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Em busca de imagens 
que apelem à natureza 

A primeira vez em que peguei um cére-
bro humano em minhas mãos não fi-
quei impressionado. É um pedaço de 

carne feio, com uma textura que lembra queijo 
tofu, relativamente leve (pesa cerca de 1,3 kg) e 
pequeno - cabe na palma da mão de um adulto. 
O que me impressionou foi o fato de que este 
órgão é responsável por todos os meus pensa-
mentos, emoções e sentimentos. Se você está 
lendo e compreendendo estas linhas, é graças ao 
funcionamento do seu cérebro. É ele que permite 
que olhemos para as estrelas e pensemos sobre 
o significado do infinito. É ele que permite que 
olhemos para uma fotografia para contemplar 
sua beleza. 

Nas últimas décadas houve grandes avanços nas 
chamadas neurociências - as ciências que estudam 
os sistemas nervosos dos seres vivos, em especial 
o cérebro. O conhecimento sobre o cérebro que 
acumulamos nos últimos 30 anos é maior do que o 

"As imagens mais marcantes da 
história retratam, em sua maioria, 
seres humanos" 

conhecimento acumulado antes disso em toda a his-
tória humana. Dessa verdadeira revolução científica 
surgiram vários campos do conhecimento que utilizam 
as neurociências para compreender as motivações e 
desejos humanos. Um dos mais recentes é a chamada 
"neurociência do consumo". Por que consumimos? 
Por que nossos cérebros desejam tanto algumas mar-
cas, produtos e serviços? Essas são algumas questões 
que tentamos responder. 

O poder de uma imagem é de difícil descrição. Em 
milésimos de segundo uma enxurrada de emoções e 
ideias toma nossa consciência, muitas vezes desen-

cadeando uma verdadeira viagem por sensações e 
memórias. A visão é, sem dúvida, o sentido mais im-
portante para o ser humano. Nosso cérebro tem muito 
mais neurônios dedicados à visão do que a qualquer 
outro sentido. Quando informações discrepantes são 
apresentadas aos sentidos, a visão prevalece - acre-
ditamos mais no que vemos do que no que ouvimos, 
tocamos, cheiramos ou saboreamos. Uma imagem 
vale muito mais do que mil palavras. 

Mas algumas imagens são mais poderosas do que 
outras. Nosso cérebro é altamente ligado no que outros 
seres humanos fazem, pensam e sentem. Somos uma 
espécie altamente social. Fotografias de outras pessoas 
chamam nossa atenção mais do que imagens neutras. 
Expressões faciais causam emoções marcantes. Olha-
res magnetizam: tendemos a acompanhar o olhar de 
outras pessoas, visualizar o que elas estão olhando. 
As imagens mais marcantes da história retratam, em 
sua maioria, seres humanos. 

C O M O N O S S O S A N C E S T R A I S - O ser humano evo-
luiu na natureza selvagem. Vivemos em um mundo 
moderno, mas nossos cérebros não acompanharam as 
rápidas mudanças culturais, sociais e tecnológicas da 
modernidade. Somos homens modernos com cérebros 
idênticos aos de nossos ancestrais, os homens das 
cavernas. É por isso que imagens e objetos formados 
por ângulos retos (90 graus) causam desconforto. 
No ambiente onde nossos ancestrais viveram não 
havia objetos com esse formato. Formas suaves, 
arredondadas, eram comuns. A marca Apple utiliza 
essa característica visual humana a seu favor: seus 
aparelhos não possuem extremidades agudas - pelo 
contrário, elas são arredondadas. O conforto visual é 
tamanho que marcas concorrentes, como Samsung e 
Motorola, já seguem o mesmo padrão visual. 

A compreensão do funcionamento do cérebro 
nos ajuda a entender por que algumas coisas são 
tão marcantes, enquanto outras escapam da nossa 
memória. A maioria das imagens é deletada de 
nossa memória. Imagens marcantes são as que 
apelam às emoções humanas. E o segredo para com-
preender as emoções está em nossos cérebros. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 23, n. 153, p. 70, jul. 2012. 




