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“No início criou Deus o céu e a Terra, e 

a Terra era sem forma e vazia (...).”

Gênesis 1:1



• Questão central do Cristianismo:
– De onde surge o mal

– Como não optar por ele 

• Origem do mal 
– Rebelião de Lúcifer

• Ameaça ao conceito de livre-arbítrio

• Solução: teoria da bruxaria

• Pessoas que dariam lugar ao mal, cuja origem era 
espiritual



• Séculos XVI a XVIII – revolução científica 

• Necessidade de encontrar outra origem para o mal

• Esquirol – século XIX – monomania

– Loucura lúcida

– Imperceptível até surgir o ato insano (frequentemente um crime)

• “O livre arbítrio é uma ilusão”. - Lombroso

• Solução: 1891

• J. L. A. Koch - Inferioridades psicopáticas

– Pessoas que, mesmo não sendo doentes ou retardadas, 

persistiam em comportamentos reprováveis, conduzindo suas 

vidas para a desordem.



• 1941 - Harvey Cleckley – A máscara da sanidade

• Sob aparante normalidade, há pessoas que apresentam

– Impulsividade e ausência de autocontrole; irresponsabilidade; 

charme superficial; grande inteligência e loquacidade; 

egocentrismo patológico, autovalorização e arrogância; 

incapacidade de amar; vida sexual impessoal; falta de 

sentimentos de culpa e de vergonha; falta de empatia nas 

relações pessoais; manipulação dos outros com mentiras; 

incapacidade para seguir qualquer plano de vida; conduta 

antissocial sem aparente arrependimento; ameaças de suicídio 

raramente cumpridas; incapacidade em aprender com a 

experiência, indignos de confiança



• Década de 70 – Robert Hare

• Sistematização dos critérios de Cleckley

• Início da fase atual 

• Estudos de ressoância, PET, genética

• Origem atual da maldade

– “Por que o mundo é tão injusto? Por que toda a injusta 

selvageria econômica, guerras brutais, a crueldade cotidiana 

nas corporações? A resposta: psicopatas. Aquela parte do 

cérebro que não funciona direito”. Robert Hare

• Psicopatas – pessoas que dão lugar ao mal, cuja origem 

é biológica



• Resumindo

– Intolerância à existência do mal -> Visão médica da maldade

• UES 

– Pessoas tão más que geraram suspeita de transtornos mentais

• 100% dos meninos avaliados pelo Nufor

• Em nossa avaliação nenhum apresentava transtorno 

mental que:

– Prejudicasse a capacidade de entendimento ou direcionamento

– Necessitasse de internação psiquiátrica

• Em minha opinião:

– Foram internados por suspeita de doença

– Ficaram internados por serem maus



“Sempre que ensinares, ensina 

a duvidar do que ensinas.”

José Ortega y Gasset
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