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(Com o depoimento de Norma, 50 anos, dona-de-casa do Guarujá (SP), 

mãe de Guilherme, 28, diagnosticado como psicopata) 

Ah, mas a pessoa fará todos os teus desejos; tratará da maneira mais meiga possível; falará 

tudo o que você quer ouvir; gostará de tudo o que você gostar; concordará sempre com você. 

Um excelente parceiro, não?  Espere. Antes da resposta, tenha certeza que esse alguém pode 

sofrer de psicopatia, e pode estar usando, você, para conseguir o quer. 

Com isso, é indubitável pensar que psicopatas não são só aqueles famosos assassinos em série 

tipicamente vistos em filmes de terror ou vilões de novelas . Não importa como seja. 

Psicopatas sofrem sempre os mesmos problemas: uma total ausência de compaixão, nenhuma 

culpa pelo que fazem ou medo de serem pegos, além de inteligência acima da média e 

habilidade para manipular quem está em volta. Nada mais. Mas o importante é esclarecer que 

os tais indivíduos que possuem personalidades psicóticas podem estar em qualquer lugar, 

inclusive ao seu lado. A ideia de que pessoas dessa índole são agressivas e violentas foi um 

subterfúgio usado pela mídia para justificar, muitas vezes, os motivos de certas maldades 

cometidas por personagens. 

Apesar de serem poucos os casos explicitados, a doença não se trata de 

raridade. Psiquiatras admitem que há uma quantidade bem “generosa” 

de psicopatas na sociedade. “De 1% a 3% da população tem esse 

transtorno. Entre os presos, esse índice chega a 20%”, afirma a 

psiquiatra forense Hilda Morana, do Instituto de Medicina Social e de 

Criminologia do Estado de São Paulo (Imesc). Consequentemente, uma pessoa a cada 30 

poderia ter traços da Psicopatia. Acredita-se, hoje, que mais de cinco milhões de brasileiros 

são incapazes de sentir emoções e matar sem ao menos sentir culpa. Isso não indica que 

existam cinco milhões de assassinos temerosos em nosso país, mas, sim, cinco milhões de 

pessoas que eventualmente podem matar, caso o que queira não venha da maneira mais fácil. 

Ou, no mínimo, desapontar parentes ou amigos por não corresponderem a certos sentimentos. 

Eis mais um traço: “Eles tratam as pessoas como coisas”, afirma o psiquiatra Sérgio 

Rigonatti, do Instituto de Psiquiatria do HC. Em tese: assim como daltónicos não conseguem 

ver cores, psicopatas não conseguem enxergar emoções. Não as enxergam e nem as sentem. 

Por isso a dificuldade destes em se colocar no lugar dos outros. 

“Quando assaltei um banco, notei que uma caixa começou a tremer e a outra vomitou em 

cima do dinheiro, mas não consigo entender por quê. Na verdade, não entendo o que as 
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pessoas querem dizer com a palavra «medo»”. (Relato de um dos presos entrevistado pelo 

psiquiatra Robert Hare). 

De todos os artifícios, MENTIR é o número 1. É bem verdade que todos mentem, mas 

sociopatas fazem isso todo tempo e com todo mundo, inclusive com eles mesmos. São 

profissionais da mentira e usam disso para sobreviver. 

Outro atributo-chave de uma mente psicótica é a falta de 

remorso. Nada deixa o indivíduo com peso na consciência. O 

que diferencia o psicopata de “todo mundo” é que um erro não 

vai fazer com que ele sofra. Sempre vai ter uma desculpa. E por 

pensar que não está fazendo nada de errado, comete os crimes 

várias vezes. “Eles queriam morrer”, disse Francisco das Chagas após ter confessado matar 

41 garotos no Estado do Maranhão. 

O problema, na verdade, não é saber que existe a falta de emoção, porque psiquiatras já 

afirmaram isso há tempos. Porém, é saber por que existe essa insensibilidade. “A crença de 

que tudo é causado por famílias instáveis ou condições sociais pobres nos faz fingir que o 

problema não existe”, afirma Hare. Mas a própria neurologia já explica dizendo que os 

“circuitos” dos cérebros dos psicopatas são fisicamente diferentes dos de pessoas sem 

nenhuma debilidade mental. Daí a incompetência que os sujeitos com transtorno anti-social 

têm para sentir o que é certo e o que é errado. 

Apesar de se saber que a estrutura cerebral é formada na infância, alguns psiquiatras procuram 

causas genéticas para esta doença, pois acreditam que atitudes psicóticas não dependem do 

contexto e nem da criação. Ressaltam: não é o fator principal, mas pode contribuir. 

Resta saber se irão encontrar uma cura para o afetado e para quem é afetado por ter alguém 

com esta debilidade mental na família ou o ter em algum ciclo social. O pior de ainda não ter 

uma cura, é não saber quem é a real pessoa que está do seu lado pronta pra saciar seus anseios 

sem o teu consentimento. E quando descobri? Tarde demais. Ele mentia muito. Armava um 

teatro para nos transformar em culpados. Não tinha apego nem responsabilidade. Não evitava 

falar coisas que deixassem os outros magoados. Nunca pensou que, se fizesse alguma coisa 

ruim, os pais ficariam bravos. Na escola, ele não obedecia a ordens. Se não queria fazer a 

lição, não tinha ninguém que o convencesse. A inteligência dele até era acima da média, mas 

um mês ele tirava 10 em tudo e no outro tirava 0. Dos 3 aos 25 anos, ele rodou comigo por 

psicólogos. Foi uma busca insana. Começamos a tratar pensando que era hiperatividade, ele 

tomou antidepressivos e outros remédios. Nada deu certo. Pessoas como o meu filho 

conseguem manipular psicólogos com facilidade. E os pais se tornam os grandes culpados. 

Quando descobri o problema, com uma psiquiatra, foi uma luz para mim. Hoje sei que 
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pessoas como ele inventam um mundo na cabeça. É um sofrimento para os pais que convivem 

com crianças ou com adultos assim. Hoje, temos que vigiá-lo e carregá-lo pela mão para tudo 

que é canto. Senão, ele rouba coisas ou arma histórias. Fica 3 meses em cada emprego e pára, 

diz que não está bom. O problema nunca é com ele, sempre os outros é que estão errados. Eu 

ainda torço para que tenha um remédio, porque viver assim é muito ruim. Se está tudo bem 

agora, você não sabe qual vai ser a reação daqui a 5 minutos. É como uma bomba relógio, 

uma panela de pressão que vai explodir. Nunca dá pra saber exatamente o que ele pensa nem 

para acreditar em alguma coisa que ele promete. Às vezes penso que deveriam criar uma 

sociedade paralela só para sociopatas, mas uns matariam os outros, com certeza. Para não 

correr o risco de botar no mundo outra pessoa dessas, convencemos nosso filho a fazer 

vasectomia. Dói muito dizer que seu filho é um psicopata, mas fazer o quê? Matar você não 

pode. Tem que ir convivendo na esperança de que um dia a medicina dê conta de casos assim. 

(Depoimento de Norma, 50 anos, dona-de-casa do Guarujá (SP), mãe de Guilherme, 28, 

diagnosticado como psicopata) 

Em tese, as características são: 

Charme 

Tem facilidade em lidar com as palavras e convencer pessoas vulneráveis. Por isso, torna-se 

líder com frequência. Seja na cadeia, seja em multinacionais. 

Inteligência 

O QI costuma ser maior que o da média: alguns conseguem se passar por médico ou 

advogado sem nunca ter acabado o colegial. 

Ausência de culpa 

Não se arrepende nem têm dor na consciência. É mestre em botar a culpa nos outros por 

qualquer coisa. Tem certeza de que nunca erra. 

Espírito sonhador 

Vive com a cabeça nas nuvens. Mesmo se a situação do sujeito estiver miserável, ele só fala 

sobre as glórias que o futuro lhe reserva. 

Habilidade para mentir 

Não vê diferença entre sinceridade e falsidade. É capaz de contar qualquer lorota como se 

fosse a verdade mais cristalina. 

Egoísmo 

Faz suas próprias leis. Não entende o que significa “bem comum”. Se estiver tudo ok para ele, 

não interessa como está o resto do mundo. 

Frieza 



Não reage ao ver alguém chorando e termina relacionamentos sem dar explicação. Sabe do 

cara que “foi comprar cigarro e nunca mais voltou?” Então. 

Parasitismo 

Quando consegue a confiança de alguém, suga até a medula. O mais comum é pedir dinheiro 

emprestado e deixar para pagar no dia 31 de fevereiro. 

 

Comentários 

1. Bruna Feijó diz: 

Junho 15, 2009 às 4:55 pm 

A reportagem é excelente para revista…AMEI (maiúsculas alegorizantes) huhuhuhu. 

2. Bruna Feijó diz: 

Junho 15, 2009 às 5:01 pm 

Sabe, acho meio problemática a questão de que os psicopatas tem uma região no 

cérebro diferente, afinal será q todos eles são fisicamente debilitados? Égua deve ser 

muito triste para uma mãe admitir q o filho é um psicopata, muito comovente a 

história dela. Ass: Sua Fã. Huhuhu.  

3. Louize Marques diz: 

Junho 15, 2009 às 9:28 pm 

Parabéns, Flávio! O teu texto está muito bom. E o que escreveste só veio a comprovar 

que os psicopatas não são somente aqueles personagens de filmes e seriados. Aqui 

mesmo em Belém estamos cansados de ver e ouvir casos de psicopatas que matam e 

assumem isso tranquilamente. 

4. Uriel diz: 

Junho 16, 2009 às 12:01 pm 

Égua Flávio, gostei muito com teu texto! Lembrou umas conversas que tenho com 

uma amiga psicóloga, onde ela ria dos meus conceitos de psicopatia, dizendo que não 

era só de Floras e Lecters que se enchiam os consultórios. Só fiquei meio confuso 

quando usaste ‘psicopatia’ e ‘sociopatia’, sem delimitar muito bem se são a mesma 

coisa, coisas similares ou o que seja. 

5. Brenda Lee diz: 
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Junho 19, 2009 às 1:24 am 

Será que há remédio para a ‘frieza hereditária’ ou um antídoto para a ‘frieza 

adquirida’? Bem, ao menos sabemos que a(s) doença (s) existe(m). Muito bom, 

Flávio! =) 
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