




Resultado da
seleção natural,
geralmente, o
senso de justiça
e a compaixão
são atributos dos
primatas

ANTHONY HOPKINS, como Hannibal Lecter: inteligência, cultura e atos cruéis

anipuladores cruéis e frios,
destituídos de sentimentos
de empatia e compaixão,

os psicopatas costumam impressionar
por sua inteligência. Camuflados de
executivos bem-sucedidos, mulheres
charmosas, empresários, profissionais
liberais, políticos, operários, pais e mães
de família, impressionam e seduzem (às
vezes sexualmente) aqueles que cruzam
seu caminho. E nem sempre é fácil
reconhecê-los. Em todos os segmentos
sociais e períodos históricos, disfar-
çam-se na multidão - mas deixam um
rastro de destruição por onde passam.
Nas obras de ficção, são personagens
freqüentes. No cinema, o ator Anthony
Hopkins, por exemplo, encarnou com
sucesso o canibal Hannibal Lecter.
Mais recentemente, na televisão, Patrí-
cia Pillar e Letícia Sabatella indignaram
milhões de espectadores em todo o
Brasil com as maldades das vilãs Flora
e Ivone, respectivamente.

As atitudes desses personagens cau-
savam tanto incômodo justamente por-

que eles prejudicavam terceiros sem
nenhum sinal de culpa, contrariando
o fato de que o ser humano tem em si
capacidade de distinguir entre o certo
e o errado. E reconfortante saber que,
de alguma forma, as pessoas sabem,
pelo menos em linhas gerais, qual é
"a coisa certa a fazer". E a empatia
que nos permite nos emocionar com
o sofrimento alheio, e o senso moral
nos faz ajudar alguém que se sente
mal na rua, uma criança que cai de sua
bicicleta ou se perde de seus pais em
meio à multidão, por exemplo.

CONVENÇÕES SOCIAIS
Até pouco tempo prevalecia a convicção
de que essa habilidade era algo exclusi-
vamente aprendido nas relações inter-
pessoais. Dessa forma, a única maneira
de obtermos indivíduos morais seria
educá-los e condicioná-los socialmente.
Assim, caberia à sociedade e à cultura es-
tabelecer, ao longo de toda a vida, o que
os indivíduos podem ou não fazer. Não
há como negar que muitas das regras

sociais direcionadas às distinções entre o
certo e o errado precisam ser aprendidas.
É impossível nascer sabendo determina-
das convenções sociais e culturais.

Um bom exemplo é o ato de arrotar.
Em alguns países orientais arrotar à mesa
é sinal de apreço para com a comida
e seus anfitriões gastronômicos. Já na
maioria dos países ocidentais, a atitude é
considerada falta de educação, associada
ao desleixo e à deselegância. Estudos
mais recentes sobre o comportamento,
porém, revelam que as noções básicas
de retidão e justiça dependem muito
menos do aprendizado social do que os
psicólogos supunham no início do sécu-
lo passado. As últimas pesquisas sobre o
cérebro humano e as análises comparati-
vas de outros comportamentos animais
revelam que a espécie humana adquiriu
a capacidade de avaliação moral com a
própria seleção natural. Tudo indica que
as instruções necessárias na produção de
um cérebro capacitado para distinguir o
certo do errado estão no DNA de cada
um de nós. Se a seleção natural tem
participação ativa na construção do
senso moral dos humanos, é de esperar
que o sentido de justiça e a compaixão
também estejam presentes em outros
segmentos do reino animal. E de fato es-
tão, especialmente entre os primatas.

Em 2007, o pesquisador Felix Wer-
neken e seus colaboradores do Instituto
Max Plank de Antropologia Evolutiva,
na Alemanha, realizaram o seguinte ex-



perimento: colocaram um
chimpanzé em uma jaula
em que o animal pudesse
observar duas pessoas que
simulavam uma discussão.
Uma delas estava mais
exaltada e, com um tapa,
derrubou um pequeno
bastão que a outra tinha
na mão. Esse objeto, ao
cair no chão, rolou e foi
parar aos pés do chimpan-
zé, junto a sua jaula. Sem
qualquer envolvimento
com aquele conflito entre
humanos e sem receber
nada em troca, o primata
não hesitou em agir: pegou
o bastão e o devolveu ao
seu dono. Para ele era a
coisa certa a fazer!

Também foram reali-
zados experimentos com
primatas entre si e com
primatas e uma ave. No
primeiro caso um macaco
tinha de acionar uma ala-
vanca localizada dentro de sua gaiola.
Esta, por sua vez, abria a porta de outra
jaula que dava passagem para que um
"colega" pudesse buscar o alimento
que não conseguia alcançar. Apesar
de não receber recompensa com o
ato, o macaco não poupou esforços
em praticar a boa ação e alimentar seu
colega de espécie.

O segundo episódio está relatado no
livro Eu, primata, do primatólogo Frans de
Wall, da Universidade Emory, Atlanta,
nos Estados Unidos. No zoológico de
Twycross, Reino Unido, uma fêmea de
bonobo viu um passarinho se ferir ao
se chocar contra uma parede de vidro
de sua jaula. Ao observar o pássaro no
chão, a primata tentou colocá-lo em
pé, mas não obteve sucesso. Tentou,
então, outra estratégia: pegou o pássaro
com muito cuidado, subiu numa árvore,
abriu suas asas com os dedos e tentou
fazê-lo voar tal qual um avião de papel.

FLORA (esquerda), vilã vivida por Patrícia Pillar na novela A Favorita, parecia inofensiva, mas mostrou-se
capaz de matar, roubar e mentir sem pudor; Ivone (Letícia Sabatella), de Caminho das índias, seduzia
homens e conquistava a amizade de mulheres, depois agia com maldade e frieza

O pássaro, ainda muito fraco, acabou
por aterrissar dentro da jaula sem con-
seguir se erguer. Foi então que a fêmea
de bonobo decidiu montar guarda ao
lado do pássaro simplesmente para
protegê-lo de seus colegas de cativeiro.
No final do dia o pássaro conseguiu se
reerguer e saiu voando. Somente nesse
momento a primata largou seu "posto
de solidariedade".

Toda a teoria da evolução das espé-
cies se baseia na competitividade e na
sobrevivência dos mais aptos. Como
podemos entender que características
de bondade e altruísmo tenham se
perpetuado e evoluído em meio à
violência do mundo natural? Teori-
camente os organismos "bonzinhos"
deveriam ter ficado pelo caminho
nessa corrida biológica. No entanto, ao
longo das últimas décadas, os cientistas
começaram a desvendar as vantagens
evolutivas das "criaturas do bem".

Existem algumas teorias que ten-
tam explicar o senso de justiça mais
apurado em determinados animais e
nos humanos. Entre elas gostaria de
destacar a teoria da mente (funda-
mentada nos estudos psicológicos) e a
teoria do cérebro social (desenvolvida
com base nos estudos recentes das neu-
rociências). A teoria da mente consiste
basicamente na capacidade de um ser
biológico (humano ou não) imaginar
que outros seres possam ter uma vida
mental similar à dele. Essa teoria pode
ser facilmente compreendida quando
nos colocamos no lugar de outras
pessoas para inferir como elas devem
estar se sentindo. Existe um ditado
americano que diz: "Antes de julgar
alguém, calce suas sandálias e caminhe
uma milha". Em outras palavras: antes
de emitir um juízo, convém colocar-
se no lugar do outro, tentar imaginar
o que ele sente, o que ele pensa, e
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somente depois agir. Isso resume a
teoria da mente em plena ação.

A teoria do cérebro social desen-
volveu e avançou de forma significativa
nos últimos anos devido à utilização
sistemática, por psicólogos e neuro-
cientistas, da ressonância magnética
funcional (RMf), capaz de gerar um
retrato extremamente detalhado das
estruturas cerebrais. Além disso, ele
pode produzir o equivalente a um
vídeo que mostra o funcionamento de
partes específicas do cérebro quando
ativadas durante algumas situações.
Por exemplo, quando ouvimos o choro
de uma pessoa que amamos, o centro
da afetividade entra em "ebulição".

Com base nesses estudos os cien-
tistas começaram a responder a uma
série de perguntas sobre o comporta-
mento social das pessoas. Entre essas
perguntas destaco algumas: existe de
fato algum mecanismo mental na es-
pécie humana responsável por nossos
atos generosos ou solidários? Caso esse
mecanismo exista, ele nasce "ativado"
ou "desativado", conforme a pessoa?
Esse processo de ligar/desligar é algo
que aprendemos por meio do convívio
social ou trazemos conosco? Com a

utilização da ressonância magnética
funcional (RMf), muitos pesquisadores
do comportamento humano passaram
a utilizar o termo "cérebro social", que
pode ser definido como o somatório de
todos os mecanismos neurais (materiais
e funcionais) envolvidos na orquestra-
ção de nossas interações sociais. Assim,
o cérebro social responsável pelos
pensamentos e sentimentos que apre-
sentamos quando nos relacionamos,
nos possibilita a percepção empática
dos sentimentos alheios.

ORIGINAL DE FÁBRICA
Se existe de fato um "kit de morali-
dade" instalado em nosso "hardware"
cerebral (nossa composição biológica),
como explicar o comportamento de-
sumano dos psicopatas? Tudo indica
que esses indivíduos apresentam uma
"desconexão" dos circuitos cerebrais
relacionados à emoção. Só podemos
ter senso moral quando manifestamos
um mínimo de afeto em relação às
pessoas e às coisas ao nosso redor.
Dessa maneira, o comportamento
frio e perverso dos psicopatas não
pode ser atribuído simplesmente a
uma má-criação ou educação. No meu

entender, a origem da psicopatia está
na incapacidade que essas criaturas
têm de sentir e não de agir de forma
correta. Uma parcela significativa da
população se recusa a acreditar nessa
"desumanidade de fábrica" que os psi-
copatas apresentam. Para entendermos
como uma mente pode funcionar sem
emoção, é preciso conhecer os aspec-
tos neurofuncionais.

A emoção e a razão são as funções
mais complexas produzidas pelo cére-
bro humano. Em nosso cotidiano ativa- |
mos operações mentais que envolvem
sempre uma e outra (às vezes, mais
uma do que a outra). Apesar de serem
parceiras constantes, os mecanismos
neurais geradores da emoção e da razão
são diversos. As emoções negativas são
mais estudadas e compreendidas do que
as positivas, e a mais conhecida de todas
é o medo. Este surge quando algo nos
ameaça, desencadeando uma ação de
luta ou fuga. Outro exemplo de emoção
importante é a raiva. Esta se apresenta
freqüentemente como mecanismo de
defesa ou, ainda, como um meio de
garantia de sobrevivência. Animais
costumam agredir seus semelhantes
como forma de defender seu território,

PARA A PSICANÁLISE, HA A PERVERSÃO

A psicanálise não adota o termo psicopatia - usado pela psiquiatria -, mas trabalha
com a idéia de perversão. O comportamento sem empatia, voltado para a própria
satisfação, está vinculado a questões da sexualidade infantil. Originada do latim
perversione, a palavra designa o ato ou efeito de tornar-se mau, corromper, depravar
ou desmoralizar. Pode ainda significar um transtorno. Na medicina, o vocábulo é
usado para nomear o desvio ou a perturbação de uma função considerada normal,
sobretudo no terreno psíquico. Da mesma raiz de perversão, deriva perversidade,
que quer dizer "índole ferina ou ruim". Além disso, inclui em sua área semântica
significados como "posto às avessas", "contrário à justiça" e "inclinado ao mal".
Já perverter indica "destruir leis" ou "profanar objetos ou cerimoniais sagrados".
Na Idade Média, a palavra designava os considerados hereges e todos aqueles que
abandonavam a prática religiosa e a divindade: eram detratores de uma crença
ou instituição.

Em razão do peso que o termo perversão traz consigo, na maior parte das vezes
mais associado a uma forma de julgamento moral do que a uma estrutura psíquica
específica, muito já se discutiu sobre a conveniência da mantê-lo no vocabulário

38 NOVEMBRO 2009



A conexão entre a
razão e a emoção,
processada pelo
sistema límbico,
determina o processo
de tomada de
decisões adequadas
socialmente

disputar as fêmeas e estabelecer hie-
rarquias sociais. Nos seres humanos as
reações de medo e raiva se manifestam
de forma bastante semelhante àquelas
observadas nos animais. No entanto,
entre os seres humanos as emoções são
moduladas pela razão. Doses certas de
razão e emoção é que fazem com que
tenhamos comportamentos humanos.

O sistema límbico, formado por
estruturas corticais e subcorticais, é
responsável por todas as nossas emo-
ções (alegria, medo, raiva, tristeza
etc.). Uma das principais estruturas
do sistema límbico chama-se amígdala
(ver figura na pág. 4o]. Localizada no in-

DEXTER, protagonista da série com seu nome, vivido por Michael C. Hall: assassino de assassinos

terior do lobo temporal, essa pequena
estrutura funciona como um "botão
de disparo" de todas as emoções. A
razão, por sua vez, está presente em
diversas operações mentais de difícil
definição e classificação. Entre elas
podemos citar raciocínio, cálculo
mental, planejamento, solução de
problemas e comportamento social
adequado. A principal região envol-
vida nos processos racionais é o lobo
pré-frontal (região da testa): uma parte
dele (córtex dorsolateral pré-frontal)
está associada a ações cotidianas
utilitárias, como decorar um número

psicanalítico. O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), editado
pela Associação Psiquiátrica Americana, não fala em perversão, mas em parafilia,
palavra que designa algo como o "gosto pelo acessório" ou por aquilo que não
é o principal, o que vem a ser, na prática, o não genital.

Freud empregou o termo em sua obra para referir-se à conduta sexual, em
que as fantasias ligadas à sexualidade infantil (pré-genital) eram levadas a cabo
e não inibidas. Mais tarde, a perversão foi ganhando um contorno mais nítido
como categoria psicopatológica e diagnostica, ao lado da neurose e da psicose
- sem, no entanto, ter sido circunscrita e definida com a mesma precisão com
que o foram estas últimas.

Em seu primeiro modelo teórico do conceito, o criador da psicanálise ainda se
mantinha atrelado a uma concepção impregnada pelas descrições das perversões
sexuais do século XIX. Mas, a partir dos anos 20, ao elucidar o funcionamento
psíquico e as defesas próprias da perversão, abriu fronteiras fundamentais para
que a psicanálise deslanchasse rumo à compreensão de uma série de fenômenos
psicopatológicos e clínicos que escapavam daquilo que se convencionara chamar
de neurose e psicose, para designar modalidades do adoecer psíquico.

de telefone ou objetos. A outra parte
(córtex mediai pré-frontal) recebe
maior influência do sistema límbico,
definindo de forma significativa as
ações tomadas nos campos pessoais
e sociais. A interconexão entre a
emoção (sistema límbico) e a razão
(lobos pré-frontais) é que determina
as decisões e os comportamentos
socialmente adequados.

Um caso histórico ocorrido em
meados do século XIX em Vermont,
Estados Unidos, evidenciou de forma
muito clara essa estreita associação
entre comportamento moral e lesão
cerebral: Phineas Gage trabalhava em
uma estrada de ferro, era um sujeito
benquisto por todos, bom trabalhador
e ótimo chefe de família. Em 1848, uma
explosão no local onde trabalhava fez
com que uma barra de ferro perfurasse
seu cérebro na região denominada
córtex pré-frontal (ver quadro na pág.
40). De forma espantosa, Gage não
perdeu a consciência e sobreviveu ao
ferimento sem seqüela aparente. Ele ca-
minhava normalmente e suas memórias
estavam preservadas. Contudo, com o
passar do tempo, se tornou indiferente
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afetivamente, sujeito a ataques de ira e
sem nenhuma educação com as pessoas
ao seu redor. Gage nunca mais foi o
homem que todos admiravam, o ho-
mem "pré-acidente". Embora ele nunca
tenha assassinado ninguém, sua vida
foi uma patética sucessão de subem-
pregos, brigas, bebedeiras e pequenos
golpes. A história acima teve um papel
decisivo no estudo do comportamento
humano, pois foi uma prova viva de
que alterações no senso moral podem
ocorrer quando o cérebro sofre lesões

em áreas específicas (nesse caso, o lobo
pré-frontal). A partir desse episódio, os
cientistas passaram a pesquisar as raízes
cerebrais do comportamento amoral.

E importante sublinhar que os estu-
dos clínicos sobre a psicopatia sempre
apresentaram grandes dificuldades de
serem realizados. A investigação clínica
sobre a personalidade psicopática é
uma tarefa extremamente complicada,
pois os testes realizados para esse fim
dependem dos relatos dos avaliados. Os
psicopatas não têm interesse nenhum

em revelar algo significante para os pes-
quisadores e tentam sempre manipular a
verdade para obterem vantagens. Tudo
indica que o uso sistemático das novas
técnicas de neuroimagens (RMf e PET-
SCAN) ajuda a reforçar o diagnóstico
da psicopatia, uma vez que os estudos
recentes apontam alterações caracterís-
ticas do funcionamento cerebral de um
psicopata. Pessoas sem nenhum traço
psicopático revelaram intensa atividade
da amígdala e do lobo frontal (sendo
neste de menor intensidade) quando es-



timuladas a se imaginar cometendo atos
imorais ou perversos. No entanto, quan-
do os mesmos testes foram realizados
num grupo de psicopatas criminosos,
os resultados apontaram uma resposta
débil nos mesmos circuitos.

Se considerarmos que a amígdala é o
nosso "coração cerebral", entenderemos
que os psicopatas são seres sem "cora-
ção mental". O cérebro deles é gelado
e, assim, incapaz de sentir emoções
positivas como o amor, a amizade, a
alegria, a generosidade, a solidariedade...
Possuem grave "miopia emocional" e,
por não sentirem emoções positivas,
neles a amígdala deixa de transmitir, de
forma correta, as informações para que o
lobo frontal possa desencadear ações ou
comportamentos adequados. Chegam
menos informações do sistema afeti-
vo/límbico para o centro executivo do
cérebro (lobo frontal), o qual, sem dados
emocionais, prepara um comportamen-
to lógico, racional, mas desprovido de
afeto. Se partirmos da premissa de que a
alteração primária dos psicopatas é uma
amígdala hipofuncionante, poderemos
considerar as seguintes situações:
1. Psicopatas pensam muito e sentem
pouco. Suas ações são racionais, e a
razão tende sempre a escolher, de forma
objetiva, o que leva à sobrevivência e ao
prazer. De forma primitiva a razão usa a
"lei da vantagem" sempre. Essa forma de
pensar privilegia o indivíduo e nunca o
outro ou o social.
2. Como espécie, os homens evoluí-
ram muito mais por sua capacidade
de cooperação social do que por
seus atributos individuais. Assim, os
psicopatas são seres cujas tomadas
de decisão privilegiam sempre os in-
teresses individuais e/ou oligárquicos
mesquinhos e nunca o social e/ou o
coletivo de conteúdo solidário.
3. Sem conteúdo emocional em seus
pensamentos e em suas ações, os psi-
copatas são incapazes de considerar os
sentimentos do outro em suas relações
e de se arrepender por seus atos imo-

CRUELDADE NA MITOLOGIA: deuses
como Saturno não conheciam a culpa
e o arrependimento

rais ou antiéticos. Dessa forma, não
aprendem por meio da experiência e
por isso são intratáveis do ponto de
vista da ressocialização.

Não há dúvidas de que os psicopatas
têm um déficit na integração das emo-
ções com a razão e o comportamento.
Mas é importante destacar que eles
não têm lesão no córtex pré-frontal e
na amígdala, como observado no caso
Gage. Pacientes cuja lesão dessa nature-
za foi provocada por tumor, hemorragia,
isquemia ou traumatismo mostram
comportamento que nos lembra o dos
psicopatas pela indiferença para com os
outros e consigo mesmos. Além disso,
tornam-se incapazes de se adaptar de
forma conveniente ao trabalho, à família
e aos amigos. Já os psicopatas apresentam
esses desajustes em graus bem variáveis.
Alguns deles estudam com interesse,
outros trabalham anos com sucesso.
Há aqueles que cometem delitos desde
pequenos e ainda existem os que podem
levar uma vida aparentemente integrada,

mas em paralelo vivem executando
crimes bárbaros e repugnantes.

As diversas manifestações das con-
dutas psicopáticas nos levam neces-
sariamente a uma avaliação da impor-
tância que o meio ambiente pode ter
na apresentação desse transtorno. O
ambiente social no qual a violência e a
insensibilidade emocional são "ensina-
das" no dia-a-dia tende a levar a pessoa
propensa à psicopatia a ser um perigoso
delinqüente. Por outro lado, um am-
biente social favorável e uma educação
mais rigorosa e menos condescendente
às transgressões pode levar essa mesma
propensão a se manifestar na forma de
desvio social leve ou moderado.

É possível concluir, então, que a psi-
copatia apresenta dois elementos causais
fundamentais: uma disfunção neurobio-
lógica e o conjunto de influências sociais
e educativas que o psicopata recebe ao
longo de sua vida. A engrenagem psico-
pática funcionaria desta maneira: a pre-
disposição genética ou a vulnerabilidade
biológica se concretizaria em uma crian-
ça que mostra o déficit emocional. Uma
criança assim possui um sistema mental
deficiente na percepção das emoções
e dos sentimentos, na regulação da
impulsividade e na experimentação do
medo e da ansiedade. Nos casos em que
os pais (família) realizam de forma muito
competente suas tarefas educacionais,
essas características biológicas podem
ser compensadas ou canalizadas para
atividades socialmente aceitas. No en-
tanto, quando o ambiente não é capaz
de fazer frente a tal bagagem genética
— seja por falhas educacionais por parte
dos pais, seja pela socialização deficiente
ou ainda por essa bagagem genética ser
muito marcada -, o resultado será um
indivíduo psicopata.
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