
á 50 anos, um experimento hoje considerado clássico, conduzido 
pelo psicólogo americano Stanley Milgram, da Universidade Yale, 
colocou em dúvida os valores morais e a bondade de pessoa pacatas 
e comuns - e ainda hoje provoca discussões. A experiência pretendia 
explicar crueldades praticadas por adeptos do nazismo e se propunha 

a investigar de que maneira indivíduos tendem a obedecer às autoridades, mesmo 
quando as ordens contradizem o bom-senso. Os voluntários foram orientados a 
fazer perguntas a outros participantes, e, caso as respostas estivessem erradas, 
deviam submetê-los a choques elétricos cada vez mais intensos. O que eles não 
sabiam, entretanto, é que as descargas não provocavam dor de verdade - a reação 
das "vítimas" não passava de encenação, pois haviam sido instruídas por Milgram 
a simular o desconforto. Os resultados foram surpreendentes: cerca de dois terços 
daqueles que infligiam o castigo revelaram-se bastante dispostos a levar adiante as 
medidas punitivas e, mesmo percebendo a intensidade do sofrimento que causavam, 
muitos chegaram a ponto de colocar a mão dos que respondiam no dispositivo que 
(segundo acreditavam) disparava os choques quando as pessoas erravam. 

Havia, porém, uma variação importante: se a maioria dos participantes fosse 
instruída a não punir os colaboradores, aqueles que recebiam orientação diferente 
em geral também se negavam a fazê-lo, numa clara tentativa de igualar-se ao grupo. 
Os resultados da experiência foram apresentados pela primeira vez em 1963, no 
artigo "Behavioral study of obedience", publicado no periódico científico Journal 
of Abnormal and Social Psychology. O trabalho teve grande repercussão - no ano 
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seguinte Milgram recebeu o prêmio anual em psicologia 
social, conferido pela Associação Americana para o Avanço 
da Ciência. 

Considerando os resultados, é aceitável traçar uma ana
logia com os regimes ditatoriais, empenhados em persuadir 
cidadãos comuns a obedecer ordens de executar atos terrí
veis sem sinal de estranhamento. Importante: não se trata 
de agir descontroladamente em um momento de raiva, mas 
de aceitar calmamente uma determinação - mesmo que o 
ato cause grande mal a alguém. Dependendo do contexto, 
as pessoas podem simplesmente ser levadas a crer que 
não devem exprimir sua vontade e a tomar opiniões alheias 
como suas próprias "verdades". 

Um exemplo disso ocorreu em 1994, em Ruanda, quando 
civis pertencentes ao grupo ético hutu empreenderam um 
massacre de integrantes da etnia tutsi, matando milhares de 
pessoas (incluindo crianças e idosos) a golpes de machado e 
facão. Um dos detalhes mais aterradores: muitas das vítimas 
eram colegas, vizinhos e até parentes dos assassinos. 

Situação igualmente assustadora foi o assassinato 
de 38 mil pessoas (e a prisão de outras 35 mil, enviadas 
para campos de concentração) durante a Segunda Guerra 
Mundial pelo 101° batalhão de reserva da polícia alemã. 
A sequência de crueldades e assassinatos cometidos por 
soldados e oficiais do exército é revoltante, mas até certo 
ponto "compreensível". O que chama a atenção é que essa 
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outro não é reconhecido como um semelhante 
e sim como um ser inferior, que não merece 
a consideração que teríamos por um igual e 
pode ser encarado como uma ameaça que 
deve ser eliminada. No mesmo artigo, o cria
dor da psicanálise concorda com as palavras 
do psicólogo Gustave Le Bon (1841-1931) ao 
mencionar que, quando as pessoas se reúnem 
em grupo, inibições individuais tendem a ser 
liberadas e atitudes cruéis, brutais e destrutivas 
que estavam latentes "como relíquias de uma 
época primitiva" são despertadas, fazendo com 
que a conduta ética seja muito inferior àquela 
que se teria individualmente. 

CERTO OU ERRADO 
Freud cita também William McDougall, autor de 
A mente grupal, de 1920. Segundo o professor 
de psicologia social da Universidade Harvard, 
para que membros de uma multidão formada 
de maneira ocasional possam constituir um 
grupo, é necessário que seja satisfeita uma 
condição básica: as pessoas precisam ter um in
teresse em comum, uma inclinação emocional. 
McDougall ressalta que quanto maior for essa 
"fluência psíquica", espécie de "homogeneida
de mental", mais facilmente será constituído 
o grupo e mais intensas serão suas manifes
tações. O resultado mais notável e também o 
mais importante é a exaltação ou intensificação 
da emoção de cada integrante do grupo. 

Aliada a isso, a necessidade de agradar, de 
sentir-se aceito, pode amortecer certas crenças 
e padrões de comportamento que, se a pessoa 
estivesse sozinha, dificilmente questionaria. 
Mas a identificação - entendida por Freud 
"como a mais remota expressão de um laço 
emocional com outra pessoa" - faz com que, 
em algumas circunstâncias, nos misturemos 
perigosamente. É inegável que a identificação 
é um processo fundamental na constituição 
psíquica do sujeito. A criança tem nas figuras 
parentais seus modelos e os toma como ideais. 
Mais tarde, na vida adulta, a identificação (que 
funciona como um laço entre os integrantes 
de um grupo) tende a se repetir, geralmente 
de maneira inconsciente (e, neste momento, 
não mais de forma constitutiva) em relação 
a pessoas que ela encontra ao longo da vida. 

Em sua obra, Freud chega a comparar a 
formação de grupo à hipnose, já que ambos 

os fenômenos comportam um estado de re
gressão e, quando ocorrem, são abrandadas 
as relações conflitantes entre o eu e o ideal de 
eu, ainda que temporariamente. Tudo isso faz 
pensar que a ânsia por ser acolhido, valorizado 
e reconhecido pode tolher nossa capacidade 
de questionar e escolher o que de fato acre
ditamos ser certo ou errado, colocando em 
xeque valores éticos e morais (veja quadro 
ao lado). Podemos agir, apesar de adultos, 
como crianças que pouco se importam com 
o desconforto alheio, desde que seus desejos 
e necessidades imediatos sejam atendidos -
como se não existissem consequências. 

Mas vale lembrar que sob a influência da 
sugestão, os grupos também são capazes de 
realizações nobres, abnegação, desprendimen
to e devoção a ideais elevados, enriquecendo 
a capacidade individual de motivação. E, em 
muitos casos, é possível afirmar que uma 
pessoa pode ter seus padrões morais eleva
dos pelo grupo. Por via das dúvidas, convém 
manter olhar crítico em relação às opiniões, 
decisões e veredictos da maioria que parecem 
"obviamente corretos". E, principalmente, 
desconfiar do quanto pode parecer "natural" 
e até "necessário" fazer com que o outro sofra 
porque "nós" estamos certos. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: O segredo da decisão, São Paulo, n. 35, p. 56-59, 2013.




