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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado versa sobre os novos desenvolvimentos 

neurocientíficos sobre a liberdade. A partir dos estudos de BENJAMIN LIBET foi 

estabelecido um novo paradigma sobre o estudo do livro arbítrio, tendo em vista 

que suas pesquisas indicam que toda escolha consciente teria um processo 

inconsciente que a antecede. Nesse contexto, novos e diversos estudos se 

realizaram para confirmar ou negar a existência do livre arbítrio. Diante desse 

quadro, filósofos e juristas passaram a analisar as possíveis repercussões desse 

novo conhecimento nas ciências humanas, tendo em vista que se fundamentam 

na ideia de liberdade. 

Palavras-chave: neurociência, culpabilidade, reprovabilidade. 
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2017. 128 p. Degree (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

SUMMARY 

The present master’s degree dissertation deals with the new neuroscientific developments 

on freedom. From BENJAMIN LIBET's studies, a new paradigm on the study of the 

arbitrary book was established, since his research indicates that every conscious choice 

would have an unconscious process that precedes it. In this context, new and diverse 

studies have been carried out to confirm or deny the existence of free will. Faced with this 

situation, philosophers and jurists began to analyze the possible repercussions of this new 

knowledge in the human sciences, given that they are based on the idea of freedom. 

Keywords: neuroscience, guilt, reproach. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A presente dissertação tem como objetivo a análise das 

problemáticas conclusões por estudos neurocientíficos que colocam 

em dúvida a existência do livre arbítrio humano. 

Para tanto, como o tema tem relacionamento principalmente 

com a ideia da culpabilidade, no primeiro capítulo, foi realizada 

incursão histórica na ideia de culpabilidade, passando pelos conceitos 

psicológico, psicológico-normativo e normativo. Após essa última 

teoria, foi analisado o conceito material de culpabilidade, de acordo 

com a teoria então dominante, cunhado por Hans Welzel, segundo o 

qual a culpabilidade, materialmente, consiste na possibilidade de o 

agente agir de outro modo quando da prática do injusto penal. 

Na sequencia, no capítulo 2, foram apresentados os conceitos 

que levaram a polêmica atual nas neurociências. Para tanto, foi 

apresentado o primeiro desenvolvimento do potencial de prontidão 

(readness-potential), que permitiu aos pesquisadores concluir que 

toda decisão era antecedida de manifestações inconscientes no 

interior do cérebro. 

Após, no capítulo 3, foi exposto o atual estágio de evolução das 

neurociências, especialmente apresentando as conclusões sobre a 

relação mente e corpo, aprofundando-se os estudos da visão do 

neurocientista António Damásio. 

No capítulo 4, por fim, foram expostos as visões de diversos 

autores, da filosofia, da psicologia, da criminologia e, logicamente, do 

direito, acerca da posição que devem guardar as ciências sociais em 

relação às ciências empíricas. Mais especificamente, como poderá se 
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comportar a culpabilidade penal se lhe faltar, em decorrência dos 

aportes neurocientíficos, seu principal fundamento de validade, qual 

seja a liberdade, ou o poder agir de outro modo. 
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CONCLUSÕES 

 

1. A culpabilidade foi um conceito construído em conjunto com as teorias 

fundamentes do próprio direito penal. 

1.1. O conceito psicológico de culpabilidade era fundado da relação psicológica 

do agente com o fato praticado. 

1.2. Em razão da falta de explicação de certas excludentes de culpabilidade, esse 

conceito foi complementado pelo conceito psicológico-normativo, que institui a 

ideia da culpabilidade como reprovabilidade. 

1.3. O conceito normativo de Hans Welzel manteve a ideia de reprovabilidade, e 

retirou os elementos psicológicos (dolo e culpa) da análise da culpabilidade. 

1.4. Materialmente, o conceito mais adotado de culpabilidade é aquele que a 

designa como poder agir de outro modo. 

2. A neurociência trouxe importantes repercussões no âmbito do livre arbítrio, a 

partir da verificação empírica, que toda atividade consciente é precedida de 

atividades inconscientes. 

3. Atualmente, a grande discussão da neurociência centra-se na ideia de que a 

separação mente e corpo não é uma separação de substância, concluindo-se 

que, em verdade, a mente e a consciência, são resultado do substrato físico 

corporal em que se encontra. 

4. A partir dessa mais clara cisão entre mente e corpo, três diferentes posturas se 

apresentaram pelos estudiosos da filosofia, da criminologia e do direito. 

4.1 Uma primeira postura é a refratária aos conhecimentos neurocientíficos, 

rejeitando a validade de suas constatações nos ramos do conhecimento não médicos 

através do dialogo com suas fontes, defendendo –ainda– o pressuposto da liberdade 

como fundamento das ciências sociais.  

4.2. A segunda postura também rejeita o conteúdo neurocientíficos, mas não por dialogar 

com suas fontes, mas, simplesmente, por entender que sua análise é totalmente, 

ancorando o seu sistema nele mesmo, rejeitando qualquer influência de aspectos 

colhidos da realidade.  
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4.3 Uma terceira postura identificável, por fim, tenta estabelecer um diálogo os estudos e, 

de alguma forma, adaptar as ciências sociais a esse novo conhecimento advindo das 

ciências médicas. Nas palavras de Alexis de Couto Brito331, a partir desses novos 

paradigmas sobre a liberdade, “[a]s opiniões, no campo político-criminal, partem desde 

uma total reformulação da legislação e da justiça criminal até uma postura absolutamente 

cética sobre qualquer capacidade de rendimento”. 

 

 

 

  

                                                            
331

 Neurociência e livre-arbítrio entre a dogmática penal e a política criminal. In Neurociência e 
direito penal. Paulo César Busato (organizador). São Paulo: Atlas, p.112. 
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