta as suas variáveis, foram denominados 

por: perfis 1 – Intrafamiliar - Agressivo, perfil 2 – Intrafamiliar - Desajustado, perfil 3 – 

Figura 8 - Representação dos Clusters nos Planos da Análise de Correspondência Múltipla 
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Extrafamiliar - Desconhecido e perfil 4 – Extrafamiliar - Sedutor que serão descritos 

seguidamente, sendo que se observa que existe 2 perfis pertencentes ao contexto 

intrafamiliar, 2 perfis pertencentes ao contexto extrafamiliar.  

 

Perfil 1 – Intrafamiliar-Agressivo – Este perfil é composto por 21 casos 

correspondendo a 16,3% da amostra e foi denominado de intrafamiliar devido ao contexto 

em que se insere tendo em conta o grau de relacionamento Ofensor-vítima sendo que neste 

perfil os Ofensores são o pai ou o avô/companheiro da avó. Este perfil é caracterizado por 

indivíduos do escalão etário 36-45 anos e 46-55 anos, tendo como habilitações literárias o 

1º ciclo ou 2º/3º ciclo. A profissão destes indivíduos encontra-se na de desempregados, 

trabalhadores qualificados ou vendedores. Quanto ao estado civil, são indivíduos 

maioritariamente divorciados/separados que têm filhos e vivem com eles.  

Este perfil apresenta ter preferência por vítimas mais novas (2-7 anos) estando estas a 

frequentar o infantário ou ainda em casa. Na maioria das vezes vivem na mesma casa que 

o ofensor e, por isso, o local mais frequente das agressões neste perfil é a habitação 

familiar/domicílio do ofensor.  

Antes da agressão a vítima encontrava-se em sua casa e como estratégia de agressão este 

perfil apenas ataca e rapta, não tendo necessidade de seduzir por ter completo acesso à 

vítima.  

Por fim, este perfil foi também denominado de agressivo porque nas vítimas eram 

visíveis feridas e queimaduras, no momento do crime estava alcoolizado e a sua perceção 

quanto à agressão depois de detido é negar e desvalorizar.  

 

Perfil 2 – Intrafamiliar-Desajustado – Este perfil é o mais significativo da amostra 

sendo composto por 54 casos correspondendo a 41,9% da amostra, e, tal como o perfil 1, 

insere-se no contexto intrafamiliar pelo que os ofensores mais frequentes deste perfil são o 

padrasto ou namorado da mãe, o tio, o irmão ou primo.  

Os indivíduos pertencentes a este grupo têm entre 26 a 35 anos, sendo analfabetos ou 

apenas tendo o 1º ciclo, sendo na sua maioria trabalhadores considerados não qualificados 

e apresentam perturbação mental bem como antecedentes criminais. São também casados 

ou vivem em união de facto na sua maioria e têm filhos.  
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Este perfil tem uma preferência por vítimas com idade dos 8-12 anos que frequentam o 

1º/2º/3º ciclo ou são menores dependentes pelo que não têm escolaridade.  

Nestas agressões há um motivo sexual, há penetração de diversas formas (anal, oral e 

vaginal) e apresentam-se diversas lesões devidas ao excesso de força perpetrado bem como 

ameaças.  

Estes indivíduos perpetram as suas agressões em locais abandonados ou na sua própria 

habitação.  

Quando detidos mostram-se desafiantes ou gabam-se das suas agressões.  

Este perfil foi denominado de desajustado devido ao facto de se apresentar como 

desafiante contrariamente aos restantes perfis e por ter uma prevalência maior de 

antecedentes criminais e perturbações mentais justificando a sua inadequação social a vários 

níveis.  

 

Perfil 3 – Extrafamiliar-Desconhecido – Este perfil é o menos significativo da amostra 

sendo composto por 9 casos correspondendo a 7% da amostra, ao contrário dos perfis 1 e 

2, insere-se no contexto extrafamiliar pois os ofensores pertencentes a este perfil eram 

desconhecidos da vítima.  

Este perfil traduz-se por indivíduos com idades entre os 18 e os 25 anos e as vítimas são 

mais velhas (13 anos ou mais) e frequentam o ensino secundário.  

O local do delito mais frequente é o veículo do ofensor, sendo que estes indivíduos não 

conhecem a vítima e vivem distantes delas. Antes da agressão as vítimas encontravam-se a 

passear com o ofensor ou de boleia.  

A reação do ofensor face às agressões quando detido é encarar com normalidade e 

apresentar-se com roupas e adornos excêntricos.  

Nestas agressões existe penetração e as lesões provocadas nas vítimas deste perfil são 

consideradas permanentes (doenças sexualmente transmissíveis e gravidez).  

 

Perfil 4 – Extrafamiliar-Sedutor – Este perfil é composto por 45 casos, 

correspondendo a 34,9% da amostra, e, à semelhança do perfil 3 corresponde ao contexto 

extrafamiliar, mas estes ofensores não eram desconhecidos da vítima, antes pelo contrário, 

eram vizinhos, professores, namorado, amigos da família e forças policiais que tinham um 

fácil acesso às vítimas.  
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Neste perfil encontram-se indivíduos com mais de 55 anos, reformados, solteiros ou 

viúvos, tendo como habilitações literárias o ensino secundário e universitário. Estes 

indivíduos vivem com os pais ou parentes, amigos ou sozinhos.  

As vítimas de preferência têm 13 ou mais anos e frequentam o ensino secundário. Estes 

indivíduos vivem em local próximo da vítima e as agressões são perpetradas em diversos 

locais, tais como: espaço público, trabalho do ofensor, escola, domicílio da vítima ou do 

ofensor.  

Nestes casos encontram-se indivíduos com antecedentes criminais e perturbação mental 

sendo que a maioria no momento do crime estava drogado. 

As vítimas antes da agressão encontravam-se na escola ou nas suas imediações e em 

locais públicos e a estratégia utilizada foi sedução através do dinheiro, conversa e drogas.  

Neste perfil as vítimas não apresentam lesões nem existiu penetração sendo que perante 

a resistência da vítima os ofensores negociaram alternativas ou desistiram.  

Quando detidos, quanto à agressão mostram-se arrependidos e com retraimento social. 

Este perfil assemelha-se ao perfil desajustado devido à prevalência de perturbação 

mental e antecedentes criminais, no entanto, contrariamente, apresenta-se no contexto 

extrafamiliar e mostram-se arrependidos e retraídos em vez de desafiantes, bem como 

seduzem em vez de atacarem, o que se reflete na ausência de lesões comparativamente ao 

perfil desajustado.  

4. Discussão dos Resultados 

 

Este estudo empírico, através da aplicação da técnica de profiling com procedimentos 

estatísticos, a análise de correspondência múltipla e análise de clusters, permitiu responder aos 

objetivos específicos propostos, sendo possível observar que existem diferenças no 

comportamento criminal dos ofensores sexuais do crime de abuso sexual de crianças e menores 

dependentes. 

Através da técnica de perfis criminais, foi possível obter quatro perfis diferentes e 

específicos de abusadores sexuais de crianças e adolescentes: perfil 1 – Intrafamiliar-Agressivo, 

perfil 2 – Intrafamiliar-Desajustado, perfil 3 – Extrafamiliar-Desconhecido e perfil 4 – 

Extrafamiliar-Sedutor. Observa-se também que destes quatro perfis, dois referem-se ao 
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contexto intrafamiliar e os restantes ao contexto extrafamiliar, tal como foi possível obter no 

estudo de Soeiro (2009).  

Comparando os perfis, obtidos através da técnica de perfis criminais, com os perfis obtidos 

através da revisão sistemática da literatura, é possível constatar que: o perfil 1 – Intrafamiliar-

Agressivo (21 casos) é idêntico ao perfil Intrafamiliar – Agressivo (14 casos) de Soeiro (2009) 

na medida em que os dois perfis são de contexto intrafamiliar e os abusos são perpetrados por 

pai/padrasto ou avô/companheiro da avó, com habilitações literárias entre o 1º e o 3º ciclo, 

podendo trabalhar em contexto qualificado/serviços públicos, são indivíduos maioritariamente 

separados/divorciados e as vítimas são as mais novas (2 aos 7 anos). Este perfil, tanto neste 

estudo como no estudo de Soeiro (2009) foi denominado de agressivo, devido aos indicadores 

de agressividade observáveis nas lesões da vítima e comportamentos sexuais exercidos sobre 

elas, isto é, não houve sedução, foram abusos com recurso à penetração vaginal e anal e com 

uso excessivo de força refletindo-se em queimaduras, feridas e lesões genitais. Neste perfil 

também é possível identificar algumas características em comum com o perfil Ofensor 

Incestuoso de Danni e Hampe (2000), nomeadamente, o facto de ser um perfil de contexto 

intrafamiliar, em que para o abuso ocorrer há uma violência física motivada por sentimentos de 

revolta e raiva associados, muitas das vezes, às relações falhadas com os seus parceiros. Este 

perfil revela também semelhanças com o perfil 1 – Problemas ao Nível Social de Norden-

Mandeville e Beech (2009) que se caracteriza por um grupo de indivíduos, maioritariamente de 

contexto intrafamiliar, que abusam da criança devido à solidão, problemas afetivos e 

interpessoais. 

Relativamente ao perfil 2 – Intrafamiliar-Desajustado (54 casos), é descrito como um perfil 

que se apresenta desafiante, de contexto intrafamiliar, com preferência de vítimas dos 8 aos 12 

anos, em que os ofensores mais frequentes são o padrasto, tio, irmão ou primo, entre 26 a 35 

anos, sem escolaridade ou com apenas o 1º ciclo, com antecedentes criminais e perturbação 

mental, verificando-se agressões com motivação sexual bem como diversas formas de 

penetração. Este relaciona-se com o perfil Intrafamiliar-Inadequado (28 casos) de Soeiro 

(2009), na medida em que as vítimas deste ofensor têm idades compreendidas entre os 8 e os 

12 ou 13 a 16 anos. Este ofensor pode apresentar antecedentes criminais (por outros tipos de 

crime) e consumo de substâncias. O perfil 2 – Intrafamiliar-Desajustado também se enquadra 

no perfil 3 – Problemas Globais de Norden-Mandeville e Beech (2009), visto que retrata 

ofensores com problemas socioafetivos e com uma carreira criminal diversa.  
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O perfil 3 – Extrafamiliar-Sedutor (45 casos) insere-se no contexto extrafamiliar, sendo que 

se inserem neste perfil os vizinhos, amigos da família, professores e forças de segurança que 

conhecem a vítima. Neste perfil as vítimas são adolescentes com 13 ou mais anos e a os 

ofensores recorrem à estratégia de sedução através de dinheiro, suporte emocional ou drogas. 

As vítimas deste ofensor não apresentam lesões dado que não existe violência. Relacionado 

com este perfil está o perfil Extrafamiliar-Sedução de Soeiro (2009), em que os ofensores 

procuram através da sedução estabelecer uma relação de confiança com a vítima com objetivo 

de gratificação sexual não existindo lesões nas vítimas. No entanto, neste perfil de Soeiro 

(2009) as crianças apresentam entre 2 e 7 anos e no presente estudo os ofensores procuram 

vítimas mais velhas. Este perfil pode também relacionar-se com o perfil Ofensor Pedófilo de 

Danni e Hampe (2000) tendo este a necessidade de seduzir as vítimas através de presentes, 

dinheiro, afeto e suporte emocional com vista à gratificação sexual.  

Por fim, o perfil 4 – Extrafamiliar-Desconhecido (9 casos) caracteriza-se por ofensores que 

vivem com os pais ou sozinhos, com preferência por adolescentes (13 anos ou mais), 

desconhecidos, em que se aproximam das vítimas com vista a obter gratificação social, sendo 

que as lesões que lhes são provocadas são consideradas permanentes (gravidez ou doença 

sexualmente transmissível). Este perfil relaciona-se com o perfil 2 – Défice de Empatia com a 

Vítima de Norden-Mandeville e Beech (2009) cujos ofensores procuram apenas gratificação 

sexual não tendo como preferência sexo masculino ou feminino, nem qualquer perceção do 

sofrimento que podem causar à vítima. O perfil 4 – Extrafamiliar-Desconhecido pode também 

relacionar-se com o perfil Ofensor Hebéfilo de Danni e Hampe (2000) cujo ofensor vive 

sozinho e procura relações satisfatórias sexualmente ou a nível psicossocial com adolescentes. 

Este perfil se identifica completamente com o perfil Extrafamiliar-Regressivo de Soeiro (2009) 

porque os ofensores do perfil 4 - Extrafamiliar-Desconhecido são totalmente desconhecidos da 

vítima e no perfil Extrafamiliar-Regressivo não o são necessariamente, embora exista sedução 

com aproximação ao adolescente em prol da gratificação sexual em ambos os perfis.  

Os perfis obtidos demonstram coerência quanto à revisão da literatura, nomeadamente, 

devido ao facto de que foi possível interpretar que a maioria dos abusos a crianças e 

adolescentes ocorre em contexto intrafamiliar, os ofensores mais frequentes são do sexo 

masculino, as vítimas mais frequentes são do sexo feminino, sendo que, no contexto 

extrafamiliar são mais propensas as crianças do sexo masculino e no contexto intrafamiliar são 

as crianças do sexo feminino.  
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Neste estudo, observou-se que os ofensores sexuais não são propensos a terem antecedentes 

criminais e os que apresentam antecedentes têm, na sua maioria, antecedentes por outros tipos 

de crime, como por exemplo por rixa ou furto, o que contraria alguns autores, que referem que 

existe a especialização criminal neste tipo de crime. Tendo em conta que não existe uma 

percentagem significativa de ofensores que cometeram o crime de abuso sexual de crianças e 

adolescentes e outros tipos de crime pode-se aferir que este tipo de ofensores sexuais não é 

versátil em termos de carreira criminal. 

Tal como a literatura refere, o presente estudo permitiu verificar que existem diferenças no 

comportamento criminal tendo presente o contexto intra e extrafamiliar, consistindo estas 

diferenças na existência de violência e lesões, sendo que se identifica um maior comportamento 

violento associado ao contexto intrafamiliar. 

Quanto ao contexto intrafamiliar, o ofensor sexual mais frequente é o pai da criança e quanto 

ao contexto extrafamiliar, foi também percetível que o mais frequente é alguém próximo e com 

fácil acesso à criança, tal como um professor, um vizinho ou um amigo da família.  

Da mesma forma que se comprovou, relativamente à literatura, que o contexto intrafamiliar 

é o mais frequente também foi possível apurar que os ofensores mais frequentemente são do 

sexo masculino com mais de 55 anos e as vítimas são maioritariamente do sexo feminino, com 

idades entre os 8 e os 12 anos. 

Apurou-se que os ofensores sexuais de crianças e adolescentes, na sua maioria, têm o 2º/3º 

ciclo como habilitações, sendo também por isso trabalhadores não qualificados, são casados ou 

vivem em união de facto e têm filhos, sendo a maioria das vítimas as suas filhas. Há uma 

minoria de ofensores com perturbações mentais e/ou abuso de substâncias. 

Quanto ao comportamento criminal, o local do delito mais frequente é o domicílio do 

ofensor, o que se explica pelo facto de o contexto mais frequente ser o intrafamiliar uma vez 

que a vítima vive ou frequenta a casa do ofensor. Na sua maioria os abusos ocorreram mais de 

duas vezes, mas apenas por um ofensor, e o mesmo acontece com o número de vítimas, ou seja, 

na maioria cada ofensor só teve uma vítima. Na maioria dos casos houve premeditação do abuso 

por parte do ofensor, houve motivação sexual bem como prazer, mas não houve sedução como 

estratégia de ataque. Relativamente aos abusos, na sua maioria, basearam-se em toques, 

penetração e masturbação do ofensor à vítima sendo que apenas uma minoria filmou e 

fotografou as vítimas.  
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Estes perfis são passiveis de serem replicados ao longo do tempo e esta replicação deve ser 

realizada, com vista à monitorização da evolução do fenómeno do abuso sexual de crianças e 

adolescentes.  

Capítulo IV – Conclusão Final  

 

Os objetivos gerais desta dissertação foram, a partir de duas revisão sistemáticas da literatura 

e de um estudo empírico, identificar as questões existentes em torno da validade da utilização 

da técnica de profiling, perceber que perfis de ofensores sexuais de crianças e adolescentes se 

encontram na literatura e que perfis se obtêm através da utilização da técnica de profiling 

comparando-os.  

A primeira revisão sistemática da literatura contribuiu para a compreensão de que as técnicas 

de profiling, mais frequentemente utilizadas, são a análise da cena do crime e a psicologia 

investigativa, ambas introduzidas na abordagem de orientação estatística, sendo também as que 

mais se aproximam de uma validade científica, segundo os autores. Deste modo, permitiu 

definir a utilização da abordagem estatística, como um ponto de partida para os estudos da 

validade desta técnica forense.  

A grande problemática no que diz respeito à validade do profiling, visível nos resultados 

desta revisão sistemática, consiste no facto de: não existir uma definição uniformizada da 

utilização desta técnica, existirem diferentes formas de aplicação e abordagens bem como a 

falta de artigos empíricos em que se recorre à técnica.  

Dado a não existir suporte científico suficiente, não se confirma que esta é uma técnica válida 

de investigação criminal. No entanto, é possível concluir que a técnica de perfis está ainda em 

fase de validação e é notável a sua utilidade para a investigação criminal, principalmente 

quando aplicada através de procedimentos estatísticos, devendo esta ser uma motivação para 

que se continue a investigar sobre esta temática com vista à sua validação científica.  

Através de estudos contínuos de suporte empírico é possível desenvolver a técnica do 

profiling psicológico estatístico de forma a que se torne uma técnica científica, uniformizada, 

fundamentada e rigorosa, que possa ser utilizada por ainda mais instituições policiais como uma 

ferramenta auxiliar de investigação criminal, útil e válida.  

Assim, de forma a contribuir para o estudo da validade da técnica de profiling, através de 

procedimentos estatísticos, escolheu-se o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes por 
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ser um crime que tem um grande impacto na sociedade devido à sua prevalência. Para isso, 

realizou-se uma segunda revisão sistemática da literatura para perceber que perfis e tipologias 

deste tipo de ofensores existem, no sentido de as comparar com os perfis obtidos através da 

aplicação da técnica de profiling a uma amostra de 129 casos de abuso sexual de crianças e 

adolescentes investigados pela Polícia Judiciária com recurso a análise de correspondências 

múltipla de análise de clusters. 

Nesta segunda revisão, concluiu-se que existem tipologias de ofensores sexuais de crianças 

e adolescentes não especificadas, sendo estas baseadas no contexto em que ocorrem 

(intrafamiliar ou extrafamiliar) e tipologias especificadas. baseadas em categorias do 

comportamento criminal, sociodemográficas, psicológicas e jurídico-penais.  

Através da técnica de perfis criminais, foi possível obter quatro perfis diferentes e 

específicos de abusadores sexuais de crianças e adolescentes: perfil 1 – Intrafamiliar-Agressivo, 

perfil 2 – Intrafamiliar-Desajustado, perfil 3 – Extrafamiliar-Desconhecido e perfil 4 – 

Extrafamiliar-Sedutor, que foram comparados com as tipologias obtidas na revisão sistemática 

da literatura, permitindo observar que existem características semelhantes que podem ser 

enquadradas e que se complementam, no entanto utilizam variáveis diferentes, pelo que este 

estudo considera-se uma replicação dos perfis obtidos no estudo de Soeiro (2009) no sentido 

em que se utilizam as mesmas variáveis e categorias no desenvolvimento dos perfis.  

Devido à diversidade de variáveis existentes, para explicar o comportamento criminal 

(psicológicas, sociodemográficas, criminais e jurídico-penais) e que também variam de acordo 

contexto em que ocorrem os abusos (intrafamiliar e extrafamiliar), as tipologias obtidas 

permitiram concluir que o abuso sexual de crianças é de facto um crime heterogéneo. 

Permitiram também interpretar que a maioria dos abusos a crianças e adolescentes ocorre em 

contexto intrafamiliar, os ofensores mais frequentes são do sexo masculino, as vítimas mais 

frequentes são do sexo feminino, sendo que, no contexto extrafamiliar são mais propensas as 

crianças do sexo masculino e no contexto intrafamiliar são as crianças do sexo feminino.  

Sendo o profiling, ou técnica de perfis criminais, cada vez mais utilizado por diversas 

instituições policiais por todo o mundo, torna-se fundamental a contribuição de estudos com a 

sua utilização no sentido de se avaliar a sua validade. Deste modo, este estudo pretende 

contribuir para o estudo da validade da técnica, utilizando-a no âmbito da investigação criminal, 

recorrendo a procedimento estatísticos rigorosos e válidos perante a comunidade científica, 

obtendo perfis que compreendem diferentes variáveis do comportamento criminal que 
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permitem um conhecimento aprofundado do abuso sexual de crianças e do tipo de ofensores 

que o perpetuam.  

No entanto, este estudo apresenta algumas limitações. Uma das limitações vai ao encontro 

das questões em torno da validade da técnica de profiling que resultam, principalmente, da 

quantidade reduzida de estudos empíricos existentes que abordam a validade da técnica, e, este 

estudo, embora utilize procedimentos estatísticos com vista à obtenção de perfis, não demonstra 

a validade da técnica. Contudo, foi possível demonstrar a sua utilidade no âmbito da 

investigação criminal, na medida em que estes perfis contribuem para o estudo do fenómeno 

do abuso sexual, através da padronização de características psicológicas, sociodemográficas, 

jurídico-penais e comportamentais deste tipo de ofensores.  

Outra limitação, presente neste estudo, centra-se na questão da dificuldade em obter acesso 

a alguma informação de alguns casos estudados, relativamente a algumas variáveis, devido ao 

facto de se ter trabalhado com bases de dados disponíveis.  

Este estudo, bem como todos os outros referidos na literatura utilizada para a presente 

dissertação, apela a que se continue a investir em estudos empíricos no âmbito desta técnica 

auxiliar de investigação criminal, recorrendo a procedimentos estatísticos, aplicando a 

diferentes tipos de crime, para que no futuro seja possível afirmar a sua validade científica.  

Uma das formas de validar a técnica seria a comparação dos perfis obtidos com dados de 

diferentes países para que, caso se obtenham uma idêntica percentagem de características entre 

perfis, se possam considerar estas variáveis para explicar o abuso sexual de crianças.  

Outra forma de validação seria a comparação de departamentos que utilizam estes perfis de 

ofensores sexuais de crianças, como ferramenta auxiliar de investigação criminal, com 

departamentos que não utilizam e comparar, ao longo de alguns anos de investigação, se 

aumentaram o número de casos resolvidos, tal como Fox e Farrington (2014) realizaram 

relativamente aos ofensores assaltantes.  

Sugere-se que estudos futuros continuem a replicar os perfis de ofensores sexuais de crianças 

e adolescentes para que se continue a contribuir para o estudo deste crime e das características 

destes ofensores, apostando na a prevenção e investigação criminal deste tipo de crime, 

monitorizando e avaliando a evolução dessas mesmas características.  
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Anexos 

Anexo 1: Parecer Ético da Comissão de Ética da Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
 
Excelentíssima Doutora Filomena Samagaio e Comissão Ética da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, 

 

O meu nome Daniela dos Santos e Castanheira e sou aluna do Mestrado em Criminologia 

da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 

Atualmente, encontro-me a desenvolver a minha dissertação de Mestrado, orientada pelo 

Professor Doutor Pedro Almeida (FDUP) e pela Professora Doutora Cristina Soeiro (Escola da 

Polícia Judiciária/Gabinete de Psicologia e Seleção da Polícia Judiciária) que tem como tema 

“A Utilização do Profiling na Ivestigação Criminal e Perfis Criminais de Agressores Sexuais 

de Crianças e Adolescentes” e intenção de ser futuramente publicada. 

A dissertação de mestrado tem como objetivo geral perceber quais são os perfis psicológicos 

dos agressores sexuais de crianças e adolescentes, sendo estes construídos através de 

procedimentos estatísticos demonstrando a validade da técnica. Para a sua construção é 

necessária a consulta processual de detidos, processos esses cedidos pela Doutora Cristina 

Soeiro da Escola da Polícia Judiciária. 

Neste sentido e para o bom desenvolvimento deste estudo, necessitamos de ter acesso a 

informação que conste nos seus processos e questionário de interrogatório, nomeadamente 

dados relativamente a comportamentos psicológicos, informação relativa ao crime e 

informação sociodemográfica. 

A equipa que conduz esta investigação conta com uma vasta experiência e especialização 

em profiling, sendo a Doutora Cristina Soeiro uma das psicólogas do gabinete de psicologia e 

seleção da Polícia Judiciária responsável pela realização de perfis dos casos em que se aplica a 

sua utilização (crimes em série como incendiários, homicídios e agressão sexual de crianças e 

adolescentes). 

Os dados recolhidos através dos processos serão confidenciais pelo que apenas eu e 

orientadores teremos acesso a eles, sendo o seu anonimato e confidencialidade garantidos, e 

respeitando todos os procedimentos de proteção de dados elencados no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 
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Esclarecimento de pontos-chave: 

 

i) O título de legitimação da referida "cedência" dos processos pela Escola Superior de 

Polícia Judiciária à Doutora Cristina Soeiro; 

ii) De que forma a referida "cedência" garante princípios gerais de ética na relação com 

o sujeito e/ou de integridade dos dados arquivados; 

 

Relativamente ao ponto i) e ii), apresentam-se as declarações de 

cedência de processos pela Escola da Polícia Judiciária e pela Doutora 

Cristina Soeiro, sendo a Doutora Cristina Soeiro a responsável pelo meu 

acesso aos processos e a minha declaração de comprometimento com a Lei de 

Proteção de Dados. 

 

iii) Justificação de utilização de dados para fins diferentes daqueles que determinaram a 

recolha de dados pessoais, e se foram acautelados pela ESPJ ou no âmbito da UP os 

procedimentos respetivos, ainda que com a modulação que o RGPD admite para os 

casos de investigação. 

 

Relativamente ao ponto iii) a utilização dos dados retirados das bases de dados processuais 

cedidas pela Escola da Polícia Judiciária serão apenas consultados no computador da 

Escola da Polícia Judiciária, só serão retirados os dados essenciais para a 

dissertação pelo que só serão utilizados exclusivamente para esse fim pelo 

que não estão autorizados a ser utilizados para outros fins futuros. 

Face ao exposto, venho por este meio pedir a Vossas Excelências para proceder à emissão 

de um parecer para o estudo supramencionado. 

 

Daniela dos Santos e Castanheira 
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Exmo. Senhor Professor Doutor Pedro Almeida 

Exma Senhora Dra Daniela dos Santos e Castanheira, 

 

A pedido da Comissão de Ética, cumpre-me transmitir o seguinte Parecer: 

 

Atendendo a que a recolha de dados foi feita pela PJ e não pela doutoranda 

caberá ao (EPD) Encarregado de Protecção de Dados da PJ o respectivo 

processo, em especial no específico enquadramento excepcional da 

investigação científica e do tratamento estatístico anonimizado mesmo no 

âmbito do RPGD. 

Ainda assim e no que a esta Comissão cabe, deixa-se claro que as 

declarações apresentadas confundem, nas referências feitas, o Regulamento 

Geral de Protecção de Dados - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 - com o Regulamento n.º 

798/2018, de 30 de novembro, da CNPD, que publicou em Portugal a lista de 

tratamentos de dados pessoais sujeitos a avaliação de impacto sobre a 

proteção de dados. 

Por outro lado, e sem prejuízo do que se refere nos números anteriores, 

não podemos deixar de, de um ponto de vista ético, recordar a impreterível 

exigência de respeitar o bom nome dos envolvidos e as exigências legais que 

o asseguram. É uma exigência da qual não está eximido, nem o investigador, 

nem o orientador.  

Assim, emite-se parecer positivo condicionado ao cumprimento e 

demonstração dos termos e condições referidos nos números anteriores, bem 

como à necessidade de satisfazer todas as exigências relativas à protecção 

dos dados e da identidade dos envolvidos. 

 

A Comissão de Ética, 

 

Manuel António Carneiro da Frada 

Miguel Pestana de Vasconcelos 

Luísa Neto 

Rita Faria



Anexo 2: Declaração de Autorização de Recolha de Dados da Escola da Polícia Judiciária  
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Anexo 3: Declaração de Anonimato, Confidencialidade e Proteção de Dados 
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Anexo 4: Fluxograma 1 - A validade da Técnica de Profiling na Investigação Criminal 
 
Keywords: (“Criminal Profiling” OR “Criminal Investigation Profiling” OR 
“Offender Profiling” OR “psychological profiling”) AND (“Validity” OR 
“Accuracy”) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resultados obtidos através da base de dados B-On (n=228): (Academic Search 

Complete: n=91; ScienceDirect: n= 6; Psychology and Behavioral Sciences Colletion: 

n= 61; Complementary Index: n= 52; Suplemental Index: n=17; SciElo: n=1) e através 

de Snowballing (n = 14) = 242 
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Resultados obtidos através de remoção 

dos resultados duplicados (n= 

102+14=116) 

Resultados screened 

(n =116) 

Resultados excluídos (n 
=126 duplicados + 97 
excluídos) 
 

Critérios de Exclusão:  
 

1. Artigos antes de 
1989; 
 

2. Artigos de opinião e 
teóricos; 
 

3. Racial Profiling; 
Geographic 
Profiling, Crime 
Linkage Analysis e 
EyeWitness. 

 
Estudos elegíveis para análise  

(n =19) 

Estudos incluídos para 

análise  

(n =19) 

Critérios de Inclusão: 
 

1. Revisões 
bibliográficas, 
artigos 
exploratórios e 
empíricos; 
 

2. Profiling 
Psicológico;  

 
3. Artigos de 1989 a 

2018; 
 

4. Validade; 
 

5. Artigos em Inglês, 
Português e 
Espanhol. 



Anexo 5: Tabela-Resumo 1 da Revisão Sistemática da Literatura: A Validade da Técnica de Profiling na Investigação Criminal 
 

Autor 

E Ano 

Tipo De 

Estudo 

País Em 

Que Foi 

Realizado 

Tipo De 

Crime 

 

Amostra 

Objetivos e 

Metodologia 

Principais Resultados Limitações Identificadas 

Pelos Autores 

Canter 

e 

Fritzon 

(1998) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Inglaterra Incendiário 175 casos 

resolvidos de 

crimes 

incendiários 

de 5 unidades 

policiais em 

Inglaterra. 

 Objetivos: 

demonstrar 

validade da 

técnica de 

profiling e 

distinguir perfis 

incendiários; 

 

Metodologia: 

Análise espacial 

menor (SSAI) 

das 42 variáveis 

obtidas dos 175 

casos;  

 

A partir de 42 variáveis 

comportamentais foram obtidos 4 tipos 

de perfis incendiários diferentes: 

expressive person, instrumental person, 

expressive object, instrumental object. 

 

 

Existem fraquezas e 

inseguranças inerentes aos 

dados que para serem 

ultrapassadas seria útil tentar 

replicar estes resultados usando 

incendiários extraídos de fontes 

diferentes como em registos de 

seguradoras ou casos não 

resolvidos. O modelo permite 

vários perfis híbridos derivados 

de temas adjacentes e uma base 

de dados maior e variada 

ajudaria a testar se estes 

híbridos existem.  
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Salfati 

e 

Canter 

(1999) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Inglaterra Homicídio 82 relatórios 

de casos de 

homicídios de 

uma só vítima 

resolvidos de 

1980 até 

início de 

1990 

retirados dos 

ficheiros 

policiais 

(casos em que 

até ao 

momento em 

que o crime 

foi resolvido 

não se 

conhecia o 

ofensor).  

Objetivos: 

Demonstrar que 

as cenas do 

crime de 

homicídio 

revelam perfis 

instrumentais 

(cognitivos) e 

perfis 

expressivos 

(impulsivos). 

Metodologia: 

análise espacial 

menor (SSA), 

através da 

análise das 48 

variáveis 

obtidas.  

Vítimas: 45% das vítimas eram homens, 

com idades compreendidas entre 1 e 70 

anos. 

Ofensores: 72% dos ofensores eram 

homens com idades compreendidas entre 

os 15 e os 49 anos. 48% dos ofensores 

eram casados ou em união de facto e 

23% era divorciado, 41% era 

desempregado, 12% eram ex-militares e 

40 % já tinham cumprido algum tipo de 

crime: roubo (56%), assalto (45%), 

violência física (37%), destruição de 

propriedade (30%), desordem (30%), 

tráfico (23%), crimes relacionados com 

veículos (22%), posse de droga (16%) e 

agressão sexual (12%).  

Crime: 75% das vítimas foi encontrada 

na cena do crime, 66% dos crimes foram 

cometidos à noite, 44% das vítimas 

foram encontradas na própria casa e 44% 

fora de casa, 20% das vítimas 

A aplicação da pesquisa 

psicológica ao estudo do 

homicídio deve agora 

aperfeiçoar ainda mais o 

desenvolvimento de uma teoria 

empiricamente testada, 

abrangendo as variações entre 

os ofensores de homicídios 

tendo em conta os seus 

comportamentos na cena do 

crime e suas características da 

personalidade. Isso promoverá 

uma melhor compreensão dos 

ofensores de homicídio e terá 

implicações inestimáveis para a 

respetiva investigação criminal. 
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encontradas em propriedades não 

identificadas, em 40% dos homicídios 

houve furto de objetos e 12% dos 

homicídios houve agressão sexual. 72% 

dos ofensores conhecia a vítima, 79% era 

familiarizado com o local do crime. 

Os 3 perfis obtidos traduzem-se por: 

expressivo (impulsivo), instrumental 

(oportunista) e instrumental (cognitivo). 

Salfati 

(2000) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Inglaterra Homicídio 247 casos de 

homicídios 

resolvidos 

entre 1970 e 

2000 com 

apenas uma 

vítima e um 

ofensor 

(idades de 

ofensores a 

partir de 17 

anos). 

Objetivos: 

Estabelecer um 

modelo de 

comportamento 

homicida que 

poderia ser 

usado como base 

para avaliar a 

validade 

científica do 

profiling. 

 

A interação que ocorreu entre ofensor e 

vítima durante o crime pode ser 

distinguida em perfil expressivo ou perfil 

instrumental a partir de 36 variáveis 

comportamentais obtidas. 

A maioria dos homicídios foi com 

ofensores de perfil expressivo.   

Embora o estudo realce que é 

possível categorizar ofensores 

em perfis os autores consideram 

que sistemas mais detalhados 

têm que ser desenvolvidos e 

uma análise mais 

pormenorizada da relação 

estabelecida entre cena do 

crime e características do 

ofensor seria benéfica para a 

futura validação da técnica de 

profiling. O estudo só teve em 
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Metodologia: 

Escala 

multidimensiona

l não métrica – 

SSA (pequena 

análise espacial). 

conta variáveis quantitativas e 

as variáveis qualitativas seriam 

importantes de ter em conta, a 

utilização de testes de 

personalidades nos ofensores 

seria um complemento 

necessário para um futuro 

estudo com vista a estabelecer 

perfis não tendo só em conta as 

características do crime. 

Trager 

e 

Brewst

er 

(2001) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

EUA Assaltos, 

violações 

sexuais e 

homicídios  

95 

departamento

s da polícia 

foram 

selecionados, 

apenas 46 

departamento

s aderiram ao 

estudo sendo 

que 68 

polícias 

Objetivos: 

averiguar em 

que tipos de 

crime os 

departamentos 

da polícia 

utilizam o 

profiling, de que 

modo os polícias 

percecionam a 

utilidade do 

67% dos polícias sentiram que os perfis 

ajudaram nas suas investigações e 38% 

declararam que os perfis eram 

diretamente uteis na identificação de um 

suspeito. Demonstrou-se que embora a 

técnica não identifique o ofensor é 

considerada útil para os polícias pois 

facilita o interrogatório de suspeitos e 

orienta a investigação em crimes em 

série com base na previsão de 

comportamento. 

Um dos objetivos era 

demonstrar que a técnica era 

válida o que não foi conseguido, 

pois, não se demonstrou como 

se cria um perfil, se é de forma 

cientifica ou intuitiva pelo que 

apenas se averiguou a perceção 

dos polícias quanto à utilidade. 
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responderam 

aos 

questionários. 

profiling e se 

técnica é valida. 

Metodologia: 

inquéritos de 

satisfação 

(compostos por 

14 questões) 

Kocsis, 

Hayes e 

Irwin 

(2002) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Homicídio  4 grupos 

experimentai

s: grupo de 

detetives 

graduados 

que possuíam 

experiência 

substancial 

em 

investigações 

criminais, 

grupo de 

detetives 

especializado

Objetivo: 

examinar a 

precisão de 

previsão de 

perfis de 4 

grupos distintos 

de polícias 

comparando 

com os 2 grupos 

de controlo. 

Metodologia: 

aplicação de um 

questionário 

com 3 secções 

Este estudo demonstra que a polícia não 

é mais precisa em identificar o ofensor 

através da descrição do caso do que 

qualquer outro grupo, só é mais precisa 

que o grupo que não teve quaisquer 

informações sobre o caso. 

Os perfis gerados pelos detetives de 

homicídios foram menos precisos do que 

qualquer outro grupo experimental.  

 

Este estudo é idêntico ao de 

Pinizzotto e Finkel (1990) e 

Kocsis et al. (2000), embora no 

caso de Kocsis, os profilers 

profissionais foram utilizados e 

superaram todos os grupos 

utilizados. Nenhum dos grupos 

tinha experiência em profiling 

pelo que este estudo não pode 

afirmar que a validade de perfis 

foi comprovada, foi apenas 

avaliada a habilidade dos 

polícias.  
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s na 

investigação 

de homicídio, 

grupo de 

detetives em 

formação e 

grupo de 

recrutas de 

polícias. 

Grupos de 

controlo: 

estudantes 

para polícia e 

grupo de 

estudantes 

universitários 

em química.  

(Descrição do 

caso de 

homicídio, 

questionário de 

escolha múltipla 

de 45 itens e 

declaração de 

que não 

reconhecem nem 

estavam 

familiarizados 

com os factos do 

caso apresentado 

bem como a 

identificação do 

seu género e 

idade.  

Kocsis 

(2003) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Homicídio 5 grupos: 5 

profilers 

profissionais, 

29 

Objetivos: 

comparar a 

habilidade dos 

profilers em 

Os perfis foram examinados e 

codificados com as dimensões: a) 

aspetos físicos do ofensor, b) aspetos não 

físicos do ofensor e c) aspetos do crime 

Uma limitação e preocupação 

deste estudo foi a pequena 

amostra de perfis de 

especialistas disponíveis ou 
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psicólogos, 

34 polícias, 

19 médiuns 

autodeclarad

os e 27 

estudantes 

universitários 

do curso de 

biologia.  

realizar perfis 

com não 

profilers 

demonstrando a 

validade da 

técnica.  

Metodologia: 

Foram 

analisados os 

perfis escritos 

pelos 

participantes 

com base em 

informações 

detalhadas de 

um homicídio.   

e do comportamento do ofensor antes, 

durante e após o crime.  

Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos na 

quantidade de informações fornecidas 

dos seus perfis relativas às características 

físicas do ofensor desconhecido. No caso 

das características não físicas, os 

profilers profissionais superaram todos 

os grupos bem como na informação 

relativa à cena do crime.  

dispostos a participar desta 

pesquisa. 

Deve-se reconhecer que a 

descoberta de que os profilers 

constroem perfis mais longos e 

que contêm mais previsões não 

significa, por si só, que esses 

perfis sejam necessariamente 

mais úteis ou válidos para as 

investigações. 

Alison; 

Smith e 

Morgan 

(2003) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Reino 
Unido 

Homicídio Estudo 1: 

Grupo A 

composto por 

22 polícias, 

19 homens e 

Objetivo: 

avaliação de 

precisão de 

perfis. 

Metodologia: 

Estudo 1: A taxa de acertos do grupo A 

foi de 73% e do grupo B foi de 80%. As 

descobertas do estudo 1 sugerem que 

quando as informações ambíguas são 

fornecidas num perfil os indivíduos 

Um perfil realizado no âmbito 

da investigação criminal será 

muito mais detalhado do que o 

utilizado no estudo pelo que se 

a investigação fosse realizada 
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3 mulheres 

com idade 

média de 39 

anos e o 

grupo B 

composto por 

24 polícias, 

15 homens e 

9 mulheres 

com idade 

média de 37 

anos.  

 

Estudo 2: 33 

polícias (4 

mulheres, 29 

homens, 

idade média 

de 42 anos) e 

30 homens 

profissionais 

Estudo 1: o 

grupo A recebeu 

uma descrição 

real de um 

ofensor e o 

grupo B recebeu 

uma falsa 

descrição de um 

ofensor.  

Foi pedido aos 

participantes que 

lessem os 

detalhes do 

crime e 

imaginassem 

como se fosse 

um caso que 

estivessem a 

investigar 

respondendo ao 

parecem perceber o perfil como uma 

descrição precisa do ofensor 

independentemente de receberem o 

perfil real ou falso. E de forma a explorar 

se este efeito pode ser observado com o 

perfil real em relação ao perfil falso 

construído no estudo 1 utilizou-se para o 

estudo 2 um perfil real construído por um 

agente do FBI e utilizaram-se mais 

polícias bem como outros indivíduos da 

área forense e a escala de perceção de 

precisão foi a mesma que no estudo 1. 29 

dos 33 polícias consideraram o perfil 

útil.  

em campo o impacto da 

precisão do perfil seria maior. 

Além disso o objetivo de um 

perfil é exatamente o contrário 

do que foi realizado, ou seja, 

não devem existir declarações 

vagas, ambíguas e não 

fundamentadas. 1 quarto das 

opiniões dadas eram ambíguas, 

mais de metade não podia ser 

verificada e mais de 80% não 

eram apoiadas pela teoria.  
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da área 

forense com 

idade média 

de 39 anos.  

questionário de 

30 questões. 

 

Estudo 2: foi 

adicionada uma 

questão ao 

questionário “se 

estivesse a 

investigar este 

crime, acharia 

este perfil útil?” 

Kocsis; 

Heller

m e Try 

(2003) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Homicídio  Estudantes 

universitários 

do segundo 

ano de 

ciências e 

psicólogos.  

Objetivo: 

comparação de 

precisão de 

perfis. 

 

Metodologia: 

Grupos de 

participantes 

foram 

apresentados 

Os resultados mostraram que a 

proficiência do perfil é influenciada pela 

quantidade de material disponível e 

também foi observada uma tendência em 

que os participantes supridos apenas com 

os materiais narrativos superaram 

aqueles com material visual. 

Embora várias hipóteses sejam 

postuladas aqui a partir dos 

resultados observados, uma 

exploração mais aprofundada 

na forma de pesquisa focada 

será necessária no futuro pois 

existe possibilidade de que os 

resultados observados estejam 

influenciados por estudos 

anteriores devido ao caso 
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com um pacote 

completo de 

casos, apenas 

material 

narrativo ou 

visual. Todos os 

participantes 

completaram um 

exercício de 

desenvolviment

o de perfil para 

medir a precisão 

das suas 

previsões. 

particular utilizado (Kocsis et 

al, 2000, 2002, 2003).  

Kocsis 

e Hayes 

(2004) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Homicídio 59 polícias 

(81% 

homens, 

idade média 

de 34 anos e 

uma média de 

12 anos de 

Objetivo:  

averiguar se as 

perceções de 

validade dos 

perfis são 

influenciadas 

pela identidade 

Os resultados demonstraram que os 

polícias consideram um perfil como 

verdadeiro se for realizado por um 

profiler profissional. No entanto quanto 

à utilizado do perfil, os resultados não 

foram dependentes do conhecimento de 

quem tinha realizado o perfil.  

Os resultados indicam que as 

avaliações de perfis 

psicológicos criminais por 

policiais não são uma medida 

confiável e, portanto, não são 

uma base convincente para 

justificar a validade da técnica 
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experiência 

profissional).  

do autor do 

perfil.  

Metodologia: 

polícias 

receberam um 

perfil que lhes 

foi dito que foi 

escrito por um 

profiler 

profissional e 

um por um autor 

não 

especificado.  

podendo estas perceções 

estarem relacionadas a crenças 

existentes nos indivíduos 

quanto à validade do perfil.  

Kocsis 

(2004) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Incendiário Grupo de 

profilers e 

grupo de não 

profilers 

(grupo de 

polícias 

especializado 

em incêndios, 

Objetivos: 

demonstrar a 

validade do 

profiling e que 

um perfil só é 

valido quando 

produzido por 

alguém com 

Os profilers superam todos os outros 

grupos quando se trata da previsão das 

características do ofensor tendo em conta 

as informações retiradas da cena do 

crime demonstrando que o profiling só é 

aproximado do perfil verdadeiro quando 

é realizado por profissionais formados 

em profiling. 

O estudo apenas avaliou as 

habilidades de profiling 

derivadas da formação e 

experiência profissional e não 

há nenhuma relação direta do 

impacto real do perfil nas 

investigações policiais nem da 
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grupo de 

peritos em 

incêndios, 

grupo de 

estudantes da 

licenciatura 

de química) e 

grupo de 

controlo (ex 

alunos do 

colégio 

técnico e 

comunitário 

da austrália). 

formação em 

profiling; 

 

Metodologia: 

Comparação de 

polícias profilers 

com não 

profilers na 

resolução de um 

caso de um 

incendiário em 

série (resolvido 

previamente) 

através de um 

questionário de 

escolha múltipla 

composto por 3 

secções; 

validade como método 

científico rigoroso. 

Kocsis; 

Middle

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Austrália Homicídio e 

Incendiário 

4 grupos 

participantes: 

grupo de 

Objetivos: 

avaliação da 

precisão da 

Os resultados sugerem que existe uma 

relação entre a compreensão dos 

materiais retirados dos casos criminais 

Estudo idêntico ao estudo de 

Kocsis (2004) em que este 

estuda o homicídio e Kocsis 
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dorp e 

Try 

(2005) 

profilers, 

grupo de não 

profilers 

(finalistas da  

licenciatura 

em química) e 

dois grupos 

de controlo 

compostos 

por 

estudantes da 

comunidade 

sem 

conheciment

o sobre 

profiling. 

construção de 

perfis de 

profilers e não 

profilers. 

Metodologia: 

medição da 

precisão da 

previsão de 

características 

dos ofensores 

através da 

construção de 

perfis de um 

incendiário e um 

homicídio 

através de 

questionário de 

escolha múltipla, 

testes de 

memória e 

compreensão 

(número de perguntas respondidas 

corretamente nos dois casos) e a precisão 

dos perfis gerados. 

Os profilers tanto no caso de homicídio 

como no caso de incendiário obtiveram 

pontuações mais altas do que os não 

profilers e grupos de controlo, e os 

grupos de não profilers e de controlo 

tiveram pontuações muito semelhantes 

em termos de precisão. 

Na avaliação da capacidade de 

memorização dos itens descritos nos 

crimes, os profilers obtiveram também 

pontuações mais altas bem como no 

acerto das informações mais relevantes 

para um perfil e na compreensão da 

construção do perfil. No entanto, só 

existiu diferença significativa estatística 

no caso de homicídio.  

(2000) estudou o crime 

incendiário.  

Foram utilizados dados 

previamente amostrados em 

estudos anteriores.  

O foco do estudo não foi a 

avaliação da precisão dos perfis 

como foi o foco dos 

experimentos em que as 

amostras foram originalmente 

obtidas. Este estudo acabou por 

avaliar apenas os processos 

cognitivos associados à 

construção de perfis e deve-se 

ter em atenção que a amostra 

utilizada foi pequena.  
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relacionados 

com a 

capacidade de 

decorar os 

materiais dos 

casos criminais 

apresentados em 

cada exercício, 

declaração em 

como não 

estavam 

familiarizados 

com os detalhes 

de cada caso e 

informações 

sociodemográfic

as.  

Estes resultados são consistentes com 

estudos anteriores de Kocsis (2003 e 

2004). 

 

  

 

Torres; 

Boccac

cini e 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

USA 

(Texas) 

Não 

especificado 

161 

participantes 

(profissionais 

de saúde 

Objetivos: 

avaliar a 

validade da 

técnica através 

Cerca de 10% dos participantes tinham 

experiência em profiling e 25% 

consideravam-se bem informados acerca 

da técnica. Menos de 25% acreditavam 

Embora 70% dos participantes 

acredite que a técnica de análise 

de perfis não é cientificamente 

válida devido à falta de suporte 
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Miller 

(2006) 

mental 

forense): 82 

psicólogos, 

70 

psiquiatras, 5 

doutoramento 

em medicina 

e 4 não 

revelaram a 

sua profissão.  

do impacto da 

opinião de 

profissionais da 

referência ao 

profiling como 

“análise 

investigativa 

criminal”.  

Metodologia: 2 

questionários 

online, um que 

se identificava 

com a utilização 

de profiling e 

outro que se 

identificava com 

o termo análise 

investigativa 

criminal com a 

mesma 

definição.   

que a técnica era cientificamente válida 

e aproximadamente 40% sentiram que a 

análise investigativa criminal era 

cientificamente válida.  

empírico quanto à sua validade, 

a maioria não tinha nunca 

trabalhado com perfis e alguns 

dos entrevistados considera 

uma técnica útil para a 

investigação criminal e apoiam 

a investigação nesta área. 

Foram selecionados 1637 

participantes, mas apenas 161 

responderam ao questionário. A 

baixa taxa de resposta levanta 

questões legítimas sobre se a 

amostra é representativa e se 

por isso os resultados podem ser 

generalizados para 

profissionais de saúde mental 

forense como um todo o que 

também sugere que é 

improvável que os 

entrevistados tenham sido 

capazes de expressar com 
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precisão as suas crenças e 

práticas. Deste modo, a 

interpretação dos resultados não 

deve ser tida em conta como 

evidencia clara a favor ou 

contra a aceitação da utilização 

de perfis. As crenças sobre a 

validade do profiling devem ser 

baseadas em evidências 

existentes e não em atitudes 

negativas relativamente ao 

termo “profiling”. 

Snook; 

Taylor 

e 

Bennell 

(2007) 

Artigo 

empírico: 

qualitativo 

Canadá Diversos Foram 

selecionados 

51 polícias, 

mas apenas 

17 foram 

entrevistados 

(46 homens e 

5 mulheres) 

com idades 

Objetivos: Em 

que tipos de 

crime os 

departamentos 

da polícia 

utilizam o 

profiling?; De 

que modo os 

polícias 

94% dos polícias acharam que os perfis 

ajudaram a resolver os casos, 92% 

acharam que os perfis são valiosos para 

as investigações criminais, 40% 

relataram que um perfil ajudou 

diretamente a resolver um caso e 65% 

relataram que a utilização do profiling 

contribuiu significativamente para a 

investigação em diferentes formas.  

Embora a metodologia utilizada 

tenha transmitido perceções 

positivas dos polícias 

relativamente à utilização do 

profiling há uma grande falha 

metodológica no que toca a 

provar a eficácia e validade da 

técnica uma vez que a opinião 

dos polícias não é objetiva e 
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entre 34 e 57 

anos que 

trabalhavam 

em divisões 

com maior nº 

de crimes 

violentos e 

uma média de 

22 anos de 

experiência. 

percecionam a 

utilidade do 

profiling?; Será 

uma técnica 

válida? 

Metodologia: 

entrevista 

estruturada e 

inquérito de 

satisfação. 

imparcial. A opinião dos 

profissionais não serve como 

prova da eficácia de uma 

técnica pois não demonstra que 

realmente ajudou a 

investigação. 

Dowde

n; 

Bennell 

e 

Bloomf

ield 

(2007) 

Meta-

análise 

Canadá Diversos Análise de 

132 artigos 

empíricos 

publicados 

nos últimos 

30 anos até 

2007 

Objetivo: 

averiguar a 

validade do 

profiling.  

Metodologia: Os 

132 artigos 

analisados com 

critérios de 

inclusão (artigos 

empíricos 

publicados antes 

Os autores chegam à conclusão de que 

existem muito poucos artigos empíricos 

sobre a validade da técnica e dos poucos 

que existem a maioria utilizou 

entrevistas e questionários de satisfação 

que demonstram a opinião e perceção 

relativamente à utilidade do profiling 

mas não demonstram a eficácia e a 

validade. 

Foram exploradas as tendências das 

publicações dos últimos 31 anos (1976 a 

Para o profiling crescer, novas 

pesquisas baseadas em 

evidências têm que ser 

realizadas. E é difícil porque há 

muitos poucos artigos sobre o 

assunto, porque existe uma taxa 

de rejeição alta (80%) porque 

tem sido um tema considerado 

como arte e não como ciência. 

Olhando para os estudos 

publicados, estão longe de ser 
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de março de 

2007 sobre a 

técnica de 

profiling) e os 

critérios de 

exclusão (livros 

e capítulos de 

livros sobre o 

tema, artigos 

relacionados 

com linkage 

analysis e 

profiling 

geográfico). 

 

2007) e o ano de 1976 foi selecionada 

como ponto de partida para esta revisão, 

pois, o artigo mais antigo no âmbito 

deste tema foi publicado nesse ano. O 

jornal com mais publicações acerca do 

tema é o International Journal of 

Offender Therapy and Comparative 

Criminology seguido de FBI Law 

Enforcement Bulletin. 41% dos artigos 

não especificaram nenhum tipo de crime, 

falando geralmente sobre o assunto do 

perfil em vez de se concentrar na 

aplicação da técnica, seguindo-se o 

homicídio com 26 artigos, agressão 

sexual com 15 artigos e homicídio em 

série com 14 artigos, e os restantes 

crimes incendiários e assaltos. O 

presente estudo é o primeiro resumo 

quantitativo da literatura sobre o 

profiling. 

uma base sólida para evidência 

empírica de que a técnica é 

válida porque a maioria dos 

estudos são discussões focadas 

no perfil, na forma como são 

construídos e quando o perfil é 

útil. Canter (2000) e (2004) foi 

o autor mais promissor da 

tentativa de validar a técnica, 

visto que demonstrou que é uma 

técnica que utiliza método 

científico.  Nos últimos 31 anos 

apenas 5% dos artigos 

publicados testaram hipóteses 

básicas de perfil, e embora 

tenha potencial para ser útil, é 

difícil saber aplicar sem uma 

estrutura teórica claramente 

definida. Futuramente é 

aconselhado que se usem 

métodos estatísticos.   



A Utilização da Técnica de Profiling na Investigação Criminal e os Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de Crianças e Adolescentes 
 

 127 

30% dos artigos são teóricos, 12% são 

revisões de literatura, 27% testaram 

hipóteses, 5% estudos de caso.   

Bennel, 

Corey,

Taylor 

e Ecker 

(2008) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Canadá Nenhum 

especificado 

36 

participantes 

estudantes da 

Universidade 

de Carleton 

(30 mulheres 

e 6 homens de 

idades 

compreendid

as entre 19 e 

54 anos). A 

amostra foi 

composta por 

alunos do 3º 

(n=26) e do 4º 

(n=10) ano da 

universidade. 

19 estudantes 

Objetivos: 

examinar 

empiricamente a 

relação entre a 

capacidade de 

raciocínio crítico 

e a precisão do 

perfil; 

Metodologia: 

WatsonGlaser 

Critical 

Thinking 

Appraisal Form 

S (WGCTA-S) e 

questionário de 

escolha múltipla 

de construção de 

perfil através do 

Embora a maioria dos participantes 

tenha tido uma pontuação de raciocínio 

adequado não foi encontrada nenhuma 

relação significativa entre a capacidade 

de raciocínio crítico e a precisão do 

perfil.  

A precisão geral do perfil da amostra de 

estudantes foi de aproximadamente 38% 

e não foram encontradas diferenças 

demográficas na precisão do perfil, e, 

este baixo nível de acerto pode estar 

relacionado com as variáveis relativas à 

história do ofensor e hábitos sociais, 

pois, se estas variáveis forem retiradas, a 

precisão aumenta para 49%. Quanto à 

capacidade de raciocínio critico as 

pontuações foram muito altas, de 73,39 a 

82,22%. 

O estudo representa a primeira 

tentativa de determinar 

empiricamente se a capacidade 

de raciocínio critico se 

relaciona com a precisão da 

construção de um perfil com 

uma amostra de estudantes que 

participa num exercício de um 

perfil irreal. Embora os 

estudantes tenham revelado um 

nível razoavelmente alto de 

capacidade de raciocínio 

crítico, não foi encontrada 

nenhuma relação.  
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de psicologia, 

14 estudantes 

de 

criminologia 

e 2 de outros 

cursos.  

material de 

consulta. 

  

 

 

 

Fujita; 

Watana

be; 

Yokota; 

Kuraish

i; 

Suzuki; 

Wachi 

e 

Otsuja 

(2013) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Japão Homicídio 839 

homicídios de 

2004 a 2009. 

Objetivo: 

demonstrar 

empiricamente a 

validade 

científica e a 

precisão da 

técnica de 

construção de 

perfis. 

Metodologia: 

modelos de 

regressão 

logística 

multivariada 

para inferir as 

Os pontos fortes deste estudo envolvem 

a natureza da amostra e da análise 

estatística. A amostra de casos de 

homicídios utilizada neste estudo foi 

ampla e representativa ao contrário da 

maioria dos estudos prévios. Os 

resultados indicam que a área abaixo a 

curva de ROC é de 0,70 a 0,87 sugerindo 

uma eficiência moderada e suficiente do 

modelo de análise multivariada, 

indicando também que há relações 

estatisticamente significativas entre as 

características do ofensor e as 

características da vítima, características 

da localização do crime bem como a 

Foi avaliada a validade 

preditiva dos modelos de 

regressão logística multivariada 

que inferiram os perfis dos 

ofensores com base nas 

informações da cena do crime e 

encontraram um valor de 

predição suficiente para as 

investigações policiais. No 

entanto, a validade dos modelos 

possivelmente seria melhorada 

se os moderadores ou variáveis 

de interação de fatores 

situacionais fossem incluídos. 

Além disso, para testar a 
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características 

dos ofensores. 

Procedimento de 

validação 

cruzada e uma 

análise de ROC.  

violência e outros comportamentos 

relacionados com o crime.  

validade do perfil do ofensor 

estatístico e comportamental 

mais amplamente, pesquisas 

futuras devem aplicar os 

modelos multivariados a outros 

crimes. 

Fox e 

Farringt

on 

(2014) 

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

EUA 

(Flórida) 

Assalto Amostra de 

405 reclusos 

de 2008 a 

2009 

selecionados 

aleatoriament

e tendo 

modus 

operandi 

semelhantes 

aos das 

investigações 

ativas a 

decorrer 

Objetivos: 

demonstrar se o 

profiling é uma 

técnica válida e 

eficaz. 

Metodologia: 

Statistical 

Patterns of 

Offending 

Typology 

(SPOT) (Fox & 

Farrington 

(2012), Latent 

Class Analysis 

(LCA) e 

Os perfis foram construídos 

estatisticamente a partir de uma amostra 

de reclusos com modus operandi 

semelhante ao dos assaltos das 

investigações ativas comprovando que a 

construção de perfis é valida na medida 

em que são produzidos com base em 

estatística e não em dedução: são assim 

gerados 4 perfis (oportunista, 

organizado, desorganizado e 

interpessoal). 

A eficácia da técnica foi comprovada 

através da análise estatística comparativa 

das detenções da unidade policial que 

usou os perfis com as outras 3 que não 

Estes perfis não podem ser 

comparáveis nem aplicados a 

outros crimes pelo que o mesmo 

tipo de estudo deve ser 

realizado para outros tipos de 

crime com o objetivo de 

demonstrar a validade da 

técnica. 

O profiling não é 

estandardizado logo pode-se 

criticar-se que as possíveis 

diferenças não mensuradas 

entre as condições do grupo de 

controle e do grupo de 

tratamento sejam diferentes, no 
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durante o 

estudo. 

comparação de 

uma unidade que 

utilizou a técnica 

com outras 3 que 

não usaram 

durante uma 

investigação em 

campo de 

assaltos em série 

com uma 

duração de 4 

anos através do 

procedimento 

estatístico: 

análise de classe 

latente.  

usaram os perfis durante 4 anos (3 anos 

antes da implementação e um ano após a 

implementação de perfis).  

entanto o preditor mais forte das 

taxas de prisão anteriores foi 

controlado estatisticamente 

durante as análises e não teve 

impacto quando foi incluído 

nos modelos estatísticos. 

Fujita; 

Watana

be; 

Yokota; 

Kuraish

Artigo 

empírico: 

quantitativo 

Japão Homicídio 539 casos de 

homicídios 

japoneses, 

reclusos entre 

1998 e 2002 

Objetivos: 

avaliar a 

validade da 

técnica de 

profiling 

Através da análise ROC obteve-se uma 

precisão moderada dos modelos (área 

sob a curva AUC = 0,73 a 0,82).   

Os ofensores de homicídios foram 

classificados em: ofensor estranho 

A validade dos modelos pode 

ser melhorada se as variáveis de 

interação de fatores situacionais 

forem incluídos. 
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i; 

Suzuki; 

Wachi 

e 

Otsuka 

(2015) 

obtidos 

através da 

base de dados 

(MAD – 

Murder 

Analysis 

Database). 

estatístico que 

prevê uma 

classificação 

multidimensiona

l de ofensores 

homicidas.  

Metodologia: 

classificação 

multidimensiona

l de perfis com 

base em 

informação 

retirada da cena 

do crime e 

análise ROC 

(receiver 

operating 

characteristic). 

(ofensor que não conhece a vítima),  

multiofensores (ofensor que não atuou 

sozinho e que não conhecia a vítima), 

ofensor individual (ofensor que atuou 

sozinho), ofensor com motivo orientado 

para o dinheiro (ofensor conhecido da 

vítima, homicídio gerado por assalto ou 

problemas financeiros com a vítima) 

Além disso, pesquisas futuras 

devem explorar a relação entre 

os modelos e as teorias da 

psicologia, psiquiatria e 

criminologia em termos de 

processos de tomada de decisão 

dos ofensores em cenas de 

crime, motivos para crimes 

violentos e desenvolvimento de 

carreiras criminosas. 

Finalmente, para testar a 

validade do perfil de criminosos 

estatísticos e comportamentais, 

pesquisas futuras devem aplicar 

os modelos de previsão 

multivariada a homicídios em 

outros países. 

Briggs 

(2015) 

Revisão 

Bibliográfic

a 

USA 

Califórnia 

Diversos. 129 artigos 

publicados 

Base de dados 

Sage, WorldCat 

e PsycINFO. 

A maioria dos artigos empíricos 

encontrados foram publicados entre 

1995 e 2015, e, a maioria são artigos 
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apenas depois 

de 1970. 

Foram 

selecionados 

apenas artigos 

empíricos que 

tentassem 

comprovar a 

validade do 

profiling. 

periódicos de psicologia forense e 

revistas de justiça criminal (Criminal 

Justice and Behavior e International 

Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology). 

Após a análise de 129 artigos publicados 

apenas 18 desses são artigos empíricos e 

apenas 1 prova a validade do profiling. 



Anexo 6: Fluxograma 2 - Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de Crianças e Adolescentes 
 
Keywords: (“child sexual offenders” OR “child sexual molesters”) AND “profiling” 
AND “child sexual offender profiling” AND “tipology” 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Resultados obtidos através da base de dados B-On (n= 185) (ERIC: 

n=87; Health Business Elite: n= 59; Research Starters: n= 18; 

RCAAP: n= 15; Academic Search Complete: n= 2; CINAHL: n=1; 

ScienceDirect: n=1; Complementary Index: n=1; Government 

Printing Office Catalog: n=1) e através de Snowballing (n =2) = 187 
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Resultados obtidos através de remoção 

dos resultados duplicados (n=146+2=148) 

Resultados screened 

(n = 40+2 = 42) 

Resultados excluídos (n 
=39 duplicados + 144 
excluídos) 
 

Critérios de Exclusão:  
 

1. Artigos antes de 
1990; 
 

2. Artigos de opinião e 
teóricos; 

 
3. Artigos sobre perfis 

de abusadores 
sexuais de adultos 
ou idosos; 
 

4. Artigos sobre 
caracterização de 
ofensores sexuais 
com base em 
neuropsicologia e 
biologia.  
 

5. Artigos em língua 
estrangeira sem ser 
inglês ou espanhol;  

Estudos elegíveis para análise  

(n =4) 

Estudos incluídos para 

análise  

(n =4) 

 
Critérios de Inclusão: 
 

1. Livros, Revisões 
bibliográficas, 
artigos 
exploratórios e 
empíricos; 
 

2. Artigos sobre perfis 
de abusadores 
sexuais de crianças 
e adolescentes;  
 

3. Artigos de 1990 a 
2018; 
 

4. Artigos em Inglês, 
Português e 
Espanhol. 



Anexo 7: Tabela-Resumo 2 da Revisão Sistemática da Literatura: Perfis Criminais de Ofensores Sexuais de Crianças e Adolescentes 
 
 

Autor e 

Ano 

Tipo De 

Estudo 

País Em 

Que Foi 

Realizado 

 

Amostra 
Objetivos e Metodologia 

Principais 

Resultados 

Limitações Identificadas 

Pelos Autores 

Danni, 

K.A., & 

Hampe, G. 

D. (2000) 

Artigo 

empírico 
EUA 

168 reclusos 

por abuso 

sexual de 

crianças e 

adolescente

s entre 1985 

e 1995. 

Objetivo: obter as tipologias de ofensores do 

crime de abuso sexual de crianças considerando 

como variáveis: historial de abuso sexual em 

criança, vítima pré-púbere ou não, motivação 

sexual, relação com a vítima: familiar ou 

extrafamiliar, faixa social, stress e raiva. 

Metodologia: entrevista, relatórios policiais e 

procedimentos estatísticos (análise múltipla 

discriminativa).  

Ofensores 

pedófilos, 

ofensores hebófilos 

e ofensores 

incestuosos. 

Pesquisas futuras devem 

investigar se o ofensor está 

fixado ou regredido e como isso 

se relaciona com estas 3 

tipologias.  

Também deve ser reconhecido 

que a análise de criminosos 

sexuais em apenas uma área 

geográfica pode ser limitativa. 

Soeiro, C. 

(2009) 

Artigo 

empírico 
Portugal 

131 casos de 

abuso 

sexual de 

crianças 

investigados 

pela secção 

de crimes 

Objetivo: identificar diferentes perfis criminais 

associados ao crime de abuso sexual de crianças, 

considerando como variáveis: características 

dos ofensores, vítimas e comportamento 

criminal. 

Metodologia: Questionário para Investigação do 

Ofensor Violento – Versão para o crime de 

4 Perfis: Perfil 

criminal 

intrafamiliar – 

inadequado; Perfil 

criminal 

extrafamiliar – 

regressivo; Perfil 

A amostra foi heterogénea e 

análise de indicadores mais 

objetivos de natureza 

psicológica, quer relativamente 

aos ofensores, quer às suas 

vítimas, constitui uma outra 

fonte de informação pertinente 
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 135 

sexuais 

pelas 

Diretorias 

de Lisboa e 

Vale do 

Tejo, Centro 

e Sul da 

Polícia 

Judiciária, 

entre 2000 e 

2007. 

abuso sexual de crianças (QIPAV-ASC; 

ISPJCC, 2000). 

Procedimentos estatísticos de análise de 

correspondências múltiplas (ACM). 

criminal 

intrafamiliar – 

agressivo; Perfil 

criminal 

extrafamiliar – 

sedução. 

em estudos futuros para obter 

uma melhor caracterização dos 

perfis criminais para o crime de 

abuso sexual de crianças. 

Não se podem generalizar 

conclusões objetivas sobre as 

questões de reincidência 

criminal para este tipo de 

ofensores já que este crime 

envolve aspetos muito 

específicos.  

Norden-

Mandeville

, R. e 

Beech, A. 

R. (2009) 

Artigo 

empírico 
Inglaterra 

437 

ofensores 

sexuais de 

criança não 

reabilitados. 

Objetivo: caracterizar os perfis dos ofensores 

sexuais de crianças. 

Metodologia: Short Self-esteem Scale, UCLA 

Loneliness Scale, The Underassertiveness 

Scale, The Personal Distress Scale, Nowicki-

Strickland Locus of Control Scale, Victim 

Empathy Distortions Scale, Cognitive 

Distortions Scale, Emotional Identification with 

Children Scale, Balanced Inventory of Desirable 

Responding e Risk Matrix. 

3 perfis: perfil 1 

(problemas ao nível 

social); perfil 2 

(défice de empatia 

com a vítima); 

perfil 3 (problemas 

globais). Para cada 

perfil existe um 

tratamento 

diferente adequado. 

Existe pouca informação 

relativa à história dos ofensores, 

o que limita as evidências para 

suporte desta categorização dos 

ofensores, para além de não 

existir diferenças significativas 

ao nível da reincidência dos 

grupos. 

 

 


