
Enquanto pessoas razoalmente saudáveis, com
senso ético e moral, conseguem dominar seus
impulsos cruéis, os psicopatas simplesmente
seguem seus ímpetos - suas vítimas preferidas são
as que não têm como se defender

POR ROBERTO l. SIMON

Tendências antissociais psicopatas existem
no íntimo de todo ser humano. Afinal,
quem nunca desejou algo que pertencia a

outra pessoa, planejou uma vingança cruel, quase
inconfessável, para punir alguém que o magoou
ou quis tirar vantagem de alguém em benefício
próprio? Até aí nenhuma novidade. Nenhum ser
humano está livre dos próprios fantasmas. Mas
isso não quer dizer que vamos realizar as fantasias
sombrias que cultivamos em algum momento.
A questão é que enquanto os seres humanos
razoavelmente saudáveis, com senso ético e moral,
conseguem dominar esses impulsos, os psicopatas
simplesmente ignoram os sentimentos alheios.
Na maioria dos casos, desde crianças, apresentam
comportamento delinqüente e maldoso, tanto com
pessoas quanto com animais. As vítimas preferidas
são as que não têm como se defender.



Há consenso de que o contexto
cultural, que permite ou suprime as ten-
dências antissociais presentes nos seres
humanos, é um fator determinante
para o surgimento do comportamento
com fortes características psicopatas.
Em um estudo retrospectivo, foram
investigados os antecedentes e o
desenvolvimento da personalidade
de um grupo de oficiais da SS que
haviam participado dos assassinatos
em massa nos campos de concentra-
ção. Os pesquisadores queriam saber
como era" o comportamento dessas
pessoas antes e depois de cometerem
tais atos. Descobriram que esses ho-
mens apresentavam, invariavelmente,
graves sintomas de transtornos de
personalidade desde a infância. Os
estudiosos levantaram a hipótese de
que tais distúrbios teriam permitido que

essas pessoas matassem os prisioneiros,
uma vez que o treinamento recebido
e a estrutura de comando dos campos
de concentração sancionavam esse tipo
de comportamento. A descoberta foi
possível porque depois que os oficiais
foram capturados, voltaram a exibir a
personalidade prévia, não antissocial
- tanto durante o período na prisão
quanto depois, o que mostra que a ten-
dência ao comportamento psicopata
estava presente neles em maior grau,
vindo à tona quando o contexto foi
socialmente facilitador.

SEM REMORSO
Estima-se que 5,8% dos homens e l ,2%
das mulheres mostram sinais indicati-
vos de psicopatia em algum momento
da vida. O transtorno da personalidade
antissocial é mais comumente diag-

nosticado na faixa etária dos 26 aos 40
anos. Depois dessa idade a incidência
diminui. A pesquisa original do psiquia-
tra americano Hervey Cleckley (1903 -
1984), que durante anos se dedicou ao
estudo do tema, porém, demonstrou
que o comportamento dos criminosos
comuns e o dos psicopatas podem ser
diferentes. Os primeiros, muitas vezes,
têm limites que não ultrapassam os dos
grupos aos quais nunca serão desleais.
Embora pareça contraditório, alguns
criminosos seguem alguns princípios
éticos. Um exemplo dessa distinção
é o caso do criminoso que, surpre-
endido em meio a um assalto, mata
dois policiais para escapar à captura
e à prisão. Ele encara a opção entre
matar ou ser morto, o que não gostaria,
como um risco inevitável, tanto para
ele quanto para a polícia. O criminoso



psicopata que mata faz
isso de modo casual,
ou mesmo sem razão
aparente. Não sente
nenhum remorso, nem
pensa duas vezes no
ato criminoso, exceto
para cogitar alguma
manobra para evitar as
conseqüências.

Ainda assim, há es-
timativas de que cerca
de 20% dos presidiários
que cometeram crimes
violentos tenham ten-
dências psicopatas e
de que em prisões de
segurança máxima dos
Estados Unidos mais
da metade da popu-
lação carcerária pode
apresentar esse tipo de
transtorno. No Brasil,
não há estatísticas es-
pecíficas sobre isso, mas
sabe-se que criminosos com diversas
passagens pela polícia, na maior parte
dos casos, têm dificuldades para con-
trolar impulsos agressivos. A análise
de questionários preparados por uma
equipe coordenada pelo psicólogo e
neurologista Ernest S. Barrat respondi-
dos em 1999 por presidiários do Texas
mostrou que detentos freqüentemente
provocavam briga com outros presos
- apesar de terem de pagar por isso
com condições de prisão muito se-
veras. Quando os pesquisadores lhes
perguntavam por que mantinham
comportamento que os prejudicava,
eles não encontravam explicação. Mui-
tos reconheciam as desvantagens e já
tinham tomado a decisão de agir com
maior controle em situações semelhan-
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tes, mas nem eles mesmos acreditavam
que conseguiam se controlar.

A impulsividade de criminosos
violentos crônicos parece ter como
base uma predisposição cerebral. Neu-
rologistas compararam a anatomia do
cérebro desses homens à de cidadãos
comuns e descobriram nos primeiros
alterações fisiológicas na região frontal,
mais exatamente no córtex pré-frontal
e no sistema límbico. Essas áreas estão
ligadas ao surgimento, decodificação e
controle das emoções. Efeitos inibidores
sobre partes do sistema límbico, princi-
palmente o hipotálamo e a amígdala, de
onde vêm os impulsos agressivos, são
atribuídos a áreas do córtex pré-frontal.
Esse pressuposto é base da "hipótese do
cérebro frontal", segundo a qual raízes

ROBERTO I. SIMON é professor de psiquiatria clínica e diretor do Programa de Lei
e Psiquiatria da Ceorgetown University School of Medicine, em Washington. Este
artigo foi adaptado do livro Homens maus fazem o que homens bons sonham, com
autorização da Editora Artmed.

psicobiológicas do comportamento
antissocial podem ser compreendidas
como um "defeito" na regulação do
córtex e do sistema límbico.

Também se sabe que a combina-
ção entre disfunção cerebral mínima,
déficit de atenção/hiperatividade e
transtorno de conduta, que contribui
para o distúrbio da personalidade an-
tissocial, é mais comum em meninos
que em meninas. Parte dessa diferença,
porém, pode ser atribuída às normas de
socialização e aculturação: as garotas
são ensinadas com maior freqüência e
ênfase a controlar a expressão evidente
de raiva. O início dos sintomas antis-
sociais nos meninos surge com mais
intensidade por volta dos 7 anos; já
nas meninas, tais sintomas aparecem
(embora em forma menos grave) por
volta dos 13. A diferença de idade de
início pode estar relacionada às dife-
renças biológicas entre os sexos.

Originalmente, o termo psicopata
era usado em psiquiatria para se referir



a todos os distúrbios da personalidade.
Mais tarde, quando especialistas come-
çaram a compreender o espectro desses
transtornos, essa definição se restringiu.
Em 1941, em seu livro clássico The mask
ofsanity (Amáscara da sanidade], Cleckley
apresentou uma definição clínica da
personalidade do psicopata: a pessoa
mostra sinais de ausência de sentimento
de culpa, charme superficial, egocen-
trismo, incapacidade de amar e de
aprender com as experiências passadas
e ausência de vergonha ou remorso. O
transtorno da personalidade antissocial,
que é, atualmente, o termo usado para
designar a psicopatia, foi o primeiro
distúrbio da personalidade a ser in-
cluído na primeira versão do Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais
(DSM), publicado pela Associação
Americana de Psiquiatria, atualmente
em sua quarta versão.

O DSM-II, publicado em 1968, mu-
dou a palavra psicopata para sociopata
e a definiu mais claramente: "O termo
deve ser reservado para indivíduos que
sejam, basicamente, não socializáveis
e cujo padrão de comportamento os
coloque, repetidas vezes, em situação
de conflito com a sociedade. Essas
pessoas são incapazes de demonstrar
lealdade significativa por indivíduos,
grupos ou se identificar com valores
sociais. São acentuadamente egoístas,
insensíveis, irresponsáveis, impulsivos
e incapazes de sentir culpa ou aprender

pela experiência ou pela punição. Sua
tolerância à frustração é baixa, tendem
a culpar os outros ou apresentar razões
plausíveis para o seu comportamento.
O simples fato de ter um histórico de
ofensas sociais ou legais repetitivas, en-
tretanto, não é suficiente para justificar
esse diagnóstico".

ESTÁVEL E CONTÍNUO
A versão atual, publicada em 1994,
com revisões do texto feitas em 2000
(DSM-IV-TR), enfatiza na definição do
transtorno o comportamento antisso-
cial e não os traços de personalidade
e sua motivação. Os critérios para
diagnóstico se baseiam, em grande
parte, nas pesquisas do psiquiatra
forense Eli Robbins, da Universidade
de Washington, nos Estados Unidos,
que demonstrou, em sua obra, que
esse transtorno é estável e contínuo,
durando da infância até a idade adulta.
Aversão mais recente do DSM enfatiza
os fatores predisponentes da infância,
como o transtorno de déficit de aten-
ção/hiperatividade (TDAH) e o trans-
torno de conduta. Também enfatiza o
comportamento criminoso como um
traço mais importante que as caracterís-
ticas narcisistas essenciais do distúrbio.
Embora a última edição do DSM ainda
considere em um único grupo todos os
delinqüentes, não deixa de assinalar os
determinantes sociais, econômicos e
culturais da delinqüência.

Para facilitar a compreensão, po-
demos dividir os psicopatas em duas
categorias, segundo características
predominantes: os passivos e os agres-
sivos. Os primeiros tendem a explorar
as outras pessoas,- já os segundos, em
menor quantidade, são os que cometem
crimes chocantes. Os passivos (tam-
bém chamados passivos-parasitários,
exploradores ou predadores) costumam
ficar às voltas com a lei repetidas vezes,
mas geralmente conseguem se livrar de
problemas mais sérios ou de punições e,
não raro, envolvem-se em crimes como
estelionato, corrupção ou enriqueci-
mento ilícito. Os mais agressivos apre-
sentam comportamento sexual sádico
e podem cometer assassinatos sexuais
em série. A necessidade de estimulação
constante por meio da excitação sexual
parece ser um fator de motivação para
seus crimes. Entretanto, na maioria das
vezes, o psicopata comum, que vive
entre nós (e às vezes dentro de nós),
se apresenta para o mundo como um
modelo de normalidade.

Segundo Cleckley, "não há nada
estranho ou bizarro nele, e, em todos
os aspectos, tende a encarnar aspectos
da pessoa feliz e bem ajustada. Tudo,
nesse indivíduo, 'parece indicar que
tem qualidades humanas superiores e
desejáveis e uma ótima saúde mental".
Atualmente, os psiquiatras clínicos
questionam alguns dos atributos que
Cleckley definiu para o psicopata.



Muitos discordam, por exemplo, que o
psicopata agressivo seja um indivíduo
charmoso. O psiquiatra e psicanalista,
Otto F. Kernberg observou que pes-
soas com transtorno da personalidade
antissocial apresentam, basicamente,
um tipo grave de transtorno da perso-
nalidade narcisista.

NÃO HÁ CURA
Em termos gerais, o conceito psiqui-
átrico de narcisismo se refere a pesso-
as que se consideram excessivamente
importantes e especiais, possuem
egocentrismo patológico e buscam
autossatisfação imediata, usando
outras pessoas em benefício de sua
autovalorização. Buscam satisfação
constantemente, mas experimen-
tam sentimentos crônicos de vazio
interior e de isolamento. É como
se tivessem fome de estímulos, uma
necessidade de estimulação perma-
nente, talvez para aliviar a sensação
difusa de falta de sentido da vida.
Alguns terminam por não suportar
essa situação e se suicidam.

E embora sejam capazes de detec-
tar prontamente as imperfeições dos
outros e explorá-las, não têm qualquer
capacidade psicológica de percepção
de suas próprias vulnerabilidades. Por
exemplo, o fato de desvalorizarem as
outras pessoas como forma de defesa
contra a enorme inveja que sentem
cria um ponto cego em suas interações
com o mundo. Freqüentemente, no
mesmo momento em que o psicopata
está ocupado em enganar suas vítimas,
ele é facilmente atacado por outro
predador. O conflito que o aflige não
é o vivido pela maioria das pessoas,
entre a pressão dos impulsos internos
e a voz de advertência da consciência,
mas sim um conflito entre os seus
próprios impulsos e o resto da socie-
dade. Incapazes de autorreflexão e de
sentir tristeza pelas oportunidades ou
pelos relacionamentos perdidos, presos
em um círculo vicioso de profundas

O PRAZER SÁDICO DE MALTRATAR

Há mais de 150 anos, o escritor russo
Nicolai Gogol (1809-1852) descreveu
o psicopata Nozdryov em seu livro
Almas mortas (1842). Sua previsão
de que os Nozdryovs do mundo não
iriam desaparecer estava correta.
Os psicopatas, em particular os do
tipo predador passivo, continuam
existindo em todas as camadas so-
cioeconômicas e culturais da socie-
dade. Os psicopatas "corporativos"
periodicamente são personagens de
escândalos bombásticos na política.
Às vezes, é difícil à primeira vista
distinguir os bem-sucedidos dos psi-

copatas. Por exemplo, os chamados empreendedores muitas vezes ma-
nipulam outras pessoas com a meta de estabelecer um negócio lucrativo.
A manipulação psicopata, porém, é diferente: trata-se de um meio de
conseguir satisfação instantânea de suas necessidades e não uma forma
de lidar com a realidade. A manipulação pode ser praticada também pelo
mero prazer sádico de aplicar um golpe, enganar as pessoas e fazer com
que pareçam tolas.

o

variações de humor, os psicopatas
apresentam uma escala de valores que
se parece mais com a de uma criança
do que com a de um adulto. O que
eles admiram são qualidades exteriores
- beleza, riqueza, poder, adoração
pelos outros - e o que desvalorizam, e
desprezam, são habilidades aprendidas
com esforço, conquistas, aceitação da
responsabilidade e lealdade a ideais.

Psicanalistas, psicólogos e psi-
quiatras muito raramente são pro-
curados por psicopatas para trata-
mento, a menos que a pessoa esteja
em meio a uma situação de crise
judicial ou outro tipo de problema
equivalente. Em situações difíceis,
o psicopata costuma pressionar o
profissional para que encontre um

PARA CONHECER MAIS

"remédio" para a situação - não para
ele próprio. Os medicamentos, ali-
ás, têm pouca utilidade no caso de
psicopatas e, muito provavelmente,
serão usados por eles como drogas de
abuso ao se sentirem vulneráveis.

O fato é que não há cura para a
psicopatia. Fazer parte de organiza-
ções não governamentais ou grupos
de autoajuda, como os Alcoólicos
Anônimos (AA) ou Narcóticos Anô-
nimos (NA), entretanto, pode ajudar
a redirecionar os impulsos antisso-
ciais para atividades produtivas. Em
alguns casos, a psicopatia pode se
tornar mais tênue com o passar dos
anos, mas os traços de personalidade
psicopática e a propensão à violência
não se alteram.
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