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G . Myers, psicólogoe professor do Hope College, em Holland, Michigan. Escreveu Intuition - Its
powers and perils (Yale University Press, 2002) e The pursuit of happiness - Who is happy and why (Morrow, 1992)
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os dicionários, intuição é apresentada como a
faculdade de perceber, discernir ou pressentir
coisas, independentemente de raciocínio ou
processamento consciente. A filosofia já se
debruçou sobre o tema diversas vezes, e o resultado foram
análises que tinham como base comum um processo de
apreensão racional, porém não discursivo, de um fenômeno
ou de uma relação. Por outro lado, a intuição sempre esteve
associada às mais variadas tendências místicas, espirituais e,
mais recentemente, ao boom da literatura de auto ajuda; sendo vista, em geral, como atributo intrinsecamente bom, capaz
de conferir vantagens adaptativas aos seres humanos que,
por dom ou aprendizado, são dotados deste "sexto sentido".
Hoje, psicólogos e cientistas cognitivos abordam a
intuição de forma científica e acreditam que compreender
seus mecanismos pode fornecer pistas importantes para

decifrar alguns enigmas da mente. Diversos estudos que
tiveram início nos anos 90, a chamada década do cérebro,
confirmaram que a quantidade de processos mentais que
ocorrem no nível inconsciente, isto é, à margem de nossa
percepção, é muito mais vasta do que até mesmo Sigmund
Freud podia suspeitar.
"Processos automáticos ou não conscientes permeiam
todos os aspectos de nossa vida mental e social; mas para
a maioria das pessoas essa é uma verdade difícil de aceitar",
diz o psicólogo John Bargh, da Universidade Yale, uma das
maiores autoridades mundiais no estudo das influências
inconscientes no comportamento. "Nossa consciência tem
intenções e faz escolhas 'próprias' que regem nossa vida."
Segundo Bargh, na maior parte do tempo vivemos
numa espécie de piloto automático. E assim como Galileu
removeu a Terra de sua posição privilegiada no centro do
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universo, da mesma forma Bargh acredita que a pesquisa do
raciocínio automático "desloca a consciência de seu lugar
privilegiado nas ciências cognitivas". Ao estudar as forças
que moldam a intuição, os cientistas têm revelado como
essa "mente oculta" contribui não apenas para a criatividade e o insight, mas t a m b é m para nossos preconceitos
implíticitos e medos primordiais.
Para as ciências cognitivas modernas, a mente humana
é formada por duas "trilhas". Segundo o psicólogo Daniel
Kahneman, da Universidade Princeton e Prêmio Nobel de
economia em 2002, uma delas é a mente intuitiva, que opera
"nos bastidores", de forma rápida, automática, associativa
e implícita, com alta carga emocional e sem exigir esforço
do indivíduo. A segunda trilha, consciente e explícita, é
deliberada, seqüencial, racional e requer esforço e atenção
quando se quer utilizá-la.

Acredita-se que a trilha intuitiva seja modulada por dois
fenômenos. O primeiro, proposto por Kahneman e pelo
psicólogo Amos Tversky (1937-1996), ambos da Universidade Stanford, consiste em atalhos mentais ou heurísticos,
que teriam se desenvolvido ao longo da evolução e tornam
possíveis os julgamentos instantâneos. Nesses atalhos há
dicas perceptivas subliminares que geralmente funcionam
bem, mas não estão a salvo de produzir ilusões e nos induzir
ao engano. A segunda influência que pode agir sobre nossa
intuição é fruto de associações aprendidas e que v ê m à tona,
automaticamente, como sensações que guiam nossos julgamentos. Nossa história de vida contém uma enorme reserva
de experiências que modulam comportamentos. Assim, se
um estranho se parecer com alguém que nos ameaçou ou
machucou no passado, iremos reagir com cautela mesmo
sem lembrar da experiência anterior.
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cerebrais causadas por monóxido de carbono,
que a deixaram incapaz de reconhecer objetos.
Os psicólogos Melvyn Goodale, da Universidade
de Ontário Ocidental, e David Milner, da Universidade Durham, Inglaterra, descobriram que,
do ponto de vista funcional, D. F. era apenas
parcialmente cega. Quando se pedia para passar
um cartão-postal por uma fresta vertical ou horizontal, ela podia fazer isso de forma intuitiva,
sem erro. Segundo Goodale e Milner, graças a
sua intuição, ela operava como se tivesse um
"zumbi interior".
Estamos acostumados a pensar na visão
como um sistema que guia completamente
nossas ações. Na verdade, nosso aparato visual
consiste em dois sistemas, cada um com seus
próprios centros de processamento no cérebro.
Para Goodale e Milner, "a trilha da percepção
visual nos permite criar ferramentas mentais
com as quais reconhecemos coisas, planejamos
ações e pensamos sobre o mundo". Já a "trilha
da ação visual" nos guia para ações momento
a momento. Em certas ocasiões, as duas linhas
entram em conflito, como num experimento
conhecido como a "ilusão do rosto oco", em
que uma face côncava parece ser convexa. Se,
no entanto, nos pedirem para afastar com um
gesto algo como um mosquito que sobrevoa
essa máscara, nossa mão, guiada pela trilha
intuitiva, penetrará sem hesitação a face que
parecia ser convexa, segundo a trilha racional.
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Em um experimento feito em 1985 pelo psicólogo Pawel Lewicki, da Universidade deTulsa,
Oklahoma, um grupo de estudantes foi dividido
em grupos mais ou menos iguais conforme a
escolha de qual entre duas mulheres, que eles
viram em fotos, era mais simpática e amigável.
Outro grupo de voluntários passou pelo mesmo
teste, mas havia interagido anteriormente com
uma pesquisadora gentil e que se parecia com
uma das mulheres dos retratos. Resultado:
nesse último grupo, de cada sete pessoas, seis
preferiram a foto da moça parecida com a pesquisadora. Em estudo posterior, essa mesma
pessoa agiu de maneira rude e mal-humorada
com metade dos participantes, os quais evitaram a foto da mulher parecida com ela, como
era de esperar.
Exemplos impressionantes da existência
das duas trilhas da mente v ê m dos estudos
da paciente D. R, uma mulher que teve lesões

SABEDORIA BIOLÓGICA
No início dos anos 90, a psicóloga social Nalini
Ambady, então na Universidade Harvard, e o
psicólogo Robert Rosenthal, da Universidade
da Califórnia, mostraram que a todo instante
formamos impressões positivas ou negativas
sobre pessoas. Eles realizaram experimentos
nos quais os participantes assistiam a três videoclipes, com duração de dois segundos cada,
que mostravam professores ensinando. A avaliação dada a esses docentes foi muito parecida
com a avaliação do final do semestre, em que
os alunos atribuem notas ao desempenho dos
professores. Assim, os psicólogos concluíram
que para ter uma impressão do entusiasmo e
empenho de alguém, seis segundos de observação são suficientes.
Mesmo intervalos de tempo menores podem fazer a diferença, descobriu Bargh numa
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série de estudos conduzidos desde o final dos
anos 80. Ele observou que as pessoas faziam
julgamentos com base em imagens de rostos
ou objetos exibidos por apenas dois décimos
de segundo. "Estamos descobrindo que tudo
é avaliado como bom ou ruim no espaço de
um quarto de segundo", disse Bargh em 1998.
Graças aos caminhos que vão dos olhos aos
centros de controle emocional de resposta
rápida - contornando a parte racional do cérebro, o córtex - frequentemente nós sentimos
antes de pensar.
Parece haver uma sabedoria biológica por
trás desses sentimentos instantâneos. Quando
nossos ancestrais confrontavam estranhos,
os que identificavam de maneira mais rápida
e precisa raiva, tristeza, medo ou felicidade
na expressão do outro tinham mais chances
de sobreviver e deixar descendentes. E deve
haver um pouco de verdade na suposição de
que as mulheres são, em média, melhores que
os homens na leitura das emoções alheias,
segundo a psicóloga Judith Hall, da Universidade Northeastern. Em um de seus estudos
os voluntários assistiram a um vídeo de dois
segundos e sem áudio que mostrava uma
mulher transtornada. Os resultados revelaram que, entre os espectadores, elas intuíram
com mais precisão que a personagem estava
discutindo seu divórcio, em vez de estar simplesmente criticando o marido. Outros estudos
comprovaram que as mulheres de fato são
mais hábeis para descobrir mentiras e discernir
se um homem e uma mulher têm de fato uma
relação amorosa ou estão apenas blefando.
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Se a experiência é a base da intuição, então
conforme aprendemos a associar pistas a sentimentos específicos, muitos julgamentos se
tornam automáticos. Inicialmente dirigir um
carro exige concentração, mas com a prática
se torna uma tarefa automática; as mãos e os
pés do motorista parecem saber o que fazer de
forma intuitiva, enquanto a mente consciente
se ocupa com outros assuntos.
Estudos sobre perícia profissional aprendida
revelam uma automaticidade adquirida semelhante. Em vez de percorrer todo o caminho
planejado numa árvore de decisão, médicos e
mecânicos de automóveis reconhecem problemas após exames muito rápidos. Funcionários
experientes que separam os pintinhos com base
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assim, a psicologia está repleta de exemplos
de pessoas inteligentes cometendo erros intuitivos previsíveis e algumas vezes custosos. Eles
ocorrem quando nossa experiência nos expõe a
uma amostra atípica ou quando pistas rápidas
e fáceis nos tiram do caminho certo.
Depois da gafe antissemita do ator Mel
Cibson, flagrado bêbado quando desrespeitava
leis de trânsito, ou de policiais de Nova York
matarem negros desarmados com disparos à
queima-roupa, cada um dos acusados garantiu
que não era racista. E eles podem estar sendo
sinceros, no nível consciente. Mas suas (e
nossas) atitudes implícitas - que tipicamente
manifestam cautela em relação a estranhos que
se parecem com pessoas com quem tivemos
relações negativas no passado - podem não
estar de acordo com o que é expressado. É
assim que alguns mostram antipatia ou sentem
medos automáticos e primitivos de pessoas
em relação às quais elas nutrem respeito e
apreciação sinceros.
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tando em julgamentos mais organizados e
resultados mais satisfatórios. Ao defrontar
decisões complexas que envolvem múltiplos
fatores, o melhor talvez seja aguardar os resultados da ação intuitiva.
Basta viver para adquirirmos conhecimentos intuitivos que nos permitem realizar sem
esforço julgamentos e ações rápidas. Ainda

PALPITES ERRADOS
O Projeto Implícito, uma colaboração entre
pesquisadores da Universidade Harvard, da
Universidade da Virgínia e da Universidade
de Washington, investiga os resultados de
experimentos que consistem basicamente
em palavras ou faces projetadas rapidamente

com possibilidades remotas enquanto ignoramos
probabilidades muito mais
altas? Psicólogos identificaram quatro fatores que alimentam nossas intuições
relativas a riscos.
Em primeiro lugar, te-
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temer. Com nosso velho cérebro vivendo num mundo
novo, somos predispostos a ter medo de altura e
confinamento, serpentes,
aranhas e seres humanos
que não pertencem à nossa
tribo. T a m b é m tememos o
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memos o que nossa história
ancestral nos preparou para
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que não podemos controlar.
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Em experimentos apresentados este ano
na reunião da Associação Americana para
Avanço da Ciência, o psicólogo cognitivo Paul
Slovic, da Universidade de Oregon, observou
uma tendência paralela de sentir, proporcionalmente, pouca preocupação pelas vítimas
de um genocídio e muito pesar por poucos
indivíduos que perderam suas vidas de forma
dramática. Em colaboração com os psicólogos
comportamentais Deborah Small, da Universidade da Pensilvânia, e George Loewenstein,
da Universidade Carnegie Mellon, Slovic
t a m b é m descobriu que as pessoas estavam
mais dispostas a contribuir com dinheiro para
sustentar uma única criança africana faminta
do que sustentar muitas delas. Madre Teresa
de Calcutá falou pela maioria dos indivíduos:
"Se eu olhar para a massa, nunca vou agir. Se
olhar para um, parto para a ação".
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numa tela, capazes de ativar automaticamente
estereótipos relacionados a grupos raciais, sexo
ou idade. Sem que os participantes percebam
conscientemente, suas impressões subjetivas
com frequência influenciam seu comportamento. Quando um rosto negro, em vez de um rosto
branco, é projetado, alguns voluntários reagem
com mais hostilidade a um pedido irritante do
experimentador. Se estiverem cientes da diferença entre como se deve sentir e como se sente
intuitivamente, as pessoas podem reprimir suas
respostas automáticas.
Se a intuição é algo que nos protege de situações perigosas, é bom lembrar que frequentemente ela nos induz a atitudes equivocadas
e contraditórias. É o caso do fumante que se
recusa a voar de avião, quando o cigarro é uma
ameaça muita mais concreta; ou do obeso,
que não abre m ã o de sua dieta altamente
calórica, mas alimenta uma paranóia em relação à violência urbana. Por que o governo
dos Estados Unidos gasta mais para combater
os terroristas que para deter o aquecimento
global? Em suma, porque nos preocupamos
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é fácil se sentir tranquilo ao
volante de nosso carro, mas
não no assento de um avião.
Além disso, tememos o que
é imediato: a letalidade do
vício de fumar, os riscos da
elevação do nível do mar e
problemas climáticos estão
no futuro distante. Por fim, tememos ameaças
recentes na memória. Por isso um ataque terrorista é muito mais assustador que o fim das
geleiras do Ártico. Temores intuitivos roubam
o controle da mente racional.

Fonte: Mente&Cérebro Especial: Os superpoderes do cérebro, São Paulo, n. 33, p. 36-41, 2012.

