
// por Ulrich Kraft, médico e jornalista científico 

uando Galileu Galilei quis 
provar, em 1610, que havia 
quatro luas gravitando em 
torno de Júpiter, montou um 
telescópio e pediu a seus 

pares em Florença que testemunhassem 
com os próprios olhos. No entanto, esses 
honoráveis senhores, representantes da 
concepção geocêntrica, declinaram do 
convite. Corrigir sua visão do universo não 
era importante e isso bastava para saber 
que nada havia para ser visto. 

Às vezes o psicólogo alemão Stefan 
Schmidt sente-se como Galileu. Como o 
astrônomo renascentista, ele se interessa 
por assuntos que não condizem com a 
concepção de mundo de muitos de seus 
colegas: clarividência, telepatia, telecinesia 
ou, de forma mais geral, a paranormali-
dade. "Eu pesquiso fenômenos que, por 
definição, não se harmonizam com nosso 

entendimento, pelo menos não com o que 
sabemos no momento", explica. 

Schmidt trabalha no Instituto Fronteiras 
da Psicologia (IFP) em Freiburg, Alemanha, 
uma das poucas instituições do mundo 
que se dedica ao estudo científico da para-
normalidade. "É quase certo que existem 
fenômenos paranormais. São efeitos que 
não conseguimos esclarecer, mas estão 
lá", diz o psicólogo. Essa incógnita que os 
especialistas e apaixonados pelo assunto 
chamam fator PSI (do inglês, parasense 

factor) é algo comparável ao "x" de uma 
equação matemática. 

Mas foram os psicólogos americanos 
da Universidade Duke, em Durham, na 
Carolina do Norte, que primeiro abor
daram os fenômenos paranormais com 
ferramentas científicas. Capitaneados 
pelo psicólogo Joseph Banks Rhine, eles 
estudaram, na década de 30, pessoas 
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supostamente dotadas de habilidades teleci-
néticas, isto é, da capacidade de mover objetos 
apenas com o pensamento. O primeiro caso foi o 
de um jovem que afirmava conseguir manipular 
dados conforme sua vontade. Foi a deixa para 
que Rhine iniciasse seus lendários experimentos 
de psicocinese com lançamento de dados e 
desenvolvesse, pela primeira vez, um método 
estatístico apropriado para avaliar os resultados. 

RESULTADOS ALTERADOS 
Por meio de um esforço mental específico, a 
pessoa faz com que o dado caia com a face de 
determinado número virada para cima, digamos 
o número 5. Se esse número aparecer com fre
quência maior que a esperada pelas leis da pro
babilidade, haveria, em tese, o dedo de algo que 
não é mero acaso. O fator PSI, provavelmente. Os 
experimentos de Rhine pareciam demonstrar que 
era possível influenciar o jogo de dados fazendo 
uso puramente da concentração. Mas foi justa
mente essa possibilidade que ele tratou de refutar. 

A fim de eliminar o fator "técnica", o psicólo
go deu início a uma série de experimentos múlti
plos com dados que na verdade eram autômatos 
e, em parte, construídos por ele próprio. De novo 
os resultados demonstravam que em muitos 
indivíduos testados havia um desvio significativo 
do resultado esperado. Não demorou muito para 
que os próprios dados caíssem sob o fogo cruza
do da crítica. Um lado com seis olhos fresados 
fica mais leve que um lado que tenha apenas um 
olho. Só isso já pode forjar a inclinação para um 
resultado, bem como o polimento, que diferencia 
as bordas de um dado das de outro. Por essa 
razão Rhine decidiu utilizar os modelos usados 
nos cassinos, que eram passíveis de um controle 
mais estrito, do contrário a menor irregularidade 
causaria prejuízos financeiros para os jogadores 
ou para o próprio cassino. 

Apesar de tanta polêmica, o trabalho de Rhine 
abriu caminhos. Ele foi o primeiro nesse meio a 
criar uma estrita sistematização dos experimen
tos. Mas mesmo com todo o zelo metodológico 
a robustez de seus experimentos ainda é alvo 
de críticas severas relacionadas à casualidade 
envolvida no lançamento de dados, algo que 
rende discussões infinitas. 

Para superaro impasse metodológico, o físico 
alemão Helmut Schmidt desenvolveu, no final 
dos anos 60, um aparelho que funciona como 

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
.



o equipamento. Somente a vontade da 
pessoa deve influenciar o acaso gerado 
pelo processo quântico. O próprio Sch
midt já tentou: "Em alguns momentos 
a linha chega a responder, em certa 
medida. Mas na maior parte do tempo 
não se tem uma correlação". 

N ã o são necessárias evidências 
muito fortes para que a parapsicologia 
chame a atenção da comunidade cientí
fica. Foi o que aconteceu quando os pes
quisadores Robert Jahn, Brenda Dunne 
e Roger Nelson apresentaram, em 1997, 
os resultados do projeto Princeton En-
gineering Anomalies research(Pear), que 
reuniu 12 anos de pesquisas. Em um dos 
experimentos, 99 indivíduos tentaram 
influenciar mentalmente um REG que 
produzia, ao todo, 2,5 milhões de zeros 
e uns. Um número tão gigantesco de 
tentativas só poderia resultar numa dis
tribuição normal. E foi o que aconteceu: a 
correlação entre a intenção das pessoas 
e os sinais produzidos, quando existia, 
era insignificante. Em apenas 0,01% dos 
casos os valores se desviaram do espe
rado. É como se, ao lançar uma moeda 
20 mil vezes, em 10.001 vezes ela desse 
cara e em 9.999, coroa. 

CRÍTICA E BLEFE 
Os fãs das séries Arquivo X ou Fringe, mais re
cente, talvez não estejam interessados em tanto 
rigor científico, mas os pesquisadores ficam de 
cabelo em pé sempre que um estudo desse tipo 
é divulgado. Como esperado, rapidamente surgi
ram dúvidas e críticas em relação à metodologia 
usada no projeto Pear; insinuou-se, até mesmo, 
que o experimento pudesse ter sido manipulado, 
porém nada de concreto foi encontrado. Nem 
mesmo o ilusionista canadense James Randi, 
conhecido por desafiar a parapsicologia e tudo 
o que chama de pseudociência, observou irregu
laridades nos experimentos. 

Randi tornou-se conhecido nos anos 80 pela 
criação do Projeto Alfa, que desferiu um violento 
golpe nas pesquisas em parapsicologia. Tudo 
começou quando ele reuniu dois conhecidos co
legas ilusionistas, Michael Edwards e Steve Shaw, 
no Laboratório McDonnel de Pesquisas Psíquicas 
em Saint Louis. O objetivo era testar pessoas que 

se diziam dotadas de poderes sobrenaturais. 
Também Edwards e Shaw se submeteram ao 
teste: entortaram colheres e moveram objetos -
supostamente com seus poderes mentais, mas 
na verdade eram truques relativamente simples. 
Os parapsicólogos morderam a isca e anuncia
ram o que seria a prova definitiva da existência 
de fenômenos PSI. Preparou-se uma publicação 
e foram dadas entrevistas, até que Randi revelou 
que tudo não passava de um blefe. 

Os cientistas do projeto Pearforam muito asse
diados pela imprensa. "As pessoas não terminam 
simplesmente na superfície de sua pele", disse o 
coautor do estudo Roger Nelson. "A consciência é 
muito mais ampla, eternos evidências que atestam 
a existência de uma interação entre consciência 
e corpo físico." Curiosamente, o diretor do Pear, 
Robert Jahn, não achou necessário replicar o 
experimento; afinal, não há nada mais a ser com
provado. Atualmente o laboratório de Princeton se 
dedica ao estudo da interação homem-máquina. 
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estudos e os publicou não numa revista espe
cializada em parapsicologia, mas no respeitado 
Psychological Bulletin. Pois mesmo sob rígidos 
critérios científicos, os indivíduos receptores 
tiveram índice de acerto de quase 35%. Para 
Honorton foi um triunfo retumbante, mas que 
durou pouco tempo. Ele morreu em 1994, antes 
da publicação dos resultados. 

NOVO F Ô L E G O 
Muitos festejaram o êxito da prova definitiva 
e o entusiasmo permaneceu inabalado pelos 
cinco anos seguintes, até que aparecessem 
novas meta-análises, publicadas em periódicos 
igualmente respeitados, pelos psicólogos Ri
chard Wiseman e Julie Milton. Na ocasião, Julie 
trabalhava na Unidade Parapsicológica Koestler, 
em Edimburgo, uma das instituições mais 
importantes em pesquisa dos fenômenos PSI. 
Wiseman, da Universidade de Hertfordshire em 
Hatfield, Reino Unido, é um crítico ferrenho das 
chamadas ciências paranormais. O resultado 
de seus estudos autoganzfeld mostrou que os 
índices de acerto do receptor correspondem à 
probabilidade causal, não sendo possível afirmar 
nada a favor do percepção extrassensorial. 

Isso trouxe à cena um velho rival de Wiseman: 
Dean Radin, diretor do Laboratório de Pesquisas 
da Consciência do Instituto de Ciências Noéticas 
em Petaluma, Califórnia, autor de muitos livros 
em que apresenta "provas irrefutáveis" dos 
fenômenos paranormais. Há alguns anos, ele 

fez sua própria meta-análise, incluindo estudos 
que Wiseman e Julie haviam excluído, e obteve 
resultados muito significativos. Os defensores da 
paranormalidade recuperaram o fôlego. 

Mas em quem, afinal, podemos acreditar? 
Nem o próprio Stefan Schmidt consegue respon
der. "Há fortes evidências a favor da existência 
dos fenômenos PSI e outras tantas contrárias a 
ela. A única certeza, porém, é a de que os resul
tados acabam sempre sucumbindo a virulentas 
réplicas." Na verdade, quem alimenta crenças 
favoráveis acaba encontrando evidências positi
vas e vice-versa. Jiri Wackermann não se mostra 
nem um pouco surpreso e por isso decidiu banir 
dos experimentos o componente "crença na 
paranormalidade". Seus experimentos no IFP 
baseiam-se numa espécie de versão mínima do 
paradigma ganzfeld. Não se diz aos voluntários 
que eles vão participar de um experimento de 
telepatia, assim o receptor não sabe que alguém 
está tentando lhe transmitir informações e não 
alimenta expectativas que possam influenciar 
o resultado, esclarece Wackermann. Embora os 
dados não tenham sido completamente analisa
dos, os pesquisadores de Freiburg adiantam que 
o índice de acerto atinge 32%, valor tão impres
sionante quanto os obtidos 70 anos atrás. "Já 
sabemos que os resultados são mais confiáveis 
quando o experimento é reduzido ao seu esque
leto e são eliminados fatores como expectativa e 
crença", diz Wackermann, sem garantir, porém, 
que o assunto está encerrado. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Os superpoderes do cérebro, São Paulo, n. 33, p. 10-15, 2012.




