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RESUMO
Este  trabalho  visa  compreender  sobre  a  psicopatia  em geral  e  sua  correlação  com  a  corrupção  política  visando
demonstrar as características, aspectos, e os porquês desse desvio de personalidade, além de sua influência neste
momento político catastrófico que vivemos, sempre almejando alcançar algumas respostas sobre essa busca desmedida
pelo poder e dinheiro passando por cima de qualquer coisa e sem pensar nas consequências, sendo que busca-se a
compreensão  e  a  dimensão  desse  problema  psíquico,  quais  suas  fontes,  de  onde  surgem e  como  surgem para
tentarmos  elucidar  este  mal.  Foram  pesquisadas  a  crise  política  que  estamos  enfrentando,  as  terminologias,  a
psicopatia, suas características, peculiaridades, efeitos, seu possível desenvolvimento e a forma como atinge a vida
adulta e a agressão instrumental utilizada pela maioria dos políticos.
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1 INTRODUÇÃO

A psicopatia  está diretamente relacionada a algumas disfunções cerebrais,  este pode ser
causado por uma junção de fatores e não a apenas um. Seria equivocado dizer que esta seria
causada por um fator específico, nota-se os mais estudiosos que este pode ser uma divisão de
inconsciente  em  três  partes,  sendo  elas:  “id”  desejo  de  satisfação  imediata  de  seus  impulsos
primitivos; “ego” trata-se de sua parte consciente em contato com a realidade externa que se perfaz
o comportamento de cada indivíduo; e o “superego” este trata-se do inconsciente que é moldado e
capta valores morais, culturais e convivência familiar.

Este  problema  foi  taxado  como  um distúrbio  mental  grave  e  quem o  possui  desenvolve
sintomas  de  egocentrismo,  comportamentos  antissociais  e  amorais,  tem  uma  diminuição  de
capacidade de empatia, associa-se com competência social e liderança e este é tomado por uma
atitude  de  dominância  desmedida,  ou  seja,  passando  por  cima  de  ordens  e  moral,  não
demonstrando arrependimento ou remorso pelos atos praticados. Ainda, é considerado expressão
patológica  da agressão instrumental  que se  trata  de  quando o  indivíduo comete  algum tipo  de
agressão de forma planejada que tem como finalidade alcançar um objetivo independentemente do
dano que seu ato causará, geralmente um crime no qual não o causará algum tipo de preocupação
em relação às vítimas e nem remorso.

O psicopata acha que pode viver de acordo com suas próprias regras e são vaidosos acham
que sua existência é de extrema importância e relevância, acham que tem muito valor perante todos,
são sempre o centro do universo, seres superiores, todavia, não há familiaridade com dados ou fatos
de valores pessoais, não conseguindo entender como as outras pessoas conseguem ter este tipo de
sentimento, sabemos que eles não têm este sentimento em nenhum ponto de sua consciência, ou
seja, é vazio. A grande maioria dos psicopatas conseguem agir ao contrário das leis, costumes,
valores morais, e vivem fora das prisões, andando no nosso meio, fazendo as mesmas coisas que
fazemos sem a preocupação de violar algo determinado ao qual todos nós seguimos para um bom
convívio social, mas estes ainda não perderam o contato com a realidade podem se moldar e entrar
e sair de uma situação complicada para a grande maioria facilmente, tem o dom de usar as palavras
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para ludibriar as pessoas e usa o que sabe a seu favor, apesar de outras doenças mentais terem
alucinações, angústias e etc., o psicopata não apresenta nenhum desses sinais, ou seja, ele é frio e
calculista e sabe onde quer chegar.

Cada vez que se liga a televisão, rádio ou entra em sites de notícias observamos que em
todos eles há um tempo ou espaço destinado a falar da corrupção atual que vivemos, e praticamente
todos os representantes do povo estão envolvidos junto de seus partidos, é uma verdadeira luta dos
bons contra os maus, porém, eles nunca assumem que são os maus e apontam o dedo para o
próximo para se eximir da culpa, tentando enganar a si mesmo numa visão distorcida que nunca
será  pego.  Quando  dizemos  corrupção  atual  falamos,  desde  quando  estourou  o  escândalo  do
mensalão, mas sabemos que sempre houve corrupção e esta era mascarada nos dias de hoje com
a lava jato sendo tão falada e tão escancarada pergunta-se se eles perderam o medo de punições
ou nunca o tiveram?

Visando o contexto no qual vivemos desse desenfreado momento catastrófico de corrupção
indaga-se o porquê de tantos crimes políticos, e uma análise aprofundada do assunto nos faz refletir
sobre o que há por trás disso, o que leva uma pessoa a desviar milhões de reais de um país de
terceiro  mundo,  onde  se  retrata  todos  os  dias  e  a  todo  momento  por  meio  dos  canais  de
comunicação as tragédias como: pessoas morrendo em filas de hospitais, cidades inteiras tomadas
por bandidos, jovens e crianças servindo de escudo para o crime e como se não bastasse, viciados
em drogas destruindo famílias inteiras. Observando esse contexto procuramos buscar e entender o
que está acontecendo com nosso país,  seria por falta  de investimento em escolas e hospitais?
Educação vem de casa sim, mas e se essas famílias não estruturadas têm seus filhos sem o direito
à educação conforme previsto na carta magna o que será dessas crianças num futuro próximo? Por
qual motivo o Estado deixa de investir em educação? Será que pelo fato de precisar de pessoas
alienadas vítimas das mídias sem instrução de seus direitos e deveres, não investem em hospitais
para que a população se perfaça e o Estado se exima de tais obrigações. Essa indagação todos nós
já fizemos. Os representantes que escolhemos e colocamos para realizar nossos interesses estão
na contramão, pode-se dizer que há um egoísmo por parte deles, sem se preocupar com o próximo,
eles vão desenfreadamente em busca de seus interesses pessoais para a sua realização, ora, isso
se encaixa perfeitamente no que fora supramencionado, onde fica o remorso? Não há!

Há  uma  clara  ligação  entre  a  psicopatia  e  os  políticos  corruptos,  nota-se  claramente  as
características e efeitos nestes, que se dizem buscar os nossos interesses da população em geral,
existe nesse meio a ganância, egocentrismo, egoísmo e a falta de escrúpulos mascarados em pele
de cordeiro, vejamos também que estes mesmo sabendo da situação atual não produzem nenhum
interesse em melhorar a contexto do país e nem remorso pelo fato de roubar milhões dos cofres
públicos enquanto temos uma guerra aqui fora. São claramente psicopatas no meio de nós, em
busca de seus interesses passando por cima de tudo e todos, com forte influência, poder e dinheiro
este que nos pertence e fazem com que o mundo de quem não está no mesmo patamar que eles se
tornem um verdadeiro inferno.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Fora  utilizado  nesta  pesquisa  de  artigo  científico  materiais  bibliográficos,  para  que  se
chegasse ao esperado de referenciais teóricos, baseados na pesquisa de obras, o método utilizado
é o dialético, pois, este analisa os fatos inseridos num contexto social.
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O  resultado  que  se  espera  com  a  presente  pesquisa  é  proporcionar  aos  indivíduos
compreensão acerca do distúrbio mental ou emocional grave que pode ser caracterizado pelo desvio
de caráter acarretando vários outros sintomas, além dos já mencionados. Destacando ainda a frieza
e a inflexibilidade em receber castigos e punições, indicando que a psicopatia relaciona-se com o
fato de um indivíduo que está no poder e que tenha ganhos altos, em relação à maioria do grupo
social ou a grande maioria da população do nosso país, e, ainda assim se utilizar do seu status e
profissão para uma interferência danosa dessa prática em nossas vidas, e de forma indireta matar
milhões de pessoas e prejudicar o futuro de tantos outros milhões. Busca-se entender a ligação
entre  a  psicopatia  e  a  corrupção  política,  como  elas  se  interligam,  como  é  desenvolvido  esse
distúrbio, sintomas, características, seus efeitos e consequências danosas no nosso convívio social.

4 CONCLUSÃO

Analisando o conceito, características e efeitos da psicopatia chegamos à conclusão de que
há sim uma evidente ligação entre políticos corruptos e a psicopatia por sua busca incansável por
poder e liderança gerando falta de empatia e comportamentos antissociais e amorais, ambos estão
interligados, pois, um dos sintomas da psicopatia é que o indivíduo tem uma rejeição em receber
ordens, em aceitar ser liderado, deseja sempre estar no controle, tem dificuldades em se relacionar
pela ausência de empatia, dor ou amor pelo próximo, sendo incapaz de se colocar no lugar do outro,
não há piedade, não há dó, pena ou qualquer sentimento de afeição, estes sentem uma vontade
imensa quase que incontrolável  de  controlar  tudo ao seu redor,  na  falsa  ilusão que tudo sairá
perfeito, que não há como dar errado ou que se der errado irão se safar por possuírem a falsa idéia
que são mais inteligentes, muito vaidosos, acham que são indispensáveis, insubstituíveis, únicos e
extremamente importantes. 

Durante algumas pesquisas uma características comum do psicopata que notamos é que este
gosta de estar em evidência, saber que seu nome está em evidência na mídia,  torna-se quase
música para seus ouvidos, acredita-se que muitos cometem atrocidades exatamente para estarem
em evidência, para serem reconhecidos por todos, há uma inversão de valores aí, ao invés de ser
reconhecido pelo bem será reconhecido pelo mal, uma pessoa que gosta de ser reconhecida pelo
mal que causa só pode ser um psicopata sem sombra de dúvidas! Não há o que discutir à respeito
dos fatos,  é  inegável  os traços de psicopatia  nos políticos  corruptos,  conforme todo o  trabalho
demonstrou a ligação entre uma coisa e outra é visivelmente clara.
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