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O cérebro humano é um dos órgãos mais complexos e o mais importante do corpo humano,
sendo responsável pelos sentidos, a fala, a memória, os movimentos e pensamentos. Por ser
tão complexo, é dividido em quatro partes, chamadas lobos, cada uma com sua função
própria. O transtorno de personalidade dissocial, ou psicopatia, afeta cerca de 5% da
população, sendo caracterizado por um comportamento antissocial impulsivo e sem remorso,
podendo resultar em atitudes e ações violentas. Por conta disso, este trabalho terá como foco
a relação entre o lobo frontal, responsável pelo planejamento de ações e pensamentos
abstratos, e a psicopatia. Devido ao objetivo de chegar a alguma conclusão referente a essa
possível relação, este trabalho será exploratório. A pesquisa possuirá abordagem qualitativa,
pois analisa os dados coletados em diferentes pesquisas realizadas em situações diferentes
para alcançar uma conclusão. O projeto será bibliográfico e documental. Pesquisas na área
neurobiológica serão consultadas para se obter a compreensão adequada do funcionamento
do cérebro, permitindo que seja entendido corretamente o que é o lobo frontal e para que
serve no corpo humano. Estudos científicos sobre o transtorno de personalidade dissocial
serão igualmente estudados, tanto nos aspectos comportamentais como neurais, ou seja,
buscando compreender o cérebro de um psicopata e como ele se diferencia de um cérebro
saudável. Também serão estudados casos de lesões no mesmo e as suas consequências,
para então comparar com a psicopatia e suas características. Para garantir maior satisfação
no resultado, não apenas artigos científicos serão considerados, mas também reportagens de
jornais e revistas, livros que relatam história e casos reais, relatos de parentes e pessoas
próximas, documentários, filmes, entre outras mídias de comunicação e informação. Isso será
feito para ambos os casos estudados.
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