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O psicopata não tem remorso. Por isso é quase impossível que 
se arrependa. O arrependimento não faz parte de seu perfil. 
Além dessas características, a psicopatia apresenta outras 
características como estilo de vida dependente de outras 
pessoas, manipulação, relações sociais de curta duração e 
realização de atitudes ilegais de forma repetida. 
Se você chegou até aqui sem saber se já viu algum psicopata de 
perto, vou continuar ajudando a lhe esclarecer: É um transtorno 
em que existe um padrão de desprezo e violação dos direitos dos 
outros. [...] Em 1941, no livro A Máscara da Sanidade, o 
psiquiatra norte-americano Hervey M. Cleckley popularizou o 
conceito que descrevia psicopatas como uma espécie de homicidas 
charmosos e calculistas. Mas os manuais de transtornos mentais 
sempre evitaram o termo devido à falta de consenso na 
comunidade médica sobre a precisão do transtorno descrito por 
Cleckley. Na prática, pessoas que sofrem do transtorno estão mais 
próximas de políticos corruptos, executivos frios e chefes 
carrascos do que de assassinos à la Dexter ou Hannibal Lecter. 
(veja) (grifei...)                            .................................. 
Por se tratar de distúrbio mental muito próximo do caráter do 
sujeito e de gênese determinada de forma imprecisa, o 
tratamento é muito difícil. Alguns medicamentos 
eventualmente utilizados têm resultados incertos e de pouco 
resultado. Como o sujeito-tipo apresenta distúrbios de 
relacionamento social e de negação de regras do direito comum 
estabelecidas no processo civilizatório, balizadoras das Relações 
Estado-Sociedade, parece que o tratamento seria uma 
recondução do elemento a uma sociabilidade compatível com 
essas regras. Evidentemente, essa medida terapêutica tem 
escassas chances de mudar a “natureza” da pessoa.  
Palavras e expressões como compaixão, empatia, solidariedade, 
clemência, altruísmo, piedade, tolerância, alteridade, 
generosidade, benevolência, reconhecimento de culpa, respeito 
aos direitos humanos e à diversidade não constam do dicionário 
do psicopata. Se você já reconheceu o “seu” psicopata que já viu 
de perto, a ponto de influenciar na sua vida, deve se perguntar: 
será que lá no fundo, bem no fundo do psicopata, não há algum 
sentimento humano? Bem, a resposta é simples.  
Todos os sentimentos do perfil psicopático são humanos, mas 
não são encontrados no pequeno glossário acima. 

............................. 
No caso de políticos com mandato, a suspeita (ou certeza com 
base nos critérios de Hare) não é capaz de servir como 
impedimento do mandato, pois não há previsão legal no Brasil. 

 

Para um psicopata perder o mandato, é preciso configurar (pelo 
menos) um crime e seguir o trâmite legal. A questão é que um 
crime que não é executado pelo elemento com as próprias mãos 
e, se possível pego com a boca na botija. Recentemente, no Rio 
de Janeiro, o vereador Dr. Jairinho perdeu o mandato pelo 
crime do menino Henry. O elemento foi e é tido por muitos como 
psicopata, em virtude de muitas das características descritas. 
Um caso famoso foi o do deputado federal Hildebrando Pascoal. 
Cassado em 1998, o político, ex-Coronel da Polícia Militar do 
Acre, liderava um grupo de extermínio e ficou conhecido como 
o deputado da motosserra, um dos instrumentos utilizados para 
eliminar suas vítimas, com requintes de crueldade. Parece 
haver um consenso de que esse elemento era um psicopata 
típico, desses que faz a “sua justiça” com as próprias mãos.     
Atualmente, no Brasil, a palavra tem sido ouvida muito 
frequentemente em artigos, entrevistas, audiências, laives e 
oficinas, CPIs para definir comportamentos absolutamente 
antissociais de vários políticos, incluindo o mais alto escalão da 
República. Com a Pandemia do Covid-19, os motivos da 
profusão das expressões psicopatia/psicopata e sociopatia / 
sociopata devem-se à defesa de pontos-de-vista desses elementos 
que divulgam notícias falsas, posicionam-se contra os direitos 
humanos, contrariam as evidências científicas sobejamente 
comprovadas e assumem comportamentos pessoais que 
contrariam os regramentos e legislações estabelecidos para a 
proteção da população. A nota antissocial mais marcante é que 
essas situações são criadas por esses elementos políticos em 
solenidades e eventos oficiais, contrariando regras 
institucionais e até mesmo internacionais. Mas é bom salientar 
que mesmo antes da pandemia, os sinais de psicopatia já eram 
visíveis em muitos desses políticos, como por exemplo, na defesa 
da tortura. A depender do cargo político ocupado por um 
elemento-tipo, as situações põem em risco o Estado 
Democrático de Direito.          ......................................... 
Na primeira semana de setembro de 2021, fui pagar uma dívida 
com a irmã de minha mãe, tia Zenaide, que mora em Caruaru, 
distante uns 130 km aqui de Recife. Estava devendo à tia uma 
visita de carinho. Ela é minha meio-mãe, mas a sempre falta de 
tempo e a pandemia fez o tempo correr. Depois da recepção 
amorosa com bolo de rolo e muita conversa boa de fazer o 
coração sorrir fui ver uma motociata do presidente da 
República. Nunca fui bom de cálculo, mas calculei que no 
percurso, onde estava a maior concentração de pessoas, que fui 
acompanhando com a maior tolerância possível contei umas 350 
pessoas assim, digamos, mais entusiasmadas, com camisas, 
bandeiras, gritos histéricos etc. Isso fora os duzentos e vinte 
motoqueiros que contei. Após o episódio recorri ao meu amigo 
médico e ele me confirmou: calcule 4% de psicopatas na 
motociata, entre os motoqueiros e os mais efusivos com o “mito”. 
Por isso garanto: eu já vi de perto 23 psicopatas ou, no mínimo, 
altamente suspeitos. Ainda bem que são poucos, mas por via das 
dúvidas que Deus nos proteja deles....  ■ ■ ■ 

Nota final: Agradeço a paciência de vocês e ao meu amigo que me forneceu inúmeras 

fontes de informações e reflexões esclarecedoras. Até breve! 
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