
Podemos aprender muito com psicopatas. Alguns aspectos de sua personalidade e 
intelecto geralmente são indicadores de sucesso 

Por Kevin Dutton 

Se você nascer sob uma boa estrela, por exemplo, e tiver poder sobre a mente humana 
como a Lua tem sobre o mar, poderá ordenar o genocídio de 100 mil curdos e se arrastar 
para o cadafalso, com recalcitrância enigmática de modo a extrair até de seu mais cruel de
trator, uma complacência tácita perversa. 

"Não tenha medo, doutor", disse Saddam Hussein no cadafalso, momentos antes de ser 
executado. "Isso é para homens." 

Se você for violento e astucioso, como um verdadeiro "Hannibal Lecter" de Robert 
Maudsley, pode fazer refém um prisioneiro, arrebentar seu crânio e provar seu cérebro com 
uma colher, tão displicentemente como se estivesse saboreando um ovo quente. (Nos últi
mos 30 anos Maudsley esteve confinado em cela solitária, à prova de bala, na Penitenciária 
de Wakefield, na Inglaterra.) 
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Ou se você for um neurocirurgião brilhante, impiedosamente 
frio e obstinado sob pressão, pode tentar a sorte, como o homem 
que chamarei de Dr. Geraghty, num campo de jogo completamen
te diferente: nos remotos postos avançados da medicina do século 
21, onde o risco sopra como ventos de 160 km por hora e o oxigê
nio da deliberação é escasso. "Eu não tenho compaixão pelos pa
cientes que opero", confidenciou-me ele. "Isso é luxo que eu sim
plesmente não posso bancar. No anfiteatro eu renasço: como uma 
máquina fria e sem coração, em perfeita unidade com bisturi, bro
ca e serra. Quando você se sente livre e enganando a morte logo 
acima da linha crítica do cérebro, os sentimentos não se alinham 
com os objetivos. Emoção é entropia e péssima para os negócios. 
Ao longo dos anos eu a persegui até a extinção." 

Geraghty é um dos maiores neurocirurgiões do Reino Unido e, 
no entanto, se por um lado suas palavras provocam arrepios des
cendo pela espinha, por outro elas fazem muito sentido. Nas pro
fundezas dos guetos de algumas das mais perigosas vizinhanças do 
cérebro, o psicopata aparece de repente, como um predador impie
doso e solitário, uma espécie isolada de implacável sedução passa
geira. Tão eloquentes como as palavras são as imagens de assassi
nos seriais, estupradores e loucos, semeadores de bombas, que se 
aproximam sorrateiramente pelas calçadas de nossa mente. 

Mas e se lhes apresentássemos um cenário diferente? Se eu lhe 
dissesse que o incendiário que põe fogo em sua casa pode também, 
num universo paralelo, ser o herói principalmente por enfrentar 
corajosamente o madeiramento em chamas de uma construção 
flamejante reduzida a pó para procurar e salvar pessoas que você 
ama? Ou aquele garoto com uma faca nas sombras atrás do cine
ma bem poderia, nos próximos anos, estar brandindo um tipo bem 
diferente de faca atrás de um tipo bem diferente de cinema? 

Evidentemente é difícil acreditar em afirmações como essas. 
Mas são verdadeiras. Psicopatas são corajosos, confiáveis, caris
máticos, desumanos e determinados. E, ao contrário da crença 
popular, não são necessariamente violentos. Longe de ser uma 
caixa que abre e fecha - ou você é ou não é psicopata -, existem 
zonas internas e externas do transtorno. Há um espectro de psico-
patias ao longo do que cada um de nós tem seu lugar, com apenas 
uma pequena minoria de residentes especiais na "cidade interna". 

Pense nos caracteres psicóticos como controles da mesa de áu
dio de um estúdio de mixagem. Se você colocar todos os controles 
na posição máxima, terá uma trilha sonora que não servirá para 
nada. Mas se a trilha sonora for nivelada e alguns controles estive
rem mais altos que outros, como audácia, determinação, falta de 
empatia e obstinação mental, por exemplo, você pode ter um ci
rurgião que está um nível acima dos outros. 

Naturalmente, a cirurgia é apenas uma instância onde o "ta
lento" psicopata pode tornar-se vantajoso. Há outros. Em 2009, 
por exemplo, decidi realizar minha própria pesquisa. Se os psico
patas eram realmente melhores em detectar vulnerabilidades 
(como havia sido observado em alguns estudos) poderia haver 
aplicações. Deveria ser possível que em vez de essa capacidade ser 
um ralo na sociedade, na verdade, poderia traduzir-se em algum 
beneficio. E precisaríamos descobrir como estudá-la. 

A solução surgiu quando encontrei um amigo no aeroporto. 
Todos nos tornamos um pouco paranóicos ao passar pela alfânde
ga, mesmo sendo inocentes. Mas imagine se você tivesse realmen
te alguma coisa a esconder e se os funcionários da segurança do 
aeroporto fossem muito espertos e detectassem suas emoções. 

Para descobrir, decidi realizar um experimento. Trinta alunos 

de graduação se apresentaram como voluntários: metade deles 
com altos escores na Escala de Psicopatias Autodeclaradas e me
tade com baixos índices, nessa mesma escala. Havia também cin
co "professores". A tarefa dos alunos era fácil. Eles tinham de sen
tar numa sala de aula e observar o movimento dos professores 
enquanto entravam por uma porta e saíam por outra. Mas havia 
uma pegadinha Eles também deviam notar quem era "culpado". 
Qual dos cinco estava escondendo um lenço vermelho? 

Para aumentar as apostas e motivar os observadores para "ir 
em frente" o professor com o lenço recebia £100. Se o júri decidis
se que o grupo deles era culpado se, quando os votos eram conta
dos eles estivessem no topo, então deveriam devolver o dinheiro. 
Se, por outro lado, eles fossem embora com o dinheiro, e a suspei
ta caísse num dos outros, eles deveriam ficar para serem recom
pensados. E deveriam, então, guardar as £100. 

Qual dos alunos seria o melhor "inspetor da alfândega"? Os 
instintos predatórios dos psicopatas se mostrariam confiáveis? 
Ou sua percepção para a vulnerabilidade os abandonaria? 

Mais de 70% dos que apresentaram altos escores na Escala de 
Psicopatias Autodeclaradas escolheram corretamente o professor 
que contrabandeava o lenço em comparação com apenas 30% dos 
que tiveram baixos índices. Concentrar-se na fraqueza pode fazer 
parte do kit de ferramentas do assassino serial. Mas ele também 
pode estar à mão no aeroporto. 

TROLELOGIA 
Joshua Greene, psicólogo da Harvard University, observou como 
os psicopatas ordenam dilemas morais. Greene deparou-se com 
um resultado interessante. Longe de ser uniforme, a empatia é es
quizofrênica. Existem duas variedades distintas: quente e fr ia 

Pense, por exemplo, no seguinte enigma (caso 1), proposto pela 
primeira vez pela filósofa, já falecida, Philippa Foot: Um trole de es
trada de ferro desce em alta velocidade por um trilho. Em seu traje
to há cinco pessoas amarradas aos trilhos e não podem sair dali. 
Felizmente, você pode mover um comutador que desviará o trole 
num entroncamento do trilho afastando-o das cinco pessoas, mas 
há um preço a pagar. Nesse desvio também há uma pessoa amarra
da aos trilhos e o trole a matará. Você acionaria o comutador? 

A maioria de nós não tem dificuldade em decidir o que fazer 
numa situação como essa. Embora a perspectiva de acionar o co
mutador não seja exatamente muito boa, a opção funcional - ma
tar só uma pessoa em vez de cinco - representa a escolha "menos 
ruim". Certo? 

Pense agora na seguinte variação (caso 2) proposta pela filósofa 
Judith Jarvis Thomson: Como no caso anterior, um trole de estrada 
de ferro desce acelerado, fora de controle por um trilho em direção a 
cinco pessoas. Mas desta vez você está de pé atrás de um desconheci
do muito volumoso numa passarela para pedestres sobre os trilhos. 
A única forma de salvar as cinco pessoas é empurrar o desconheci
do. Ele cairá para uma morte certa, mas seu porte considerável blo
queará o trole, salvando cinco vidas. Pergunta: Você o empurraria? 

Neste caso você poderia dizer: estamos diante de um "verda
deiro" dilema. Embora o número de vidas em jogo seja exatamen-
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te o mesmo do primeiro exemplo (cinco para um), estar num jogo 
nos torna mais circunspectos e nervosos. Mas por quê? 

Greene acredita que tem a resposta. Ela está relacionada às di
ferentes regiões climáticas do cérebro. 

O caso 1, segundo ele, é o que poderíamos chamar de dilema 
moral impessoal e envolve áreas do cérebro como o córtex pré-
-frontal e o córtex parietal posterior (em particular, o córtex para-
cingulado anterior, o polo temporal e o sulco temporal superior), 
mais relacionados à nossa experiência objetiva de empatia fria: 
raciocínio e pensamento racional. 

O caso 2, por outro lado, é o que poderíamos chamar de dilema 
moral pessoal. Ele atinge o centro da emoção do cérebro, conheci
do como amígdala: o circuito da empatia quente. Exatamente 
como a maioria das pessoas da população, os psicopatas dão pou
ca atenção ao dilema apresentado no caso 1. No entanto - e é aí 
que o caldo engrossa -, ao contrário das pessoas normais, eles 
também dão muito pouca atenção ao dilema do caso 2. Os psico
patas, sem titubear, se mostram muito felizes em jogar o homem 
gordo sobre os trilhos. 

Para confundir ainda mais as coisas, essa diferença de com
portamento é espelhada, bastante claramente, no cérebro. O pa
drão de ativação neural tanto nos psicopatas como nas pessoas 
normais está bem harmonizado na apresentação de dilemas mo
rais impessoais, mas diverge drasticamente quando as coisas se 
tornam um pouco mais pessoais. 

Suponha que, de repente, eu o introduzisse num aparelho de 
MR1 funcional e lhe propusesse dois dilemas. O que eu observaria 
quando você estivesse prestes a negociar seus campos minados 
morais? Bem no momento em que a natureza do dilema cruzasse 
a fronteira do impessoal para o pessoal, eu veria sua amígdala e os 
circuitos do cérebro a ela associados, o córtex orbitofrontal me
dial, por exemplo, cintilando como numa máquina de fliperama 
E eu testemunharia o momento, em outras palavras, em que a 
emoção coloca a moeda na fenda. 

Mas num psicopata eu só veria escuridão. O cassino neural ca
vernoso seria fechado com tábuas e abandonado - a travessia do 
impessoal para o pessoal ocorreria sem nenhum incidente. 

A MISTURA DO PSICOPATA 
A questão sobre o que é preciso para ser bem-sucedido numa dada 
profissão, entregar a mercadoria e concluir o trabalho, não é assim 
tão difícil quando se chega lá. Juntamente com o conjunto de habi
lidades implícitas necessárias para desempenhar tarefas específi
cas em direito, finanças, ou qualquer campo de empreendedoris-
mo, existe uma seleção de caracteres que codificam pretensões 
mais altas. 

Em 2005 Belinda Board e Katarina Fritzon, então na Universi-
ty of Surrey, na Inglaterra, realizaram uma pesquisa para desco
brir exatamente o que tornava os líderes empreendedores confiá
veis. Elas queriam descobrir quais eram as facetas fundamentais 
da personalidade que distinguiam as pessoas que viravam para a 
esquerda ao embarcar num avião das que viravam para a direita. 

Belinda e Katarina formaram três grupos - administradores 
de empresas, pacientes psiquiátricos e criminosos hospitalizados 
(os psicopatas e os que sofriam de outras doenças psiquiátricas) -
e compararam suas respostas num teste de perfil psicológico. A 
análise revelou que muitos atributos psicopáticos foram, na ver
dade, mais comuns em líderes administradores de empresas que 
nos chamados criminosos perturbados - atributos como charme 

superficial, egocentricidade, persuasão, falta de empatia, inde
pendência e determinação. A principal diferença entre os grupos 
foi mais perceptível nos aspectos "antissociais" da síndrome: in
dicadores de transgressão à lei, agressão física e impulsividade 
dos criminosos (para voltar à nossa analogia anterior) foram 
mais acionados. 

Outros estudos parecem confirmar o cenário de "cartas embara
lhadas", em que a fronteira entre a psicopatia funcional e disfuncio
nal depende não da presença dos atributos psicopáticos em si, mas 
dos níveis e da forma como são combinados. Mehmet Mahmut e 
seus colegas da Macquarie University, em Sydney, evidenciaram re
centemente que padrões de disfunção cerebral observados tanto 
em criminosos psicopatas como em não criminosos mostram dife
renças dimensionais e não discretas. Isso, sugere Mahmut, significa 

que os dois grupos não devem ser 
vistos como populações qualitati
vamente distintas, mas ao contrá
rio, ocupando posições diferentes 
no mesmo contínuo. 

Numa vertente similar (tal
vez de tecnologia não tão alta) 
solicitei a alunos do primeiro 
ano de graduação que imaginas
sem ser administradores numa 
empresa de recolocação no mer
cado profissional. Eu lhes disse: 
"Impiedosos, corajosos, encan
tadores, amorais e determina
dos". "Imagine se você tivesse 
um cliente com esse perfil. Para 
que tipo de emprego você acre

dita que ele poderia ser indicado?" 
As respostas não poderiam ter sido mais esclarecedoras. Dire

tor executivo, espião, cirurgião, político, militar; todos surgiram 
inesperadamente na mistura, entre matadores seriais, assassinos 
ou assaltantes de banco. 

"A capacidade intelectual por si só é apenas uma forma elegan
te de último segundo", confidenciou-me um diretor executivo 
bem-sucedido. "Lembre-se, não é à toa que eles a chamam de pos
te escorregadio. O caminho para o topo é árduo. Mas é mais fácil 
de escalar se você se apoiar em outros. Mais fácil ainda se eles 
acharem que terão alguma vantagem." 

Jon Moulton, um dos mais bem-sucedidos investidores em ca
pital de risco, concorda. Numa entrevista recente para o Finan
cial Times ele coloca a determinação, curiosidade e insensibilida
de como seus três mais valiosos caracteres da personalidade. 
Nenhum problema quanto aos dois primeiros. Mas e a insensibi
lidade? O mais importante sobre a insensibilidade, explica Moul
ton, é que "ela permite que você durma enquanto os outros não 
conseguem fazer isso". 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 11, n. 126, p. 74-77, nov. 2012.




