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ANATOMIA
DA CORRUPÇÃO

Existe um elo entre poder e corrupção? Dois cientis-
tas holandeses e um americano tentam provar que

sim. Os psicólogos Joris Lammers e Diederik A. Sta-
pel, da Tilburg University, de Amsterdã, e Adam Ga-
linsky, da Northwestern University, de Illinois, identi-
ficaram um elo causal entre poder, status, hipocrisia e
corrupção no cérebro e no comportamento humanos. Até
hoje essa relação não tinha sido comprovada cientificamente.

A pesquisa, publicada na revista Psychological Science
sob o título Power Increases Hypocrisy: Moralizing in Reasoning,

Immunity and Behavior("0 poder aumenta a hipocrisia: mora-
lismo na razão e imoralidade na conduta"),
destaca-se entre uma onda de trabalhos
recentes sobre corrupção. A maioria afir-
ma tratar-se de um mal que não se con-
segue extirpar por decretos ou sanções.
Mas e se formos capazes de entender o
que leva o ser humano a se corromper?

Na pesquisa, os cientistas sub-
meteram 150 estudantes holandeses a
dilemas morais e comportamentais. Na
primeira etapa, os psicólogos pediram a
eles que recordassem, e escrevessem, uma situação na qual
detinham poder, ou então na qual estivessem privados dele.
"Psicologicamente, a lembrança vivenciada fez o pesquisa-
do assumir a identidade de poderoso ou não poderoso", diz
Galinsky. Assumidos os papéis, começaram as surpresas.
No primeiro teste, depois de responder a um questioná-
rio inócuo, os pesquisados foram encorajados a jogar um
par de dados. O resultado seria correspondente ao número
de rifas de um sorteio que se realizaria ao fim da pesquisa.
Embora não soubessem, esse era o verdadeiro teste. O par-
ticipante jogava os dados numa sala privada, em segredo.

Os poderosos trapacearam muito mais do que os não
poderosos. Depois, foi proposto ao grupo que julgasse um
funcionário que tivesse maquiado as despesas de uma viagem
de negócios para embolsar a diferença. Nesse caso, em que a
reputação pessoal não estava em jogo, os poderosos mostra-
ram-se mais duros com o funcionário. "O poder faz aumentar
a hipocrisia pessoal", disse Lammers. Torna o sujeito mais rí-
gido em seu julgamento dos outros, mas ao mesmo tempo le-
niente consigo mesmo na hora de burlar as mesmas normas.

É da assimetria entre direitos e responsabilida-
des, observam os pesquisadores, que nasce a impunidade,

um problema global. No livro Economic
Gangsters ("Gângsteres económicos"),
os autores, Raymond Fisman e Edward
Miguel, mostram que gângster não é
só o narcotraficante mas também o di-
plomata da ONU que usa sua imuni-
dade para estacionar em fila dupla em
Manhattan. Já o especialista em gover-
nança corporativa americano Sridhar
Ramamurthy criou o triângulo da frau-
de para explicar a corrupção. Na base,

existe o desejo de ter algo. Depois vem a oportunidade de
consegui-lo por meios ilícitos. E da oportunidade surge
a racionalização: "Não é tão grave assim". "São proble-
mas de transparência e responsabilidade", diz Galinsky.

A pesquisa identificou um fenómeno inverso en-
tre os não poderosos: o excesso de autocrítica. "Eles se
mostraram mais rígidos consigo mesmos do que com os
outros", disse Lammers. Isso só faz aumentar a espiral
da desigualdade, já que o poderoso se acha livre para fa-
zer o que quer. E o não poderoso é tímido demais para cri-
ticar, o que cria um círculo VÍCÍOSO._ÁLVARO OPPERMANN
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