
O CÉREBRO NO BANCO DOS RÉUS 

WALTER SINNOTT-ARMSTRONG Imagens de mapeamento cerebral são comuns em consultórios, 

laboratórios, hospitais e, cada vez mais, em páginas de revistas 

e jornais, na internet e na televisão. Mas e se elas se tornarem 

frequentes também em tribunais e em julgamentos criminais 

- tanto nas mãos da defesa quanto da promotoria? 

A neurociência ainda não colocou os dois pés dentro do 

tribunal, mas está espiando pela fresta da porta à espera do 

momento propício. Embora, no Brasil, a entrada desse novo 

personagem em casos criminais esteja um pouco distante, nos 

Estados Unidos sua presença é mais do que uma possibilidade. 

As implicações éticas por trás do uso da neurociência no direi

to são múltiplas: será possível considerar uma pessoa mais 

perigosa que outra a partir de imagens cerebrais? Em que 

medida a neurociência pode colocar em cheque a responsabili

dade de um criminoso por seus atos? Será que imagens cerebrais 

poderão ser tomadas como provas absolutas que dispensam 

outras evidências? 

Tais questões ainda estão em processo de formulação, mas 

já existe um neologismo que as define: 'neuroética'. É sobre esse 

tema que conversamos com o filósofo da moral Walter Sinnott-

-Armstrong, professor de ética prática da Universidade Duke, 

nos Estados Unidos, pesquisador do Instituto de Ciências Cere

brais da mesma universidade e membro do Law and Neuros-

cience Project. Sinnott-Armstrong esteve no Brasil em junho 

último para conferências em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, 

quando tivemos a chance de conversar sobre essas questões 

para tentar vislumbrar o cenário que parece se esboçar no fu

turo próximo. ISABELA FRAGAI CIÊNCIA HOJE\ RJ 
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O senhor acha que o uso da neurociência e de imagens ce
rebrais é mais confiável do que explicações comportamentais 
para a alegação de que um réu tem algum problema mental 
ou não teve responsabilidade sobre um determinado crime? 
Acho que o mais confiável seria usar ambas as formas. 

Mas é importante distinguir 'comportamental ' de 'fe

nomenologia) ' . 'Fenomenológico' seria o que mostra 

como a pessoa é por dentro. E você não pode perguntar 

a um psicopata como ele se sente, porque ele mentirá. 

Então, o melhor método de informação sobre um psico

pata seria observar o seu comportamento. Mas, ainda 

assim, eles são muito espertos e podem confundir você 

por agirem de modo aparentemente 'normal'. Por exem

plo, há perguntas que se costumam fazer para testar o 

julgamento moral das pessoas, e já se mostrou que os 

psicopatas dão respostas normais. Assim, o único modo 

de descobrir que não são normais é se voltar para um mé

todo indireto, como a neurociência. Podemos descobrir 

como psicopatas pensam de fato, ou seja, como tomam 

decisões. Ainda assim, as melhores evidências são as 

que unem provas comportamentais e neurocientíficas. 

E quando essas provas são contraditórias? 0 que se deve fa
zer? Quando isso acontece, o melhor é procurar um ter

ceiro ou quar to método. Estamos [pesquisadores da 

Universidade Duke] desenvolvendo medições indiretas 

de como se dá o julgamento moral nos psicopatas. Cal

culamos, por exemplo, o tempo de reação para responder 

a perguntas; usamos rastreadores visuais para identificar 

os pontos para onde seus olhares vão em uma tela - o 

que é feito de forma inconsciente e é difícil fingir. Tam

bém estamos desenvolvendo um método de estímulos 

subliminares, no qual mostramos aos sujeitos figuras de 

crimes e de comportamentos impróprios, e observamos 

como isso afeta suas respostas a perguntas que fazemos 

logo em seguida. As imagens são apresentadas tão rapi

damente que eles não se dão conta do que viram. Por 

isso, é muito difícil mentir. O quarto método são imagens 

cerebrais: observar padrões cerebrais enquanto os su

jeitos respondem a alguns tipos de perguntas. Se os com

portamentos e as imagens cerebrais não concordarem 

entre si, voltamo-nos para tempo de reação, rastreamen-

to de olhar ou algum tipo de estímulo subliminar. 

Nenhum desses métodos tem 100 % de precisão, mas, 

combinados, devem apresentar um resultado mais con

fiável. Penso que muitas pessoas descrentes em relação 

ao uso da neurociência querem certezas sobre suas hi

póteses, mas, mesmo sem imagens cerebrais, não há 

certeza. Se você usa observação comportamental, não é 

certo; se você usa provas fenomenológicas, não é certo. 

Se usar relatos de melhores amigos, não é certo. A ciên

cia cerebral é incerta como todas as outras. A melhor 

solução é usar combinações de diferentes métodos e 

observar onde há concordância. 

Mas o método neurocientífico na classificação de psicopa
tia e outros transtornos mentais não parece ser divulga
do como incerto. Um artigo publicado na revista Nature 
Neuroscience a respeito da repercussão de matérias jor
nalísticas sobre neurociência mostra, por exemplo, que o 
alívio da dor proporcionado pela acupuntura é explicado 
nas reportagens como 'real' porque imagens no cérebro 
confirmariam essa 'hipótese'. A neurociência, aí, teria a 
Chancela de uma certeza. É impossível ter certeza, mas 

imagine que você tem 10 sujeitos no seu experimento 

com acupuntura e todos digam que não sentem mais dor. 

Isso é b o m , m a s t a l v e z e les d i g a m isso p o r q u e 

querem que a dor vá embora. Podem estar enganando 

a si mesmos ou mentindo. E as imagens cerebrais forne

cem evidências independentes . Se descobrirmos que 

essas 10 pessoas mostram menor atividade cerebral em 

regiões normalmente ativadas em pessoas que dizem 

estar sentindo dor, isso nos deixa mais confiantes. Ainda 

não podemos ter certeza, mas é mais confiável do que 

ter somente a evidência comportamental. Por outro lado, 

as imagens cerebrais não fazem o menor sentido sem 

evidências de comportamento. 

Para interpretar quais partes do cérebro são relacio

nadas à dor, precisamos confiar originalmente em al

guns sujeitos que dizem quando estão com dor ou não: 

o comportamento sempre vem antes. Mas isso não quer 

dizer que a ciência do cérebro não contribua em nada. 
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Ela pode tornar um experimento ainda mais confiável 

se seus resultados rei terarem o comportamento. De

pende das pessoas com que lidamos: imagine um psi

copata que diz amar sua mãe. Ele a abraça, lhe dá um 

presente de aniversário, lhe faz visitas. Você vai acre

ditar que ele a ama? Se forem feitas imagens cerebrais 

e estas não mostrarem nenhuma ativação nas áreas que 

normalmente são ativadas em certas respostas senti

mentais, pode ser válido confiar nas imagens e não no 

comportamento, porque você sabe que ele tem motiva

ção para mentir. 

0 senhor pode dar um exemplo de um caso jurídico em que a 
neurociência tenha colaborado para um julgamento conside
rado correto? Provavelmente o melhor exemplo em que 

a neurociência ajudou a desvendar um caso de forma 

in tu i t ivamente correta é o caso G r a h a m x Florida. 

Graham tinha 16 anos quando foi condenado a 12 meses 

de prisão por assalto a mão armada. Seis meses depois 

de ter sido liberado, ele foi julgado e condenado à prisão 

perpétua sem direito a condicional por assalto domiciliar 

a mão armada. Nesse segundo caso, a Suprema Corte 

considerou inconstitucional uma pena como essa por um 

crime que não levou à morte, uma vez que esse crime 

foi cometido antes da idade de 18 anos. Para a defesa do 

réu, foi usado um artigo de neurociência que sugeria que 

partes do cérebro juvenil relacionadas a controle de 

comportamento ainda não estão totalmente maduras 

nessa idade. E a inconstitucionalidade desse tipo de 

pena, que se tornou uma lei, parece intuitiva para mim 

- acho que a maioria das pessoas pensaria que não se 

deveria dar uma pena tão dura por um crime cometido 

por alguém ainda tão jovem, especialmente não tendo 

ocorrido morte. Embora eu não ache que a neurociência 

tenha sido necessária para essa decisão - havia muitas 

razões para que fosse tomada -, parece-me que ela teve 

influência sobre a Suprema Corte. O argumento do ama

durec imento cerebral foi mencionado, e acabou por 

sustentar uma decisão que era intuitiva. 

Há também casos nos quais evidências neurocientíficas 
tenham levado a um julgamento mais duvidoso? Um exem

plo em que a neurociência levou a uma decisão con-

traintuitiva é o caso Weinstein x Nova York. Herber t 

Weinstein teve uma briga com sua esposa certa noite 

em seu apartamento. Ela o arranhou no rosto, o que, 

segundo ele, o fez surtar. Weinstein a estrangulou até 

a morte e a jogou da janela. Ele alegou que sua condição 

neurológica - um cisto no cérebro - o tornou menos res

ponsável. Nesse caso, ele nunca foi a julgamento porque 

a evidência do cisto foi aceita e ele foi declarado culpa

do de homicídio doloso [quando há intenção de matar] 

- e não de doloso qualificado [com agravantes] -, e por 

isso recebeu uma pena mais curta. Alguns acharam que 

isso não foi justo, pois não havia evidência de relação 

causal entre o cisto e a atitude do réu: há pessoas que 

têm cistos como esse durante toda a vida, sem saber de 

sua existência, mas não cometem crimes. Não é tão ób

vio que foi uma má decisão, pois c laramente Weinstein 

havia tido um acesso de fúria, e o homicídio doloso qua

lificado é muitas vezes reduzido para homicídio doloso, 

e até culposo [sem intenção de matar] , quando a pessoa 

está sob perturbações emocionais extremas. Não ficou 

claro se as imagens cerebrais levaram a um resultado 

equivocado nesse caso, mas, se bem me lembro, logo 

após essa evidência ter sido aceita, o acordo para homi

cídio doloso foi assinado. 

Quais seriam as implicações éticas mais relevantes da neu
rociência aplicada ao direito? O que é mais relevante para 

um indivíduo é diferente do que tem mais impacto sobre 

a sociedade. A meu ver, a maior implicação ética para a 

sociedade é o uso da neurociência para fazer predições 

de comportamentos. A possibilidade de usar imagens 

cerebrais em conjunto com informações comportamen

tais e de outros tipos para predizer se uma pessoa vai ou 

não cometer um crime acarreta muitas consequências 

potenciais. Poderia diminuir o número de pessoas nas 

prisões, porque saberíamos quem é perigoso e quem não 

é - e soltaríamos as pessoas não perigosas antes, deixan

do as perigosas mais tempo presas. Também poderia 

tornar o ambiente fora da prisão mais seguro. Mas se isso 

for aplicado de forma errada, vai haver prisão de pes

soas inocentes e a classificação de perigosas para pes-
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soas que não o são. Todas essas técnicas têm muitos 
potenciais mas devem ser postas em prática com mui
to cuidado. 

Há casos de usos de imagens cerebrais para determi
nar a consciência de pessoas em estado vegetativo per
sistente no final de suas vidas. Essa análise poderia aju
dar a determinar se elas deveriam ser mantidas assim 
ou se seria melhor retirar o suporte para a vida. Já é 
possível detectar a consciência a partir da neurociência, 
mas ainda não vi nenhum estudo de caso no qual essas 
imagens cerebrais são de fato usadas para determinar a 
manutenção do estado vegetativo ou não. 

Em um artigo do New York rimes sobre 'neuroética', publi
cado em 2007, alguns cientistas afirmam que a neurociên
cia estabelece que toda ação é determinada e que, por isso, 
deveríamos repensar as maneiras como punimos as pes
soas, pois a punição não transformaria os elementos deter
minantes de seus comportamentos. 0 que o senhor acha 
disso? Primeiramente, acho que a neurociência não é 
determinista. Estudos neurocientíficos geralmente são 
correlações imperfeitas entre comportamento e relatos 
de ativação cerebral , mas não são determinísticos -
o que exigiria uma correlação perfeita. Os estudos neu
rocientíficos que conheço também nunca observam 
os processos cerebrais de uma pessoa no momento da 
decisão de cometer um estupro, vender drogas ou reali
zar um grande crime. Então não acredito que a neuro
ciência seja determinista ou nos dê conhecimento per
feito do nosso processo de tomada de decisões. Os neu-
rocientistas citados no New York Times concluem que 
devemos desistir de punição, mas isso d e p e n d e em 
parte do significado de 'punição' . Se por 'punição' você 
quer dizer infligir dor à pessoa porque ela machucou 
alguém e você quer se vingar pelo que ela fez, então 
acho que há várias razões para que esse tipo de puni
ção não exista mais, i n d e p e n d e n t e m e n t e da neuro
ciência. Mas se a questão é se devemos prender os cri
minosos para separá-los da população em geral e dei
xar o resto da sociedade segura, então acho que a neu
roc iênc ia n ã o vai suger i r que isso a c a b e , p o r q u e 
ainda precisamos deixar a sociedade segura. 

Como os seus pensamentos sobre ceticismo influenciam seus 
estudos e conclusões sobre neurociência e 'neurodireito'? 
Não acho que meus pensamentos céticos interfiram no 
direito ou na ciência, porque o direito sempre lida com 
incertezas - e cientistas sabem que suas conclusões são 
incertas. O que é importante, no que diz respeito ao di
reito, é que o ceticismo leve as pessoas a procurar outras 
fontes de evidência. Se alguém vê o que o réu fez, essa 
pessoa pode afirmar: eu sei que ele é responsável, sei 
que ele precisa ser punido. Se a pessoa for um pouco 
mais cética, diz que não tem certeza, e pode até conse
guir melhores evidências ao analisar outras áreas. A 
neurociência pode fornecer informações adicionais. 
Minha ideia da neurociência é sempre que, sozinha, 
ela é muito questionável, assim como outras fontes de 
informação. Sempre é preciso usar diferentes fontes 
juntas. Neurociência não deve substituir observações 
comportamentais, ou teorias psicológicas, mas suple
mentá-las, complementá-las, aprimorá-las. 

Como anda a permissão - ou não - de evidências neurocien-
tíficas nos tribunais norte-americanos? Imagens cerebrais 
são usadas em alguns casos. Há um estudo recente sobre 
os modos diferentes como elas são usadas nos tribunais 
norte-americanos. Ele mostra que são utilizadas em au
diências para avaliar sanidade. Quando alguém comete 
um crime, deve-se determinar se a pessoa é capaz de ir 
a julgamento - quer dizer, verificar se ela consegue en
tender o que o advogado ou a Corte dizem, se pode ou 
não entender os processos contra ela etc. Esse tipo de 
audiência também é feito com pessoas idosas para de
cidir se elas têm capacidade de decidir onde vão viver, 
lidar com suas despesas etc. Imagens cerebrais são usa
das nesses casos, por exemplo, com pacientes de Alzhei-
mer, para ver o quanto a doença progrediu, e mesmo 
confirmar o diagnóstico - porque ele é difícil de ser fei
to. O uso de imagens cerebrais em tribunais já foi rejei
tado em uma cidade no sul da Califórnia, em Memphis 
e também em Nova York. 

O senhor pode explicar melhor um desses casos? Em M e m 
phis, o psicólogo Lorne Semrau havia sido acusado de 
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fraudar pedidos médicos de algumas empresas de pla

nos de saúde. A defesa tentou usar imagens cerebrais 

feitas a partir de ressonância magnética para provar que 

o réu não estava ment indo ao afirmar que não tinha in

tenção de cometer fraude. O juiz não permitiu o uso 

desses exames como provas, mas deu orientações de 

como os testes poderiam ser feitos para ser admitidos 

no tribunal. Imediatamente, a empresa que desenvolve 

métodos neurais de detecção de mentiras começou a 

fazer novos experimentos para obedecer aos critérios 

sugeridos pelo juiz. Por um lado, esses casos mostram 

que os advogados estão ten tando introduzir imagens 

cerebrais a favor de seus clientes. Por outro, também 

mostra que os tribunais estão resistindo. Minha suspei

ta é que a detecção de mentiras por meio da neurociên-

cia será admitida nos tribunais norte-americanos em 

20 anos, talvez em 10. Em um caso em Chicago, um 

serial killer chamado Brian Dugan foi r ecen temente 

julgado e imagens cerebrais foram introduzidas na fase 

da sentença para determinar se ele iria ter pena capital 

ou prisão perpétua sem direito a condicional. Ele rece

beu pena de morte sem direito a condicional, mas o júri 

deliberou durante muito mais tempo do que o esperado. 

Alguns membros disseram que as provas neurocientí-

ficas quase os fizeram votar contra a pena de morte. Nos 

casos que mais abordo, no entanto - detecção de crime, 

responsabilidade criminal e casos de final de vida -, o 

uso de imagens cerebrais não é comum, mas está se tor

nando mais frequente. 

Não há o risco de se tomar evidências neurocientíficas no 
direito como se fossem mais confiáveis do que outros tipos 
de evidências? São permitidas como evidências a afir

mação de tes temunhas oculares - mesmo quando estas 

só viram de relance -, pegadas, impressões digitais etc. 

Não entendo como a defesa não poderia utilizar evidên

cias neurocientíficas se ela pode introduzir impressões 

digitais, que também não são totalmente confiáveis. 

Muitas pessoas dizem que se tomam as evidências neu

rocientíficas como mais confiáveis do que elas realmen

te são. Mas as pessoas tomam as tes temunhas oculares 

como mais confiáveis do que realmente são! Então, se 

esse é um argumento contra a neurociência, deveria ser 

um argumento também contra as testemunhas oculares. 

Além do mais, devemos nos perguntar: por que se pen

sa que o júri vai tomar evidências neurocientíficas co

mo mais confiáveis? 

Na Universidade Duke, estamos terminando um es

tudo em que elaboramos cenários nos quais as pessoas 

tomariam decisões em casos criminais, e mostrávamos 

a elas imagens cerebrais que seriam apresentadas pela 

defesa para alegar que o réu não era totalmente respon

sável pelo crime cometido. Nossa questão era: imagens 

cerebrais têm efeito no julgamento das pessoas a respei

to de um crime? E descobrimos que não. As pessoas não 

eram levadas a acreditar na alegação da defesa por cau

sa das imagens cerebrais. O artigo da Nature Neuroscien -

ce que você mencionou mostra que matérias jornalísticas 

com imagens cerebrais são percebidas como de melhor 

qualidade. Mas o fato de matérias de revistas terem esse 

efeito não significa que o mesmo acontecerá nos tribu

nais. As pessoas envolvidas em um julgamento podem 

tomar muito mais cuidado, perceber que a vida de al

guém depende de sua decisão. 

0 que é necessário, então, para que o uso da neurociência 
no direito seja feito de modo ponderado e de fato facilite 
um julgamento justo? É importante ter estudos cuida

dosos para determinar se imagens cerebrais vão de fato 

ludibriar os júris, e também analisar casos reais em 

que esse tipo de evidência seja apresentado. Há um 

estudo sobre 'neurocasos' no qual se mostra que, quan

do um réu é diagnosticado de forma neurocientífica e 

há uma imagem cerebral para comprovar, este recebe 

mais votos de inocência por insanidade do que quando 

não há imagem do cérebro. Mas não fica claro se isso 

é algo negativo - talvez seja apenas uma melhor evi

dência, talvez esses réus de fato sejam inocentes por 

insanidade. Não significa que os juízes são ludibriados: 

podem ter sido mais bem informados pela neurociên

cia. Mesmo nesses casos, os réus não são soltos nas 

ruas, ainda vão para trás de grades, em uma instituição 

menta l . De qua lquer forma, ainda é muito cedo para 

avaliar. 
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 48, n. 285, p. 10-14, set. 2011.




