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uase todos nós temos certeza de que somos indivíduos livres para 

agir, responsáveis e, sobretudo, racionais. Indivíduos que, diante de 

um problema qualquer, analisam vantagens e desvantagens e por fim 

escolhem a melhor solução. Mas é isso mesmo? Isto é, escolhemos 

realmente determinada solução por ser mais racional? E quando 

nossas escolhas têm implicações morais, é a racionalidade ou a intuição o que nos 

guia? E supondo que as decisões racionais se baseiem em princípios morais, elas 

provêm de lugares profundos de nosso cérebro ou do universo dos valores que nos 

cerca? Enfim, tem fundamento acreditar que elas sejam expressão da seleção na-

tural e que só em um momento sucessivo tomam a forma de um julgamento mo-

ral organizado? Afinal, como se passam realmente as coisas? 

Na realidade, a questão não é se somos ou não livres (alguma liberdade temos, 

evidentemente), mas o quanto somos livres. Decerto somos mais livres que um chim-

panzé, que por sua vez é mais livre que uma marmota, que é mais livre que um jaca-

ré, que, por sua vez, é mais livre que uma ameba. Além disso, o número de nossos 

comportamentos potenciais é incomparavelmente mais complexo que em todas as 

outras espécies animais, em função da sofisticação de nosso sistema nervoso. Assim, 





ao menos potencialmente, somos bastante 

livres, também graças ao patrimônio gené-

tico que nos foi legado pela evolução gené-

tica, que criou organismos bastante com-

plexos, e alguns deles desenvolveram orga-

nizações sociais até sofisticadas. No que 

nos diz respeito, a existência de uma evolu-

ção cultural garantiu até aqui uma grande 

variedade de comportamentos possíveis e, 

portanto, certa liberdade. Mas em que me-

dida utilizamos essa liberdade? E até que 

ponto somos livres para ser o que somos, 

para agir neste preciso instante e nesta de-

terminada circunstância? 

Ações Morais Inconscientes 
Ao longo dos séculos, a pesquisa sobre a 

moral empenhou algumas das mentes mais 

agudas de nossa civilização. Platão e Kant, 

por exemplo, consideravam que nossas 

condutas morais seriam indiscutivelmente 

guiadas pela racionalidade. Hume, em con-

traposição, pensava que o que nos faz dis-

cernir entre o certo e o errado seria uma 

sensação emotiva imediata. Já Bentham e 

Stuart Mill afirmavam que no fundamento 

da moral havia um princípio utilitarista. 

Ora, se até não muito tempo atrás idéias 

como essas eram de fato infalsificáveis 

(por não poderem ser sujeitas a falsifica-

ção, no sentido popperiano do termo), 

hoje as coisas se modificam rapidamente. 

As neurociências estão lançando seus fei-

xes de luz sobre o emaranhado mistério da 

moral. Assim, às antigas questões da filo-

sofia foram se acrescentando outras, tão 

complexas quanto aquelas. Por exemplo: 

se os códigos e as regras da moral são co-

dificados no (e pelo) cérebro, o que foi fei-

to do livre-arbítrio? Podemos ainda afir-

mar que somos livres, ou a liberdade não 

passa de mera ilusão? E mais: se a moral 

está codificada no cérebro, por que cada 

sociedade tem uma moral? E, antes disso, 

por que a moral existe? 

E provável que a moral seja onipresente 

por cumprir funções necessárias à vida as-

sociativa dos homens. Seja ela determinada 

biológica ou culturalmente, a moral sem-

pre é associada à sua função. Mas que fun-

ção é essa? Poderíamos responder que em 

toda sociedade um vasto número de 

pessoas tem uma moral para agir "correta-

mente" - e talvez isso justificasse a ética 

como instituição universal. Mas se trata de 

uma descrição ética da função da ética, que 

deixa sem resposta a pergunta sobre sua 

origem. Seria necessária, antes, uma descri-

ção naturalista da função da ética, uma ex-

plicação sobre o motivo pelo qual uma coi-

sa, uma prática ou uma instituição desse 

tipo são universalmente presentes. 

Até agora, a pesquisa teórica privilegiou 

largamente a idéia de que na base dos jul-

gamentos morais estaria a racionalidade. 

Nos últimos anos, no entanto, as pesquisas 

experimentais colocaram em evidência que 

na origem da moral, além de fortes compo-

nentes emocionais e afetivos, há constru-

ções racionais a posteriori. A própria rea-

valiação dos componentes socioculturais 

na formação da moral deu nova dimensão 

ao papel do raciocínio. Desse modo foram 

se delineando modelos alternativos ao pa-

radigma racionalista tradicional que - em 

sintonia com as descobertas da psicobiolo-

gia e da psicologia evolutiva, da antropo-

logia e da etologia - puseram as intuições 

no centro do debate científico sobre os juí-



zos morais. Um número crescente de pes-

quisadores afirma que boa parte de nossa 

vida relacionai deriva de experiências abai-

xo do patamar da consciência e que os pro-

blemas gerados pela pesquisa sobre o juízo 

moral têm afinidades relevantes com aque-

les dos lingüistas sobre o motivo de os seres 

humanos usarem a linguagem antes ainda 

de conhecer a gramática. Assim, foi levan-

tada a hipótese de que a espécie humana Se-

ria dotada de um senso inato do que é cor-

reto e do que é errado: uma espécie de gra-

mática moral universal na base de nossos 

julgamentos, análoga à gramática linguís-

tica universal de Chomsky. 

Um grupo de pesquisadores de Harvard 

tentou verificar a hipótese dessa gramática 

moral utilizando material experimental -

constituído por evidências clínicas de le-

sões, dados da evolução e da psicologia do 

desenvolvimento, testes neuropsicológicos 

- e mostrou que as pessoas elaboram julga-

mentos morais inconscientes muito antes 

das próprias reações emotivas. Em outras 

palavras, os juízos morais teriam origem 

em análises inconscientes das causas e dos 

efeitos de uma ação: só mais tarde senti-

mentos como a vergonha e a culpa se ins-

taurariam. Ou seja, os seres humanos se-

riam dotados de uma mente intuitiva que 

lhes fornece uma gramática da ação, cor-

respondente a um senso instintivo do que é 

moralmente certo ou errado. Isso implica 

uma nítida distinção entre as dinâmicas 

profundas do juízo moral (inacessíveis para 

a consciência), a ação guiada pela emoção 

e as justificações racionais ex post. A plau-

sibilidade dessa hipótese é confirmada pe-

los quadros clínicos de pacientes com le-

sões do córtex pré-frontal, os quais, embo-

ra mantendo intacto o conhecimento das 

regras morais, se comportam de maneira 

anômala devido à incapacidade de sentir 

emoções congruentes. Essas pesquisas de-

finem um sistema extremamente sofistica-

do, no qual as emoções desempenham pa-

pel crucial (embora não dominante) ligan-

do sólidamente a moral ao funcionamento 

do organismo. Mais que isso: mostram que 

os motivos, bons ou ruins, que cada um in-

voca para justificar o próprio comporta-

mento se originam no corpo. 

Valores e Lógica Natural 
Entre 1970 e 1980, com um famoso expe-

rimento, Benjamin Libet (1916-2007), fi-

siologista americano pioneiro nas pesqui-

sas sobre a consciência humana, demons-

trou que uma ação voluntária é precedida 

por transformações elétricas cerebrais es-

pecíficas, que se dão aproximadamente 

500 milissegundos antes do início da ação. 

Em outras palavras, a consciência da inten-

ção de agir chega de 350 a 400 milissegun-

dos após a transformação elétrica que pre-

para a ação e 200 milissegundos antes da 

própria ação. A decisão voluntária, portan-

to, não seria consciente, embora seja sem-

pre a consciência, mediante mecanismos 

sutis de facilitação ou inibição, a tornar 

possível uma ação. Em poucas palavras, a 

tarefa da consciência não é dar início à 

ação voluntária, mas decidir se a ação deve 

ou não ser realizada. 

A seqüência de início e controle das 

ações voluntárias é o resultado de uma co-

laboração entre múltiplas áreas motoras 

internas e externas ao córtex cerebral. Por 

si, elas não têm condições de planejar e exe-
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cutar um movimento: têm de colaborar, ne-

cessariamente, com os ganglios da base, o 

cerebelo e outras estruturas subcorticais 

próximas do sistema límbico, que estão 

fora do controle da consciência. Também 

a memória emocional, que não tem rela-

ções diretas com a consciência, desempe-

nha um papel de grande importância ao 

programar e realizar a ação. Entre o início 

e a realização da ação pode se passar até 

muito tempo: o tempo da consciência, que 

corresponde à ativação do córtex frontal. 

É evidente que pesquisas como essas des-

locam o debate sobre a natureza da moral 

muito além da reflexão kantiana sobre a li-

berdade. Os conhecimentos científicos 

atuais mostram que um indivíduo avalia e 

decide com uso de toda área que o cérebro, 

no curso da evolução, selecionou para con-

trolar a ação. Nessa atividade, outras facul-

dades colaboram com a consciência (mas 

fora de seu controle), como aliás Freud in-

tuíra há mais de um século, ao falar da vida 

consciente como de uma superestrutura eri-

gida sobre uma quantidade enorme de for-

ças inconscientes e conflituosas. 

A ativação de algumas áreas corticais, 

subjetivamente experimentada como capa-



cidade de juízo, leva o indivíduo a decidir 

quanto às opções que tem diante de si. Sua 

decisão de empreender ou não uma ação e 

influenciada pelo fato de as áreas cere-

brais - onde está depositada a memória 

emocional acumulada ao longo de sua ex-

periência individual - lhe enviarem sinais 

positivos ou negativos. Em um indivíduo 

desprovido de desordens psiquiátricas, 

tanto a avaliação racional quanto a emo-

tiva são experimentadas como capacida-

des pessoais, algumas delas sob um con-

trole consciente, outras indireto (Maldo-

nato e Dell 'Orco, 2010). Nesse sentido, 

nossa identidade é específica não só por-

que pensamos autónomamente, mas tam-

bém porque temos uma capacidade per-

ceptiva que se formou em um longo cami-

n h o e v o l u t i v o : u m a c a p a c i d a d e , 

especificamente humana, sobre a qual te-

mos um controle consciente parcial. 

Entre os pesquisadores ganha cada vez 

mais espaço a idéia de que nosso compor-

tamento adaptativo é influenciado por sis-

temas de valor biologicamente determina-

dos, que regulam a experiência devido à se-

leção natural. Cada um deles tem uma 

correlação, conforme as circunstâncias, 

com um neurotransmissor: a dopamina, 

presente nos gânglios da base e no tronco 

encefálico, que age como sistema de recom-

pensa na aprendizagem; a serotonina, que 

regula o humor e outras funções como o 

sono, fome, sexualidade; a acetilcolina, 

que modifica os patamares no estado de vi-

gília e de sono, e assim por diante. Nosso 

episódio ontogenético e filogenético coloca 

à nossa disposição repertórios e critérios de 

escolha "memorizados" nas emoções, sem 

o que não só nossa vida teria baixa quali-

dade, como nossa própria sobrevivência es-

taria em risco. 

Emoções heurísticas - elementos essen-

ciais de nossa "lógica natural" - nos forne-

cem indicações relevantes sobre a oportu-

nidade de nossa conduta em determinadas 

circunstâncias, revelando-nos mais rapida-

mente que um raciocínio o que podemos 

desejar e temer, entre outras situações. 

Como observamos anteriormente, lesões 

das áreas pré-frontais, mesmo quando não 

atacam nossas faculdades racionais, tor-

nam nossas escolhas totalmente incon-

gruentes. Os estudos sobre o funcionamen-

to da memória fizeram com que compreen-

dêssemos as maneiras pelas quais nossa 

sensibilidade utiliza de forma criativa a ex-

periência memorizada para o enfrentamen-

to de situações novas, utilizando tanto a 

bagagem de experiência acumulada pela 

espécie quanto aquela guardada pelo indi-

víduo. É precisamente a memória sensorial 

- em que experiência pessoal, interpessoal 

e natureza estão inextrincavelmente liga-

das - a constituir a base material de nossa 

identidade pessoal. 

E preciso, no entanto, se perguntar: po-

dem as emoções, as heurísticas e os juízos 

intuitivos constituir os fundamentos uni-

versais nos quais edificam uma moral váli-

da para todos os seres humanos? Evidente-

mente não. Temos, por assim dizer, outros 

instrumentos (o pensamento, a linguagem, 

a cultura) que nos permitem agir com perí-

cia entre os vínculos da necessidade e as 

possibilidades da liberdade. 

Ação Antes da Decisão 
Por volta de meados de 1960, Hans Hel-

mut Kornhuber e Luder Deecke descobri-

ram que o início de uma ação voluntária se 

deve à ativação de três áreas distintas do ló-

bulo frontal: 1) o córtex orbitofrontal, en-

volvido na elaboração intencional; 2) o 

córtex frontal lateral, envolvido no plane-

jamento do movimento; 3) o córtex frontal 

mediano e a área motora suplementar, en-

volvidos na temporalização por meio de 

uma série de experimentos voltados para 

identificar a relação entre a intenção cons-

ciente (a vontade do sujeito) de realizar de-

terminados movimentos e a ativação de 

grupos neurais específicos, assinalada por 

potenciais elétricos medidos com eletrodos 

colocados no crânio (definidos potenciais 

de preparação). 

Alguns anos mais tarde, desenvolvendo 

pesquisas sobre potenciais pré-motores cor-

ticais lentos, Libet descobriu que estímulos 

de duração inferior a cerca de meio segundo 

provocam reações neurofisiológicas incons-

cientes. Em outras palavras, antes de ter cons-

ciência da intenção de realizar um movimen-

to qualquer, nosso cérebro já teria ativado os 

processos neurais para a realização do pró-

prio movimento. Isto é, o início da ação se 

desdobraria muito antes de termos consciên-

cia disso, e se manteria desse modo por cerca 

de 350 a 400 milissegundos. Então, entre o 

ato motor e a consciência da intenção de agir 

haveria apenas um intervalo de 150 a 200 mi-

lissegundos, durante o qual o cérebro codifi-

ca o programa das ações muscular-esqueléti-

cas e sua passagem para a ação. 

As pesquisas realizadas no período de 

50 anos confirmam a existência de um in-



tervalo significativo entre a consciência da 

decisão e a ação voluntária. Esquemati-

zando, há: atividade da consciência abai-

xo do patamar de consciência de localiza-

ção cerebral, típica dos esquemas moto-

res; atividades mentais não conscientes, 

como as da comunicação subliminar; ati-

vidades conscientes, como as racionais. 

Se essa distinção for plausível, é possí-

vel que os eventos mentais tenham um iní-

cio não consciente, que a consciência apa-

reça apenas na presença de atividades ce-

rebrais apropr iadas e suficientemente 

longas e, por fim, que as respostas com-

portamentais e motoras a sinais sensoriais 

precedam a consciência. Um argumento 

eficaz a favor dessa hipótese é a prática de 

diversas disciplinas - por exemplo a dan-

ça e as artes marciais - em que uma elabo-

ração cognitiva desaceleraria as funções 

motoras executivas, acarretando uma exe-

cução técnica inadequada. Determinadas 

habilidades, uma vez que as aprendemos, 

se tornam automáticas. Pensar no que es-

tamos fazendo torna a introduzir um con-

trole cognitivo das funções executivas que 

tolhe rapidez e dinamismo à ação. 

Decisões Inibidas 
Se é verdade que um sujeito tem cerca de 

200 milissegundos para se tornar cons-

ciente da intenção de agir, o que acontece 

no caso da inibição do movimento? Evi-

dências experimentais consolidadas sobre 

o chamado "veto consciente" mostram 

não só que ativar e depois inibir um movi-

mento em um instante preestabelecido im-

plica a realização de uma ação programa-

da e não espontânea, mas também que a 

inibição do movimento não é acompanha-

da por um segundo potencial de prepara-

ção. Isso significa que, embora não seja o 

livre juízo a iniciar uma ação voluntária, 

ele, de todo modo, controla sua execução. 

Em outras palavras, se a intenção de agir 

está fora do controle consciente, sua trans-

formação em um ato motor é influenciada 

pelo controle da consciência. 

O que é, então, um veto consciente: 

uma expressão inconsciente do livre-arbí-

trio ou o efeito de um juízo racional dis-

tinto de seus correlatos biológicos? Se o 

veto é antecipado por um potencial de pre-

paração, então não exercemos nenhum 

poder sobre nossas ações: na melhor das 



hipóteses podemos tomar ciência de que 

nossas funções executivas agem em lugar 

de nossas decisões. Nesse sentido, que um 

evento abaixo do patamar da consciência 

dê origem a uma ação e, ao mesmo tempo, 

à sua supressão, tem por consequência a 

negação do livre-arbítrio, do qual, ao con-

trário, descende a responsabilidade de 

nossas escolhas. De fato, se elas são deter-

minadas por mecanismos cerebrais, é difí-

cil concluir que o homem é livre e respon-

sável pelas próprias ações e, por tanto , 

nosso conceito de moral deveria ser total-

mente questionado. 

Em contraposição, se o livre-arbítrio 

não se expressa no veto consciente, o veto 

representa, ainda assim, o sinal de uma de-

liberação, de um poder residual sobre nos-

so comportamento. Nesse ponto estamos 

além da idéia positiva de livre-arbítrio, isto 

é, a possibilidade deliberada de cumprir 

uma ação. De fato, a antecipação neural, 

ao negar a origem decisoria na intenção, 

exclui a liberdade como tal. Deriva daí 

uma noção negativa do livre-arbítrio, por-

que a vontade de executar um movimento 

é antecipada e "governada" por esquemas 

motores que precedem a consciência. 

O que leva de volta a atenção sobre o Self 

como agente causal dos eventos da consciên-

cia foram os trabalhos sobre os tempos de re-

ação de Patrick Haggard e colaboradores 

(2002). Em seu desenho experimental, a inten-

ção, a programação, a execução do movimen-

to e a previsão de suas consequências senso-

riais eram predispostas numa sequência con-

gruente com a atividade cerebral. Utilizando 

um dispositivo em forma de relógio e relatos 

verbais em que o sujeito devia relatar o início 

da experiência consciente, os pesquisadores 

registraram quatro categorias de eventos: um 

ato voluntário (o sujeito tinha de apertar um 

botão, relatando o tempo de execução); uma 

contração induzida por "estímulo magnético 

transcraniano" (o sujeito tinha de relatar o 

tempo em que se dava uma contração invo-

luntária); um fenômeno sensitivo induzido ar-

tificialmente (o sujeito tinha de relatar o tem-

po de uma sensação auditiva gerado pelo "es-

tímulo magnético transcraniano"); e um 

fenômeno sensitivo induzido naturalmente (o 

sujeito tinha de relatar o tempo em que se dava 

uma sensação auditiva normal). 

Numa segunda série de experimentos, 

os mesmos eventos deveriam estar corre-

lacionados com a percepção subjetiva do 

intervalo transcorrido entre o próprio 

evento e um estímulo sonoro ministrado 

250 milissegundos depois. Os resultados 

desses experimentos mostraram que a per-

cepção do tempo é modificada pelo tipo de 

evento. No caso das ações voluntárias, a 

consciência do ato motor era retardada, 

enquanto a do evento sonoro correlaciona-

do era antecipada, com o efeito final de 

uma aproximação dos dois eventos. Diver-

samente, uma contração induzida dava lu-

gar a um efeito contrário com relação ao 

qual o evento sonoro correlacionado era 

percebido com atraso. Segundo Haggard 

(2002) trata-se de um active binding pro-

cess, em que os elementos isolados de cons-

ciência, derivando de um evento sensomo-

tor, são ativamente ligados para a consti-

tuição de uma experiência consciente 

coerente. Ela daria lugar, sucessivamente e 

com diferentes processos mentais, a even-

tos correlacionáveis às determinações do 

agente com relação a eventos impostos a 

ele por agentes externos. No caso de even-

tos sensoriais simples, essas distorções tem-

porais não se davam. Evidências desse tipo 

mostram como, de um lado nosso cérebro 

constrói em parte a realidade; e, de outro, 

como a consciência sustenta o Self em seu 

ser ator (não raro arbitrário) da percepção 

temporal, não só do tempo "macroscópico" 

dos eventos, mas também dos tempos "lo-

cais" da ação e da sensação. 

Text Box
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