
Por Michael Shermer os anos 90, a série de televisão Arquivo X 
refletiu a cultura da década, marcada pela 
crença em óvnis, extraterrestres, demônios, 
monstros, mutantes, fenômenos paranor

mais, lendas urbanas que se tornam reais, intrigas 
corporativas e espiões governamentais. A cética agente 
do FBI Dana Scully, interpretada por Gillian Anderson, 
se contrapunha ao crédulo personagem de David Du-
chovny, Fox Mulder, cujas frases se tornaram slogans da 
cultura pop: "Quero acreditar" e "A verdade está lá fora". 

À medida que o criador e produtor da série, Chris 
Carter, desenvolvia a narrativa, Scully e Mulder pas
saram a simbolizar céticos e crentes em um cabo de 
guerra psicológico entre realidade e fantasia, fato e 
ficção, história e lenda. Arquivo Xera tão popular que 
em 1997 foi parodiada num episódio de Os Simpsons 
chamado Os arquivos Springfields, no qual Homer t em 
um encontro com um alienígena na floresta depois 
de emborcar dez garrafas de sua cerveja preferida. 
Inteligentemente, os produtores contrataram Leonard 
Nimoy (que ficou famoso interpretando o personagem 
Spock, deJornada nas estrelas) para narrar a i ntrod ução. 

A crença pós-modernista no relativismo da verda-
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de, aliada à velocidade dos meios de cultura de massa, nos 
quais os intervalos de atenção são medidos em minutos, 
nos deixam com um atordoante conjunto de alegações 
de verdades medidas em unidades de " in fon imento " , ou 
seja, de informação e entreten imento. Pensamos: deve 
ser verdade, já que vi na televisão, no cinema, na internet. 

Eu também acredito que a verdade está lá fora, mas 
ela raramente é óbvia e quase nunca é infalível. Aquilo em 
que queremos acreditar com base nas emoções e em que 
devemos crer apoiados em evidências nem sempre coinci
dem. Como saber a diferença entre o que gostaríamos que 
fosse verdade e o que de fato se sustenta com esse status? 
A resposta é: a ciência. Vivemos na era da ciência e muitos 
esperam que aquilo em que depositamos confiança seja 
fundamentado em sólidas evidências e dados empíricos. Por 
que, então, tanta gente crê no que a maioria dos cientistas 
considera inacreditável? 

Pesquisas revelam que mais pessoas acreditam em anjos 
e no demônio do que na teoria da evolução (veja quadro 

na pág. 69). Pode parecer perturbador. No entanto, esses 
resultados con f i rmam informações reunidas em vários 
países nas décadas passadas. Em 2006, numa pesquisa 
com 1.006 britânicos adultos, 4 3 % garantiram que, ainda 

que eventualmente, eram capazes de saber o que outras 
pessoas estavam pensando ou ter a própria mente lida; 
mais da metade disse ter t ido sonho ou premonição de um 
acontecimento que, de fato, acabou acontecendo. Mais de 
dois terços dos participantes af irmaram que conseguiam 
sent ir quando alguém estava o lhando para eles, 2 6 % 
disseram ter sentido que uma pessoa querida estava doente 
ou em dificuldade e 6 2 % tinha convicção de que podiam 
identificar quem estava ligando antes de atender ao telefone. 
Um quinto dos entrevistados revelou já ter visto fantasma e 
um terço respondeu que acreditava que as experiências de 
quase morte provam a existência de outras vidas. 

Embora as porcentagens em muitos países e ao longo 
de décadas variem ligeiramente, os números se revelam 
consistentes: a maioria das pessoas tem alguma crença 
paranormal ou sobrenatural. Alarmada com esses números 
e preocupada com o deplorável estado do ensino da ciência 
e a consequente disseminação da crença em fenômenos pa
ranormais, em 2002 a Fundação Nacional da Ciência (FNC) 
nos Estados Unidos, conduziu uma ampla pesquisa sobre a 
crença na paranormalidade e na pseudociência. Conclusão: 
"tais crenças podem às vezes ser alimentadas por falhas de 
comunicação da mídia sobre a ciência e os processos cientí-
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f icos". Eu também gostaria de jogar a culpa na 
mídia, mas não é simples assim. 

Parte do problema talvez esteja no fato de 
tantas pessoas não entenderem o processo 
científico embasado no tripé: conhecer probabi
lidades, aplicar um método experimental e testar 
as hipóteses. Uma solução seria ensinar como a 

ciência funciona, além de o que a ciência conhece. 
Um artigo publicado na revista Skeptic apresen
tou os resultados de um estudo que não encon
trou correlação de conhecimento científico com 
crenças paranormais. "Os alunos que obtiveram 
bons resultados nesses testes de conhecimento 
científico não eram nem mais nem menos céti-
cos em relação a afirmações pseudocientíficas 
do que seus colegas alunos que obt iveram 
maus resultados". Aparentemente, não foram 
capazes de aplicar seu conhecimento científico 
para avaliar alegações pseudocientíficas. Os 
autores propõem que essa incapacidade se deve, 
em parte, à maneira como a ciência tem sido 
tradicionalmente apresentada aos jovens: eles 
aprendem o que pensar, mas não como pensar." 

O método científico é um conceito que pode 
ser ensinado. A maioria de nossas crenças mais 
arraigadas, entretanto, está imune ao ataque dos 
instrumentos educacionais, especialmente para 
aqueles que não estão preparados para aceitar 
evidências contrárias. A mudança da crença 
nasce da combinação de prontidão psicológica 
com uma profunda mudança social e cultural, 
influenciada em parte pela educação, mas resul
tado principalmente de transformações políticas, 
econômicas, religiosas e sociais mais amplas e 
de difícil definição. 

Os sistemas de convicção são poderosos, 
penetrantes e duradouros. Minha tese é simples: 
construímos nossas certezas por várias razões 
subjetivas, pessoais, emocionais e psicológicas, 
em contextos criados pela família, por amigos, 
colegas e pela cultura de forma geral. Uma vez 
consolidadas, as defendemos, justificamos com 
argumentos e explicações racionais. Primeiro 
surgem as certezas e depois as explicações. 

O cérebro é uma máquina de crenças. A partir 
dos dados captados pelos sentidos, o cérebro 
naturalmente começa a procurar-e a encontrar 
- padrões aos quais então impr ime significado. 
Simplesmente não podemos evitar isso. Nosso 
cérebro evoluiu para conectar os pontos de nos
so mundo criando lógicas, capazes de explicar 

por que as coisas acontecem. E esses padrões 
significativos tendem a se tornar crenças. Uma 
vez que elas são formadas, o cérebro busca - e 
novamente encontra - evidências que as-con-
f i rmam, o que aumenta a confiança emocional 
e acelera o processo de reforço, estabelecendo 
uma espécie de ciclo que se autoalimenta. Vez ou 
outra, as pessoas desenvolvem crenças a partir 
de uma experiência reveladora totalmente livre 
de restrições de seus antecedentes pessoais ou 
de sua cultura. Ainda mais raros são aqueles 
que, depois de ponderar sobre as evidências 
e confrontá-las com a opinião que já t inham, 
consideram probabilidades e t o m a m decisões 
puramente racionais. 

A mudança de crença ocorre mais frequente
mente na ciência, mas não com a frequência que 
se poderia esperar diante da imagem idealizada 
do cultuado "método científico", para o qual 
apenas os fatos impor tam. Mas obviamente 
cientistas são seres humanos, sujeitos como 
qualquer outro aos caprichos da emoção e à 
influência dos desvios cognitivos que moldam 
e reforçam ideias. 

Existem razões evolutivas que explicam por 
que construímos crenças e as ju lgamos como 
boas ou más: nossas tendências tr ibais nos 
levam a formar coalizões com companhei ros 
que possuem ideias afins e a demonizar os 
que têm opiniões diferentes. Ass im, quando 
t omamos conhec imento de argumentos que 
d i ferem dos nossos, t emos a tendência de 
rejeitá-las ou destruí-las por considerá-las 
absurdas, más, ou ambas as coisas. Essa 
propensão torna ainda mais difícil mudar de 
opinião diante de novas evidências. 

NEURÔNIO DA CERTEZA 
Toda experiência é mediada pelo cérebro. A 
mente é aquilo que o cérebro faz. Não existe 
a "mente " isolada, fora da atividade cerebral. 
"Men te " é apenas uma palavra que usamos 
para descrever a atividade neural que ocorre 
no cérebro. Sem cérebro não existe mente. Sa
bemos disso porque, se uma parte do cérebro 
for destruída por derrame, câncer, acidente ou 
cirurgia, aquilo que a parte do cérebro fazia não 
é mais possível. Se o dano ocorre na primeira 
infância, quando a plasticidade do cérebro é 
especialmente grande, ou na vida adulta, em 
certas áreas do cérebro que são capazes de 
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se reconectar, aquela função cerebral - aquela 
parte "menta l " do cérebro - pode se reconectar 
a outra rede neural. Mas esse processo apenas 
reforça o fato de que, sem conexões neurais, 
não existe mente. 

No núcleo do cérebro, está a est rutura 
primordial de todo pensamento e ação: o neu
rônio. Antes de entender como ele funciona, 
eu me satisfazia com ideias confusas e vagas 
sobre o que acontecia na cabeça das pessoas, 
como "pensar" , "processar", "aprender" ou 
"entender", tudo reunido no termo "mente " , 
como se explicasse todos os processos cere
brais. Não explicam. 

Considerando que o neurônio e suas ações 
são para a neurociência o que o átomo e a gra
vidade representam para a física, insisto que 
para entender a crença, temos de compreender 
como as estruturas neurais funcionam. Para que 
neurônios deflagrem pensamentos e crenças 
complexos? Tudo começa com algo chamado 
de ligação neural. A expressão "círculo verme
lho" pode servir de exemplo de duas entradas 
(inputs) neurais ("círculo" e "vermelho") liga
das na percepção de um círculo vermelho. Os 
portões neurais mais próximo dos músculos e 
órgãos sensoriais se movem através de zonas de 

convergência, regiões do cérebro que integram 
as informações provenientes de vários sentidos 
(olhos, ouvidos, tato etc ) , de modo que a pessoa 
tenha a experiência de um objeto inteiro, em vez 
dos incontáveis fragmentos de uma imagem. 
Isso se deve ao fato de que as redes operam em 
velocidades diferentes: vemos um rosto inteiro 
pr imeiro, por exemplo, depois as diferentes 
partes da face. 

Mas a ligação neural envolve muito mais que 
isso. Centenas de informações f luem em gran
des áreas do cérebro, como o córtex cerebral, 
que coordenam entradas das regiões menores, 
como os lobos cerebrais, que por sua vez são 
responsáveis por entradas de regiões ainda 
menores, como o giro fusiforme (responsável 
pelo reconhecimento facial). Essa redução se 
processa cont inuamente até o nível no qual 
neurônios altamente seletivos só se excitam 
quando a pessoa vê algo que conhece. 

Naturalmente, não temos consciência do 
funcionamento de nossos sistemas eletroquí-
micos. O que na verdade experimentamos é o 
que os filósofos chamam de qualia, ou estados 

subjetivos de pensamentos e sentimentos que 
brotam da concatenação de eventos neurais. 
Mas até mesmo a qualia é um efeito da ligação 
neural que integra entradas de incontáveis redes 
neurais. É verdade que tudo se reduz ao processo 
eletroquímico de potenciais de ação neuronais, 
ou de neurônios que se excitam e se comunicam, 
transmit indo a informação. Como eles fazem 
isso? Trata-se de mais química. 

A comunicação de neurônios ocorre no mi 
núsculo entre eles, a fenda sináptica. Quando 
o potencial de ação de um neurônio percorre o 
axônio e atinge as terminações, libera na sinapse 
minúsculas quantidades de substâncias químicas 

transmissoras (CTS na sigla em inglês). Quando 
absorvida por um neurônio, ela faz a célula 
neural se excitar e propagar seu potencial de 
ação por seu axônio e pela rede neural. Quando 
alguém dá uma topada em um dedo, o sinal de 
dor viaja ao longo do circuito, dos receptores de 
dor existentes nos tecidos do dedo até o cérebro, 
que registra o estímulo e processa o sinal para 
outras áreas do cérebro. Sinais adicionais são 
enviados para que os músculos se contraiam e 
o pé se afaste do objeto que causou o desocon-
forto, tudo a uma velocidade que parece quase 
instantânea. E o que isso tem a ver com o que 
acreditamos? Na verdade, fortalecemos nosso 
sistema de crença por meio dos comportamen
tos. Lembre-se de que a função primária do 
cérebro é fazer o corpo funcionar e ajudá-lo a 
sobreviver. Uma maneira importante de fazer 
isso é pelo aprendizado por associação (busca
mos padrões e encontramos sentidos neles). De 
todas as substâncias químicas transmissoras 
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que f luem em nosso cérebro, parece que a 
dopamina está mais diretamente relacionada 
com os correlatos neurais da crença. Ela é fun 
damental no aprendizado por associação e no 
sistema de recompensa do cérebro que Skinner 
descobriu pelo processo de condic ionamento, 
segundo o qual qualquer comportamento que 
é reforçado tende a se repetir. O reforço é, por 
definição, compensador para o o rgan ismo; 
isso é o mesmo que dizer que ele faz o cérebro 
levar o corpo a repetir atitudes para obter outra 
recompensa positiva. Vejamos como funciona. 

No tronco encefálico - uma das partes do 
cérebro mais antigas evolucionariamente, par
tilhada por todos os vertebrados - existem ve
sículas com cerca de 15 mil a 25 mil neurônios 
produtores de dopamina de cada lado, que se 
projetam ao longo dos axônios, conectando-se 
com outras partes do cérebro. Esses neurônios 
est imulam a liberação de dopamina sempre 
que uma eecompensa esperada é recebida, o 
que faz a pessoa repetir o comportamento . A 
liberação de dopamina é uma espécie de infor
mação, uma mensagem que diz ao organismo: 
"Faça isso de novo". A substância produz a sen
sação de prazer que acompanha a realização 
de uma tarefa ou a de um objetivo, o que faz 
o organismo querer repetir o comportamento , 
seja ele empurrar uma barra, bicar uma chave 
ou puxar a alavanca de uma máquina. Você 
recebe um reforço e seu cérebro recebe uma 

dose de dopamina. Comportamento-reforço-
-comportamento: a sequência se repete. 

A dopamina, porém, tem as suas vantagens 
e desvantagens. Do lado positivo, está ligada a 
um feixe de neurônios do tamanho de um amen
do im, localizado no meio do cérebro: o núcleo 

accumbens (NAcc), associado à recompensa e ao 
prazer. Na verdade, a dopamina parece alimentar 
o chamado centro do prazer no cérebro, que está 
envolvido na "euforia" derivada tanto da cocaína 
quanto do orgasmo. Esse "centro de prazer" 
foi descoberto em 1954 por James Olds e Peter 
Milner, da McGill University, que instalaram aci
dentalmente um eletrodo no NAcc de um rato 
e descobriram que o roedor ficou mui to energi-
zado. Então criaram um aparato, de modo que, 
sempre que um rato pressionasse uma barra, ela 
gerava um pequeno estímulo elétrico. Os ratos 
abdicaram de al imento e água, empurrando a 
barra até morrer. 

Desde então, o efeito foi encontrado em to 
dos os mamíferos testados, incluindo pessoas 
que t inham passado por uma cirurgia cerebral 
e t iveram seu NAcc est imulado. A palavra que 
os cientistas usaram para descrever o efeito foi 
"orgasmo" . Hoje, esse é o exemplo típico de 
reforço positivo. Infelizmente, existe uma des
vantagem na dopamina, que é a dependência. 
Drogas que causam dependência assumem o 
papel dos sinais de recompensa. Jogo, porno
grafia e drogas fazem o cérebro se inundar de 
dopamina em resposta. Assim, criam ideias de 
dependência, principalmente más ideias, como 
as propagadas por cultos que levam a suicídio 
em massa ou as defendidas por religiões que 
est imulam ataques suicidas (lembrem-se do 
11 de setembro). 

Um reforço positivo pode levar à repetição 
do comportamento porque a pessoa se sente 
bem (puro prazer de obter a recompensa) ou 
porque ela se sente mal se o compor tamento 
não se repete (motivação para evitar a ansieda
de de não obter o prêmio). A primeira recom
pensa está ligada ao puro prazer de, digamos, 
um orgasmo, enquanto a segunda se vincula à 
ansiedade da dependência. A pesquisa citada 
acima defende a tese do prazer, mas novas 
pesquisas f izeram cientistas pender para a 
tese da motivação. Com base nesses novos 
dados, o neurocientista Russel Poldrack, da 
Universidade da Califórnia, suspeita que "o 
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papel da dopamina esteja na motivação e não 
no prazer em si, enquanto os opiáceos parecem 
ser fundamentais para o prazer". 

Ele a f i rma, por exemplo, que é possível 
"bloquear o sistema da dopamina em ratos e 
eles cont inuam desfrutando as recompensas, 
mas não trabalham mais para obtê-las". Trata-
-se de uma distinção suti l , mas importante. A 
dopamina reforça comportamentos, crenças e a 
busca de padrões que pareçam associados em 
relações de causa e efeito (ainda que não seja 
assim). Por isso, pode ser considerada "uma 
droga da crença". Essa conexão foi estabeleci
da por experimentos que Peter Brugger e sua 
colega Christine Mohr conduziram na Univer
sidade de Bristol, na Inglaterra. Explorando a 
neuroquímica da superstição, do pensamento 
mágico e da fé na paranormalidade, Brugger 
e Mohr descobriram que pessoas com altos 
níveis de dopamina têm maior probabilidade de 
encontrar sentido nas coincidências e descobrir 
significados e padrões onde eles não existem. 
Em dois estudos eles compararam 20 pessoas 
que declararam acreditar em fantasmas, deu
ses, espíritos e conspirações com 20 outras 
que disseram ser céticas em relação a esses 
fenômenos. Exibiram a todos os voluntários 
slides com rostos de pessoas, alguns normais e 
outros com certas partes embaralhadas, como 
olhos, ouvidos ou nariz trocados. 

Em outro experimento, palavras existentes 
e misturadas foram exibidas. Os cientistas des
cobriram que os crentes t inham mui to maior 
probabilidade que os céticos de avaliar um rosto 
deformado e uma palavra embaralhada como 
normais. Na segunda parte da experiência, Bru
gger e Christine deram aos 40 participantes uma 
dose de L-dopa, droga usada pelos portadores 
da doença de Parkinson para elevar os níveis de 
dopamina no cérebro. Depois, repetiram a exi
bição de slides com rostos e palavras normais e 
embaralhados. O aumento de dopamina fez com 
que tanto crentes quanto céticos identificassem 
rostos e palavras embaralhados como normais. 
Isso indica que a padronicidade pode estar as
sociada a altos níveis de dopamina no cérebro. 

Curiosamente, o efeito do L-dopa foi mais 
forte nos céticos que nos crentes, ou seja, 
níveis aumentados de d o p a m i n a parecem 
ser mais eficazes para tornar os céticos me
nos céticos do que os crentes mais crentes. 

Por quê? Duas possibil idades me ocor rem. 
Talvez os níveis de dopamina dos crentes já 
fossem mais altos que os dos céticos, que por 
isso sentiram mais os efeitos da droga; ou é 
possível que a tendência a encontrar padrões 
dos crentes já fosse tão alta que os efeitos da 
dopamina fo ram menores que nos céticos. 
Novas pesquisas revelaram que pessoas que 
acreditam na paranormal idade-comparadas 
com céticos - most ram uma tendência maior 
a perceber "padrões no ruído" e estão mais 
inclinadas a atr ibuir s ignif icado a conexões 
aleatórias que elas ju lgam existir. Mohr e Chris
t ine argumentam que, de qualquer forma, a 
dopamina aumenta a quantidade de sinais que 
o cérebro vai detectar no ambiente, fazendo 
com que a pessoa encontre ocorrências que 
considere signif icativas em ruídos, mesmo 
que de fato não tenha associação. Parece 
fazer sentido. 

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: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 64-69, out. 2012.




