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cérebro tem mecanismos que permitem perceber 
rostos e lembrar deles. Podemos facilmente reco
nhecer um amigo entre dezenas ou centenas de 
desconhecidos. Chegamos mesmo a reconhecer 

contornos de faces onde não existem. Essa característica foi 
percebida por artistas consagrados, como Leonardo da Vinci, 
que souberam tirar proveito dela em suas obras. Porém, essa 
habilidade de enxergar faces, muitas vezes faz com que as 
pessoas acreditem estar vivendo experiências sobrenaturais. 

Embora a maioria dessas crenças não se sustente racio
nalmente, são surpreendentemente comuns. Uma pesquisa 
de opinião pública realizada há alguns anos nos Estados 
Unidos mostrou que três em cada quatro pessoas acreditam 
na existência de fenômenos paranormais. Outro trabalho 
revelou que um em cada três adultos afirma ter vivenciado 
uma experiência sobrenatural. 

A frequência desses relatos levou alguns psicólogos a se 
perguntar se mecanismos psíquicos poderiam sustentar essas 
convicções tão disseminadas. A lista de fenômenos "estranhos" 
nos quais as pessoas crêem vai muito além dos limites da 
evidência científica - incluindo telepatia, clarividência, previsão 
do futuro, controle da matéria pela mente e capacidade de se 
comunicar com os mortos. Psicólogos estão procurando com-

preender por que tanta gente acredita em manifestações que 
escapam à explicação lógica. E já descobriram, por exemplo, que 
a fé na paranormalidade é reforçada pelos mesmos mecanismos 
cerebrais que modelam a maior parte do pensamento e nos aju
dam a tomar decisões no cotidiano; alguns de nós, porém, são 
mais propensos à pareidolia - fenômeno psicológico que nos 
permite encontrar significado em estímulos aleatórios. Ainda 
assim, esse tipo de experiência não é privilégio de um grupo 
seleto: todos nós estamos preparados para o sobrenatural. 

Experiências realizadas em laboratório mostram que 
nosso cérebro é tão propenso a encontrar sentidos para 
aquilo que não entendemos que muitas vezes nossos 
olhos nos enganam - ainda que seja para encontrar sen
tidos sobrenaturais para nossas experiências. O psicólogo 
italiano Giovanni B. Caputo, da Universidade de Urbino, 
conduziu um estudo curioso, no qual a proposta era que os 
participantes tivessem - por conta própria - uma vivência 
assustadora (que se tratava, na verdade, de mera ilusão). 
Para isso, o pesquisador pedia a cada um dos voluntário 
que se posicionasse diante de um espelho grande, a cerca 
de meio metro dele e fitasse seu próprio rosto continua
mente. A únuca fonte de iluminação do cômodo era uma 
vela ou uma luz fraca bem atrás da pessoa. Após alguns 
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minutos o cientista a apagava, criando uma 
ilusão de ótica: depois de olhar atentamente 
para seu reflexo por cerca de um minuto, 70% 
dos participantes experimentava uma impres
são estranha: viam o próprio rosto tornar-se 
terrivelmente distorcido e muitos chegavam a 
ter a sensação de estar se transformando em 
outra pessoa. Os pesquisadores acreditam as 
condições de iluminação parecem impedir o 
cérebro de "juntar" os diferentes aspectos da 
própria face em uma única imagem. 

O psicólogo Justin Barrett,da Universidade de 
Oxford, propôs uma das teorias mais populares 
sobre a crença em fantasmas. Segundo ele, algu
mas de nossas tendências paranormais decorrem 
de um mecanismo neural que ele chamou de 
"dispositivo de detecção de atividade". Segundo 
Barrett, entender o que motiva as pessoas é fun
damental para compreender as interações cotidia
nas. Assim como o reconhecimento de padrões 
baseado em informação escassa pode nos desviar 
do caminho, partes do cérebro responsáveis pela 
detecção das razões por trás das ações são capa-

zes de fazer praticamente todos nós vermos um 
comportamento semelhante ao humano até nos 
estímulos mais insignificantes. 

Nossa capacidade indescritível de "detecção 
de atividade" pode explicar por que tantos de 
nós acreditam em Deus, fantasmas e duendes 
- e alguns interpretem conexões causais mais 
rapidamente que outros. Se Barrett estiver certo, 
fantasmas seriam "efeitos colaterais" ou o preço 
que pagamos por ter um cérebro notável, que 
facilmente consegue descobrir por que as pessoas 
se comportam dessa ou daquela forma. 

Reconhecer rostos, por exemplo, é vital para 
nossa sobrevivência, e vários estudos baseados 
em exames de imageamento cerebral revelaram 
que partes do cérebro se dedicam a essa tarefa. 
Como a forte tendência de reconhecer padrões, a 
habilidade de identificar faces foi refinada ao longo 
de milhões deanosdeevolução-afinal, para man
ter a integridade física é fundamental distinguir um 
amigo de um desconhecido, agressor em poten
cial - por isso não é de estranhar que às vezes 
vejamos olhos nos espreitando no escuro. 
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Fonte: Mente&Cérebro Especial: Os superpoderes do cérebro, São Paulo, n. 33, p. 20-21, 2012.




