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A S O B E R B A É o P IOR DOS P E C A D O S . Pelo menos para a 
igreja. Experimente, seja você religioso ou não, entrar 
em uma missa para observar o movimento. Verá que 

todos rezam de mãos postas, ajoelhados, cabeça baixa. Está na 
Bíblia: bem-aventurados os humildes. Na tradição católica, o 
próprio inferno surgiu da soberba, com a queda do então anjo 
vaidoso Lúcifer. "A soberba é a crença de que se poderia estar 
no plano sem a presença divina", explica o doutor em ciência da 
religião Rodrigo Caldeira. Mas se os humildes ganham o reino 
dos céus, aqui, na Terra, o mundo é dos soberbos. 

Da igreja, vá a um estádio de futebol, e observe o atacante, 
o zagueiro: ombros para trás, cabeça erguida. Não é apenas • 

PRODUÇÃO CRIS MELISKA 
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• uma questão de postura. No futebol, crer - e 
levar o adversário a acreditar também - que é 
o melhor assusta e inibe o inimigo. E na vida 
também. "A sociedade contemporânea é mais 
narcisista e individualista. Um certo grau de 
arrogância e soberba é premiado", diz o psi
quiatra José Outeiral, membro da Associação 
Psicanalítica Internacional e especialista em 
crianças e adolescentes. Desde pequenos so
mos incentivados a trabalhar nossa autoesti-
ma, com, basicamente, uma única mensagem: 
você precisa se amar acima de todas as coisas 
- enquanto o primeiro mandamento avisa que 
quem deve ser amado acima de tudo é Deus. 

DÁ PARA VER DE LONGE 
Em campo, um time soberbo entra de salto alto. 
Imaginar a expressão pode servir para identifi
car os orgulhosos pelas ruas, mostram estudos 
reunidos no artigo A Naturalists View ofPride 

(Uma Visão Naturalista do Orgulho, em tradu
ção livre), de autoria dos pesquisadores Jessi
ca L. Tracy, Azim F. Shariff e Joey T. Cheng, do 
Departamento de Psicologia da Universidade 
British Columbia, no Canadá. 0 soberbo anda 
literalmente de peito estufado, ombros joga
dos para trás, queixo erguido, braços dobrados 
a 90° e mãos postas sobre a cintura. No rosto, 
um sorriso constante, leve e sem mostrar os 
dentes, que mistura satisfação e desdém. Deu 
para visualizar direitinho, não? 

O gestual do soberbo não é aprendido por 
imitação - estudos com atletas cegos durante 
as Paraolimpíadas mostram que eles repetem 
os mesmos movimentos dos outros soberbos. 
Também não muda conforme a cultura - ar
rogantes nos Estados Unidos, na Itália e no 
Burkina Faso adotam a mesma pose. 

Este cenário levou cientistas a procurar -
e encontrar - evidências de fatores biológicos 
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para o orgulho. Os pesquisa
dores da Universidade British 
Columbia procuraram as re
giões do cérebro que entram 
em alta atividade quando esse 
sentimento surge e descobri
ram que a manifestação física 
da soberba é encontrada tam
bém no córtex de primatas. 

A maior probabilidade é 
de que, há milhares de anos, 
o orgulho e suas manifesta
ções físicas tenham surgido 
como forma de intimidar r i 
vais que tenham ameaçado o 
poder do líder. Seria uma res
posta adaptativa a ameaças, 
uma forma rápida de mos
trar quem manda aqui. Estar 
cheio de si significa poupar 
recursos que despenderiam 
energia - como a raiva - caso 
fossem usados toda vez que 
um novo competidor surgis
se. Afinal, vá que o inimigo 
acredite que aquele gorila é 
mesmo superior. 

Há consenso sobre onde, 
no cérebro, mora o pecado: é 
no lobo frontal - mais preci
samente, no córtex pré-frontal 
- que se concentra a atividade 
neural quando nos achamos 
melhores do que outros. É a 
região mais associada à for
mação da personalidade - e 
a soberba está intimamente 
ligada a isso. É a mesma área 
com defeito em psicopatas. Le
sões nessa região do cérebro, 
assim como o uso frequente de 
drogas, podem prejudicar as 
estruturas capazes de contro
lar o impulso de se ver como a 
última bolacha do pacote. 

Muitas pesquisas foram 
feitas a respeito das relações 
entre a produção de hormô
nios e a soberba. Os pesquisa
dores Allen Mazur e Theodore 
A. Lamb, da Syracuse Universi-

ty, de Nova York, descobriram 
que em eventos positivos em 
que o mérito é do ser huma
no ocorreram aumentos con
sideráveis de testosterona, 
comprovando que o hormônio 
masculino é importante na 
formação dessa emoção. 

Isso não significa, porém, 
que haja saída cirúrgica ou 
medicamentosa para extirpar 
o Napoleão Bonaparte dentro 
de você. 0 médico e neurocien-
tista argentino Ivan Izquierdo 
duvida que exista uma aborda
gem apenas física ou química 
que possa garantir que o su
jeito atinja um nível aceitável 
de orgulho próprio. Já para 
Daniel Martins de Barros, co
ordenador médico do Núcleo 
de Psiquiatria Forense e Psico
logia Jurídica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo, mesmo 
que possa haver falha nos im
pulsos cerebrais, o pecado da 
soberba ainda está mais ligado 
à formação do caráter - sim, 
àquilo com que seus pais deve
riam ter se preocupado na hora 
de ensinar que todos somos 
iguais. "0 caráter é justamente 
essa possibilidade de você con
siderar o outro, levar em conta 
necessidades alheias, ser mais 
altruísta, menos egoísta. Existe 
alguma explicação biológica? 
Claro, nada no ser humano é 
puramente psicológico, mas 
nada também é exclusivamen
te biológico", afirma. 

TRAÇO DE LÍDERES 
Em algum momento entre 177 
e 192 d.C, um imperador ro
mano chamado Cômodo obri
gou seu povo a adorá-lo como 
se fosse Hércules - o herói dos 
12 trabalhos - e promoveu fal
sas batalhas em arenas para 
se exibir como gladiador. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



• Não foi o primeiro líder a querer ser adorado 
como um deus, tampouco seria o último. A co
leção de dominadores envolvidos pela vaidade 
tem gente que se entrega até no nome, como 
Alexandre, o Grande, o autoproclamado impe
rador Napoleão Bonaparte e ditadores sangui
nários como Adolf Hitler e Mao Tsé-Tung. 

Porém, o orgulho ilegítimo ou exagerado, 
segundo o artigo da Universidade British Co-
lumbia, também serve para equipar a mente 
para manter ou ampliar, a qualquer custo, o 
poder que conseguiu adquirir. Esse sentimen
to motiva comportamentos que promovem a 
reputação de um dominador, como agressivi
dade, hostilidade e tendência ao conflito físico. 
A sensação de ser cheio de si se retroalimenta 
e, como poucas outras, nos faz sentir bem com 
nosso próprio ser. Por isso, é tão inebriante. 

Insidiosa, a soberba se esgueira no cotidia
no e ataca mesmo quem se esforça para não es
corregar no pecado. Quem se define como sim
ples e altruísta acaba se enxergando no topo 
de um pódio ao contrário - o mais humilde dos 
humildes é melhor do que os que não são tão 
humildes, correto? "A humildade extrema, fora 
do padrão, se colocando abaixo dos outros, e a 
soberba se colocando muito acima dos outros 
são faces da mesma moeda", diz Martins de 
Barros. Até na Igreja o excesso de humildade 
é visto com desconfiança. 0 doutor em ciência 
da religião Rodrigo Caldeira concorda e resu
me: "É um soberbaço". 

A SOBERBA PREMIADA 
Antes de respirar aliviado, atenção: deve haver 
um ditadorzinho dentro de você, e isso não é 
necessariamente ruim. Por não se permitir 
perder para o vizinho, o arrogante tende a au
mentar seu desempenho em todas as ativida
des, o que pode servir de estímulo para fazer 
mais e melhor - afinal, não pode correr o risco 
de perder o motivo que originou sua soberba. 
Um exemplo é o vendedor que recebe elogios 
frequentes sobre sua performance - o profis
sional tende a se esforçar ainda mais e aumen
tar a produtividade - um caso de "quanto eu 
mais treino, mais sorte tenho". Ou seja, é o or
gulho gerando ainda mais orgulho. 

É a mesma alavanca que motiva grandes 
especialistas, participantes de shows de talen
tos, atletas rompendo barreiras até o limite. 
Tudo para ver o seu nome sob holofotes. Tudo 
para ser alguém na multidão. 0 culto ao suces
so a qualquer custo e às celebridades torna a • 
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• soberba uma patologia social. "Vivemos em 
uma sociedade narcísica, do espetáculo", afir
ma o psiquiatra José Outeiral. 

E não é errado sentir orgulho por seus fei
tos, porque há uma diferença entre o orgulho
so legítimo e o soberbo. "Quando o indivíduo 
está orgulhoso de si, mantém contato com a 
realidade e contextualiza esse orgulho dentro 
da percepção de que tem dificuldades, como 
todo mundo", afirma Outeiral. Já o soberbo só 
vê qualidades no que faz, perdendo o senso 
crítico sobre si mesmo. 

0 orgulho genuíno é inconstante, ou seja, 
não é sentido o tempo todo, nasce de fonte es
pecífica (diz respeito a um evento) e é contro
lável (não patológico). A soberba é diferente: 

um sentimento constante, não ocorre a partir 
de nenhum evento específico - ele se acha o tal 
o tempo inteiro e não tem controle sobre essa 
superestimação de si mesmo. Outeiral comple
ta: "Não há soberba normal. A soberba já é um 
sentimento exagerado". 

Quantas vezes você ouviu alguém afirmar 
que "Se você não se valorizar, quem vai"? A 
pessoa que não se acha ao menos um pou
co melhor que os outros ou que se identifica 
como na média é frequentemente apontada 
como depressiva ou com baixa autoestima. 
Quando um paciente se enxerga no mesmo 
nível dos outros, há quem logo receite um an-
tidepressivo, medida que pode se tornar pe
rigosa. Outeiral ainda alerta para o perigo de 
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haver uma virada maníaca, quando o remédio 
provoca a inversão da característica a ser com
batida - transformaria um depressivo até em 
um eufórico descontrolado. 

Se a causa é tão complexa, o tratamento 
também. O doutor em ciência da religião Ro
drigo Caldeira acredita que o caminho a seguir 
seja uma vida mais ligada a Deus e à busca do 
perdão. Já os neurocientistas não apontam 
para o mesmo lado, obviamente. Para eles, que 
apostam que a soberba tem mais elementos 
comportamentais que neurológicos, a salvação 
está em um tratamento psicológico. Se hoje co
locamos cada vez mais lenha na fogueira das 
vaidades, talvez buscar uma resolução eficaz 
para o caso seja impossível. 

Já que parte da culpa pela soberba está na 
sociedade, parte no cérebro e parte na perso
nalidade, estaríamos lidando com um pecado 
menos ou mais desculpável? Talvez essa seja a 
pergunta errada. A questão é aprender o limite 
no qual o peito estufado deixa de fazer a dife
rença para evoluir e, como aprendeu Lúcifer, 
nos empurra para a queda. • 
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Text Box
Fonte: Superinteressante: Especial a ciência dos sete pecados capitais, São Paulo, n. 302, p. 10-17, mar. 2012. 




