






Como resultado, a ciência encontrou áreas 
cerebrais envolvidas no controle da maldade, 
genes relacionados à crueldade e situações 
em que até mesmo os mais bondosos podem 
se t ransformar em torturadores. Numa aná-
lise do que aconteceu durante as torturas da 
prisão de Abu Ghraib, por exemplo, cientistas 
citam fatores como o estresse dos soldados, 
o t ipo de comando e até o calor excessivo 
como alguns dos ingredientes de uma situ-
ação perfeita para que pessoas t idas como 
"de bem" l ibertassem seu lado torturador. 
Estudos também mostram que por trás da-
quela dificuldade de se conter em partir para 
a briga em discussões pode estar uma falha 
em algumas regiões cerebrais. 

As descobertas, no entanto, já inspiram 
técnicas para "corrigir a mente" tão contro-
versas quanto as do filme. Entre elas, a oxi-
tocina, uma droga que age no cérebro para 
melhorar o comportamento moral, e terapias 
preventivas com crianças que apresentam 
risco de se tornarem psicopatas. As pesquisas 
mostram que fazer o mal pode não ser uma 
questão de livre-arbítrio. "Pessoas fizeram 
atos de crueldade não porque escolheram, 
mas porque apresentaram uma deficiência 
no cérebro", sugere o Ph.D. em psicologia 
e professor da Universidade de Cambridge, 
Simon Baron-Cohen, que acaba de lançar o 
livro Science ofEvil (A Ciência do Mal, ainda 
sem edição no Brasil), obra na qual revisa 
mais de 300 estudos da área. 

pelo menos 10 regiões cerebrais, chamadas 
por Baron-Cohen de "circuito da empatia", 
es tão relacionadas com essa capacidade. 
Quando há lesão em áreas como o córtex 
pré-frontal mediai, perdemos reações invo-
luntárias que temos ao assistir a cenas fortes 
como mutilações (aumento de batimento car-
díaco e suor nas mãos), o que sugere que a dor 
do outro deixa de ser processada da mesma 
forma dentro da gente. Já outras áreas, como 
a parte anterior da insula, são ativadas tanto 
quando sentimos dor quanto no momento em 
que vemos alguém sofrer um estímulo dolo-
roso. Há pelo menos 60 pesquisas mostrando 
essas conexões e sugerindo um mecanismo 
do cérebro que se ativa para que, de alguma 
forma, t ambém possamos sentir dentro de 
nós as emoções que presenciamos. 

Esse mecanismo de identificação nos leva 
a considerar o sentimento dos outros ao to-
mar qualquer atitude. Você vê uma velhinha 
cheia de pacotes com dif iculdades para » 

Conheça os 
medicamentos ou 
terapias que estão 

sendo desenvolvidos 
a partir das novas 

descobertas sobre o 
mecanismo da crueldade 

Para saber o que são essas deficiências ce-
rebrais, é preciso antes entender um meca-
nismo apontado como válvula de segurança 
contra a maldade. A empatia é a capacidade 
natural que temos de identificar o que outra 
pessoa está pensando ou sentindo e respon-
der com uma emoção apropriada. Quando 
alguém chora ao ver um filme triste ou esboça 
um sorriso ao ouvir uma gargalhada, ativa 
a empatia. É t ambém essa habilidade que 
atua quando você freia um instinto de agredir 
alguém indefeso ou impede um terceiro de 
agir assim, prevendo o sofrimento da vítima. 
"Maldade é falta de empatia. Você causa mal 
a alguém porque não está preocupado se a 
pessoa vai se machucar fisicamente ou emo-
cionalmente", diz o psiquiatra Fábio Barbira-
to, da Santa Casa do Rio de Janeiro. 

Na última década, estudos mostraram que 
a empatia não é apenas um conceito filosófi-
co, mas pode ser localizada dentro da massa 
cerebral. Há consenso na neurociência de que 



CURA: 2 
TERAPIA DE MENTALIZAÇÃO 
Método do psicanalista húngaro Peter Fonagy para tratar pessoas com 
transtorno borderline (que gera agressividade), mas que pode ser usado para 
aumentar a empatia de qualquer pessoa. A terapia se foca em exercícios 
para aumentar a capacidade do paciente de reconhecer o estado mental de 
outra pessoa. Ao constantemente se colocar no lugar do outro, ele passaria 
a compreender melhor as emoções e os estados mentais alheios. Resultados 
preliminares mostram diminuição de agressividade após o tratamento. 

» subir as escadas e sente vontade de ajudá-
la. Ou vê o seu i rmãozinho chorando e para 
de brigar. Só que nem sempre o mecanismo 
está a todo vapor. Fatores como estresse, 
álcool e cansaço diminuem temporariamen-
te a empatia. O sistema t ambém é desliga-
do quando es tamos muito focados em nós 
mesmos. Seu cérebro pode não perceber o 
sufoco da velhinha se você está às voltas 
pensando no namorado ou namorada que 
está lhe traindo, por exemplo. 

Ao diminuir a identidade com o próximo, 
uma pane da empatia t ambém faz com que 
a pessoa não sinta um bloqueio ao pensar 
em fazer algo malvado. "Quando alguém co-
mete uma crueldade, esse circuito tem um 
mau funcionamento, está desligado", defen-
de Baron-Cohen. Mas para que a vontade de 
praticar uma maldade não seja freada pela 
perspectiva de sofrimento da outra pessoa, é 
preciso que a empatia esteja bem baixa, o que 
normalmente não está ligado apenas a fatores 
de momento. É por isso que o cientista inglês 
e outros especialistas criaram uma medida do 
funcionamento desse sistema no cérebro, o 
quociente de empatia, ou simplesmente QE. A 
avaliação é feita por questionários (veja um no 
final desta matéria), mas pode ser confirmada 

medindo ondas cerebrais. Quanto maior o 
QE, mais altas as chances de frear impulsos 
de crueldade por "sentir" a dor do outro. 

Nos psicopatas, por exemplo, a empatia é 
zero. Eles não são contagiados pelas emoções 
alheias e não sofrem remorso. "Há uma área 
do cérebro abaixo da órbita do olho que in-
tegra o caráter. Nos psicopatas, indivíduos 
que têm defeito na empatia, essa área não se 
formou direito", diz a especialista em psico-
patia Hilda Morana, doutora em psiquiatria 
pela Universidade de São Paulo. Mas eles 
não são os únicos. Há outros diagnósticos 
associados ao nível zero, entre eles o trans-
torno borderline, de pessoas desreguladas 
emocionalmente, com tendência a compor-
tamentos agressivos — essas também têm 
padrões diferentes no circuito da empatia. 

Um pouco acima do nível zero estão pes-
soas que podem ser capazes de machucar as 
outras, mas sentirão remorso depois. É o caso 
daqueles que explodem facilmente durante 
discussões, chegando à agressão. Nesse caso, 
o circuito cerebral não funciona suficiente-
mente para inibir os impulsos violentos e a 
pessoa não percebe estar passando do limite. 
Num nível ligeiramente acima, a pessoa freia 
a violência, mas não aquelas situações cons-
trangedoras em que alguém faz comentários 
como "você engordou", e não percebe que 
pode deixar o outro chateado. 

O nível de empatia, no entanto, não é de-
terminado no momento do nascimento. "Há 
uma interação de fatores sociais com causas 
genéticas que ainda estão sendo investiga-
das", diz o indiano Bhismadev Chakrabarti , 
Ph.D. pela Universidade de Cambridge, ele 
mesmo descobridor de 4 genes relacionados 
à empatia. Junto com outros pesquisadores, o 
neurocientista mediu em 2 0 0 9 o QE de 349 
pessoas e fez um mapeamento genético de ca-
da uma delas. Além dos genes, ele achou uma 
área cerebral, o giro frontal inferior, sempre 
mais ativa em pessoas com alto QE. "Já há 
cerca de 20 genes associados à questão. Ter 
as variações genéticas não significa automa-
ticamente que a pessoa será empática." 

Apesar de cada vez mais descobertas genéti-
cas, a maior parte das explicações para empa-
tia baixa não está no DNA. De 6 0 % a 8 0 % 
das pessoas borderline, por exemplo, têm 
histórico de maus-tratos, separação precoce 
dos pais ou rejeição na infância. De 4 0 % a 
7 0 % do mesmo grupo sofreram abuso se-
xual quando crianças. Ou seja, a educação 



importa, e muito. Há inúmeras pesquisas 
que mostram que uma criança, em uma casa 
est ruturada e com educação de qualidade, 
tende a ser menos agressiva. Mas como rela-
cionar isso ao "tilt" no cérebro? O psiquiatra 
americano Paul Soloff mostra que pessoas 
abusadas sexualmente na infância, por exem-
plo, têm amígdalas cerebrais menores, menos 
matéria cinzenta no córtex temporal mediai 
e uma região chamada hipocampo menor. 
Todas áreas ligadas ao circuito de empatia. 
Isso confirma uma relação já sabida na práti-
ca de terapeutas. "[Há mais chance de cruel-
dade em] famílias onde há abusos físicos ou 
psicológicos, onde a criança não consegue 
falar das suas dificuldades", diz o psiquiatra 
Leandro Thadeu Reveles, da clínica Medicina 
do Comportamento, em São Paulo. 

Mas se são falhas do cérebro que permitem 
que a maldade apareça, dá para encontrá-las 
antes que alguém faça u m a besteira? Em-
bora não sejam 1 0 0 % precisos, os testes de 
Simon Baron-Cohen já identificam pesso-
as com empatia abaixo do normal. Usá-los 
no estilo do filme Minority Report, em que 
os futuros criminosos eram identificados e 
presos antes de cometerem crimes, ou em 
entrevistas de emprego, porém, esbarra em 
questões éticas. A maior é que empatia baixa 
não significa necessariamente que alguém 
vá cometer uma crueldade. "Mas deve ser 
desejável que enfermeiras e babás possuam 
alto nível de empatia. Pode se tornar parte 
de um processo de recrutamento." 

Outra opção que se abre, não menos polê-
mica, é "consertar" os circuitos cerebrais que 
não funcionam. Estudos mostram que inalar 
um hormônio chamado oxitocina pode fazer 
com que as pessoas aumentem o nível de em-
patia por algumas horas, agindo de forma 
mais altruísta. "Acho que no futuro iremos 
além. Mudaremos a pessoa, sua motivação, 
sua capacidade de responder de modo moral, 
aumentando a empatia e diminuindo a agres-
são", prevê o médico Guy Kahane, especialis-
ta do centro de Neuroética da Universidade 
de Oxford. Kahane, no entanto, faz questão 
de ressaltar que as chances de melhorias, por 
enquanto, são pequenas. 

O antidepressivo Citalopram é outra droga 
que tem ganhado notoriedade por aumen-
tar a empatia. A substância faz com que as 
pessoas fiquem mais reticentes em agredir e 
ajam de forma mais altruísta. "Tenho visto 
mais drogas [com resultados ainda não pu-

blicados] capazes de mudar o modo como 
as pessoas se compor tam com outras, mas 
seria errado dizer que estamos perto de curar 
o mal", diz Kahane. Se chegarmos lá, usar 
o remédio pode ser u m a decisão difícil. O 
médico e filósofo Tom Douglas, co-autor de 
Enhancing Human Capacities (Aumentando 
as Capacidades Humanas , sem edição em 
português), lembra que nosso terrível históri-
co de lobotomias e implantes cerebrais contra 
gays nos obriga a pensar bem antes de forçar 
presos a tomar drogas. "Há também o risco 
de substâncias serem usadas na contra-mão, 
para que as pessoas ajam de forma amoral. 
Um empresário com excesso de escrúpulos 
poder ia tomar u m a droga que supr imisse 
sua consciência", diz Douglas, que es tuda 
ética médica em Oxford. Kahane sublinha a 
questão polêmica de se mudar a personali-
dade de alguém, mas prevê formas aceitáveis 
de uso das drogas. "Se alterarmos o cérebro 
de alguém contra sua vontade, muitos pen-
sam que mudaríamos a personalidade. Mas 
os prisioneiros poderiam reduzir sentenças 
por concordarem com o tratamento", diz. A 
esperança mais forte, por enquanto, é usar 
as drogas junto com terapias, abreviando o 
tempo total de tratamento. » 

CURA: 3 

DA PRISÃO AO HOSPITAL 
A iniciativa DSPD (programa para pessoas com severos transtornos de personalidade) do 
governo britânico trata presidiários que tenham psicopatia e outros distúrbios mentais. 
Os criminosos ficam em centros psiquiátricos de segurança máxima onde recebem carga 
intensiva de psicoterapia e drogas, para aprender a controlar impulsos violentos. Depois da 
alta. são acompanhados por médicos que avaliam regularmente seu estado mental. 0 DSPD 
também trata preventivamente crianças com risco de se transformarem em psicopatas. 



A abordagem farmacologica e bastante con-
testada por outro grupo de especialistas que 
estuda a questão, os psicólogos sociais. Para 
eles, o mais importante não está dentro do 
organismo. "A situação é que exerce a maior 
influência nos casos de crueldade", diz Phi-
lip Zimbardo, Ph.D. em psicologia e profes-
sor eméri to da Universidade de Stanford. 
O ex-presidente da Associação Americana 
de Psicologia desenvolveu essa tese a partir 
de um dos experimentos mais polêmicos da 
área. Em 1971, ele simulou as condições de 
um presídio num porão da Universidade de 
Stanford e pegou 24 estudantes voluntários 
(sem nenhum indicativo de empatia baixa) 
dividindo-os aleatoriamente entre guardas 
e presos. Aos carcereiros, não foi dada ne-
nhuma instrução. Eles estavam livres para 
fazer o que fosse necessário para manter a 
ordem. O estudo, programado para durar 2 
semanas , te rminou depois de 6 dias, com 
prisioneiros com depressão e descontrole 
emocional após serem vítimas do sadismo 
dos guardas. Os presos foram obrigados a 
ficar nus, eram acordados com apitos no meio 
da madrugada, tiveram camas destruídas e 
foram privados de banheiro, fazendo as ne-
cessidades em baldes. 

Zimbardo most rou com isso como cada 
um de nós (e não apenas os que t êm pro-
blema de empatia baixa) pode ser levado a 
cometer a t roc idades . Out ro exper imento 
clássico da área foi conduzido pelo falecido 
psicólogo Stanley Milgram em 1963. O pes-
quisador pediu a voluntários que bancassem 
o professor e ensinassem a outro estudante 
(na verdade um ator disfarçado) as respostas 
certas das questões por meio de pequenos 
choques, que deveriam aumentar a cada er-
ro. Essa simples sugestão bastou para que 
6 5 % das pessoas chegassem a aplicar o ní-
vel máximo de eletricidade, mesmo vendo o 
ator estrebuchar até parecer estar, no fim, 
desacordado. "O experimento mostra como 
o ambiente pode levar as pessoas a serem 
cruéis. Não é u m a questão de ser bom ou 
mau, é a situação", diz o psicólogo inglês 
Jerry Burger, que replicou o estudo, obtendo 
os mesmos resultados, em 2008 . 

Ass im como o inglês, dezenas de out ros 
cientistas revelaram, com experiências do 
tipo, fatores que tendem a produzir o desli-



gamento da empatia. "Estar em uma situa-
ção nova sem saber como agir; a crueldade 
parecer apenas um pouquinho mais do que 
o que é praticado em volta; a responsabili-
dade nunca parecer inteiramente sua; pouco 
tempo para pensar [nas consequências]", 
lista Burger. Outras c i rcuns tâncias como 
sentimento de pertencer a um grupo, ordens 
pouco específicas e estresse também colabo-
ram para o aparecimento de maldade. Todos 
esses fatores e outros es tavam presentes , 
por exemplo, duran te a t o r tu r a comet ida 
por soldados americanos contra iraquianos 
na prisão de Abu Ghraib em 2 0 0 4 , sugere 
a pesquisadora americana Susan Fiske em 
artigo na revista Science. Para ela, não ape-
nas os torturadores, mas os comandantes 
que permitiram que a situação propícia para 
a maldade fosse criada, deveriam ser res-
ponsabilizados. O problema em Abu Ghraib, 
diz, não era déficit de empatia: a maior ia 
das pessoas poderia ser levada a cometer 
as mesmas crueldades. 

Fiske, Ph.D. em psicologia pela Universi-
dade de Princeton, é uma das primeiras a 
ver em scanners cerebrais marcas das influ-
ências situacionais. Desde o fim da Segunda 
Guerra, filósofos e sociólogos af i rmam que 
os absurdos praticados durante o Holocaus-
to só foram possíveis porque os agressores 
viam nas suas vít imas apenas animais re-
pugnantes ou objetos. "As pessoas natural-
mente inibem a violência contra outros que 
categorizam como seres humanos. Então, é 
preciso que a outra pessoa seja 'desumaniza-
da' dentro da cabeça para que isso ocorra", 
explica Fiske. Seus estudos, desde 2 0 0 6 , 
t raçam o caminho disso no cérebro. Num 
dos mais impress ionantes , fotograf ias de 
pessoas foram mostradas a voluntários, en-
quanto os cérebros dos observadores eram 
analisados com scanners. Quando os volun-
tários viram indivíduos de baixo status so-
cial, como mendigos, viciados em drogas ou 
até imigrantes, ativaram padrões cerebrais 
relacionados à visão de objetos e não aqueles 
ativados ao vermos seres humanos. Ou seja, 
nesse caso, a empatia não funcionaria para 
prevenir uma agressão. 

Para a psicóloga, isso explica o que acon-
tece dentro da cabeça de pessoas que agri-
dem mendigos ou que se deixam levar por 
um preconceito estimulado pelo Estado para 
praticar torturas e genocídios. Os discursos 
e a opinião do grupo dominante podem ser 
influências impor tantes nesse caso. "Nin-
guém está retirando a culpa dos praticantes 
de atrocidades. Estamos mostrando que não 
é uma simples questão de ser mau. O am-
biente modifica a forma como as pessoas 
percebem as outras", diz Fiske. 

Do ponto de vista da psicologia social, por-
tanto, o impor tan te é t ra ta r a sociedade. 
"Quando você cresce no meio da pobreza, 
não adianta dar uma pílula contra maldade. 
Tudo ao redor está forçando os jovens a fazer 
coisas más", argumenta Zimbardo. Mas o que 
fazer, então? Além de reduzir a desigualdade, 
há outros meios de agir. Fiske, por exemplo, 
conta com uma equipe de especialistas que 
moni tora grupos percebidos como "desu-
manizados" (e que, portanto, podem sofrer 
crueldades) por cidadãos em 20 países — o 
Brasil não participa da pesquisa. Por meio de 
avaliações, ela identifica estratos sociais que 
estão se tornando vítimas de preconceito, o 
que pode ser útil em ações de prevenção. Já 
Zimbardo acha que o caminho é ensinar as 
pessoas com empatia alta a se transformarem 
em líderes para influenciar a situação fazendo 
outros se voltarem contra a crueldade. Ele está 
criando uma rede educacional com esse obje-
tivo, chamada Heroic Imagination Project. 

Novas técnicas de terapia t a m b é m ten-
t a m a tacar o problema. Resul tados posi-
tivos de d iminuição de agressividade e » 

CURA: 4 
USINA DE HERÓIS 
A organização Heroic Imagination Project foi fundada pelo psicólogo Philip Zimbardo para 
criar situações propícias ao surgimento de heróis. O programa treina estudantes para tomar 
ações heroicas em momentos cruciais de suas vidas. O método usa vídeos e exercícios para 
ensinar como a pressão social pode afetar o seu comportamento, e, a partir disso, como 
resistir à pressão para cometer maldades. A influência desses atores na sociedade, acredita 
Zimbardo. pode mudar configurações de um meio ambiente que incentive a violência. 



CURA: 5 
LEITURA FACIAL DINÂMICA 
Desenvolvido com o auxílio de Simon Baron-Cohen, o tratamento Mind Reading foi criado 
para cuidar de autistas, mas pode ser usado por qualquer pessoa com dificuldade em 
reconhecer e entender as emoções alheias, caso de pacientes com baixa empatia que 
acabam cometendo crueldades. O método pretende ensinar a reconhecer os sentimentos 
demonstrados nas expressões faciais, por meio de jogos e exercícios. Distribuído na 
forma de um DVD. ele traz 412 emoções, cada uma interpretada por 6 atores diferentes. 

» melhoria de empat ia foram conseguidos 
pelo ps icanal i s ta húnga ro Pe te r Fonagy, 
Ph.D. pelo University College de Londres . 
"Parece haver um mecanismo que desliga a 
vontade de ser violento quando percebemos 
a mente de outra pessoa. É mais fácil matar 
com uma arma à distância do que com uma 
faca", pondera o criador do Mentalization, 
psicoterapia que envolve exercícios de ima-
ginação. "Ajudamos o indivíduo a pensar 
e m e s t a d o s m e n t a i s dos o u t r o s m e s m o 
quando está ex t remamente nervoso." 

Caminho semelhante é t raçado pelo Pro-
grama para Pessoas com Severos Transtor-
nos de Personal idade (DSPD, na sigla em 
inglês) do governo britânico. Num projeto 
piloto, 12 un idades começaram a t ra tar e 
vigiar cr ianças com graves d is túrbios de 
conduta. A intenção é prevenir o surgimento 
de psicopatas, o que é bas tante contestado 
entre especialistas. "São pesquisados tam-
bém marcadores [genes ou substâncias] que 
indicam predisposição para a maldade. Mas 
seria ético abordar a pessoa antes de se tor-
nar criminoso?", pergunta Guy Kahane. 

O principal braço do programa DSPD ten-
ta provar que alterar a baixa empat ia em 

criminosos é factível. Presos com psicopatia 
ou t rans torno borderl ine são separados e 
t ra tados em 4 centros psiquiátricos de se-
gurança máxima com drogas e psicoterapia 
intensiva. Após serem soltos, médicos ava-
liam seu estado mental e seu perigo para a 
sociedade periodicamente. De acordo com 
Hilda Morana, essa separação é positiva. 
"Em qualquer lugar, 2 0 % dos presos são 
psicopatas e o restante é bandido comum. 
Se os dois estiverem juntos, é mais difícil de 
o bandido comum ser recuperado." 

O DSPD, no entanto, é questionado por 
ser extremamente caro. Relatórios mostram 
que o programa consumiu o equivalente a 
quase meio bilhão de reais em 10 anos para 
apenas 240 sociopatas em tratamento. E is-
so sem comprovação de eficácia. "Pesquisas 
foram feitas, mas não há evidências fortes 
da efetividade. Seria preciso deixar metade 
sem tratamento e ver quem comete mais cri-
mes após ser solto, o que traz um problema 
ético", diz Roger Bowles, consultor ligado 
ao Ministério da Justiça britânico. 

Mesmo com todas as críticas, especialis-
tas da área apontam a ideia do sistema como 
um exemplo do que deve ser buscado na luta 
contra a crueldade: tratar em vez de apenas 
punir. As novas pesquisas já começam a ser 
usadas para questionar decisões judiciais. 
Zimbardo, por exemplo, testemunhou a favor 
dos torturadores de Abu Ghraib, embasan-
do o a rgumen to pela redução de pena, já 
que o ambiente ao qual os soldados foram 
submetidos teve influência decisiva para as 
atrocidades. Mas a ideia de que não se deve 
responsabilizar uma pessoa pelas suas ações 
más apenas começa a ser discutida. Polêmi-
cas como "devemos intervir em pessoas pre-
dispostas à crueldade?" ou "é ético obrigar 
prisioneiros a tomar remédios que possam 
mudar a personalidade?" estão no início. 

Por enquanto, nenhuma das terapias sur-
gidas da compreensão dos mecanismos da 
maldade chega a ser uma resposta definitiva. 
No entanto, de acordo com Baron-Cohen, é 
preciso uma mudança de mentalidade para 
que formas mais eficazes sejam descobertas. 
"Nós podemos nos fiar à antiga ideia de que 
os cr iminosos precisam simplesmente ser 
punidos, ou tentar entender como isso acon-
teceu e t ra ta r essas deficiências com um 
approach mais científico", afirma o cientista, 
que teria motivos para preferir a primeira 
opção. Judeu, Baron-Cohen cresceu ouvin-
do histórias sobre as atrocidades que seus 
parentes e os amigos de seus pais sofreram, 
mas não se refere a nazistas como sádicos 
que optaram pela crueldade. Ele os consi-
dera doentes. "É hora de encarar a questão 
de uma forma mais lúcida." 

Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 240, p. 62-70 , jul. 2011.




