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RESUMO
Esta dissertação aborda o assunto das técnicas de neuroimagem associadas ao
comportamento violento e algumas de suas possíveis aplicações práticas. Dentre
estas, a principal para este manuscrito é na área de neurolaw, ou neurodireito. Este
ramo de estudo ainda é bastante incipiente no Brasil. O neurodireito é um campo de
pesquisa que se interessa pela utilização jurídica das descobertas neurocientíficas
sobre o funcionamento do cérebro. Sobre tudo, em relação às imagens cerebrais.
Com o advento das técnicas de neuroimagem cognitiva, a partir da década de 80, o
pensamento e o comportamento passaram a ser alvo de várias pesquisas. Dentre
estes trabalhos, aqueles que utilizam tais técnicas para a avaliação do comportamento
violento, geram muita discussão e controvérsia. Tais discussões gravitam ao redor da
aplicação prática destas imagens cerebrais. Alguns autores (RAINE, 2015; FALLON,
2014; BLAIR, 2008), defendem que, por meio da avaliação destas imagens, pode-se
explicar, e até predizer, o comportamento violento. Na contramão desta afirmação, há
autores que apontam limitações na neuroimagem cognitiva. Isto porque, existem
interferências do meio (nurture) que podem modificar a expressão comportamental
determinada pelos genes (HARE, 2013; BUFKIN e LUTRELL, 2005; OULLIER, 2017).
Os autores mais radicais propõem que os estudos de neuroimagem são
sobrevalorizados e não passam de “neuroespeculação” (GINTHER, 2016;
PATTERSON, 2016). Contudo, a preocupação atual é regulamentar a utilização
jurídica da neuroimagem cognitiva. O objetivo deste manuscrito é discutir algumas
possibilidades de utilização da neuroimagem cognitiva pela ciência jurídica e as
principais limitações deste uso. A metodologia se resume à revisão de literatura sobre
o neurolaw. Na discussão, são apresentadas algumas repercussões práticas e
possíveis consequências da utilização destas imagens no processo jurídico.
Palavras chave: Neuroimagem, Neurodireito, Neurociência, Psicopatia, Bioética.

ABSTRACT
This dissertation is about neuroimaging techniques associated with violent behavior
and some of its possible practical applications. Among these, the main one for this
manuscript is in the area of neurolaw. This area of study is still very incipient in Brazil.
The neurolaw is a field of research that is interested in the legal use of the
neuroscientific findings on the brain’s functioning, relation to brain images. With the
advent of the techniques of cognitive neuroimaging, from the 80's, thought and
behavior became the subject of several researches. Among these works, those who
use such techniques for analyses of violent behavior, generate much discussion and
controversy. Such discussions gravitate around the practical application of these brain
images. Some authors (RAINE, 2015; FALLON, 2014; BLAIR, 2008) defends that,
through the neuroimages, one can explain, and even predict, violent behavior.
Contrary to this assertion, some authors point out limitations in cognitive neuroimaging.
This is because, there are nurture interferences that can modify the behavioral
expression determined by the genes (HARE, 2013; BUFKIN and LUTRELL, 2005;
OULLIER, 2017). More radical authors propose that neuroimaging studies are
overrated and are nothing more than "neurospeculation" (GINTHER, 2016;
PATTERSON, 2016). However, the current concern is to regulate the legal use of
cognitive neuroimaging. The purpose of this manuscript is to discuss some possibilities
of using cognitive neuroimaging by juridical science and the main limitations of this
use. The methodology is summarized in the literature review on neurolaw. At the
discution, are present some practical repercussions and possible consequences of the
use of these images in the legal process.
Keywords: Neuroimaging, Neurolaw, Neuroscience, Psychopathy, Bioethics.
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INTRODUÇÃO
Os métodos de diagnóstico por imagem tiveram início em 1895 com a
descoberta acidental do raio X. Desde então, a medicina pôde visualizar o interior do
corpo humano sem precisar de incisões. Após o advento da computação, esses
métodos evoluíram com o desenvolvimento de aparelhos cada vez mais potentes, que
passaram a oferecer imagens com melhor qualidade, menos riscos, necessitando
menor tempo de execução e menos custosos.
Atualmente, existem várias técnicas para obtenção de imagens do crânio e do
encéfalo, sendo que as mais utilizadas são a tomografia computadorizada (TC) e a
ressonância magnética (RM). Inicialmente, as imagens obtidas com tais técnicas
permitiam apenas o estudo da estrutura anatômica cerebral.
No entanto, devido à necessidade de compreender como o cérebro trabalha e
com a crescente quantidade de pesquisas sobre os estudos da mente, essas técnicas
de imagem estrutural foram aperfeiçoadas. Hoje existem máquinas e técnicas que
permitem a captura de imagens classificadas como funcionais. Estas detectam, de
forma indireta, a atividade neuronal de áreas encefálicas frente a um determinado
estímulo externo.
Os exames mais utilizados para a aquisição das neuroimagens funcionais são:
PETscan (tomografia por emissão de pósitrons), IRMf (imagem de ressonância
magnética funcional), SPECT (tomografia computadorizada por emissão de fóton
único),

ERM

(espectroscopia

de

ressonância

magnética)

e

MEG

(magnetoencefalografia). Contudo, nesta dissertação foram abordadas no corpo do
texto apenas as pesquisas com PETscan e IRMf, por serem as técnicas mais
utilizadas no estudo dos processos cognitivos e comportamentais.
Portanto, na área da neurociência cognitiva, estas técnicas de imagem
proporcionaram que fosse possível estudar, além da estrutura anatômica, a dinâmica
de funcionamento do cérebro, a interação entre diferentes áreas, a circuitaria neuronal
associada às emoções e também aprofundar a discussão de questões sobre
intencionalidade, livre arbítrio e comportamento consciente.
Esta dissertação tem como objetivo geral fazer uma análise das possíveis
repercussões práticas da utilização da neuroimagem funcional associada ao
comportamento violento, em pessoas sem diagnóstico pregresso de doença
neurológica, consideradas imputáveis pela ciência jurídica.
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Para tanto, foram utilizadas pesquisas de neurocientistas que recorreram à
exames de imagem cerebral para analisar as possíveis causas do comportamento
violento em pessoas condenadas por homicídio. E também artigos científicos de
pesquisadores que avaliaram e discutiram os resultados, os limites, os vieses e a
aplicabilidade destas pesquisas.
As neuroimagens são, incontestavelmente, uma ferramenta de grande valor no
diagnóstico de doenças e traumas do cérebro, assim como para traçar estratégias de
tratamento e prognóstico. Todavia, são ainda controversas e inconclusivas para
explicação e justificativa de certos comportamentos, por vários motivos elencados na
discussão. Por exemplo, a dificuldade na reprodução para contraprova. Isto porque,
seria necessário que o indivíduo estivesse nas mesmas condições emocionais de
quando praticou delito e também do exame inicial.
Além do fato de, no momento do exame primário, também não ser possível
afirmar que as mesmas circunstâncias mentais seriam alcançadas de quando o ilícito
foi praticado (no caso específico do comportamento violento). Além destas questões
de cunho pessoal do examinando, é preciso considerar também a questão dos custos
para a realização destas imagens. Este seria mais um fator que prejudicaria a
reprodutividade do exame para cumprir os requisitos básicos obrigatórios das
pesquisas científicas.
Como ponto de partida para elaboração deste trabalho, fragmentou-se o
problema em três indagações: Seria o neuroimageamento capaz de evidenciar e explicar
aspectos cognitivos e comportamentais (o que pensamos e como agimos)? Quais seriam
as repercussões práticas dos estudos de neuroimagem associadas ao comportamento
violento? São as neuroimagens funcionais (com tecnologia atual) ferramentas confiáveis
para confirmar que pessoas cometeram determinado delito ou que poderão cometê-lo?
Seguindo pela hipótese que o comportamento e ação humana são originados pelo
arcabouço neurofisiológico, mudanças na bioquímica e neuroanatomia do encéfalo
geralmente implicam mudanças ao nível mental e comportamental. Desta forma, o
entendimento (cognição) do carácter ilícito de um fato e a capacidade de autodeterminar-se
de acordo com este entendimento (volição), têm alicerces que são influenciadas por fatores
biológicos (nature) e também sociais (nurture). A interação nature versus nurture determina
e modula a intensidade de resposta do comportamento (cf. FALLON, 2014).
A neuroimagem, portanto, é limitada para explicar comportamentos e predizer ações,
como será apresentado ao longo do texto. A produção e a interpretação destas imagens
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envolvem diversas dificuldades que devem ser consideradas antes de usá-la como
evidência, mesmo que seja auxiliar no diagnóstico de desvio do comportamento. Haja
vista, estes exames funcionais, com a tecnologia atualmente disponível, podem no
máximo servir como ferramenta auxiliar no estudo da criminalidade e não como evidência
para justificar, ou até predizer, o comportamento humano.
Muitas pesquisas cognitivas são conduzidas, em diferentes áreas do saber
científico, objetivando entender o comportamento violento para atuar de forma ativa,
i.e., prevenção e repressão. Dentre estas pesquisas, o neuroimageamento destacase por ser ao mesmo tempo fascinante, por revelar a funcionalidade do cérebro, e
polêmico, porque as neuroimagens não são fotografias do cérebro. São aproximações
estatísticas baseadas em cálculos matemáticos de processos físico-químicos feitos
em equipamentos físicos.
O problema não é a neuroimagem em si, mas autores que defendem
argumentos duvidosos usando a neuroimagem como evidência de sua argumentação
determinista para o complexo e dinâmico comportamento humano (cf. EAGLEMAN,
2011; FALLON, 2014; RAINE, 2015).
No bojo desta pesquisa, está incluído a exposição de algumas críticas ao uso
das neuroimagens funcionais na área jurídica. Isto porque, algumas áreas do direito
vêm recorrendo à neurociência para entender o comportamento humano de
autodeterminação e de padrões morais que norteiam as decisões dos indivíduos,
objetivando adequação das penas e das normas legislativas (cf. OULLIER, 2012)
Em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França, para citar
alguns, já existe esta interface entre o direito e neurociência, a chamada Neurolaw,
ou neurodireito, que no Brasil ainda é bastante incipiente. Mas, provavelmente, esta
discussão em breve será tema de debates entre os juristas e pesquisadores nacionais.
Não foram abordados nesta dissertação os designados inimputáveis pelo
Direito Penal (artigo 26 do código penal) 1, pois estes, sabidamente, sofrem de
transtornos cerebrais e ou mentais que justificam uma compreensão distorcida pelo
sistema cognitivo, podendo resultar no comportamento agressor, negligente e
violento.

1

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
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O que se pretendeu analisar é a possibilidade de emprego da técnica do
neuroimageamento para explicar (ou até antecipar) o comportamento violento em
pessoas sem comprometimento neurológico. Utiliza-se como justificativa para a
realização desta pesquisa os altos índices de homicídios e a crescente violência, que
trazem consequências devastadoras para a sociedade.
O último relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
concluído em 2015 e publicado em 2017, apresenta os custos do crime e da violência
para a América Latina e Caribe, durante o período de 2004 a 2014: “Estas áreas,
continuam a ser a região mais violenta do mundo, com uma taxa de 24 homicídios por
100.000 habitantes em 2015, quatro vezes maior que a média global” (JAITMAN et
al., 2017). As duas regiões são responsáveis por 33% dos homicídios do mundo,
apesar de abrigarem apenas 9% da população mundial.
O mesmo relatório dedica um capítulo aos custos com crimes no Brasil, que
possui números alarmantes. O país sozinho é responsável por 39,5 % dos homicídios
ocorridos no cone sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) e 53% do custo
total (custos diretos) com a criminalidade dentre os 17 países do estudo.
De imediato, questiona-se que estes números poderiam ser em decorrência da
extensão territorial e população. Mas, quando se observam os dados unicamente
brasileiros, a situação é ainda pior: os custos com o crime consomem 3,14% do PIB
brasileiro e, em 2014, o país alcançou a preocupante taxa de 29,8 homicídios por
100.000 habitantes. Vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
considera aceitável a taxa de até 10 homicídios por 100.000 habitantes (JAITMAN et
al., 2017).
Quanto à estruturação desta dissertação, após esta introdução segue a
apresentação sobre a metodologia de elaboração. Por se tratar de pesquisa teórica,
resume-se à busca, por meio físico e virtual, de trabalhos sobre o tema e referenciados
ao final desta pesquisa sob as normas ABNT 2017. As figuras apresentadas ao longo
do texto foram retiradas de sites da internet com referência na própria imagem. As
pesquisas citadas foram empregadas para fazer as análises quanto à aplicação
prática das neuroimagens na discussão.
O referencial teórico está dividido em quatro capítulos. Por início, visto que os
estudos em ciência cognitiva (no caso deste manuscrito, da neuroimagem funcional)
pertencem à área do saber conhecido como neurociência, no primeiro capítulo foi
desenvolvida uma breve evolução da neurociência com foco nos estudos de
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neuroimagem. Também nesta primeira parte, é abordado o assunto cerne das
ciências da mente, o problema da consciência. Esta discussão preliminar sobre a
consciência é fundamental para que se possa discutir o comportamento consciente, e
no caso desta pesquisa, o comportamento deliberadamente violento.
Conjuntamente ao capítulo 1, é abordada a biologia do sistema nervoso. São
apresentadas a embriogênese, a divisão anatômica, algumas estruturas e
particularidades da atividade do ator principal da neuroimagem, o encéfalo. Estas
informações serão necessárias para que se possa entender as imagens e a orientação
dos cortes (slices). Informações adicionais sobre a orientação dos cortes podem ser
encontradas no anexo A.
As técnicas utilizadas para a formação de imagens cerebrais são,
resumidamente, explicadas no capítulo 2. Ao longo deste capítulo, são apresentadas
as técnicas para obtenção das imagens, mas é dado maior ênfase à PET-scan e IRMf.
Não são abordados os complexos cálculos matemáticos envolvidos na produção das
imagens. As demais técnicas citadas no texto, e que não estão incluídas nesta parte,
estão presentes no anexo B.
A principal parte do referencial teórico é o capítulo 3, onde são apresentadas
algumas pesquisas e explicadas as técnicas de neuroimagem associadas ao
comportamento violento. Estas pesquisas de neuroimagem foram realizadas com
indivíduos condenados e que cumprem pena por homicídios. Destes apenados, uma
pequena parcela tem destaque nos trabalhos por intrigarem os neurocientistas pela
capacidade cognitiva, frieza emocional e violência: os psicopatas. Por este motivo,
este capítulo também engloba

a conceituação da psicopatia e algumas

particularidades sobre o tema em associação com a neuroimagem.
No capítulo 4, apresentou-se a interação entre neurociência e direito, ou
neurodireito (neurolaw), área de estudo onde mais se destacam as aplicações das
neuroimagens. Um assunto pouco explorado no Brasil, mas tema de grandes debates
científicos e jurídicos no exterior. Isto porque, além de almejar compreender os
comportamentos e atitudes deliberativas do homem, a ciência jurídica vem recorrendo
às neuroimagens para esclarecer condutas, além da possibilidade de empregar este
material como meio de prova dentro dos processos.
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Na discussão, capítulo 5, foi feita uma análise sobre as pesquisas e artigos
científicos utilizados no marco teórico, visando identificar possíveis repercussões
práticas da utilização das técnicas de neuroimageamento como

material

complementar nas provas de um processo.
Dentre estas prováveis repercussões identificadas, separou-se os argumentos
apontados, nas referidas pesquisas, em positivos e negativos tomando-se como
referência alguns parâmetros como: o custo financeiro, possibilidade de reprodução,
vieses de interpretação e aplicabilidade, para citar alguns.
Na consideração final empreendeu-se uma breve retomada aos pontos
reportados na discussão, para que seja possível responder às perguntas-problema
norteadoras deste trabalho. E confrontar a hipótese de que apenas a neuroimagem é
limitada para compreender o comportamento violento. Embora seja um recurso
precioso para diagnóstico, prognóstico e tratamento de doenças de todo o sistema
nervoso.
Por fim, com a realização desta dissertação pretendeu-se contribuir com
sugestões que possam auxiliar a neurociência a aparar algumas arestas das
pesquisas sobre imagens funcionais relacionadas ao comportamento social humano.
E também servir como divulgador do neurodireito no Brasil, de forma que motive mais
pesquisadores a trabalhar este tema.
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METODOLOGIA
Esta dissertação é resultado de pesquisa bibliográfica sobre neuroimagem
cognitiva dos últimos 15 anos. Foram utilizados livros e artigos científicos publicados
em revistas acadêmicas nacionais e internacionais, identificados na seção referências
bibliográficas. As buscas virtuais foram realizadas no site Google Acadêmico e nos
bancos de bibliografia Scielo e PubMed, durante os anos de 2016, 2017 e 2018.
No material estudado procurou-se identificar os argumentos favoráveis e
contrários sobre a possibilidade da utilização da neuroimagem como evidência da
relação causal, biológica ou social, para o comportamento violento. Após identificados
tais argumentos, foram propostas algumas possíveis repercussões práticas do uso
das neuroimagens para a sociedade, como nos processos judiciais, e para a
neurociência comportamental.
Por não se tratar de pesquisa experimental, não foram realizadas
neuroimagens próprias deste trabalho. Todas as imagens apresentadas foram
retiradas da internet e apresentadas com as respectivas referências. A identificação
das figuras apresentadas ao longo do texto, obedecem ao padrão da ABNT em sua
última revisão de 2017.
A formatação geral, exceto das figuras, estão de acordo com as normas do
Manual para Elaboração de Tese e Dissertação (SOUZA; CASTELANO; MANHÃES,
2014) do programa pós-graduação em cognição e linguagem (PGCL) desta
universidade. Portanto, apresenta algumas particularidades que diferem das normas
ABNT 2017.
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CAPÍTULO 1 – A Neurociência

Para os arqueólogos, há cerca de 2,5 milhões de anos surgiram os primeiros
humanos na África, a partir de um tipo de primata denominado Australopithecus. Com
a migração para outras partes do planeta, estes humanos primitivos precisaram se
adaptar aos diferentes climas para sobreviver e reproduzir. Este fato, pelo processo
de seleção natural, resultou no surgimento de outras espécies de humanos, como o
Homo-erectus e o Homo-neanderthalensis, até evoluir à lapidação de nossa espécie,
o Homo-sapiens2 (HARARI, 2017).
O “homem sábio”, só pôde tornar-se sábio graças à evolução de seu cérebro.
Inicialmente no tamanho, e com o passar dos tempos, na capacidade cognitiva. Para
tanto, o aumento do volume3 foi de suma importância para a adaptação ao meio, à
sobrevivência e para o desenvolvimento de funções superiores. Dentre estas,
destacam-se a fala, a avaliação de riscos, o aprendizado, o raciocínio, a memória e o
comportamento em sociedade.
Com o passar do tempo, a evolução da ciência, o desenvolvimento do intelecto
humano e de suas capacidades, fizeram o homem querer saber como o próprio
cérebro funciona, produz pensamentos e gera emoções. Além de questionar-se sobre
discussões mais profundas, como a consciência e o livre-arbítrio. Provavelmente,
estes foram alguns dos principais estímulos para o nascimento e desenvolvimento de
uma ciência voltada para estes fins: a neurociência.

1.1-

Breve evolução da neurociência.
De acordo com o neurocientista Roberto Lent (2010), no prefácio do livro Cem

Bilhões de Neurônios?, a neurociência nasceu da necessidade de integrar as diversas
áreas das ciências biológicas para a compreensão do funcionamento do sistema

2

Espécie homo-sapiens; gênero homo; família hominidae; ordem dos primatas; classe dos
mamíferos; reino animal.
3
O cérebro pesa de 1,2kg a 1,5kg em um adulto (LENT, 2010). “No Homo-sapiens, o cérebro
equivale a 2% a 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia quando está em repouso.
Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de energia em repouso”
(HARARI, 2017, p.17).
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nervoso. Por exemplo: neuroanatomia, neurofisiologia e neurologia. Inicialmente,
tinha como ator principal o cérebro.
Com o passar dos anos, a mente também tornou-se alvo das investigações,
juntamente com indagações sobre a consciência, as emoções e o comportamento
humano. Entretanto, não são contemporâneas as discussões relacionadas à atividade
cerebral e sua associação com a mente. Desde a Antiguidade, este tema provoca
questionamentos e controvérsias. Inicialmente, por parte dos filósofos que foram os
primeiros a tentar entender os mistérios da formação dos pensamentos. E continua
até a atualidade com a neurociência moderna.
A história da neurociência é longa e rica de informações. Serão descritas,
sucintamente, aquelas julgadas importantes para embasar o estudo da neuroimagem
e do comportamento. Deste modo, esta pesquisa tem o filósofo René Descartes
(1596-1650) como ponto de partida para o desenvolvimento da neurociência ao longo
do tempo.
Segundo Frith e Rees (2007), o primeiro a estudar a mente de forma
sistematizada foi Descartes. Ele postulou a distinção feita entre o cérebro (res
extensa) e a mente (res cogitans), batizada de dualismo cartesiano, pois acreditava
que o cérebro e a mente são entidades distintas:
Segundo Descartes, o corpo é formado por um tipo de substância e a
mente por outra, porque cada um pode ser concebida totalmente por
atributos distintos. O corpo (matéria) é caraterizado por extensão
espacial e movimento, enquanto que a mente é caracterizada por
pensamentos (FRITH; REES, 2007, p. 09. Tradução da autora).4

Com o evoluir do tempo, alguns filósofos e cientistas passaram a contestar o
dualismo cartesiano. Começaram a suspeitar que de alguma forma a mente emerge
de propriedades físicas do cérebro. Ficaram conhecidos como materialistas em
contraponto aos dualistas (referência ao dualismo cartesiano de cérebro e mente
como distintos). Mas o problema permanecia, ‘como’ algo físico gera algo não físico?
Essa resposta de ‘como’ o cérebro gera pensamentos e consciência,
continuava (e continua até hoje) intrigando os filósofos e os neurocientistas. A
pergunta é recalcitrante: Como uma estrutura física (matéria) pode gerar algo
supostamente não físico (consciência, pensamentos e emoções)? Era preciso estudar

“According to Descartes, the body is one sort of substance and the mind another because
each can be conceived in terms of totally distinct attributes. The body (matter) is characterized
by spatial extension and motion, while the mind is characterized by thought.”
4
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os fenômenos mentais para propor explicações. Mas a mente era, a princípio,
inacessível à experimentação.
No final do século XVIII, o austríaco Franz Gall propôs a divisão e
especialização do córtex cerebral com a existência de 27 faculdades afetivas e
intelectuais. Quanto maior era o uso de determinada área (aptidão individual), maior
era essa área cortical. Esse estudo anatômico da superfície cerebral é chamado de
Frenologia (figura 01) e baseava-se na craniometria, que é a medida dos ossos do
crânio (LENT, 2010).
Figura 01 - Mapa frenológico de Franz Gall

Fonte: http://www.cerebromente.org.br/n01/frenolog/frenologia

Com o avançar dos anos e o surgimento de novas técnicas de pesquisa, os
cientistas buscaram fundamentar seus trabalhos com experimentação científica:
Movidos pela ânsia de provar que Gall não tinha razão, em breve os
cientistas começaram a provocar lesões cerebrais em animais de
laboratório e observar suas consequências – que afinal, dependiam da
localização das lesões. Nascia o espírito da neurociência experimental
que conhecemoszzzz hoje (HERCULANO-HOUZEL, 2010, p. 26).

Durante o século XIX, o estudo da neuroanatomia e da neurologia teve grande
evolução. As vias motoras e sensitivas foram estudadas e comprovadas a partir de
lesões provocadas em animais e de sequelas de acidentes em humanos. Nesta seara,
um caso intrigou os neurologistas da época e funcionou como ponto de partida para
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evidenciar que comportamentos e emoções têm origem na atividade cerebral (não
eram um atributo do espírito, como postulou Descartes).
Em O Erro de Descartes, o neurologista António Damásio (2012) esmiúça o
caso do operário americano Phineas Gage que em 1848, com 25 anos, foi atingido
por uma barra de ferro que entrou pela hemiface esquerda e saiu pela região do lobo
frontal (no topo da cabeça). Após dois meses de hospitalização, Gage recebeu alta
com apenas uma sequela visível, perdeu o olho esquerdo (figura 02). Entretanto,
embora não houvesse nenhum prejuízo motor, o comportamento de Gage mudou
drasticamente: “O problema não residia na falta de capacidade física ou competência,
mas no seu novo carácter” (DAMÁSIO, 2012, p. 29).
Figura 02 – Phineas Gage

Fonte: http://psychologydegreeguide.org/phineas-gage/

Ainda no século XIX, o desenvolvimento dos métodos de psicofísica, foram
vistos como uma reação ao paradigma que o fenômeno mental era inacessível à
experimentação. O matemático Gustav Fechner, não concordava com Descartes.
Fechner julgava que a mente e o cérebro são dois aspectos de uma mesma entidade.
Além disso, também acreditava que o processo mental podia ser mensurado.
Fechner então desenvolveu o método psicofísico para demonstrar que a
sensação varia em intensidade e que existe um limiar para esta sensação. Abaixo
deste limiar, mesmo que haja estímulo, não há sensação e, por conseguinte, também
não ocorre a percepção. Ao mesmo tempo, o médico alemão Ernest Heinrich Weber,
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apresentava o conceito just noticeable difference (JND). O JND é a menor mudança
no aumento da intensidade do estímulo capaz de produzir a sensação e a percepção.
Fechner usou o conceito de JND como unidade de medida e demonstrou que
existe uma relação sistemática entre JND e a intensidade física do sinal (estímulo).
Em suma, a relação entre a intensidade do estímulo e sensação subjetiva era uma
relação que podia ser mensurada. O que ficou conhecido como lei de Weber-Fechner
(FRITH; REES, 2007).
Após estas comprovações da relação sensação versus percepção de Fechner
e Weber, os estudiosos da interação mente-cérebro perceberam que antes de analisar
como o cérebro gera pensamentos, emoções e comportamentos, era necessário
primeiro entender o estado consciente do indivíduo. O que é consciência? O que é
estar consciente? O que significa agir conscientemente?

1.2-

O problema da consciência.

Estudar o comportamento consciente exige que primeiramente, se defina o que
é consciência, ou o que é estar consciente. Para iniciar os estudos sobre consciência,
antes das discussões neurocientíficas e filosóficas, é importante entender o
significado desta palavra que, de acordo com o idioma, pode gerar confusão em
relação ao que se deseja expressar. No livro Consciousness – A User’s Guide
(ZEMAN, 2004), o autor propõe uma análise semântica da palavra no idioma inglês.
Para Zeman (2014), a palavra mãe das demais seria conscience, originada a
partir da junção de duas expressões em latim: cum (com) e scio (eu sei / eu conheço).
Assim, derivaram o adjetivo conscius, o verbo cônscio (aware) e o substantivo
consciouness (awareness). Por fim, o autor conclui que o problema da consciência
surge de uma limitação do uso da linguagem: “Se existe algum ‘problema da
consciência’ ele surge do nosso uso inconsistente e não sofisticado da linguagem”
(ZEMAN, 2004, p.14. Tradução da autora) 5.
O significado de ‘consciência’ (consciouness ou awareness) no idioma
português gera mais confusões em comparação ao inglês. Provavelmente, devido ao
fato de haver apenas uma palavra para designar diferentes significados: consciência
neurológica, consciência psicológica e consciência moral ou de responsabilidade.

“If there are any ‘problem of consciousness’ they arise from our inconsistent and
unsophisticated use of language”.
5
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Quando dizemos apenas que alguém está consciente, a princípio, queremos
dizer que a pessoa está acordada, vigil (awake). Refere-se ao primeiro significado da
palavra consciência: ao estado de vigília, uma análise neurológica (orgânica). Em
neurologia, frente a um trauma crânio-encefálico por exemplo, o nível de consciência
pode ser avaliado por um parâmetro objetivo, a escala de coma de Glasgow (ECG). 6
Contudo, logo surge uma encruzilhada conceitual: o indivíduo pode estar
acordado e não estar consciente. A questão não é que a pessoa se apresenta em dois
estados de consciência (acordada e desacordada ou consciente e inconsciente) ao
mesmo tempo! Neste caso, o indivíduo pode estar acordado, mas, não ter consciência
de quem é, no caso de uma amnésia por exemplo. Isto ocorre devido a uma limitação
linguística para a correta expressão do fato. Pois utiliza-se uma única palavra para
mais de uma interpretação.
Estar consciente nos dois sentidos abordados acima, significa o estado de
vigília que permite à pessoa perceber e processar os estímulos, de forma que tenha
condições de orientar-se quanto a sua condição pessoal. Este é o segundo significado
da palavra consciência. É o estado de consciência que permite uma outra atribuição
mental, a orientação, que é classificada em autopsíquica, ou de si próprio, e
alopsíquica, que está relacionada à orientação do sujeito no tempo e no espaço
(SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).
Assim pode-se perceber, diante destes dois primeiros sentidos da palavra
consciência, que enquanto a neurologia busca utilizar um parâmetro mais objetivo, a
psicopatologia entende a consciência como “(...) a soma total das experiências
conscientes do indivíduo em um determinado momento. É a dimensão subjetiva da
atividade psíquica do sujeito que se volta para a realidade” (DALGALARRONDO,
2000, p.104).
O terceiro conceito atribuído à consciência tem relação direta com a ‘razão’, ou
pensar em algo na mente (metacognição). Pode ser evidenciado quando o indivíduo
tem conhecimento do significado de determinadas atitudes e deliberadamente opta
por elas. Esta escolha consciente seria resultado da capacidade cognitiva e formação
cultural. Exemplificando, quando alguém faz algo que é reprovado pelo padrão social

6

A escala de coma de Glasgow avalia o nível de consciência neurológica por três parâmetros:
a abertura dos olhos, resposta motora e resposta verbal. Cada resposta, ao exame físico,
resulta em uma pontuação. A pontuação mais alta é 15, e abaixo de 8 é estado de coma
(YUDOFSKY; HALES, 2006).
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ou pela norma jurídica, geralmente lhe é perguntado: “você tem consciência do que
fez?” O que se pretende indagar é se a pessoa sabe das implicações dos seus atos.
Este terceiro significado da consciência, interessa sobremaneira a esta pesquisa.
Em síntese, é necessário estar desperto e com condições de perceber e
entender os estímulos, para que então se adote determinados comportamentos e
ações de acordo com este entendimento. Desta forma, pode-se compreender as
consequências dos atos. Esta é a consciência da responsabilidade, ou consciência
moral. “Assim, o terceiro sentido de consciência conecta percepção e ação. Os
eventos que percebemos e os que produzimos” (ZEMAN, 2004, p.21. Tradução da
autora)7.
As questões sobre a escolha consciente de determinadas atitudes e ações, faz
parte de uma outra grande discussão que extrapola as margens desta pesquisa, sobre
o livre arbítrio. Mas que será abordado de forma tangencial no capítulo 4. Há autores
(cf.: EAGLEMAN, 2011) que afirmam que não temos esta liberdade de escolha, pois
já nascemos com uma programação biológica para a atividade cerebral, isto é, o
cérebro trabalha de forma incógnita.
Pela neurobiologia, é possível demostrar e compreender como o cérebro se
conecta com o mundo externo e gera respostas frente aos estímulos. Entretanto, a
biologia ainda não conseguiu explicar como a atividade cerebral gera a consciência.
O que se tem até agora são teorias. Duas destas teorias, a monista e a dualista, são
apresentadas de forma sucinta nos próximos parágrafos.
Para os dualistas a mente não é derivada de atividade neurofisiológica,
enquanto que para os monistas, a mente é um atributo resultante da atividade
cerebral.

Entre

os

monistas

também

existe

subdivisão,

como

os

materialistas/fisicalistas, emergentistas e outros. A diferença principal seria que para
os primeiros a mente é o cérebro (materialistas reducionistas) e para os emergentistas
a mente não é o cérebro, mas emerge do funcionamento deste (VICTORINO, 2009).
Os dualistas8 consideram a teoria cartesiana, onde a consciência é um
fenômeno não físico. À primeira vista, frente aos avanços dos estudos

“Thus, the third sense of consciousness bridges perception and action. The events we
perceive and the ones we bring about”.
7

O termo ‘dualista’ foi empregado pela primeira vez por Thomas Hyde em 1700. Entre os
dualistas há diferentes tipos. Neste momento do texto a palavra refere-se ao dualismo de
substância (TRIPICCHIO; TRIPICCHIO, 2004).
8
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neurocientíficos, alguns podem achar que este tipo de pensamento ficou restrito ao
passado. No entanto, existem cientistas cognitivos atuais que defendem que o estado
mental não advém de um estado físico cerebral.
Por exemplo, o filósofo australiano David Chalmers (dualista de propriedade)
defende que a consciência é composta por duas propriedades distintas, uma
fenomenal e outra psicológica (propriedade física e não-física): “A divisão das
propriedades mentais em propriedades fenomenais e psicológicas tem o efeito de
dividir o problema mente-corpo em dois: um problema fácil e um problema difícil
(CHALMERS,1996. p.21. Tradução da autora)9.
Para Chalmers (1996), o problema fácil está relacionado às propriedades
cognitivas, que ele identifica como as características estruturais e funcionais. O
problema difícil refere-se à propriedade fenomenal da consciência, ou às qualidades
subjetivas da consciência resultantes da experiência individual. O contexto do
problema difícil refere-se às propriedades qualitativas e subjetivas intrínseca da
consciência, também denominada qualia. Para este autor, qualia é uma propriedade
não-física, retomando assim ao dualismo cartesiano, porém não de substância, mas
de propriedade.
No intuito de demonstrar que o materialismo fisicalista não é suficiente para
explicar a consciência, Chalmers (1996) propõe a existência de um ser idêntico ao ser
humano no sentido fisiológico, porém sem consciência, um zumbi. O ser faria tudo
que

um

homem

comum

faz,

mas

não

teria

pensamentos,

sentimentos,

intencionalidade e nem consciência de si. Pois não basta apenas a matéria.
Seria interessante se pudéssemos fazer uma ressonância magnética funcional
no zumbi de Chalmers. Já que ele seria um ser idêntico ao homem, anatômica e
fisiologicamente, como seria a neuroimagem deste ser se fosse submetido a uma
situação de perigo ou uma dor física intensa? Será que reagiria com violência? E essa
resposta seria involuntária (reacional) ou voluntária (pensada). Mas Chalmers disse
que os zumbis não pensam. Com poderiam não pensar se possuem a mesma
estrutura humana? Ou seja, não basta ser idêntico ao homem materialmente, para
que haja pensamentos, é preciso algo mais.

“The division of mental properties into phenomenal and psychological properties has the
effect of dividing the mind–body problem into two: an easy part and a hard part”.
9
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Este argumento do zumbi de Chalmers foi de pronto rebatido pelos
materialistas. Dentre eles, o mais conhecido é o filósofo americano Daniel Dennett,
que propõe uma teoria fisicalista para a consciência. De acordo com Dennett (1996
citado por TAVARES, 2018), o dualismo foi suplantado pela inteligência artificial e pela
evolução das neurociências. Em outras palavras, o estudo da consciência é o estudo
do funcionamento cerebral.
Conforme Tavares (2018), para Dennett o que existe de fato são pensamentos
e decisões tomadas a partir da atividade cerebral, logo os qualia não existem. Mas,
esta afirmação que não existe qualia é um tanto arrojada, visto que, embora a
tendência dos neurocientistas atuais seja voltada ao fisicalismo, a neurociência ainda
não conseguiu confirmar ou negar seguramente a afirmação de Dennett.
Entre os extremos, desde a existência de qualia não-física à negação da
existência desta, é preferível uma postura mais cautelosa, em que se pode entender
qualia como atributos da atividade cerebral:
Por outro lado, se qualia são propriedades vivenciadas fisicamente
(por sujeitos que são, em última instância, agregados físicos), por
conseguinte, os qualia devem ser propriedades físico-químicas
produzidas sob certas condições pelo cérebro e vivenciadas
subjetivamente por um sujeito (De Sousa, 2015, p.102).

Como é possível constatar, o problema da consciência é um tema extenso e
complexo que ultrapassa o foco desta pesquisa. O que se observa em geral são
postulados que visam integrar as propriedades da consciência à biologia neural. Em
alguns casos, praticamente um palpite dos autores, pois não são apontadas
metodologias para análise e replicação de experimentos que permitam evidenciar que
a consciência emerge da atividade elétrica e química cerebral, como defendem os
emergentistas
As discussões não param por aqui. Mas, devido à necessidade de sintetizar o
assunto para focar em fundamentos que permitam discutir o comportamento
consciente, optou-se por abordar apenas algumas vertentes do tema proposto. A
intenção é que essas informações preliminares possam embasar as discussões
apresentadas e debatidas em capítulos vindouros.
Em

todo

caso,

para

haver

consciência,

pensamentos,

emoções,

comportamento e ação (voluntária ou não) é necessário que antes haja o cérebro.
Assim, para aprofundar a argumentação sobre estes temas, é imperioso entender a
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gênese e o funcionamento cerebral. Destarte, na próxima seção é apresentada a
biologia do protagonista dos estudos neurocientíficos.

1.3 - O Cérebro (ou o encéfalo?)
Para o entendimento das técnicas de neuroimageamento e intepretação das
informações obtidas por estas imagens é primordial o conhecimento das estruturas
encefálicas e suas localizações, assim como a atividade cognitiva atribuída à algumas
áreas. Importante salientar que, embora seja possível a divisão anatômica e que
alguns outputs são provenientes de áreas específicas, a atividade do encéfalo não é
fragmentada. É comum a armadilha de entendê-la como um conjunto de partes
distintas. Mas por outro lado, esta é uma estratégica pedagógica para facilitar a
compreensão de conceitos básicos.
Esta seção abriga uma revisão da gênese do encéfalo, a divisão
neuroanatômica de suas regiões, a composição estrutural e algumas particularidades
do funcionamento que interessam para a compreensão dos demais capítulos. Visto
que, muitos dos termos apresentados neste momento são utilizados durante toda esta
dissertação.
De acordo com a embriologia, após a fusão dos gametas masculino e feminino,
inicia o processo de divisão celular que dará origem ao embrião. Por volta da terceira
semana após a fecundação, essas sucessivas clivagens das células do zigoto
resultarão na formação da notocorda e de três folhetos embrionários (ou
germinativos): ectoderma, mesoderma e endoderma. O endoderma dará origem
principalmente ao sistema digestório e respiratório. O mesoderma formará os vários
tecidos conjuntivos, o sistema urinário e reprodutor. O sistema nervoso (central e
periférico), a pele e alguns epitélios de revestimento (oral e anal, por exemplo) têm
origem do ectoderma (MACHADO; HAERTEL, 2013).
Uma porção do ectoderma se diferencia em um conjunto distinto de células, a
placa neural. Esta região, por um processo de invaginação, forma um sulco que ao
aprofundar-se cria uma arquitetura celular em formato de goteira, que resulta na
formação do tubo neural e da crista neural, como pode ser visualizado na figura 03. O
tubo neural formará os neurônios e os gliócitos, a crista neural dará origem ao sistema
nervoso periférico (CATALA, 2003).
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Figura 03 - Formação do tubo neural e da crista neural.

Fonte: MACHADO, 2004, p. 08.

Antes de prosseguir com a embriologia do sistema nervoso, é importante
esclarecer o questionamento que inicia esta seção: qual a diferença entre cérebro e
encéfalo? O encéfalo é composto pelo cérebro, tronco encefálico (mesencéfalo, ponte
e bulbo) e cerebelo. O cérebro é formado por uma porção externa (telencéfalo) dividida
em dois hemisférios (direito e esquerdo) e uma outra porção mais interna e mediana
(o diencéfalo), como representado didaticamente na figura 04 abaixo:
Figura 04 – Estruturas encefálicas (corte Sagital).

Fonte:anatomianeuro.blogspot.com.br
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É comum o termo cérebro ser usado para referir-se ao que está dentro do
crânio, como sinônimo de encéfalo. Inclusive nos estudos de neuroimageamento,
onde é mais corriqueiro o uso da expressão ‘a imagem cerebral’ do que ‘a imagem
encefálica’. No parágrafo a seguir ocorre este fato, mas preferiu-se manter as palavras
usadas em fidelidade à referência bibliográfica e por não causar diferença na
compreensão do assunto.
Retornando à embriogênese, por volta da sétima semana de gestação é
possível diferenciar três estruturas do cérebro rudimentar: o cérebro anterior
(prosencéfalo), o mesencéfalo e o cérebro posterior (rombencéfalo). Este último
formará o cerebelo e o tronco encefálico. Aproximadamente na décima primeira
semana de gestação, estas estruturas aumentam e passam a ocupar topografia quase
semelhante à final (figura 05).

Figura 05 - Embriogênese do encéfalo.

Fonte: DAVIDORFF, 2001, p. 71.

O cérebro, como mencionado acima, é composto pelo telencéfalo e pelo
diencéfalo. O telencéfalo é dividido em dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo,
unidos pelo corpo caloso. Externamente, o cérebro está divido em lobos (um frontal,
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dois parietais, dois temporais e um occipital) conforme a figura 6, que apresenta a
vista lateral do hemisfério esquerdo.
Figura 06 – Divisão do córtex cerebral. Vista lateral em corte sagital.

Fonte: https://www.infoescola.com/anatomia-humana/lobos-cerebrais.

Em corte coronal10 da peça anatômica, é possível visualizar, sem o recurso da
coloração, uma camada fina mais externa de coloração acinzentada, denominada
córtex cerebral ou substância cinzenta; e uma porção subcortical, a substância
branca, conforme a figura 07.

Figura 07 - Fotografia de corte coronal de peça anatômica evidenciando substância
cinzenta (córtex) e substância branca.

10

As orientações de cortes (coronal, sagital e outros) estão explicadas no anexo A deste
trabalho.
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Fonte: www.psiquiatriageral.com.br/ cerebro/analise.

No córtex cerebral estão localizados os corpos dos neurônios, por isto possui
coloração diferenciada. Na figura 07, também é possível ver que o cérebro parece ter
sido “amassado” para caber dentro do crânio, formando circunvoluções com sulcos
na camada cortical. Se o córtex pudesse ser esticado e medido, seu volume seria de
cerca de 1.400 cm³ (LENT, 2010).
Evolutivamente, a estrutura encefálica dos mamíferos11 foi a última a ser
organizada. E dentre os mamíferos, foi justamente o crescimento do telencéfalo e o
desenvolvimento do córtex que diferenciou o homem dos demais da espécie. O córtex
cerebral dos seres humanos (ou neocórtex) vem sendo alvo de muitas pesquisas
desde o final do século XIX, quando Korbinian Brodmann apresentou uma
possibilidade de mapeamento cortical.
Segundo Brodmann, são 46 áreas divididas entre sensoriais e motoras. Dentre
estas áreas, comprovou-se depois que ele estava certo em algumas delas, como a da
visão e da fala: “Por exemplo, a linguagem, atributo dos mais fundamentais para os
seres humanos ocupa cerca de 20% das áreas corticais do hemisfério esquerdo”
(DALGALARRONDO, 2011, p.147).
Pela figura 04, também é possível visualizar a outra parte que constitui o
cérebro e que fica recoberta pelo telencéfalo: o diencéfalo. É uma área mediana,
atravessada pelo terceiro ventrículo12 e formada pelo tálamo e hipotálamo. A principal
função do tálamo é atuar como intermediador dos impulsos nervosos que são
direcionados para o córtex cerebral, onde serão processados. O hipotálamo localiza-se sob o tálamo e tem várias funções como: fazer a integração do sistema nervoso
com o endócrino (ativando glândulas), regular a temperatura corporal e atuar no
comportamento emocional e sexual (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).
Com o aprimoramento das técnicas de eletroencefalografia e de neuroimagem,
os neurocientistas identificaram mais áreas corticais e puderam estudar estruturas e
11

Na década de 40, o neurocientista Paul MacLean propôs a teoria que o cérebro humano
seria composto por três níveis: 1 - o cérebro reptiliano, o mais primitivo e formado pelo tronco
encefálico, típico da fase evolutiva animal réptil e responsável por respostas instintivas; 2 - o
cérebro mamífero primitivo, composto pelo sistema límbico, associado à repostas emocionais,
irracionais, agressivas e sexuais; 3 - o cérebro mamífero superior, composto pelo córtex
cerebral, responsável pelas funcionais cognitivas humanas (DALGALARRONDO, 2011).
12
A cavidade interna do encéfalo que acompanha suas irregularidades de forma, constituindo
câmaras cheias de líquidos, os ventrículos. No total, os ventrículos cerebrais são em número
de quatro (MACHADO; HAERTEL, 2013).
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áreas subcorticais. Dentre estas áreas subcorticais, uma interessa sobremaneira a
esta dissertação, o sistema límbico. Juntamente com algumas partes do córtex, este
sistema (que não é uma estrutura anatômica e sim uma extensão funcional formada
de várias partes cerebrais) está relacionado às emoções e aos comportamentos. O
sistema límbico é um complexo de subestruturas e será abordado mais adiante
quando for explicado a neurobiologia das emoções.
O objetivo desta seção é apresentar as informações sobre o encéfalo que mais
interessam ao estudo do neuroimageamento associado ao comportamento violento.
Por isso discorreu-se apenas sobre o cérebro. Desta forma, o tronco encefálico e o
cerebelo serão suprimidos desta seção. Após esta apresentação da anatomia, é
necessário entender como as informações chegam ao cérebro para serem
processadas e gerar respostas.

1.4-

A neurobiologia
A fisiologia do sistema nervoso, central e periférico, é um extenso e fascinante

capítulo dentro da neurobiologia. Dentre as diversas disciplinas que compõem as
neurociências, provavelmente os enfoques que possuem informações e resultados de
mais fácil compreensão e menos controversos, sejam a anatomia (abordada acima) e
a fisiologia do sistema nervoso, assunto desta parte.
Pode-se começar a estudar a neurobiologia partindo das estruturas anatômicas
(macro), passando pelas estruturas celulares (micro) e chegando até às estruturas
moleculares, ou vice-versa. Nesta pesquisa preferiu-se iniciar por uma visão geral do
sistema nervoso até chegar aos neurônios e neurotransmissores.
O sistema nervoso é dividido em central e periférico. O central é composto pelo
encéfalo e pela medula, abrigados respectivamente dentro do crânio e das vértebras;
o periférico, é constituído pelos gânglios e nervos. O sistema nervoso periférico é
dividido em autônomo (involuntário) e voluntário. As informações oriundas do meio
externo ou interno do corpo, chegam e saem do cérebro pelos neurônios, que se
organizam em sistemas sensoriais e motores. Os sistemas sensoriais captam
estímulos e os transformam em impulsos neuronais. Os sistemas motores têm como
principal função produzir ações específicas, como resumido na citação que segue:
No cérebro, as informações sensoriais, representando o mundo
externo, são integradas aos impulsos internos, às memórias e aos
estímulos emocionais em unidades de associação, que por sua vez,
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dirigem as ações das unidades motoras” (SADOCK; SADOCK; RUIZ,
2017, p 04).

Os neurônios são as unidades que compõem o sistema nervoso. São células
com funções de recepção, integração e transmissão de informações, por meio de
sinalização elétrica e química entre eles (sinapses), mediada por neurotransmissores
(YUDOFSKY; HALES, 2006). Na figura 08, alguns exemplos de neurônios
classificados de acordo com a direção axonal.

Figura 08 - Tipos de neurônios

Fonte: https: www.depositphotos.com/103276174/stock-illustration-neuron-typesnerve-cells

Os neurônios também são classificados em (i) sensoriais, que informam ao
cérebro sobre o ambiente externo e interno ao corpo; (ii) motores, que atuam na
contração muscular, estimulam glândulas e mediam comportamentos; (iii) de
comunicação, que comunicam áreas do cérebro e (iv) neurônios de associação que
integram várias informações provenientes dos outros neurônios (AMTHOR, 2017).
Também existem outras células no sistema nervoso, como as células da glia
(cola, em grego). Este conjunto é formado por diferentes células: oligodendrócitos,
astrócitos, células de Schuwann, ependidimárias e micróglia (figura 09). Estas células,
embora não tenham função de condução do impulso elétrico, possuem primordial
papel no tecido nervoso: sustentação, nutrição e defesa imunológica dos neurônios.
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Também estão associadas à gênese de doenças neurodegenerativas (GOMES;
TORTELLI; DINIZ, 2013).
Figura 09 – Células da Glia.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/celulas-glia.htm

A transmissão das informações mediadas pelos neurônios é feita por estímulo
eletroquímico: elétrico porque os canais iônicos que compõem suas membranas são
voltagem dependente (canais de sódio e potássio), assim sofrem despolarização que
propagam o impulso nervoso até o axônio. E químico, porque quando o estímulo
elétrico chega ao axônio (membrana pré-sináptica) promove a liberação de
neurotransmissores que vão atuar no dendrito do neurônio que está fazendo sinapse
(membrana pós-sináptica), ilustrado na Figura 10. São vários os neurotransmissores
que podem ser liberados de acordo com o local de ação e tipo de resposta que se
deseja obter (GUYTON; HALL, 2017).
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Figura 10: Sinápse neuronal

Fonte: www.google.com.br/sinapse

Frente estas informações, é possível observar que doenças, traumas, tumores
e má formações embrionárias por exemplo, podem alterar a anatomia e a bioquímica
cerebral resultando em alterações que acarretam uma disfunção na atividade dos
neurônios. Este fato pode resultar em sintomas físicos, psíquicos e alterações
comportamentais. Em contrapartida, também existem pessoas que não possuem uma
condição patológica identificável, mas que exibem comportamentos desajustados
para determinada situação dentro do esperado para aquela cultura.
Estes desvios comportamentais em pessoas sem doença diagnosticada que
expliquem tal comportamento, são o foco principal desta pesquisa e faz parte da
grande área denominada neurociência cognitiva. Como já mencionado antes, este
ramo de estudo utiliza, como uma das ferramentas de pesquisa, as técnicas de
neuroimagem funcional. Estas neuroimagens são obtidas frente a uma atividade
solicitada, por exemplo ouvir uma música, ver uma fotografia ou pensar em algo
proposto pelos pesquisadores.
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Outro fato instigante, ainda na seara dos fatores que influenciam a atividade
cerebral, gerando respostas orgânicas ou comportamentais, é o efeito placebo.
Pesquisas mostram (cf.: GOLDACRE, 2013) que algumas pessoas quando ingerem
uma pílula de farinha, acreditando ser um fármaco para tratamento de determinado
sintoma, este pensamento acarreta a produção endógena de neurotransmissores que
acabam agindo positivamente no sintoma em questão.
Por fim, após a apresentação de alguns conceitos preliminares de embriologia,
neuroanatomia e fisiologia, fundamentais para a explicação de como são realizadas e
interpretadas as neuroimagens, segue-se a exposição de tais técnicas para que seja
possível fazer a análise crítica da utilização destas para o estudo do comportamento
humano.
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CAPÍTULO 2- Técnicas de neuroimageamento.
O ano de 1895 foi um divisor de águas na história dos métodos diagnósticos
não invasivos na medicina, quando Wilhelm Conrad Röntgen, professor de física da
universidade de Würzburg na Alemanha, descobriu acidentalmente um tipo de
radiação eletromagnética, os raios X. Com esta nova técnica, produziu uma das
imagens médicas mais conhecidas, “a mão de Frau Röntgen” (figura 11), e teve seu
trabalho reconhecido ao ser contemplado com o primeiro Prêmio Nobel de Física em
1901.
[...] Röntgen descobriu que quando acendia o gás em um tubo
Crookes (um tipo antigo de tubo de raio cátodo), aparecia um brilho
em uma tela fluorescente próxima. Mesmo quando ele envolvia o tubo
em um papelão para excluir a luz visível, a tela ainda brilhava. Então
ele utilizou materiais mais espessos, inclusive folhas de alumínio e
chumbo. Ao colocar sua mão para frente da tela, ficou surpreso ao ver
a imagem de seus ossos. Ele usou filme fotográfico para fazer um
registro permanente desta imagem incrível, o primeiro raio X. Seis
semanas mais tarde, em 22 de dezembro de 1895, ele fez uma
imagem de raio X da mão de sua esposa, que se tornou a imagem
médica mais famosa de todos os tempos. Os raios X passaram a ser
utilizados para examinar fraturas em janeiro de 1896, um mês após
sua descoberta (ROONEY, 2013, p.104).
Figura 11 – Raio X da mão de Frau Röntgen.

Fonte: https://raiosxis.com/primeira-radiografia
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Os exames utilizando raios X foram, e ainda são, incontestavelmente, um
importante meio para que se possa visualizar a estrutura óssea em um indivíduo vivo,
sem necessidade de fazer incisões nas camadas cutânea e muscular. Contudo, o
cérebro ainda permanecia inacessível à visualização com esta tecnologia, devido à
densa caixa óssea que o reveste (o crânio).
Na imagem de raio X da figura 12 abaixo, é possível a visualização dos ossos
e dentes. Não se pode visualizar o encéfalo. As imagens obtidas são em tons de cinza
de acordo com a densidade da estrutura que é atingida pelo raio X. Por exemplo,
enquanto o osso absorve bem os raios, tecidos moles (como o encéfalo e músculos)
possuem uma densidade mais baixa do que o osso, logo absorvem menos raios X.
Isso resulta em um contraste visto nas imagens, onde os ossos são mostrados em
áreas mais claras.

Figura 12 - Raio X de crânio. Perfil.

Fonte: http://www.pebmed.com.br

2.1- Tomografia computadorizada.
A grande aceitação e a crescente utilização do raio X pela medicina,
estimularam o aperfeiçoamento desta técnica para produção de imagens com melhor
qualidade e que pudessem identificar outras estruturas do corpo humano, não apenas
os ossos. Desta forma, em 1972, após a criação dos computadores, Godfrey Newbold
Hounsfield inventou uma nova técnica de exames de imagem, o scanner CT, ou
tomografia computadorizada (TC), também chamada de planigrafia.
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Por este método, vários raios X sequenciais eram processados para gerar uma
imagem tridimensional da estrutura que estava sendo examinada.
A primeira imagem obtida por tomografia computadorizada em 1972, demorou
nove dias para a captura das imagens e dois dias para serem processadas no
computador da época. Em comparação, os tomógrafos atuais, fazem uma tomografia
computadorizada de todo o crânio e encéfalo em menos de 17 segundos
(YUDOFSKY; HALES, 2006) e com a possibilidade de cortes (slices) em diferentes
orientações. Informações adicionais sobre orientação das imagens no anexo A.
As imagens de TC são feitas em tons de cinza variando do preto ao branco,
dependendo do grau de atenuação do raio X em cada estrutura. O grau de atenuação
varia de acordo com a densidade do material. Exemplificando, a figura 13 ilustra uma
TC de crânio sem contraste onde é possível visualizar com facilidade a caixa craniana
(camada branca espessa que envolve o encéfalo), devido à alta densidade óssea. Isto
porque os ossos atenuam muito o raio X e quanto mais uma estrutura atenua este
raio, mais branca ela aparece na imagem.

Figura 13 - Tomografia de crânio sem contraste

Fonte: http://www.mednossadecadadia.blogspot.com.br

A TC simples tem grande vantagem sobe o raio X, pois além dos ossos, podese ver também o encéfalo. E ainda é possível fazer a distinção entre substância
cinzenta (córtex) e substância branca (dependendo da orientação dos cortes). Isto
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porque o grau de atuação é diferente no córtex (onde estão os corpos dos neurônios)
em comparação às estruturas subcorticais (axônios dos neurônios). Este fato se deve
a maior concentração de líquido nos corpos celulares. E quanto maior a quantidade
de água, diretamente proporcional é a quantidade de prótons (íons Hidrogênio, H+).
A TC com contraste (iodado iônico) e em corte axial, ver figura 14, acentua
ainda mais a distinção da área cortical em comparação à subcortical e também pode
facilitar a visualização de tumores, por exemplo. Mas, esta técnica ainda não permitia
um estudo cognitivo e funcional do cérebro.
Figura 14: Imagem comparativa da TC de crânio sem e com contraste para avaliação
de tumor no hemisfério direito.

Fonte: http://www.sciencephoto.com/images

2.2- Ressonância Magnética
Na década de 40, foi descoberto o fenômeno da ressonância magnética nuclear
(RMN). Mas, “o termo nuclear não é o mais correto, uma vez que causa confusão com
radioatividade e não há radiação ionizante neste método” (AMARO JÚNIOR;
TAMASHITA, 2001, p. 02). Portanto, o método atualmente é designado pelo nome de
ressonância magnética (RM).
Com o aprimoramento do conhecimento e o aperfeiçoamento da técnica, foi
possível a captura de imagens de partes moles do corpo humano, inclusive daquelas
abrigadas no interior de estruturas ósseas. Em 1980, foi apresentada a primeira IRM
(imagem de ressonância magnética) de um indivíduo vivo (YUDOFSKY; HALES,
2006).
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Os cálculos matemáticos e os fenômenos físicos envolvidos na obtenção de
uma imagem por ressonância magnética, são complexos e excedem os objetivos
desta pesquisa. Contudo, é fundamental uma explicação simplificada do processo de
obtenção de imagens pela técnica que utiliza a RM.
O ambiente está sob a ação de um campo magnético constante, mas que pode
ser modificado artificialmente por pulsos de corrente elétrica. Essa corrente, quando
aplicada por uma bobina específica, faz com que o campo magnético varie na
frequência das ondas de rádio. Essa troca de energia entre o campo magnético
constante e o oscilante, em uma determinada frequência, resulta em um fenômeno
físico conhecido como ressonância magnética.
Inicialmente, o termo nuclear foi utilizado (ressonância magnética nuclear)
devido ao fato do fenômeno físico da ressonância magnética ocorrer com o spin do
núcleo do átomo de hidrogênio. De forma simplificada, o termo spin, na mecânica
quântica, refere-se ao movimento giratório que uma partícula carregada (próton ou
elétron) apresenta quando circundada por um campo magnético. O hidrogênio (H+) é
um próton (carregado positivamente). Esta carga positiva gera um campo magnético
próprio ao redor da partícula do hidrogênio, como um imã, denominado momento
magnético. O movimento do spin do hidrogênio é aleatório.
Mas, se um material é imerso em um campo magnético de alta intensidade, os
spins serão alinhados conforme a orientação deste campo (MAZZOLA, 2009). Este
alinhamento poderá ser paralelo (N) ou anti-paralelo (S). A figura 15, ilustra o que foi
descrito acima: (1) partícula de hidrogênio; (2) movimento giratório ao redor do seu
próprio eixo; (3) spin do próton; (4) momento magnético; (5) alinhamento N/S.

Figura 15- Spin do próton

Fonte: www.google.com.br-spineomomentomagnetico
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Um pouco mais sobre diferença entre a RM e a TC e a predileção pelo átomo
de hidrogênio é explicado devido ao fato que:
A IRM no entanto, ao contrário da TC, depende do fenômeno físico de
partículas subatômicas. O núcleo mais utilizado na ressonância
magnética é o do hidrogênio (que é um próton único) devido ao seu
sinal relativamente forte e abundância natural nos tecidos biológicos.
A maioria desses prótons está associada à água e, com menor
extensão, à gordura. Quando colocados em um campo magnético
forte, esses prótons se comportam como uma minúscula barra
magnética e tendem a se orientar em direção norte ou sul ao longo do
campo magnético (ORISON et al, 1995, p.98. Tradução da autora).13

Resumidamente, quando é solicitado um exame de RM o indivíduo é colocado
em um aparelho que modifica o campo magnético, por meio de pulsos elétricos que
oscilam na frequência das ondas de rádio. Desta forma, os spins dos prótons das
partículas de hidrogênio presentes no corpo humano (água) mudam seu alinhamento.
Essa mudança gera um espectro que é captado pelos sensores do equipamento e
convertido em informações, que são analisadas em um computador.
Para obter a imagem de ressonância magnética (IRM figura 16), um programa
específico analisa os dados fornecidos pelo equipamento de RM. Estes dados são
convertidos em um mapa espacial formado por pequenos blocos tridimensionais
chamados voxel, que é a menor unidade da imagem. O conjunto de voxels formará a
imagem, que poderá ser analisada de acordo com o que se pretende investigar.

“The MRI, however, unlike CT, depends on the physical phenomenon of spinning subatomic
particles of nuclei. The most commonly used nucleus in MRI is that of Hydrogen (which is a
single proton) because of its relatively strong signal and natural abundance in biological
tissues. Most of these protons are associated with water and, to a less extend, fat. When
placed in a strong magnetic field, these protons behave like a tiny bar magnetics and tend to
orient in a direction along the magnetic field”.
13
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Figura 16 – IRM nos cortes axial e coronal, respectivamente

Fonte: http://www.mednossadecadadia.blogspot.com.br

Nos dias atuais, as neuroimagens podem ser classificadas em estruturais e
funcionais, além da possibilidade de serem potencializadas com o auxílio de
contrastes de acordo com a indicação. As estruturais têm por finalidade fornecer
informações sobre a anatomia cerebral (TC e IRM, figuras 13, 14 e 16,
respectivamente). Enquanto que as funcionais, assunto dos próximos parágrafos,
favorecem a observação indireta da atividade neuronal.

2.3- Neuroimagens funcionais
Os exames mais utilizados para a aquisição das imagens cerebrais
classificadas como funcionais são: PETscan (tomografia por emissão de pósitrons),
IRMf

(imagem

de

ressonância

magnética

funcional),

SPECT

(tomografia

computadorizada por emissão de fóton14 único), ERM (espectroscopia de ressonância
magnética e MEG (magnetoencefalografia).
Para esta pesquisa, que visa analisar os resultados do neuroimageamento
associados ao comportamento violento, serão explicadas nesta seção apenas o
PETscan e IRMf. Isto porque, estas são as técnicas mais empregadas pelos
pesquisadores que realizam trabalhos na área da neurociência criminal. Algumas
informações sobre ERM, MEG e SPECT estão sintetizadas no anexo B.
14

Fóton: partícula elementar que compõe o feixe de luz. Como qualquer partícula, o fóton
possui uma certa energia. A relação energia e frequência é proporcional e está relacionada
por
uma
constante,
a constante
de
Planck.
(Disponível
em:
https://www.infoescola.com/fisica/foton. Acessado em:15 de março de 2018).
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Para fins conceituais, de acordo com o módulo três do relatório Brain Waves15,
“o termo neuroimagem refere-se a um grupo de tecnologias que não-invasivamente
adquire mensurações da estrutura, bioquímica ou funcionamento cerebral16”
(FLOWER, 2012, p.03). Portanto, o neuroimageamento é um método que utiliza
algumas técnicas para obtenção de neuroimagens. Este método pode utilizar raios X
e física nuclear, por meio de TC ou RM, para captação da atividade cerebral que em
seguida é convertida em dados numéricos para compor a imagem.
Resumidamente, o PETscan utiliza glicose enriquecida por um isótopo17, por
exemplo a fluorina (F-18). Essa glicose é absorvida pelas células, emitindo pósitrons,
uma forma de radiação, cuja imagem é captada por scanners. A PET tem a vantagem
de ser não invasiva e detectar a atividade cerebral por intermédio do fluxo sanguíneo
e do metabolismo local. Quanto maior a atividade cerebral, maior o fluxo sanguíneo e
metabolismo na área. Consequentemente, maior será a atividade captada pelo
equipamento (ORISON et al, 1995).
A figura 17 apresenta imagens da vista lateral esquerda, em corte sagital, das
diferentes áreas encefálicas que são ativadas em resposta aos estímulos externos
que afetam os órgãos dos sentidos em uma pessoa sem patologia.

É possível

observar que o estímulo sonoro ativa mais intensamente a região temporal (área da
audição); falar palavras, estimula região fronto-parieto-temporal; ver palavras escritas,
região occipital e pensar em alguma palavra sugerida região frontal (mais associada
ao raciocínio).

15

Brain Waves Module 3: Neuroscience, Conflict and Security. Relatório publicado em 2012
pela The Royal Society que aborda a utilização das técnicas de neuroimagem funcional para
estudo do comportamento violento.
16
The term neuroimaging refers to a group of Technologies that non-invasively acquire
measurement of brains’ structure, biochemistry anf function.
17
Isótopo: elementos químicos com o mesmo número de prótons. “Enquanto todos os
isótopos de um dado elemento compartilham o mesmo número de prótons, cada isótopo difere
dos outros em seu número de nêutrons. O termo isótopo é formado a partir das raízes gregas
isos (igual) e topos (lugar). Assim: ‘o mesmo lugar’, significando que diferentes isótopos de
um único elemento ocupam a mesma posição na tabela periódica” (Disponível em
https://pt.wikipedia.org. Acessado em 4 de março de 2018).
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Figura 17 – PET-scan evidenciando diferentes áreas da atividade encefálica frente a
diferentes estímulos (ouvir, falar, ver e pensar em uma palavra sugerida)

http://psiqweb.net/index.php/forense

Além de pesquisas acadêmicas para estudos cognitivos e comportamentais, a
PET-scan é muita empregada na medicina para diagnóstico precoce (quando ainda
não há sintomas clínicos, ou estes sintomas são leves e inespecíficos) das demências.
Este exame é de grande importância para que seja possível propor tratamentos que
visem retardar a progressão da doença e garantir uma melhor funcionalidade e
qualidade de vida. A figura 18 apresenta, em cortes axiais, 3 cérebros: o primeiro
normal, o segundo com um comprometimento cognitivo leve e o terceiro em fase
avançada de demência de Alzheimer.
Figura 18 – Imagem comparativa de PET-scan.

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/PET-scans
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As imagens de RM funcional, figuras 19 e 20, objetivam a identificação da
atividade neuronal a partir do nível de oxigênio local. Possuem, em relação ao PETscan, a vantagem de apresentar imagens mais nítidas, pois estas são obtidas com
sobreposição a uma TC. Assim o resultado final possui maior resolução tridimensional
da imagem. E por não utilizar radiação, permite a realização de mais de uma sessão
de obtenção das imagens, sem causar prejuízo orgânico à pessoa que está sendo
examinada.

Figura 19: Imagem do crânio e parte lateral do lobo parietal e temporal direito
obtida por RM funcional frente ao estímulo auditivo.

http://www.sciencephoto.com/imagem

A técnica para obtenção da fMRI denomina-se Blood Oxygenation Level
Dependent (BOLD), que mede as mudanças nos níveis de metabolização do oxigênio
sanguíneo. Quando os neurônios são ativados, consomem oxigênio, isto leva a
mudanças compensatórias no fluxo sanguíneo local da área ativada. ‘As variações
BOLD são captadas pelo equipamento de RM e convertidos em imagem enquanto o
participante realiza alguma tarefa, permitindo aos pesquisadores associar a atividade
cerebral com processo motor e cognitivo18” (FLOWER, 2012. pag.03).

“The BOLD variations are acquired by the MR equipment and converted into an image while
the participant performs some task, allowing the researchers to associate the brain activity with
the motor and cognitive processes.
18
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Por exemplo, a figura 20 apresenta uma IRMf solicitada para investigação de
patologia visual. É possível observar que o primeiro exame foi realizado em um
indivíduo que apresenta alguma doença no sentido da visão, pois a área cerebral
responsável pelo processamento visual (lobo occipital) não está completamente ativa
em comparação à outra imagem padrão (sem doença) que está normo-funcionante
frente ao mesmo estímulo visual (WOTAWA, 2005).
Figura 20 - IMRf em Corte axial do cérebro frente ao estímulo visual com ativação
neuronal do córtex occipital (principal área da visão).

http://www.tecnicosradiologia.com

A tecnologia empregada no neuroimageamento funcional é moderna e tende a
tornar-se cada vez mais refinada, tendo em vista a avidez dos pesquisadores em
conhecer mais sobre a conexão cérebro e mente. Contudo, as técnicas empregadas
são custosas, o que compromete a reprodutividade dos experimentos e a
confiabilidade dos resultados, como será discutido no capítulo três. Mais polêmico
ainda é o emprego destas técnicas para a explicação dos comportamentos.
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CAPÍTULO 3- Neuroimagem associada ao comportamento violento
No ano de 1885 o médico italiano Césare Lombroso publicou O Homem
Delinquente. Neste livro, ele defende a ideia que o criminoso já nasce criminoso e que
o comportamento delinquente pode ser identificado por características físicas, os
chamados estigmas atávicos (LOMBROSO, 2016).
Nos dias atuais, é uma incoerência atribuir a um indivíduo o rótulo de criminoso
em decorrência de sua aparência. Entretanto, este fato não tira de Lombroso o mérito
de ter sido um dos pioneiros nos estudos que buscou expandir as fronteiras das
pesquisas sobre as causas da criminalidade (neste caso, causas biológicas) e do
comportamento violento.
Lombroso poderia estar equivocado quanto aos estigmas atávicos. Contudo,
pesquisadores atuais apresentam resultados evidenciando que o indivíduo pode
nascer

com

predisposição

comportamental

para

a

delinquência

devido

particularidades da atividade cerebral que podem ser herdadas e identificadas por
exames de imagem.
Neste contexto, cita-se Raine (2015), Fallon (2014) e Blair (2008) que
sustentam, com bases científicas, que o comportamento é resultado da atividade
eletrobioquímica cerebral com padrão inato de atuação e que, qualquer modificação
desta atividade, por mínima que seja, é capaz de resultar em alterações ou desvios
de comportamentais.
Raine (2015) não desconsidera os fatores sociais desfavoráveis como
influência para o comportamento desviante. Para ele, a parte biológica e a social são
forças sinérgicas: “(...) quero salientar que os fatores sociais são fundamentais tanto
para causar o crime, por meio da interação com forças biológicas, como para produzir
diretamente as mudanças biológicas que predispõem à violência” (RAINE, 2015.
p.06).
De acordo com a citação acima, condições do meio onde o indivíduo está
inserido podem favorecer o desenvolvimento, ou a expressão gênica, de algumas
características e modular comportamentos. Esta afirmação está embasada pela
epigenética. De acordo com Vara (2013), a teoria epigenética foi proposta pela
primeira vez pelo cientista Conrad Waddington em 1960, como sendo um conjunto de
processos hereditários e reversíveis que não alteram a sequência de DNA. Ocorre a
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alteração da expressão genômica principalmente através da metilação do DNA e de
histonas.19
Desta forma, fatores ambientais como por exemplo privação alimentar, traumas
físicos e psíquicos, exposição à radiação, estresses intrauterinos, violência, entre
outros, podem modificar a expressão genética. Por este entendimento, a epigenética
é, até o momento, a principal ciência capaz de propor uma explicação sobre os
motivos pelos quais indivíduos possam expressar características pessoais diversas
dos seus genitores (genética). Isto se fundamenta na ideia de que os fatores
ambientais que cercam o indivíduo, desde a concepção à vida adulta, interferem na
sua formação.
São várias pesquisas em diversas áreas que estudam o comportamento e
como ele é originado. Não obstante, voltando ao foco principal desta dissertação, a
maior utilização das técnicas de neuroimagem associados ao comportamento violento
é na psicopatia, justamente pelo fato destas pessoas não serem consideradas como
portadoras de uma doença mental. A maioria das pesquisas feitas nesta área foram
realizadas usando imagens cerebrais de assassinos condenados e com qualificação
pregressa de psicopata.

3.1-

Psicopatia e neuroimagem
Quando se fala em comportamento violento sem alguma doença orgânica que

possa justificar tais atitudes, é preciso considerar se o indivíduo agiu por defesa, por
impulso ou conscientemente (premeditadamente). No último caso, logo vem à mente
a ideia de agressores ou assassinos que agem de modo frio e cruel, ou seja, possíveis
psicopatas. Foram justamente estas pessoas que motivaram a maior parte das
pesquisas de neuroimagem funcional para estudo do comportamento agressivo e
violento.
Todavia, antes de se discutir sobre a neuroimagem e a psicopatia, é preciso
esclarecer o que é a psicopatia. Mas, esta não é uma tarefa tão simples, porque há

19

A Metilação é um processo bioquímico onde há transferência de grupos metila para alguns pares de
bases nitrogenadas (citosina-guanina). Tem como principal função a regulação dos genes
(silenciação) e assim pode provocar alterações na transcrição para a produção de proteínas, sem
necessidade de alteração na sequência do DNA. As histonas são as principais proteínas que compõem
o nucleossomo. Também têm um papel importante na regulação dos genes (VARA, 2013).
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divergência em termos conceituais entre os especialistas, como será evidenciado nos
próximos parágrafos.
Para iniciar, essa conformação emocional alterada não é doença e não existe
a designação ‘psicopatia’ no CID-1020 e nem no DSM-521. Por este motivo, é afirmado
que “não existe diagnóstico psiquiátrico de psicopatia” (FALLON, 2014. p.09). Esta
afirmação é endossada pela maioria dos psiquiatras forenses no Brasil e exterior (cf.
ABDALLA-FILHO et al., 2016 e MORANA et al, 2006).
Uma possibilidade de definição da psicopatia seria a associação ao transtorno
de personalidade antissocial (F60.2 pelo CID-10 e 301.7 pelo DSM-5). Mas, psicopatia
e transtorno de personalidade (TP) antissocial não são a mesma entidade devido a
diferenças de apresentação e da gravidade das ações praticadas por aquelas
pessoas:
É preciso considerar que os TP podem se apresentar como um
espectro de disposições psíquicas que, em grau muito acentuado,
seria realmente difícil distingui-los da psicopatia que, por sua vez,
não constitui um diagnóstico médico, mas um termo psiquiátricoforense. Não obstante, foi plausível configurar diferenças
significativas de padrão, por meio dos dados da Prova de
Rorschach e do ponto de corte da escala de Hare” (MORANA;
STONE; ABDALLA-FILHO, 2006, p.76).

A mesma opinião que ‘psicopatia’ e ‘transtorno de personalidade antissocial’
não correspondem à mesma entidade, é apresentado no livro Psiquiatria Forense de
Taborda, um dos principais livros de psiquiatria forense no Brasil: “Apesar de
semelhanças conceituais, existem diferenças significativas entre os transtornos de
personalidade antissocial e psicopatia, de forma que esses dois termos não podem
ser considerados sinônimos” (ABDALLA-FILHO et al, 2016, p.506).
Entretanto, há autores que embora concordem com a complexidade do
assunto, apresentam opinião diferente das citadas acima, pois consideram todos os
transtornos de personalidade (F60 do CID-10) como psicopatias:
Mas um grande contingente de transtornos mentais – se assim
podemos nomear tais entidades – fica inteiramente fora da
aplicação do modelo biomédico. Estamos falando das neuroses e
das psicopatias (transtornos de personalidade). Não é possível
estabelecer uma etiologia definida e incontestável, a patogenia é
inteiramente desconhecida, e a evolução, imprevisível (MECLER,
2015, p.11).

20

CID-10: Classificação Internacional de Doenças. 10ª revisão. 1993.
DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. American Psychiatric Association. 5ª
edição. 2014.
21
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Quando se recorre à possível origem da palavra, Simon (2009) menciona que
o termo ‘psicopatia’ era utilizado para todos os transtornos de personalidade. Porém,
em 1941, o psiquiatra americano Hervey Cleckley publicou o livro The Mask of Sanity,
onde o autor faz a distinção entre um tipo de personalidade à parte daquelas
identificadas nos transtornos de personalidade em geral:
Ele [Cleckley] descreveu o psicopata como alguém que mostra
sinais de ausência de sentimento de culpa, charme superficial,
egocentrismo (egoísmo extremo), incapacidade para amar,
ausência de vergonha ou remorso, falta de percepção psicológica
e incapacidade para aprender com experiências passadas”
(SIMON, 2009, p.53).

Desta forma, com a possibilidade de conceituação prática oferecida acima,
parece que o conceito de psicopata ficou delimitado. Todavia, encontra-se na literatura
(cf. DAMÁSIO; TRANEL; DAMÁSIO, 1990) uma outra palavra que por vezes é usada
com o mesmo significado de psicopata: a ‘sociopatia’. À primeira vista, esta confusão
semântica parece ter sido esclarecida pelo psicólogo canadense Robert Hare ao
entrevistar um detento do sistema prisional americano, que respondeu da seguinte
maneira à pergunta de Hare se ele seria um psicopata ou um sociopata:
Veja bem, o sociopata faz coisas erradas porque foi criado de modo
errado. Então quer comprar briga com a sociedade. Eu não quero
comprar briga com ninguém. Não alimento hostilidade. Eu sou assim
e pronto. Acho que devo ser um psicopata” (HARE, 2013, p. 40).

Por conseguinte, na visão de Hare (2013), sociólogos e criminologistas
preferem o termo sociopata, pois acreditam que esta alteração comportamental seja
resultante de forças sociais negativas e experiências de negligência e abandono na
infância. Por outro lado, autores como Fallon (2014), Raine (2015) e Abadalla-filho et
al (2016) consideram a interface de fatores psicológicos e biológicos como causais na
geração do comportamento transgressor, e preferem o termo psicopata.
Apesar dos questionamentos sobre a definição do termo psicopatia, uma
importante evolução para a quantificação prática do grau de periculosidade dos
psicopatas é o PCL-R (Psychopathy checklist revised), também conhecido como
Escala de Hare. Esta escala é uma avalição psicométrica que visa identificar pessoas
com traços de psicopatia a partir de scores. O checklist é composto de 20 perguntas,
“(...) o ponto de corte para o diagnóstico é trinta, embora algumas vezes 25 é usado”
(FALLON, 2014, p.12). Esta escala foi validade para uso no Brasil pela psiquiatra
forense Hilda Morana. Para informações complementares ver anexo C.
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Para finalizar esta discussão conceitual, é imperioso esclarecer que:
“Psicopatas não são loucos, seus atos resultam não de uma mente perturbada, mas
de uma racionalidade fria e calculista, combinada com uma deprimente incapacidade
de tratar os outros como seres humanos” (HARE, 2013, p.23).
As técnicas de neuroimageamento são imprescindíveis para identificar
possíveis estruturas neuroanatômicas envolvidas na psicopatia.

Mas para

compreender um comportamento desviante, é preciso inicialmente saber quais as
estruturas neurais estão associadas à gênese deste comportamento para, em
seguida, analisar se existem disfunções nestas estruturas, resultando neste
comportamento diferenciado. Para tanto, faz-se necessário mergulhar nas estruturas
encefálicas e chegar ao sistema límbico.

3.2-

O sistema límbico
As

emoções

impactam

no

comportamento

(GLEITMAN;

FRIDLUNG;

REISBERG, 2014). Isto posto, é fundamental saber quais estruturas cerebrais estão
envolvidas na produção das emoções e no gerenciamento destas para resultar no
comportamento social. As áreas cerebrais do processamento das emoções são
filogeneticamente antigas. Mas, durante a evolução do Homo-sapiens, foram
desenvolvidas algumas interações corticais junto às estruturas subcorticais instintivas
para “racionalizar” os sentimentos e modular os impulsos. Lembrando que os
processos causais adaptativos produzem alterações genéticas (mutações) que
podem (ou não) serem transmitidos para outra geração.
Em 1878, o neuroanatomista Pierre-Paul Broca utilizou a expressão “le grand
lobe limbique” para referir-se a um conjunto de estruturas localizadas mediamente no
encéfalo e associada às emoções. Este conjunto de estruturas é composto pelo giro
cingulado, fórnix, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala e a parte anterior e medial
do córtex pré-frontal (também chamado de córtex orbitofrontal) e áreas do tronco
encefálico (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017), como pode ser visualizado na figura 21:
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Figura 21: O sistema límbico e a associacção deste sistema com o neocórtex e o
tronco encefálico.

Fonte: https://www.emaze.com

Corroborando a hipótese de que o comportamento é predeterminado pela
natureza (biologia) e que o ser humano não teria controle pleno sobre suas ações,
poderia ser citado o filósofo escocês David Hume e seu Tratado da Natureza Humana
de 1738, “A razão é, e só pode ser, escrava das paixões”.
Como o foco desta pesquisa é o comportamento violento, não será abordada a
neurobiologia dos demais comportamentos humanos. Desta forma, três estruturas do
sistema límbico merecem destaque na gênese da impulsividade e agressividade: o
hipotálamo, a amígdala e o córtex pré-frontal (CPF). Estas regiões são mencionadas
nas neuroimagens das pesquisas utilizadas por esta dissertação, por serem a sede
do processamento do comportamento violento.
Antes de descrever as referidas estruturas, é necessário deixar claro o que
pretende-se dizer com algumas palavras que foram propositalmente usadas no
parágrafo acima: ‘comportamento violento’, ‘impulsividade’ e agressividade.
À primeira vista, ‘comportamento violento’ e ‘comportamento agressivo’
parecem sinônimos. Mas, para a psicologia, esta afirmação está incorreta. Isto porque,
a agressividade é natural ao ser humano e não necessariamente resulta em violência
(DAVIDOFF, 2006). No mundo empresarial, por exemplo, alguns executivos possuem
um comportamento agressivo nos negócios (arrojado e destemido) mas não violento.
Não chegam a agredir física ou verbalmente o gerente do banco.
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Entende-se, portanto, a agressividade como o oposto de passividade. E o
comportamento agressivo pode ser considerado positivo, como no exemplo acima e
também na a luta pela sobrevivência, ou negativo quando associado à hostilidade e à
violência. O problema é quando essa agressividade extrapola os limites considerados
aceitáveis e se une a uma emoção, a raiva (EKMAN, 2011). Esta união vai resultar no
uso destrutivo da agressividade, a violência. O comportamento violento é aquele
dirigido a causar dano à outra pessoa ou até a si mesmo (GLEITMAN; FRIDLUNG;
REISBERG, 2014). Por esta razão nesta dissertação é utilizado o termo
comportamento violento, pois as pesquisas utilizadas foram realizadas em homicidas
e empregam o termo violência.
O comportamento violento pode ser premeditado ou impulsivo. No primeiro
caso, o indivíduo opta deliberadamente (ou conscientemente como apresentado no
capítulo 1) e planeja provocar o dano, seja como vingança ou para satisfação pessoal
(como no caso dos psicopatas). Vale considerar que, para alguns autores, como
Eagleman (2014), o cérebro trabalha conforme programação inata, não há margem
para deliberar conscientemente sobre linhas de ação. O segundo caso, ocorre quando
a agressão (violência) decore da impulsividade. Esta “é definida como a falha em
resistir a um impulso, instinto ou tentação que é prejudicial à própria pessoa ou a
outros” (HOLLANDER; POSNER; CHERKASKY, 2002). Esta falha pode resultar na
deficiência do funcionamento córtex pré-frontal.
Para as ciências que estudam o comportamento, esta discussão sobre
agressividade, impulsividade e violência é bastante ampla. Pode ser fundamentada
desde as vertentes evolucionista até a psicanalítica. Contudo, esta demanda não está
no escopo desde trabalho. Apresentou-se aqui apenas o cume deste iceberg para
justificar o uso do termo comportamento violento nesta pesquisa.
De volta ao sistema límbico e à neurobiologia do comportamento violento, como
dito antes, três estruturas destacam-se pela sua importância neste contexto. O
primeiro deles é o hipotálamo, responsável pela regulação do ciclo sono-vigília,
temperatura

corporal,

fome

e

atividade

sexual

por

meio

de

respostas

neuroendócrinas. A importância do hipotálamo na agressividade foi constatada após
a publicação de pesquisas (EICHELMAN, 1971; WASMAN e FLYNN, 1962 citado por
YUDOFSKY e HALLES, 2016) em que se lesionava esta região de cães e gatos e
estes não se tornavam mais agressivos em decorrência de um estímulo doloroso ou
quando retirada sua ração.
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A segunda estrutura mencionada é a amígdala, que estimula ou inibe a
atividade do hipotálamo em reposta a um feedback corporal. Quando se refere à
associação da amígdala com a agressividade, dois importantes trabalhos são citados:
o primeiro realizado por Elliot (1992), que observou que 30% dos 286 de seus
pacientes analisados (os mais agressivos e violentos) eram portadores de epilepsia
do lobo temporal e disfunção na amígdala; o segundo publicado por Lewis (1982) que
relatou que 28 dos 97 meninos da sua pesquisa, que foram encarcerados por
delinquência e violência também apresentavam anormalidade funcional da amígdala.
O córtex pré-frontal regula a atividade do sistema límbico e está associado à
empatia, comportamento social e ao julgamento do comportamento agressivo e
violento. Esta afirmação é corroborada por Raine (2015) e Fallon (2014), que
publicaram suas pesquisas confirmando considerável diminuição de fluxo sanguíneo
em algumas áreas do sistema límbico (sobretudo no córtex pré-frontal). Estes estudos
foram feitos com PETscan e IMRf, em pessoas com notável comprometimento afetivo,
psicopatas homicidas (vale lembrar que nem todo psicopata é assassino, embora haja
comprometimento emocional e afetivo) e serial killers22.
A figura 22, a seguir, é uma das imagens da pesquisa de Fallon (2014). É
possível visualizar importante comprometimento de atividade neuronal no lobo frontal
dos psicopatas assassinos em comparação ao grupo controle. A seta vermelha aponta
para este lobo. A pouca perfusão (mais azulada) no lobo frontal dos psicopatas é
entendida

como

justificativa

da

falta

do

gerenciamento

das

emoções,

comprometimento da empatia e frieza emocional. Segundo o autor, este padrão
cerebral tem característica hereditária.

22

O termo serial killer foi criado pelo agente do FBI Robert Ressler, na década de 1970, para
designar o assassino que cometia três ou mais homicídios tendo o mesmo modus operandi,
que deixava uma assinatura e que não tinha motivação nem financeira e nem afetiva com as
vítimas. No geral as vítimas eram escolhidas de acordo com algum atributo que o agressor
idealizava.
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Figura 22 – Imagem de PET-scan do cérebro mostrando funcionamento reduzido do CPF.

Fonte: RAINE, 2015 (figura 3.1 do livro).

Bufkin e Luttrell (2005) realizaram uma revisão com dezessete estudos de
neuroimagem de assassinos. Destes estudos, oito foram realizados com PETscan,
seis com IRMf e três com SPECT. As autoras chegaram a alguns dados que merecem
destaque, por exemplo nos estudos de SPECT e PETscan houve correlação direta
entre déficit de atividade pré-frontal ou frontal no grupo com histórico de agressividade
e crime em comparação com o grupo controle.
Estas pesquisas de neuroimageamento em pessoas condenadas por vários
homicídios e que apresentam o padrão de diminuição de circulação sanguínea em
algumas partes do cérebro, também são uma forma de argumentação positiva causaefeito para a teoria que defende que a psicopatia advém de uma disfunção de
atividade dos neurônios espelho. Estes neurônios seriam afetados por esta circulação
sanguínea comprometida nas áreas identificadas nas imagens:
Os circuitos de neurônios espelho permitem que nós nos
coloquemos na ‘pele dos outros’, ou seja, fazem com que sejamos
capazes de sentir o sofrimento alheio. Quanto mais uma pessoa
sente empatia, mais acentuada é a resposta dos seus neurônios
espelho. E quanto mais fraca é a resposta dos neurônios espelho,
menos empatia a pessoa manifesta. Personalidades psicopáticas
têm escassez de neurônios espelho (SIMON, 2008, p. 55).

À primeira vista, parecia que a neurociência tinha encontrado uma possível
teoria que identificava causas da falta de empatia e violência na psicopatia, e com
possibilidade de comprovação. Uma vez que o sistema límbico e o lobo frontal destas
pessoas estariam com a atividade comprometida em razão da diminuição de perfusão
sanguínea. O que explicaria inclusive, porque pessoas oriundas de famílias
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abastadas, com pais cuidadosos e afetuosos, poderiam se tornar psicopatas cruéis,
pois já nasciam assim.
Entretanto, o comportamento humano é complexo e sujeito a algumas
variáveis, em virtudes das experiências positivas e negativas adquiridas ao longo da
vida. E apenas um exame de imagem realizado em um momento perpendicular da
vida do indivíduo não poderia explicar, justificar ou predizer comportamentos e ações,
como comprovado em seguida.

3.3-

O caso James Fallon
O livro The Psychopath Inside - A neuroscientist’s personal jorney into the dark

side of the brain, foi publicado em 2014. O autor é James Fallon, neurocientista da
Universidade de Califórnia. Quando escreveu o referido livro, Fallon desenvolvia
pesquisas de neuroimagem (PET-Scan) em cérebros de assassinos condenados, com
perfil de psicopatas, e a correlação com padrão de hipoperfusão (pouca circulação
sanguínea) em certas partes dos lobos frontal e temporal. Áreas estas sabidamente
associadas ao autocontrole e empatia.
Concomitantemente a este estudo, também estava desenvolvendo pesquisa
para diagnóstico precoce por neuroimagem para a doença de Alzheimer. Para esta
pesquisa foram produzidas imagens cerebrais de pessoas portadoras da doença e de
pessoas saudáveis (amigos, familiares e o próprio autor) para o grupo controle.
Enquanto analisava as imagens da pesquisa sobre Alzheimer, chamou-lhe a
atenção uma surpreendentemente ímpar. Este exame, certamente pertencia a algum
dos psicopatas da outra pesquisa e estava por engano junto à pesquisa sobre
Alzheimer, pois o padrão para psicopatia era evidente (uma baixa de perfusão no
córtex pré-frontal).
Seguindo protocolos obrigatórios, cada imagem era identificada por um código
numérico que correspondia ao nome da pessoa e estava na ficha de identificação,
visando o anonimato dos participantes. Fallon então, solicitou ao técnico do laboratório
que quebrasse o código e visse de quem era o exame, para ter certeza que pertencia
à pesquisa sobre psicopatas e desfizesse o equívoco. Todavia, para seu espanto, a
referida imagem pertencia a ele mesmo (figura 23).
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Figura 23 – Imagem de PET-scan do cérebro normal (controle) e de Fallon (Jim).

Fonte: FALLON, 2014, p.63

O autor então, empreendeu um trabalho de garimpagem em sua vida para
tentar identificar características de psicopáticas em si mesmo, de forma a corroborar
sua hipótese de correlação entre a baixa perfusão do seu lobo frontal (visto em sua
própria IRMf) e a possibilidade de um comportamento frio e não empático. Para tanto,
avaliou sua árvore genealógica, seu processo de criação e educação e interrogou
amigos e familiares sobre seu comportamento para responder sua dúvida, se de fato
ele seria um psicopata. Pois o “diagnóstico” de imagem estava presente, embora não
tivesse desenvolvido comportamento característico (ou acreditava que não). Como
resultado deste trabalho, escreveu o livro citado acima.
Contudo,

diante

deste

fato,

emerge

a

antiga

discussão:

nossos

comportamentos são resultantes do determinismo genético ou da condição
socioambiental? E se resultam da interação de ambos, qual desses fatores possui
maior força de expressão? “Para mim nature (genética) determina 80% da nossa
personalidade e comportamento, e nurture (como e em qual meio ambiente somos
criados) apenas 20%” (FALLON, 2014, p.06). O assunto é controverso e suscita
argumentos em posições opostas.
A quantificação proposta acima mostra-se problemática (quase um palpite),
porque não há menção a referências sobre esta proporção. Contudo, outros autores
como Raine (2015) e Blair (2008), também mencionam uma preponderância
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neurobiológica no resultado do somatório de forças entre nature x nurture, porém de
forma mais cautelosa e quase equânime: “(...) quero salientar que os fatores sociais
são fundamentais tanto para causar o crime, por meio da interação com forças
biológicas, como para produzir diretamente as mudanças biológicas que predispõem
à violência” (RAINE, 2015. p.07).
Portanto, pode-se inferir que não é devido ao fato de um exame de imagem
cerebral (realizado em um determinado momento da vida do indivíduo) identificar um
padrão funcional, que necessariamente todos que apresentam tal padrão terão o
mesmo comportamento. Outros fatores externos podem estar envolvidos na
expressão ou na contenção de um determinado comportamento (neste caso o
psicopático):
Primeiro, embora a alteração pré-frontal foi consistentemente
relatada ao comportamento agressivo e violento, esta associação
deve refletir apenas uma predisposição, necessitando outros
fatores ambientais, psicológicos e sociais para expressar ou
diminuir o risco biológico” (BUFKIN; LUTTRELL, 2005.
p.178.Tradução da autora).23

Percebe-se assim, que a influência ambiental (cuidado ou negligência parental,
alimentação, exposição à radiação e intoxicações exógenas) é um fator estressor que
pode interferir na regulação genética, de forma a resultar em estimulação ou
silenciação de genes. Neste caso, genes envolvidos na atividade cerebral e mental,
como na produção ou ativação dos neurônios espelho por exemplo, que refletem
comportamentos.
Ainda não foi identificado um gene associado ao comportamento violento. A
epigenética, até o momento, é a principal ciência que poderia explicar a hipótese de
que indivíduos expressem características pessoais diversas dos seus genitores e
demais antecessores, no caso de psicopatas e de pessoas extremamente violentas
oriundas de criação adequada. Por outro lado, aqueles provenientes de famílias com
pais violentos e negligentes, ou outras condições traumáticas, já estão expostos aos
fatores estressores que poderiam culminar na expressão genética que favoreça à
violência. Além de já possuírem, em teoria, traços hereditários para a tal
comportamento.

“First, although préfrontal disruption was consistently related to aggresive and/or violent
behavior, this association may reflect a predisposition only, requiring other environmental,
psychological,and social factors to enhance or diminish this biological risk.”
23
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Contudo, esta abordagem genética pertence a uma outra discussão. O foco
principal é a utilização das técnicas de neuroimageamento, ou melhor, como as
imagens obtidas por tais técnicas podem ser utilizadas. Nos últimos anos, recorre-se
às neuroimagens não apenas com finalidade de pesquisa acadêmica e diagnóstico de
patologias, mas também com outros propósitos: militar, político e a possibilidade uso
como meio de prova nos processos judiciais.
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CAPÍTULO 4- Neurolaw

O sistema legal tem como uma de suas funções normatizar regras para que
seja possível a convivência em sociedade. Ou, como disse em 1872 o jurista alemão
Rudolf Von Ihering (2009), “A paz é o fim que o direito tem em vista”. Quando um
indivíduo infringe estas regras, a justiça se encarrega de executar a punição prevista
na lei e reparar a paz social. Entretanto, para que a punição seja adequada, é preciso
saber o motivo pelo qual uma pessoa agiu de determinada forma e se ela tinha
condição (biológica e psicológica) de entender o fato.
Assim, a relação entre justiça e neurociência vem se estreitando em virtude da
necessidade de compreender o comportamento humano, seja para regular este
comportamento ou propor penas mais adequadas. Mas, enquanto o fortalecimento
desta relação é visto com bons olhos por alguns, outros apontam alertas ao uso da
neurociência (neste caso, a neuroimagem funcional) como meio auxiliar de prova em
processos judiciais (OULLIER, 2012).
As principais críticas feitas à utilização do recurso da neuroimagem funcional
para a justiça referem-se às limitações técnicas, à falta de condição de reprodutividade
(a pessoa deveria estar nas mesmas condições emocionais do exame inicial) e à falta
de evidência concreta de que o comportamento seria resultante, majoritariamente, de
regulação biológica (nature) em comparação à influência ambiental (nurture).
São vários os questionamentos que o direito poderia fazer à neurociência. Para
Jones et al (2013), os principais são: (1) o indivíduo tem plena consciência do seu
comportamento? (2) qual era o estado mental desta pessoa no momento da ação? (3)
quais são os efeitos da adicção, adolescência e idade avançada na capacidade de
compreensão (cognição) e do controle do comportamento? (4) quais são os efeitos
das emoções na memória e no comportamento? É possível, por exames de
neuroimagem saber se está se falando a verdade?
A neurobiologia foi uma das primeiras ciências a oferecer respostas. Pois,
quando o aparato cognitivo sensorial capta as informações (pelos órgãos dos
sentidos) provenientes do meio, essas informações chegam ao cérebro para serem
processadas e gerar uma resposta, uma ação. Diferentes mecanismos, como os
impulsos elétricos e as reações bioquímicas (neurotransmissores e hormônios),
resumidos no capítulo 1, atuam de forma harmônica na rede neuronal para gerar esta
resposta (KAPLAN; KAPLAN; RUIZ, 2017).
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Desta forma, a ciência desvendou como se processa e propaga o estímulo
nervoso. O que ainda é uma incógnita é como estes impulsos nervosos tornam-se
pensamentos e comportamentos conscientes (o problema da consciência, capítulo 1).
Muitas pesquisas no ramo das neurociências, tem tentado resolver este impasse.
Dentre estas pesquisas, aquelas que utilizam técnicas de imagem cerebral são as que
vem

apresentando

mais

resultados

quantitativos,

porém

levantam

muitos

questionamentos.
No Brasil, o assunto ainda é embrionário, seja entre os neurocientistas como
entre os juristas. A literatura disponível é escassa e poucos pesquisadores se dedicam
ao tema. Pode-se especular alguns motivos para este atraso do país em relação ao
neurodireito: desconhecimento do assunto, dificuldade com o idioma estrangeiro, falta
de incentivo às pesquisas ou até a falta de interesse político e social para enfrentar
discussões desconfortáveis, como maioridade penal e o quanto a influência social
interfere no comportamento humano.
Portanto, também objetiva-se trazer à baila com esta pesquisa as discussões
em torno do campo de estudo do neurodireito. Este é um tema de acirrados debates
neurocientíficos, jurídicos e bioéticos em países como Estados Unidos, Inglaterra e
França, como pode-se conferir com as referências apresentadas em seguida.

4.1- O conceito de neurolaw
O conceito de Neurolaw é abrangente, pois abarca conhecimentos das
neurociências, direito e outras áreas afins: “À primeira vista, neurolaw é um setor da
neurociência que essencialmente estuda a maneira como o cérebro modela e utiliza
conceitos jurídicos básicos como direitos, obrigações, justiça e responsabilidade”
(PICOZZA, 2011, p.06. Tradução da autora).24
De acordo com Oullier (2012), o interesse inicial pelo assunto, em âmbito
mundial, foi tamanho que em 2007 foi fundado nos Estados Unidos o instituto
Research Network on Law and Neuroscience, financiado inicialmente com a quantia
de dez milhões de dólares pela MacArthur Foundation. Contudo, foi no ano de 2011
que o neurodireito ganhou notoriedade com a publicação pela Royal Society do
relatório Brain Waves module 4 – Neuroscience and law (MACKINTOSH et al, 2011).
“At first sight neurolaw is a sector of the neuroscience that essentialy studies the way in wich
the brain shapes and makes use of the basic juridical concepts as right, duty, justice and
responsability”.
24
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Neste relatório são discutidas várias questões relacionadas ao tema, como por
exemplo: as principais técnicas para obtenção de neuroimagem funcional, a utilização
destas imagens nos processos judiciais, a responsabilidade criminal e perspectivas
futuras. Entretanto, não são abordados temas como consequências práticas que
poderiam ser danosas à sociedade, como a discriminação e a eugenia. Ou seja,
apenas em ser portador de alguma diferença de um determinado padrão imagético
(não patológico), o indivíduo já seria visto com desconfiança, ou até com hostilidade.
Desde então, enquanto alguns pesquisadores se encarregaram de aprimorar
as técnicas do neuroimageamento, outros passaram a se preocupar com as
aplicações e repercussões práticas do uso destas imagens. O primeiro país a
preocupar-se com as possíveis consequências éticas do neurodireito e prováveis
limitações foi a França:
A lei de bioética de 2011 faz da França o primeiro país a admitir, por
texto legislativo, o recurso da imagem cerebral no âmbito jurídico.
Nesse contexto, o Centro de Análises Estratégicas, publicou um
documento de trabalho sobre as questões que envolvem o
neurodireito, neologismo que designa o campo de pesquisa que diz
respeito às aplicações jurídicas das neurociências. Duas grandes
áreas de interesse são identificadas: de uma parte a utilização da
imagem cerebral como prova dentro do processo, de outra parte a
compreensão das condutas e dos mecanismos deliberativos dos
autores do processo graças às ciências comportamentais (OULLIER,
2012. p.05. Tradução da autora).25

Também na França, sob a lei número 83-609 de oito e Junho de mil novecentos
e oitenta e três, foi criado o ‘Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques’26 (OPECST). A principal função deste gabinete é informar ao
governo Francês sobre consequências reais e consequencias possíveis das escolhas
científicas e tecnológicas, assim como informar as suas decisões. Para tanto, os
membros da OPECST coletam informações, implementam programas de estudo e
realizam avaliações. Em suma, é uma interface entre o mundo político e o mundo da

“La loi de bioéthique de 2011 fait da la France le premier pays à admettre, par um texte
législatif, le recours à l’imagerie cérébrale das le cadre de l’expertise judiciaire. Dan ce
contexte, le Centre d’anallyse stratégique publie un document de travail sur les enjeux de
‘neurodroit’, néologisme qui designe le champ de recherche s’intéressant aux aplications
juridiques des neurociences. Deux grands domaines d’intérêt sont identifiés: d’une part
l’utilisation de l’imagerie cérébrale comme preuve dans um procès; d’autre part la
compréhension des conduites et des mécanismes délibératifs des acteurs du procès grâce
aux science comportamentale” (OULLIER,2012).
25

26

Gabinete Parlamentar para a Avaliação das Escolhas Científicas e Tecnológicas.
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pesquisa que desempenha o papel de interlocutor e é reconhecido por toda a
comunidade científica.
Na assembleia nacional para a regulamentação das leis bioéticas do dia vinte
e dois de setembro de dois mil e nove, a OPECST apresentou as recomendações
para a utilização da neuroimagem na França. Os capítulos três e quatro estão
diretamente ligados ao tema desta dissertação. Por este motivo, estes capítulos são
citados na íntegra:
Uso de neuroimagem na França: algumas recomendações da
OPECST.
Capítulo III: O domínio das Tecnologias de Neuroimagem e a proteção
das Pessoas.
- Estabelecer guias para boas práticas médicas sobre a operação e
uso de dispositivos de imagem, incluindo as limitações dessas
tecnologias;
- criar, pelo menos a nível nacional, uma avaliação das tecnologias de
imagem inovadoras, com base no feedback dos utilizadores;
- Informar claramente o público sobre as possibilidades e os limites da
imagiologia médica e o uso essencial de médicos apenas para
assegurar a leitura e interpretação corretas dos resultados.
Capítulo IV: Aplicações Potenciais e Questões Éticas e Sociais.
- Especifique ou até mesmo elimine a possibilidade de usar imagens
do cérebro em tribunal;
- reforçar a protecção das pessoas contra a discriminação com base
em técnicas de imagiologia cerebral através de uma disposição do
Código Civil;
- clarificar o regime jurídico das sanções aplicáveis em caso de
descumprimento dessas disposições27.

Pode-se perceber portanto, que este documento não faz distinção entre
neuroimagem estrutural e funcional. O que é um grande equívoco. De fato, embora
muitas ressalvas sejam feitas sobre a atual confiabilidade das imagens cerebrais
Utilisation de la neuro-imagerie en France: quelque recommandations de l’OPECST.
Chapitre III : La maîtrise des technologies de neuroimagerie et la protection des personnes.
- Établir des guides de bonnes pratiques médicales sur le fonctionnement et l’utilisation des
appareils d’imagerie incluant les limites de ces technologies ;
- mettre en place, au moins au niveau national, une démarche d’évaluation des technologies
d’imagerie innovantes, sur la base du retour d’expérience des utilisateurs ;
- informer clairement le public sur les possibilités et limites de imagerie médicale et sur
ll’indispensable recours aux seuls praticiens médicaux pour garantir une lecture et une
interprétation correctes des résultats.
Chapitre IV : Applications potentielles et enjeux éthiques et sociétaux.
- Préciser, voire supprimer, la possibilité d’utiliser l’imagerie cérébrale en justice;
- renforcer la protection des personnes contre les discriminations fondées sur les techniques
d’imagerie cérébrale par une disposition du code civil ;
- clarifier le régime juridique des sanctions applicables em cas de non-respect des ces
dispositions.
27
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funcionais no contexto da aplicação jurídica, as imagens estruturais (anatômicas)
podem identificar uma série de danos e distúrbios da arquitetura cerebral de maneira
confiável.
Em vista disso, proibir sem distinção a imagem cerebral (funcional ou
anatômica) seria imprudente, porque estas imagens podem oferecer informações de
grande importância para a perícia médica psiquiátrica e, portanto, são uma ferramenta
crucial nos processos judiciais.
Em outros países também há departamentos e programas de pesquisas sobre
neurolaw, além de revistas dedicadas exclusivamente ao tema. Por exemplo, Journal
of Law and the Bioscience, da Universidade de Oxford. Isto demonstra a relevância
do assunto e a necessidade de trazê-lo para o Brasil.
À primeira vista, tem-se a impressão que as técnicas de neuroimageamento
seriam uma solução para alguns empasses jurídicos em relação à avaliação das
ações deliberadas. Entretanto, é preciso cautela e ponderar até que ponto pode-se
considerar pesquisas experimentais como aceitação comprovada de verdade
científica. Teorias cientificas até serem aceitas, passam por um amplo debate crítico
e

rigoroso

por

seus

pares.

Cabe

indagar

então,

se

as

pesquisas

de

neuroimageamento comportamental estão passando por este crivo.
De acordo com De Sousa (2016), caso os resultados e metodologias não
passem por críticas científicas, correm o risco de serem rotuladas de pseudocientíficas. O único caminho para evitar este risco, é ter conhecimento sobre filosofia
da ciência, algo que muitos neurocientistas insistem em ignorar e acabam cometendo
erros elementares de teorização.
Vale lembrar que a hipnose chegou a ser aceita como prova nos tribunais, mas
depois caiu em descrédito por não ser considerada científica. Ao lado da hipnose,
também o polígrafo (o infame detector de mentiras) também foi por um tempo usado
em tribunais americanos. Mas, comprovou-se posteriormente, o equívoco de
interpretação: o polígrafo não diagnosticava mentiras, mas sim alterações fisiológicas
causadas pelo estresse como sudorese e taquicardia, por exemplo (SIMPSON, 2008).

4.2- Por que o direito se interessaria pela neurociência cognitiva?
As pesquisas e publicações na área da neurociência cognitiva vem atraindo a
atenção da justiça. Como apresentado acima, teorias neurocientíficas e suas
tecnologias de estudo são cada vez mais frequentes nos tribunais de vários países,
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notadamente, da Europa e dos Estados Unidos, na área criminal (SPRANGER, 2012;
OULLIER, 2012; PICOZZA, 2011). Não é apenas no âmbito criminal onde ocorre a
interface do neurodireito. Mas é neste campo onde observam-se as mais acirradas
discussões, visto que, a decisão final dos processos poderá ser o encarceramento
(temporário, ou perpétuo), a absolvição ou até a morte do réu, dependendo da
legislação do país.
As opiniões se dividem. Por um lado, alguns sustentam a ideia de que a
neurociência poderá tornar a justiça mais efetiva e assertiva, a partir do momento que
seja possível compreender a consciência e o comportamento humano de forma mais
objetiva. De outro lado, várias são as críticas, como serão apresentadas na discussão
desta dissertação.
Para começar a responder o questionamento feito no início desta seção, podese tomar por base alguns motivos. Para Picozza (2012), um destes motivos seria
porque o direito é normativo e não descritivo. E por este motivo carece de objetividade
para aplicação e execução das leis de forma igualitária. Todavia, percebe-se uma
fragilidade na afirmação do autor, pois o direito também possui caráter descritivo, visto
que, está embasado em artigos definidos nos códigos.
Poder-se-ia argumentar, portanto, que o principal motivo seria o fato do direito
esperar que a neurociência lhe forneça resultados seguros sobre o cérebro, a mente,
a emoção e o comportamento humano, de forma que fosse possível a reformulação e
aplicação das leis embasados em critérios científicos. A priori, parece que seria um
casamento perfeito entre a justiça e a ciência. Mas, como destacado por Greene e
Cohen (2004), no artigo intitulado For the law, neuroscience changes nothing and
everything, é preocupante a hipótese da justiça torna-se determinista.
Ao ler-se sobre a possibilidade da justiça inclinar-se ao determinismo
(biológico), imediatamente vem à mente a questão do livre arbítrio. Importante
esclarecer que a palavra determinismo neste texto é empregada de acordo com o
filósofo Baruch Spinoza28 (1632 – 1677), segundo o qual tudo no universo, até mesmo
a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o

“Os homens enganam-se quando se acreditam livres; essa opinião consiste apenas em que
eles estão conscientes das suas ações e ignorantes relativamente às causas pelas quais são
determinadas“ (SPINOZA, B. Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Coleção Obraprima de cada autor – série Ouro. São Paulo: Martin Claret, 2002. 428 p).
28
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comportamento humano estaria totalmente predeterminado pela natureza, e o
sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva (KLEINMAN, 2014).
Esse assunto sobre o livre arbítrio e o determinismo é uma árdua e extensa
discussão filosófica, e foge do tema central desta pesquisa. Entretanto, este tema
gravita ao redor da utilização das neuroimagens para avaliar o comportamento
consciente e a responsabilidade individual pelas ações praticadas. Pois a noção de
responsabilidade parece indissociável do livre arbítrio:
Os dois conceitos, de responsabilidade e de livre arbítrio, são
fortemente conectados: de uma parte, o livre arbítrio é a condição
necessária ao exercício da responsabilidade (não podemos ser
responsabilizados de uma ação se não dispomos do livre arbítrio no
momento de quando foi executado); de outra parte, a responsabilidade
é consequência obrigatória do libre arbítrio (JEANNEROD, 2012, p.
56. Tradução da autora).29

Todavia, a possibilidade do livre arbítrio é entendida como o oposto ao
pensamento determinista de causas pré-determinadas para o comportamento
humano, vista com bons olhos pelos cientistas reducionistas. Portanto, essa
discussão parece longe de uma solução, como bem resumem os autores a seguir:
O problema do livre-arbítrio e do determinismo nunca encontrará uma
solução intuitivamente satisfatória, porque surge de um conflito entre
dois subsistemas cognitivos distintos que suscitam diferentes
linguagens cognitivas e que, em última análise, são incapazes de
negociação (GREENE; COHEN, 2004. p.1783. tradução da autora)30

De volta ao assunto principal desta sessão, não apenas a área jurídica tem
interesse pelas descobertas e neurocientíficas: “(...) o potencial de aplicação da
neurociência extrapola a atenção médica, inclui diversas áreas de políticas públicas
como educação, justiça e segurança31” (FLOWER et al, 2012, p.01). Atualmente, há
também grande interesse militar na aplicação das neuroimagens e de outras técnicas
para o estudo do sistema nervoso humano. Esse interesse se divide em duas frentes:

“Le deux concepts de responsabilité et de libre arbitre sont fortemente interconnectés: d’une
parte, le libre arbitre est la condicion nécessaire àla exercise de la responsabilité (on se saurait
être tenu pour responsable d’une action si on ne disposait pas de son libre arbitre au momento
ùo on la exécutée); d’autre part, la responsabilité et la consequence obligatoire du libre arbitre”.
30
“The problem of free will and determinism will never find a intuitively satisfying solution
because it arises out of a conflict between two distinct cognitive subsystems that speeks
different cognitive languages and that may ultimately be incapable of negotiation”.
29

“(...) the potential applications of neuroscience extend far beyond healthcare to include
such diverse áreas of public policy as education, law and security”.
31
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(i) performance enhancement e (ii) performance degradation or weaponisation
(FLOWER et al, 2012).
O primeiro interesse, performance enhancement, visa melhorar o desempenho
de sua própria força militar. Pela neuroimagem, seria possível identificar qual soldado
seria mais violento ou mais racional, por exemplo, para escalar as pessoas adequadas
para uma dada missão. Quanto à segunda aplicação, destina-se a usar a neurociência
como arma “weaponisation”, visando destruir ou diminuir (arma não letal) o poderio
militar adversário por identificar ou induzir fraquezas cognitivas nas tropas inimigas.

4.3- Vida real
Na Inglaterra a maioridade para a responsabilidade criminal é aos 10 anos de
idade: “A partir de dez anos, no entanto, aos olhos da lei, uma criança é responsável
da mesma forma que um adulto por seu comportamento, e é considerada
suficientemente madura para ser julgada em processo legal”32 (MACHINTOSH et al,
2011, p.13).
Entretanto, com as modernas técnicas adotadas pela neurociência foi possível
revelar e comprovar que mudanças nos circuitos neuronais, subjacentes ao
comportamento, continuam a se desenvolver até cerca dos 20 anos de idade. E é
justamente o lobo frontal (como já descrito anteriormente nos capítulos 1 e 3)
responsável por “racionalizar” e controlar os impulsos, sentimentos e tomadas de
decisão), o último a alcançar sua completa formação (DALGALARRONDO, 2011).
Em contrapartida, a amigdala, área cerebral fortemente associada à
recompensa (capítulo 1), desenvolve-se quase que completamente durante a
adolescência. Este desequilíbrio entre o lento processo de maturação do córtex préfrontal comparado com o rápido desenvolvimento da amígdala (que integra o sistema
límbico) contribui para o comportamento adolescente de negligenciar riscos, agir por
impulso e buscar prazer/recompensa sem ponderar as possíveis consequências
(Dilon et al, 2009).Desta forma, os estudos de neuroimageamento foram um avanço
na compreensão de comportamentos impulsivos.
Os laudos de neuroimagem podem ser utilizados nas diversas áreas do direito.
Por exemplo para avaliação de capacidade civil (exercícios dos atos da vida civil e de
32

From de age of ten however, in the eyes of the law, a child is accountable in the same way
as an adult for their behavior, and is deemed sufficiently mature to stand trial and in legal
process.
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gerenciamento dos próprios atos) devido à um comprometimento cognitivo.
Entretanto, como já mencionado, é na esfera do direito penal onde a neuroimagem
tem sido mais utilizada, tanto para auxiliar na condenação ou na redução de penas.
Por exemplo, em 2008 em Bombay na Índia, “(...) uma mulher foi condenada à
morte por envenenamento após um teste de imagem cerebral ter revelado uma
atividade cerebral associada às lembranças de detalhes incriminatórios” (LAUDE;
LAGARDE, citado por OULLIER, 2012). Outro caso, foi do militar Charles Whitman
que matou 16 pessoas, incluindo a própria mãe e a esposa. Na necrópsia de Charles,
foi encontrado um tumor cerebral: “Charles Whitman had a brain tumor pressing on
his amygdala, a region of the brain crucial for emotion and behavioral control”
(JOHNSON, 2018).
Grande parte das pesquisas em neurodireito utilizam a neuroimagem, mas há
o questionamento sobre os limites de aplicação destas imagens e as possibilidades
de erro de interpretação dos resultados. E, com isso, laudos que podem comprometer
o andamento do processo jurídico e o desfecho dos julgamentos.
Entretanto, não apenas as técnicas de neuroimageamento estão sendo
utilizadas em neurodireito. Em 2017 o Tribunal Superior do estado do Novo México
(EUA), julgou um caso em que a ‘teoria do gene guerreiro’ (warrior gene, ver
explicação no capítulo 3 desta dissertação) foi usada para defesa de uma pessoa que
praticou um homicídio. O acusado foi condenado em primeira instância, mas o tribunal
de recurso reconheceu a tese da defesa. Alegação é que devido a expressão deste
gene, o indivíduo torna-se mais agressivo. Esta área da neurociência é conhecida
naquele país como ‘genética comportamental’.33
O interesse da ciência do direito nos estudos sobre a mente é grande. Pois
busca robustez teórica e científica para comprovar a tomada de decisão consciente,
imputar a culpa (responsabilidade) pelos atos praticados e a adequação das penas.
Em princípio, a afirmação de Raine (2015) que “Um dos desafios neuroéticos
mais difíceis a que a neurocriminologia dará origem no futuro é, sem dúvida, o delicado
equilíbrio entre a proteção da sociedade e dos nossos direitos civis”, é razoável para
guiar o debate atual.

33

Notícia veiculada no Brasil pelo site consultor jurídico (www.conjur.com.br), em 29 de
novembro de 2018 por João Ozório de Melo.
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CAPÍTULO 5- Discussão e repercussões práticas
5.1- “O todo é mais do que a soma das partes”.
A frase que abre esta seção é atribuída ao filósofo austríaco Christian Von
Ehrenfels (1859-1932) em contraponto ao pensamento mecanicista e reducionista que
embasou as ciências desde o século XVII. Esta frase, pode ser interpretada como um
marco de um novo pensamento científico, alicerçado na visão sistêmica. Um
organismo é o somatório de um todo integrado por forças que também fazem parte do
todo, mas que não estão presentes na unidade isolada que compõem o organismo.
Esta visão sistêmica de entendimento pode adequar-se para o estudo e
compreensão dos fatores que atuam na formação, desenvolvimento e funcionalidade
da atividade cognitiva nos seres humanos. Portanto, o homem além de um complexo
arranjo de células organizadas por um determinismo genético, também sofre
influências do meio após a sua formação embrionária. E estas influências, que não
podem ser pré-definidas ao nascer, poderão moldar a totalidade integrada e interferir
na forma de atuação e comportamento humano.
Neste sentido, descerra-se esta discussão retomando às perguntas que
nortearam a elaboração desta dissertação: (1) o neuroimageamento é capaz de
evidenciar e explicar aspectos cognitivos e comportamentais (o que pensamos e como
agimos)? (2) Quais seriam as repercussões práticas dos estudos de neuroimagem
associadas ao comportamento violento? (3) São as neuroimagens funcionais (com
tecnologia atual) ferramentas confiáveis para confirmar que pessoas cometeram
determinado delito ou que poderão cometê-lo?
Quanto ao primeiro questionamento, utilizando como âncora a visão sistêmica de
entendimento apresentadas nos dois parágrafos iniciais deste capítulo, podemos inferir que
a neuroimagem, com tecnologia atual é insuficiente para evidenciar e explicar o
comportamento humano. Pois este é resultado de interações biológicas, psicológicas e
sociais ainda não quantificado pela ciência.
As imagens cerebrais derivadas do neuroimageamento funcional podem nos
fornecer um snapshot do funcionamento aproximado e do metabolismo neuronal de uma
determinada área anatômica em um certo momento da vida do indivíduo. Essa imagem
corresponde ao eixo biológico da formação do ser, mas não necessariamente retrata um
possível comportamento. Pois para que essa conformação de atividade cerebral resulte em
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comportamento consciente é necessário que outros fatores interfiram fortalecendo a
expressão ou inibindo a ação determinada por esta atividade cerebral.
Em um plano hipotético, alguém pode agredir e infringir grande dor física e psíquica
(pessoa 1) a outra pessoa (pessoa 2). Se neste exato momento a pessoa 2, que está sobre
a influência da raiva e da vontade de reagir com violência equivalente, for colocada em um
scanner para realizar uma IRMf, provavelmente seu exame revelará um sujeito com alta
atividade do sistema límbico, baixa perfusão sanguínea do CPF e com potencial alto para
violência.
Entretanto, esta pessoa 2 pode não agir violentamente em relação à pessoa 1. Pelo
bom funcionamento do seu CPF esses impulsos de agressividade podem ser
racionalizados e a pessoa 2 não reagir, ou até fugir por avaliar que esta é a melhor opção
para preservar-lhe a vida. Contudo se a pessoa 2 estivesse sendo acusada de matar a
pessoa 1 (morta por um terceiro indivíduo), a IRMf poderia ser utilizada como uma
possibilidade de argumento incriminatório contra a pessoa 2. E esta poderia ser condenada,
inocentemente, dependendo da legislação do país.
A segunda pergunta problema (quais seriam as repercussões práticas dos estudos
de neuroimagem associadas ao comportamento violento?), é abordada na seção seguinte.

5.2- Repercussões práticas.
O prefixo neuro, inicialmente atribuído aos estudos da anatomia e das doenças
do sistema nervoso central, expandiu desta sua designação primária para outros
campos do conhecimento científico, como a biologia, química e psicologia.

A

utilização deste termo, de forma interdisciplinar, pode ser interpretada como uma
“venda casada”: além de delimitar o campo de estudo traz embutido uma ideia de
glamour e credibilidade. De acordo com Ginther (2016), o uso generalizado do termo
neuro, atualmente o prefixo “du jour”, traz consigo a crença que a “(...) abordagem
neurocientífica de antigos problemas carrega a promessa de novas respostas” (p.44).
Ou seja, há uma nota promissória em branco aguardando para ser honrada.
Seguindo por esta perspectiva, os estudos que associam a neurociência (neste
caso a neuroimagem) com comportamento violento, representam uma destas
promessas de respostas inovadoras, porém, os resultados das neurociências ainda
estão aquém das expectativas iniciais.
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Para os pesquisadores Fernandez e Fernandez (2008) que trabalham com
questões neuroéticas:
Neurociência e direito constituem, sem dúvida, um tema novo.
Um tema com implicações sociais, ontológicas e metodológicas
de uma dimensão não comparável com nenhum outro, pois se
refere especificamente à relação entre os mecanismos que
geram a conduta humana, o cérebro, e as consequências, em
sociedade, desta conduta (FERNANDEZ; FERNANDEZ, 2008.
p. 60).
O direito, majoritariamente na esfera penal, e a neurociência cruzam seus
caminhos e buscam robustez teórica e científica para comprovar a tomada de decisão
consciente e imputar a culpa (responsabilidade) pelos atos praticados. Nestes termos,
conforme Patterson (2016) afirma “O contexto do direito criminal, é o campo mais fértil
para inquirir a interação entre estados mentais e julgamentos de culpabilidade”.
Inicialmente, a neuroimagem foi imprescindível no diagnóstico de alterações na
estrutura cerebral (traumas e tumores) que provocavam mudanças radicais de
comportamento. Como por exemplo, nos emblemáticos e já citados casos de Phineas
Gage (trauma encefálico) e Charles Whiteman (glioblastoma) (EAGLEMAN, 2012).
Contudo, pesquisas atuais buscam a relação causa-efeito não mais entre
danos cerebrais e alterações de comportamento. Mas sim, como esses desvios
comportamentais ocorrem em indivíduos saudáveis, sem doença neuropsicológica
clássica. Estes estudos de neurociência cognitiva, sobretudo os estudos de
neuroimagem, dispararam na última década. Este fato pode ser comprovado pela
pesquisa realizada por Fozdar (2016), que aponta o crescimento de 200%
aproximadamente trabalhos publicados em 2006 para cerca de 1.300 em 2014.
De forma a facilitar a apresentação comparativa entre os argumentos
favoráveis e contrários à utilização da neuroimagem funcional (NIF), no estudo do
comportamento violento humano, apresenta-se o quadro 1:
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Quadro 1: comparação entre principais argumentos favoráveis e contrários a utilização de
NIF na avaliação do comportamento violento.

ARGUMENTOS FAVORÁVEIS

ARGUMENTOS CONTRÁRIOS

Não invasivo.

Custos para reprodução.

Possibilidade de propor tratamento Necessidade

de

mesmo

Estado

preventivo psíquico para controle do mental / emocional em caso de
comportamento violento.

replicação.

Possibilidade de intervenção antes Possibilidade

de

utilização

dos

que seja praticado um ato violento resultados dos exames para fins
contra terceiros.

eugênicos.

Após identificado padrão de imagem Vieses de interpretação das imagens
cerebral compatível com violência, devido
atuar

de

condições
contribuir
expressão

forma

a

sociais
para

o

deste

fortalecer
que

limitação

tecnológica

e

as experiência do examinador.

possam

controle

da

comportamento,

principalmente em crianças.
Auxiliar nos processos judiciais sobre O
a

condição

de

comportamento

humano

é

imputabilidade complexo e resultante de um conjunto

/inimputabilidade.

de variáveis.
Fonte: autora desta dissertação.

Quanto aos argumentos favoráveis, parece não restar dúvidas de que os
exames de neuroimagem foram uma importante evolução na história da medicina
diagnóstica e da neurociência. A possibilidade de poder “ver dentro do cérebro” de
uma pessoa viva é algo revolucionário e inédito.
Em prol destes argumentos, aqueles que o defendem, apontam a possibilidade
de identificar um indivíduo portador de alguma alteração na neuroimagem (baixa de
circulação no lobo frontal, por exemplo) que pudesse contribuir para um
comportamento violento, antes que esta pessoa praticasse uma violência contra
terceiros. Desta forma, evitaria que mais uma pessoa fosse presa (o agressor) e que
uma outra fosse vítima da violência desta.
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No

capítulo

onze

do

livro

Anatomia

da

Violência,

do

renomado

neurocriminologista Adrian Raine (2015), já citado anteriormente nesta pesquisa, o
autor nos apresenta um futuro hipotético onde haverá programas que visem reduzir a
criminalidade. Esses programas atuarão em duas frentes: redução das influências e
dos riscos que contribuem para a formação de pessoas violentas; antecipação do ato
criminoso. Segundo o autor, esses programas trariam o benefício não só em poupar
as vítimas, mas também de ajudar os possíveis criminosos em identificar a
possibilidade de atos violentos.
Por exemplo, cita-se o programa LOMBROSO (Legal Offensive on Murder:
Brain Reserch Operation for Screening of Ofenders – Ofensiva Legal Contra o
Assassinato: Operação de Pesquisa do Cérebro para o Rastreamento de Criminosos),
proposto por Raine (2015). Neste programa todos os homens da sociedade com 18
anos ou mais precisariam comparecer a um hospital local para realizar exame de
imagem cerebral e testes rápidos de DNA. O exame de imagem avaliaria cinco
funções fundamentais: análise estrutural (anatomia cerebral); verificação da atividade
cerebral em repouso; imagem por tensor de difusão para avaliar a integridade das
fibras brancas; espectroscopia de RM para avaliação neuroquímica e por último,
avaliação da expressão gênica ao nível celular.
Os resultados se dividiriam entre padrão normal e anormal. Dos anormais, temse 3 possibilidades: LP-V (LOMBROSO positivo – violência); LP-S (sexo) e LP-H
(homicídio). Os identificados como LP são “detidos”, não em presídios, mas em
centros de socialização e tratamentos em um ambiente onde possa haver alterações
epigenéticas significativas, antes mesmo de cometerem qualquer ilícito. Em um ano
seriam reavaliados para saber se o score foi modificado.
Isto porque, acredita-se que a maioria dos assassinos cruéis também foram
vítimas de negligência e violência durante a infância. Além dos maus tratos físicos e
psíquicos, muitos foram privados de condições básicas de alimentação. Esses fatores
poderiam ser a causa direta do comportamento violento (trauma cerebral, por
exemplo) ou resultarem em modificações na expressão gênica (epigenética).
Contudo, a realidade não é assim tão simples. São várias as críticas realizadas
à aplicação da neuroimagem funcional para análise do comportamento. A primeira
delas, que foi enumerada na tabela 01, diz respeito à questão da reprodutividade
devido ao alto custo dos exames.
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Deve-se desconsiderar também a possível sombra eugênica que paira sobre
essas pesquisas. Em que apenas o fato de ser portador de uma imagem cerebral,
considerada fora do padrão de normalidade, já seria o suficiente para que o indivíduo
seja excluído da sociedade, como forma de evitar um possível crime que porventura
venha a cometer no futuro34.
Os vieses de interpretação das imagens é outro fator preocupante, pois estes
vieses podem se dividir em técnicos e ideológicos. Quanto aos técnicos, pode-se citar
a capacidade e calibração do equipamento além da capacidade técnica e experiência
do leitor (laudador) destes exames. Quanto à questão ideológica, deve-se atentar para
a possibilidade de identificar pessoas que apresentem opinião política, orientação ou
preferência sexual diversa do padrão social como portadores de anormalidades
cerebrais.
Por último, e como já foi algumas vezes relatado ao longo deste trabalho, o
comportamento humano é fruto de uma circuitaria cerebral complexa e que está sob
influência de variáveis sociais. O homem é um ser bio-psico-social e dificilmente, este
tripé será abarcado por um exame de neuroimagem realizado em um determinado
momento na vida de um indivíduo.

5.3- Neurodireito e Neurociência
A terceira pergunta (são as neuroimagens funcionais, com tecnologia atual,
ferramentas confiáveis para confirmar que pessoas cometeram determinado delito ou que
poderão cometê-lo?), diz respeito à interface direito-neurociência.
O direito e a neurociência possuem pontos de intersecção e divergência. O que
esta poderá fazer é no máximo oferecer ferramentas que possam ajudar à iluminar as
decisões jurídicas. Assim, a principal afinidade entre estas áreas, reside no caráter
dinâmico e progressivo, onde o conhecimento evolui e se molda de acordo com os
interesses e necessidades de uma sociedade.
Embora a ciência jurídica tenha leis definidas, possui uma compleição
subjetiva, haja vista, a aplicação das leis é sujeita à interpretações. Desta forma, o
direito afasta-se da neurociência, que busca a objetividade que permita uma análise
No filme Minority Report – A nova lei (2002), não há crimes em Washington há cerca de
seis anos. Isto graças ao impressionante sistema criado para monitorar as pessoas e prever
quando elas irão cometer crimes. Quando elas pensam em praticar algum delito a polícia
entra em ação e prende o futuro criminoso que não chega a cometer o crime.
34
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mais direta e singular. Isto porque, a neurociência deve estar alicerçada pelos pilares
da praticabilidade, replicabilidade e refutabilidade.
Portanto, as caraterísticas intrínsecas do direto, assim como dos seres
humanos, não permitem que informações cruas, provenientes das imagens cerebrais
de um determinado momento, sejam condizentes com a realidade do sujeito. Assim
estas neuroimagens não devem ser analisadas sozinhas. O que elas podem oferecer
é uma possibilidade de interpretação juntamente com outros dados relacionados ao
indivíduo em questão e ao fato por ele praticado.
Outro ponto de vista, em relação às neuroimagens, refere-se à questão da
consciência e da intencionalidade. O filósofo David Chalmers ofereceu uma
abordagem para o estudo da consciência (citado no marco teórico desta pesquisa)
com a experiência do zumbi (o experimento do pensamento). O zumbi seria um ser
igual ao ser humano em todos os aspectos, mas não teria consciência. Seria um ser
autômato.
A partir desta experiência de Chalmers, se fosse realizada uma ressonância
magnética no zumbi, provavelmente ele teria o padrão de imagem cerebral captada
similar a de um ser humano. Se também fosse realizada uma ressonância magnética
funcional, frente a algum estímulo externo (por exemplo a exposição a uma cena do
crime bárbaro de uma criança), duas possibilidades poderiam ocorrer: (1) o zumbi teria
imagem diferentes do ser humano, pois ele não teria a circuitaria cerebral para gerar
a emoção que aquela cena causaria nele; (2) o zumbi teria imagem cerebral análoga
a do ser humano, uma vez que os dois têm cérebros iguais. Logo, o zumbi também
estaria exposto à emoção causada pela imagem, a diferença seria o que cada um
deles faz com esta emoção.
Hipoteticamente, o zumbi nada faria com esta sensação. Já o homem comum,
presumivelmente se revoltaria e até poderia matar aquele que tivesse praticado a
violência proposta. Portanto, mesmo com neuroimagens símiles, a resposta seria
diferente devido ao combustível da ação, que é a intenção. E a neuroimagem, com
tecnologia atual, não tem condição de identificar a intenção. E mesmo se tivesse, não
teria como afirmar que uma vez identificada a intenção haveria a passagem ao ato.
Em síntese, a premissa que a imagem cerebral isolada seria capaz de
identificar possíveis agressores e predizer atos, como é sugerido no capítulo onze no
livro Anatomia da Violência, parece não ser razoável. Visto que mesmo havendo
identificação de um padrão de imagem, pelo PET-scan ou pela IRMf, não
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necessariamente a atividade cerebral captada por estas imagens vão se converter em
comportamento. Outros fatores associados podem inibir este comportamento. Fatores
estes não totalmente elucidados pela neurociência.
Portanto, o material proveniente dos exames de neuroimageamento possuem
notável importância dentro do universo médico, no que tange às questões de
diagnóstico, prognóstico e tratamento. Assim como, para a finalidade de pesquisa
científica. Todavia, a utilização no universo jurídico deve ser feita com cautela e noção
crítica de suas limitações.
Apesar

das

limitações

mencionadas

ao

longo

deste

texto,

afastar

permanentemente a imagem cerebral funcional dos tribunais seria um erro. Porque
tal decisão impediria o desenvolvimento de pesquisas que, um dia talvez, tornariam
possível uma justiça mais assertiva. O que deve-se ter em mente é o fato que os
avanços na ciência, tecnologia e resultados sejam vistos com cautela e em
consonância com outras disciplinas complementares (medicina, psicologia, direito,
sociologia, ciência política e filosofia).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A

associação

causal

de

fatores

neurobiológicos

(evidenciados

por

neuroimageamento) para o comportamento violento e criminoso, suscita argumentos
opostos e muitos questionamentos, como pôde ser visto.
Nos extremos, temos neurocientistas como David Eagleman (2012) que
afirmam que não podemos ser responsáveis por nossos comportamentos. Segundo
este autor, a consciência é um fenômeno biológico autodeterminado. E a neurociência
corrobora esta premissa com pesquisas. No extremo oposto, outros cientistas
discordam das alegações neurocientíficas pois questionam os métodos de estudos e
interpretação dos resultados que são mascarados pelo “neurojargão”, comparando
inclusive o neuroimageamento moderno ao obsoleto estudo de frenologia (GINTER,
2016).
Importante considerar também que a ação voluntária é decorrente de uma
extensa e complexa atividade cerebral e não apenas de uma área determinada. Além
disso, outros fatores atuam de forma sinérgica na composição do comportamento
humano como os fatores social e psicológico que cercam a vida do indivíduo.
Além dos questionamentos associados à metodologia de execução da
neuroimagem, tem-se os problemas de interpretação associados à filosofia da ciência.
“Reduzir o comportamento a partes de cérebro é um reducionismo ingênuo e
grosseiro, um erro mereológico em desconsiderar vários fatores causais que
participam da produção do comportamento consciente” (DE SOUSA, 2016, p.475).
Assim, algumas considerações são necessárias quando avaliamos pesquisas a
partir de neuroimagem, Primeiro, embora o equipamento seja o mais moderno e se
empregue a técnica de realização padronizada, a interpretação da imagem depende
da experiência do leitor do exame. De acordo com Bennett at all (2009) “Com o
enorme dimensionamento de informações da neuroimagem funcional vem um grande
risco de falso positivo. Através dos 130.000 voxels em uma típica fMRI a probabilidade
de pelo menos um falso positivo é quase certo”.
Segundo, a reprodutividade é comprometida pois são exames dispendiosos e
uma nova realização depende também que o examinado esteja nas mesmas
condições do exame primário. Terceira e última consideração, a identificação de um
padrão em exames de imagem não pode ser considerada determinante de expressão
comportamental.

79

Conforme apresentado ao longo da discussão, os estudos com neuroimagem
podem estabelecer correlação entre a estrutura cerebral mais funcionante ou menos
funcionante e alguns tipos de comportamento, mas sem comprovar que alterações
nestas estruturas vão necessariamente causar um comportamento impulsivo e
violento.
Assim, existe o risco de predizer um comportamento tomando como base uma
neuroimagem fora do padrão de normalidade, pois não há como se afirmar que esse
comportamento foi em decorrência da alteração apresentada em determinada região
cerebral. Isto porque, outros indivíduos podem possuir a mesma característica
neuronal à imagem funcional e não apresentar o mesmo comportamento.
A atividade encefálica além de ser altamente complexa também é dinâmica, pois
se altera com as experiências vivenciadas. Este fato dificulta as pesquisas. E para
piorar, ainda não temos um modelo padrão de cérebro. Portanto, nem todos os
cérebros responderam da mesma forma, ou com a mesma intensidade frente à alguns
estímulos.
De toda forma, questões como estas estão longe de serem concluídas. Muito já
se descobriu sobre o cérebro e a mente, mas a neurociência ainda engatinha e até
chegar à fase da maturidade tem-se um longo caminho a percorrer. Principalmente,
quando fala-se em utilizar as técnicas e descobertas neurocientíficas para aplicá-las
à compreensão dos atos sociais e imputação da responsabilidade, como espera a
justiça.
As características evolutivas e dinâmicas do neurodireito não permitem a
proposta de regras restritas e estáticas de atuação. Espera-se que a discussão
apresentada nesta pesquisa possa suscitar a reflexão, objetivando que se recorra às
tecnologias disponíveis de forma prudente, ciente das possibilidades de interpretação
e das variáveis que fazem parte da expressão comportamental humana.
É preciso esclarecer também que esta pesquisa não pretende refutar o
neurodireito ou a intersecção da neurociência com qualquer outra área do
conhecimento. Mas sim, apontar algumas limitações e falhas inerentes à estas
interdisciplinaridades, que apesar de possuírem aspirações objetivas e com grande
potencial para contribuir positivamente, ainda carecem de mais fundamentação
teórica e metodológica (reprodutividade, por exemplo). Além de motivações
ideológicas, como os vieses de aplicação e interpretação das neuroimagens, não
devem comprometer os resultados.
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A perspectiva de utilização da neuroimagem nos processos judiciais abre um
espectro de possibilidade de reflexões que pendulam desde questões sobre as
tecnologias dos equipamentos e sua manutenção, técnicas de execução,
interpretação até as utilizações a que se destinam estas imagens. Portanto, estão
envolvidos, além das questões operacionais, conteúdos: filosófico, bioético, jurídico
entre outros. Por isso, a necessidade de uma discussão coletiva, onde devem ser
apresentados diferentes pontos de vista, acerca da união da neurociência com o
direito.
É importante que, assim como já acontece em países como França, Inglaterra
e Estados Unidos, no Brasil também fosse discutido este assunto para propor
adequações jurídicas, de acordo com a legislação brasileira, sobre a utilização não só
da neuroimagem, mas também de outros recursos biomédicos que podem ser
utilizados como meio de prova. O código penal e de processo penal aborda os limites
das perícias e das provas, mas não há documento nacional que oriente ou que
especifique as possibilidades de utilização das neuroimagens funcionais. Talvez, por
ser um recurso caro, ainda esteja longe da realidade brasileira.
Mas, mesmo este recurso, por enquanto, não fazendo parte da rotineira prática
forense nacional, este fato não inviabiliza ou diminui o mérito da discussão. Tendo em
vista que, todo debate que tem por objetivo aprimorar o uso de uma tecnologia em
benefício da sociedade deve ser encorajada. Quanto mais quando há possibilidade
de utilização de tais técnicas resultando em condições que poderiam ter como
consequência a discriminação ou no esfacelamento da privacidade.
Por fim, ainda permanece em aberto o antigo problema da consciência, ou mente
consciente versus cérebro para a formação do pensamento. Portanto, delegar o
comportamento a uma causa puramente biológica (nature) sem considerar outras
influências (nurture) seria como “(...) reduzir o museu do Louvre a um cartão postal da
Gioconda.” (VINCENT, 2007).
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ANEXO A
Orientação dos cortes em neuroimagem.
Na figura 24 é possível observar os planos anatômicos para a realização dos
cortes para os estudos das imagens cerebrais. A figura 24-A evidencia um crânio de
perfil esquerdo com a seta orientando para um corte horizontal, que resultará em uma
imagem denominada axial (ver figura 24); na figura 24-B , tem-se um crânio de perfil
direito com orientação de corte longitudinal no sentido ântero-posteior ou pósteranterior (eixo longitudinal coronal ou frontal); a figura 24-C mostra crânio com vista
anterior com orientações de cortes longitudinais no sentido látero-lateral (eixo
longitudinal sagital).

Figura 24 - Orientações e eixos dos cortes das neuroimagens

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/raios-x.htm
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Quando são obtidas imagens de RM ou de PET-scan, pode-se ver o conteúdo
craniano (o encéfalo) a partir de uma visão anterior (ântero-posterior), posterior
(póstero-anterior), lateral ou e cima para baixo (cortes horizontais). Estas orientações
resultam em imagens ditas em plano coronal, sagital e axial, como mostrado na figura
25 abaixo:

Figura 25 - Eixo localizador axial, coronal e sagital

Fonte: Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/raios-x.htm
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ANEXO B
Informações sobre outras técnicas de neuroimagem citadas no corpo no texto.
1-

ERM – espectroscopia de ressonância magnética.

Para obtenção das imagens a partir destas técnicas, utiliza-se os mesmos
aparelhos que produzem as imagens de ressonância magnética estrutural e funcional.
Mas a ERM é empregada para estudar a concentração de metabólitos cerebrais de
acordo com os espectros emitidos do núcleo do átomo. Ou seja, a resposta de um
átomo em um determinado campo magnético é característica, baseada no número e
na natureza de suas partículas subatômicas. Assim, são obtidos espectros próprios
para núcleos de certas moléculas.
Por exemplo, pode se fazer uso da espectroscopia de próton (H+) para analisar
a concentração da fosfatidilcolina, um importante componente das membranas
celulares. Diminuição da concentração da fosfatidilcolina está associada às áreas
isquêmicas e doenças neurodegenerativas.

Para captar espectros de diferentes

compostos químicos é preciso alterar os parâmetros de varredura da máquina.
Figura 26- Espectroscopia de ressonância magnética cerebral

Fonte: http://www.scielo.edu.uy/img/revistas/adp/v83n3/
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2- MEG – magnetoencefalografia.
O objetivo da MEG é fazer a medição dos campos magnéticos associados à
atividade elétrica cerebral. É uma técnica não invasiva que permite avaliar as vias de
transmissão eletrofisiológicas do córtex. Desta forma, frente a uma condição que
altere a atividade elétrica cerebral de alguma área cortical, este exame é capaz de
identificar esta região disfuncional.
A principal aplicação clínica é na neurocirurgia. Este exame é realizado no
período pré-cirúrgico para identificação de áreas com atividade epilética.

3- SPECT- single photon emission computed tomography.
A SPECT, ou tomografia por emissão por fóton único, também utiliza elementos
radioativos para captar imagens a partir da atividade cerebral. Diferentemente da PETscan que emite pósitrons, a SPECT utiliza compostos que produzem apenas um fóton
por desintegração. Mas, como a obtenção da imagem depende do mapeamento da
atividade cerebral resultante da liberação de um único fóton, a resolução espacial é
menor em comparação ao PET-scan.
Esta técnica produz medidas aproximadas do fluxo sanguíneo cerebral.
Existem vários radioligantes que podem ser utilizados, mas o mais utilizado é o
HMPAO (hexametilpropileno aminoxima) que após injetado intravenosamente,
acumula-se nas membranas das células endoteliais. Áreas de maior atividade cerebral
acumulam mais radioligante que pode ser captado para produção da neuroimagem.
Este tipo de tomografia é mais utilizado em pesquisas e para diagnóstico e
prognósticos das doenças demenciais, visto que áreas de hipoperfusão correspondem
a degeneração neuronal.
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ANEXO C
No ítem 1.4 do referencial teórico, psicopatia e neuroimagem, faz menção à
avaliação do grau de periculosidade dos psicopatas pelo PCL-R, que será explicado
neste anexo. O PCL-R (psychopathy check list revised), também conhecida como
Escala de Hare, é uma escala de pontuação para avaliação de psicopatia na
população forense masculina. Foi proposta por Robert Hare em 2001 e validada para
utilização no Brasil em 2003, pela psiquiatra forense Hilda Morana da Universidade
de São Paulo (MORANA, 2003).
A pontuação da escala é feita ao longo de 20 itens sob o método de uma
entrevista semi-estruturada que visa a avaliação dimensional da personalidade. Esta
entrevista deve ser realizada por profissional habilitado para aplicação deste
instrumento e que possua experiência no âmbito psiquiátrico-forense.
O score varia de 0 a 40, sendo 25 o ponto de corte para padronização da
identificação da personalidade psicopática. As 20 vertentes analisadas pela escala
são:
1234567891011121314151617181920-

Loquacidade / Charme superficial;
Sentimento do próprio valor inflado;
Necessidade de estimulação / Inclinação ao tédio;
Mentira patológica;
Controlador / Manipulativo;
Ausência de remorso ou culpa;
Afeto superficial;
Insensibilidade / Falta de empatia;
Estilo de vida parasítico;
Controle comportamental precário;
Comportamento sexual promíscuo;
Problemas comportamentais precoces;
Ausência de objetivos realísticos em longo prazo;
Impulsividade;
Irresponsabilidade;
Fracasso em aceitar responsabilidade pelas próprias ações;
Muitos relacionamentos conjugais de curto prazo;
Delinquência juvenil;
Revogação de livramento condicional;
Versatilidade criminal.

