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americano Herbert Weinstein,
de 64 anos, era um executivo
de sucesso no mundo da publicidade em 1991, quando estrangulou
sua mulher, Barbara, até a morte e jogou
o corpo de uma das janelas do apartamento do casal, no 12º andar de um
edifício em Manhattan, em Nova York.
Weinstein assumiu a autoria do assassinato. Condená-lo parecia um trabalho
fácil para a promotoria. Mas a defesa
do acusado apresentou à Justiça, antes
de o julgamento começar, um exame
que mostrava o interior do cérebro de
Weinstein. A perícia denunciava a existência de um cisto numa das membranas
que envolve o órgão. A anormalidade,
disseram os advogados de defesa, impedia Weinstein de ponderar suas decisões
e controlar suas ações. Alheio às decisões tomadas pelo seu cérebro, Weinstein
apenas as executaria, como um fantoche.
E, portanto, não seria responsável por
seus atos. Não há nenhuma prova de que
um cisto como esse possa afetar o comportamento, mas, temerosos da força de
persuasão de um argumento médico sobre a opinião dos jurados, os promotores
ofereceram um acordo: uma pena menor

em troca de não realizar o julgamento.
Weinstein aceitou e foi sentenciado a 11
anos de prisão. A questão que orientou
todo o caso foi quanto o cérebro - e não
Weinstein - seria o culpado pelo assassinato. Posta dessa forma, a proposição
parece absurda. Mas, com os avanços da
neurociência, os argumentos neurológicos serão cada vez mais frequentes nos
tribunais. Uma corrente cada vez mais
forte de neurocientistas afirma que as
pessoas, mesmo sadias e normais, não
têm livre-arbítrio, a capacidade de escolher em liberdade seu próprio comportamento. Essa corrente acredita que
nossas ideias e ações são ditadas pelas
estruturas cerebrais, moldadas pela genética, sobre as quais não temos controle. Nossa aparente autonomia para
tomar decisões seria apenas uma ilusão
gerada pelos neurônios.
Os defensores dessa tese assustadora
argumentam com a constatação de que
uma série de movimentos e processos
biológicos é executada pelo cérebro
de maneira automática, sem precisar
de deliberação consciente. A respiração, o reflexo de fechar os olhos e o
processo de digestão são exemplos da
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capacidade que o órgão tem de operar sozinho. Logo, extrapolam, seria
natural que pensamentos, decisões e
atitudes t a m b é m fossem produzidos a
partir de ações automáticas, como se o
pensamento fosse uma espécie de saliva produzida por neurônios. "Nosso
corpo é uma máquina, e nossas decisões são resultado de processos dessa
máquina", afirma o britânico Patrick
Haggard, neurocientista do University
College de Londres, um dos principais
defensores da prevalência do automatismo cerebral sobre a capacidade de
julgamento humana. Como as redes

de n e u r ô n i o s são esculpidas em circunstâncias que estão além do nosso
alcance (a j u n ç ã o de componentes
genéticos do pai e da mãe, somada às
experiências ao longo da vida), a conclusão lógica dessa tese é que ninguém
pode ser responsabilizado pelas ideias
ou ações geradas por seu cérebro. Somos, de acordo com esses cientistas,
um bando de 6 bilhões de inimputáveis. Homo sapiens irresponsabilis.
É claro que outros cientistas discordam dessa ideia estapafúrdia. O neurocientista americano Michael Gazzaniga, professor da Universidade •
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tão a sua frente com a mão direita ou
esquerda. Eles deveriam avisar quando
tomassem sua decisão. Haynes percebeu
que, sete segundos antes de os voluntários revelarem a escolha, as áreas do
cérebro responsáveis por movimentar
a mão já estavam ativadas. A conclusão
dos cientistas é que, antes de o voluntário tomar uma decisão, seu cérebro já
escolhera por ele, sabe-se lá como. "Não
quero descartar a influência do ambiente e das experiências na maneira como
tomamos decisões, mas acredito que
esses elementos talvez tenham menos
impacto do que imaginamos em nossas
escolhas", afirma Haynes. Para cientistas
como ele, a sensação de estarmos no comando das decisões se deve apenas a um
mecanismo cerebral.
Os críticos alegam, com alguma razão, que os estudos que parecem negar
o livre-arbítrio envolvem escolhas simples, e estão longe de simular a complexidade das situações humanas reais.
"Não há nada que prove que escolhas
multifatoriais, como matar alguém ou
não, são tomadas pelo cérebro antes de
pensarmos nelas", diz o filósofo Walter
Glannon, professor da Universidade de
Calgary, no Canadá. Por mais que os
conhecimentos sobre o funcionamento
do cérebro tenham se tornado precisos,
eles ainda não permitiram desvendar
seu funcionamento. A ciência ainda rasteja nesse terreno. A bióloga americana
Eve Marder, da Universidade Brandeis,
analisou todos os circuitos que comandam o funcionamento do estômago de
uma lagosta - algo muito simples quando comparado ao cérebro humano e à
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beu que o cérebro deles mostrou sinais
de agir para parar o ponto centésimos
de segundos antes de eles manifestarem racionalmente a decisão.
Em 2008, com técnicas mais precisas,
o neurocientista alemão John DylanHaynes, do Centro Bernstein para Pesquisa Computacional em Neurociência,
em Berlim, fez um estudo semelhante
ao de Libet e chegou a um resultado parecido (leia o quadro na página
ao lado). Haynes pedia a voluntários,
cujos cérebros eram monitorados por
aparelhos de ressonância magnética,
que escolhessem se apertariam o bo-

de

A autonomia humana perante os
deuses ou a natureza é tema de um debate que se desenrola há 2.500 anos. Os
pensadores gregos discutiam o assunto
500 anos antes de Cristo. Na Antiguidade, o teólogo Santo Agostinho capitaneou o debate ao defender o livrearbítrio como graça divina concedida
aos homens. Na Idade Média, o dom
da escolha foi considerado resultado
da racionalidade humana por Santo
Tomás de Aquino. Essa discussão, que

até o século XIX era travada no campo
da filosofia e da religião, ganhou outra
dimensão com os avanços das técnicas
para mapear o cérebro no fim do século passado. O estudo que reavivou
a polêmica foi realizado na década de
1980 pelo neurofisiologista americano
Benjamin Libet, morto em 2007. Libet,
e n t ã o professor da Universidade da
Califórnia em São Francisco, submeteu
voluntários a um eletroencefalograma
enquanto eles olhavam um ponto em
movimento e deviam levantar o dedo
para pará-lo. Observando a atividade
cerebral dos participantes, Libet perce-

s

da Califórnia em Santa Bárbara, é
um deles. Um dos especialistas mais
respeitados da área, publicou no mês
passado nos Estados Unidos o livro
Who's in charge (Quem está no comando, sem tradução no Brasil). O livro é
uma resposta aos neurocientistas que
consideram o cérebro uma máquina.
Gazzaniga, como a maior parte dos
neurocientistas, interpreta as ações
humanas como processos físicos e químicos do cérebro. Mas difere de seus
colegas ao afirmar que o livre-arbítrio
não é uma propriedade intrínseca do
cérebro, como se fosse produzido por
uma glândula. Para ele, trata-se de um
conceito que surge da interação entre
as pessoas. Os valores da sociedade
funcionam como balizas que guiam o
comportamento. Apenas pessoas cujas
doenças mentais impossibilitam compreender essas regras agem de acordo
com seus padrões cerebrais, quaisquer
que eles sejam. O resto de nós teria capacidade de refrear seus instintos. "A
responsabilidade não está no cérebro, é
um acordo entre pessoas, não um processo biológico", diz Gazzaniga.
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produção de decisões. Descobriu que
havia 20 milhões de combinações possíveis entre eles - e que apenas entre
1% e 2% produzia, de fato, movimentos gástricos. Os impulsos elétricos podiam percorrer entre 100 m i l e 200 mil
caminhos para desencadear a mesma
ação. Parece que até o sistema neurológico das lagostas continua além da
compreensão dos neurocientistas.
Embora incipiente, a discussão sobre
os limites da autonomia humana pode
ter implicações na Justiça. "Se acreditarmos que a responsabilidade não existe,
teremos de mudar o sistema judiciário,
com base na crença de que respondemos
por nossos atos", afirma Gazzaniga. Tal
mudança está longe de ocorrer. No Brasil,
juristas e médicos são cautelosos diante
da possibilidade de levar exames neurológicos aos tribunais. "Acho essa uma ciência muito primária", afirma o psiquiatra
forense Guido Palomba. Ele diz que as
imagens devem ser usadas como coadjuvantes nos diagnósticos psiquiátricos.
Afirma que, analisadas de forma isolada,
tendem a levar a erros. "Essas imagens não
são o 'Abre-te Sésamo' da mente humana",
diz. O jurista Roberto Delmanto Júnior
também acredita que levar a neurociência
aos tribunais pode criar situações delicadas. Ele cita o psiquiatra italiano Cesare
Lombroso (1835-1909) e seu conceito
de perfil criminoso. Segundo a teoria de
Lombroso, os delinquentes tinham características físicas peculiares, como braços
longos, lábios grossos e dentes defeituosos. "Essa teoria foi abandonada, mas fico
pensando se a neurociência não poderia
nos trazer de volta ideias desse tipo."

Fonte: Época, São Paulo, n. 708, p. 66-69, 12 dez. 2011.

