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Observe agora o seguinte problema: 17 X 
24. Talvez você não chegue imediatamente ao 
resultado, mas sabe de pronto que se trata de 
uma multiplicação e provavelmente sabe que 
consegue resolvê-la com lápis e papel - ou 
talvez até sem. Você também tem um conhe
cimento intuitivo sobre a amplitude de resul
tados possíveis. Você logo percebe que tanto 
12.609 quanto 123 são pouco plausíveis. Mas 
sem gastar certo tempo com o problema, pro
vavelmente a maioria das pessoas não teria 
certeza de que a resposta não é 568. Você não 
sabe imediatamente o número exato e tem a 
impressão de que pode escolher se quer fazer 
a conta ou não - se é que ainda não fez isso. 
Se está fazendo, enquanto passa por uma 
série de passos nos seus cálculos, os pen
samentos surgem lentamente. Em primeiro 
lugar, vem à memória o programa cognitivo 
de multiplicação aprendido na escola. O 
cálculo é difícil. Você sente como é cansativo 
manter muito conteúdo na memória porque 
não pode perder a visão de onde estava antes 
e aonde quer chegar enquanto mantém o 
resultado parcial em mente.

Esse processo é trabalhoso: demanda 
esforço dirigido e organização mental, um 
protótipo do pensamento lento. E o cál
culo não é apenas um processo mental, o 
corpo também participa dele. Os músculos

se retesam, a pressão sanguínea se eleva, 
assim como os batimentos cardíacos. Se 
alguém observasse os seus olhos exatamen
te enquanto você se ocupa do problema, a 
pessoa veria como suas pupilas se dilatam. 
Assim que você tiver acabado o trabalho - 
quando tiver encontrado a resposta (que, 
aliás, é 408) - ou quando tiver desistido, 
suas pupilas voltam ao tamanho normal.

Há décadas psicólogos pesquisam os dois 
modos de pensamento, aquele que se aplica 
à foto da mulher furiosa, de um lado, e ao 
problema de multiplicação. Já foram sugeridos 
inúmeros nomes para eles. Eu utilizo os termos 
que foram originalmente introduzidos pelos 
psicólogos Keith Stanovich e Richard West, e 
diferencio dois sistemas cognitivos, 1 e 2.

• O primeiro trabalha de forma automática 
e rápida, sem nenhum esforço e sem controle 
voluntário.

• O segundo desvia a atenção para as 
atividades mentais árduas, como os cálculos 
complexos, que requerem esforço.

As operações do sistema 2 muitas ve
zes são associadas à vivência subjetiva da 
capacidade de ação, liberdade de decisão e 
concentração. As denominações sistema 1 e 
sistema 2 são bastante comuns, mas eu vou 
além. Em geral, quando pensamos em nós 
mesmos, nos identificamos com o sistema
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2 - o eu consciente, com pensamento lógico 
que tem convicções, toma decisões e con
trola seu raciocínio e seus atos. Apesar de o 
sistema 2 “acreditar” que está no centro dos 
fatos, o 1, involuntário, é o verdadeiro herói. É 
por meio dele que surgem espontaneamente 
as impressões e os sentimentos que são as 
fontes principais das convicções explícitas 
e das decisões racionais do sistema 2. As 
operações automáticas do 1 criam padrões 
impressionantemente complexos de repre
sentações, mas apenas o 2, mais lento, pode 
construir pensamentos em uma sequência 
ordenada. Há também circunstâncias nas 
quais o segundo assume o controle, na medi
da em que rejeita os impulsos e associações 
descontrolados do primeiro.

Podemos comparar as duas formas de 
funcionamento com atores que apresentam 
capacidades, limitações e funções individuais 
(veja quadro ao lado). Todos esses eventos 
mentais estão na mesma categoria que a mu
lher furiosa - acontecem automaticamente 
e sem nenhum esforço. Entre as funções do 
sistema 1 estão habilidades inatas que com
partilhamos com outros animais. Nascemos 
com a capacidade de perceber o ambiente, 
reconhecer objetos, dirigir a atenção, evitar 
perdas e temer animais peçonhentos.

Outras atividades mentais se tornam ro
tineiras rapidamente e automatizadas com 
o longo treino. O sistema 1 aprende a fazer 
associações entre representações (“como 
se chama a capital da França?"); aprende 
habilidades como a leitura e a compreensão 
de nuances em situações sociais.

UMA COISA DE CADA VEZ
Alguns aprendizados nesse nível, por exem
plo a descoberta de movimentos inteligentes 
no xadrez, são adquiridos apenas por espe
cialistas. Outros são amplamente difundidos: 
para perceber a semelhança de um perfil 
de personalidade com um estereótipo pro
fissional, precisamos de um conhecimento 
amplo de língua e cultura que a maioria de 
nós possui. Esse saber está armazenado na 
memória e é ativado sem intenção ou esforço.

Muitas das atividades mentais da lista 
ocorrem de forma totalmente involuntária. 
Não podemos nos impedir de compreender

frases simples em nossa língua materna ou 
de nos virarmos na direção de um barulho 
inesperadamente alto, nem conseguimos nos 
abster de saber que 2 + 2 = 4, ou de pensar 
em Paris quando se fala na capital da França. 
Outras atividades, como mastigar, são aces
síveis ao controle voluntário, mas costumam 
ser controladas por um piloto automático.

Os dois sistemas participam do controle 
da atenção. O fato de nos voltarmos para um 
barulho alto é normalmente uma operação 
involuntária do sistema 1 que imediatamente 
mobiliza a atenção voluntária do sistema 2. 
Talvez você consiga resistir ao impulso de se 
voltar para a fonte de uma observação inso
lente em voz alta, mas mesmo que sua cabeça 
não se mova, sua atenção primeiramente se 
volta para a fonte, pelo menos durante um 
tempo. No entanto, a atenção pode ser tirada 
de um foco indesejado, principalmente ao nos 
concentrarmos objetivamente em outra coisa.

As atividades altamente diversificadas 
do sistema 2 têm um ponto em comum: 
demandam atenção e são prejudicadas 
quando a atenção é desviada. Em todas as 
situações apresentadas (veja quadro na pág. 
51), é preciso nos concentrarmos, e nosso 
desempenho é pior se não estivermos prepa
rados para isto ou se a atenção estiver focada 
de forma inadequada. O sistema 2 tem capa
cidade de alterar o funcionamento do sistema

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
.



1, já que normalmente controla as funções 
automáticas de atenção e memória. Se, por 
exemplo, esperamos por um parente em uma 
estação de trem cheia de gente, podemos nos 
concentrar voluntariamente para buscarmos 
uma mulher grisalha ou um homem de barba, 
elevando assim a probabilidade de vermos o 
parente já de longe. Objetivamente, podemos 
buscar na memória capitais de estados brasi
leiros que comecem com a letra R ou nomes 
de pintores impressionistas. E se você alugar 
um carro no aeroporto de Londres, Heathrow, 
vai se lembrar de que na Inglaterra todos 
devem dirigir do lado esquerdo.

Em todos esses casos, você é instado a 
fazer algo que não acontece espontaneamen
te, e isso demanda determinada quantidade 
de esforço constante. A expressão inglesa

frequentemente utilizada to pay attention 
(literalmente "pagar atenção”) é adequada: 
dispomos de determinada “quantidade” de 
atenção que podemos distribuir entre diver
sas atividades. Quando tentamos ultrapassar 
nosso “orçamento”, algo se perde.

Uma característica de atividades árduas é 
que elas interferem umas nas outras - e por 
esse motivo é difícil (ou impossível) realizar 
várias ao mesmo tempo. Ou seja: não pode
mos calcular o resultado de 17 x 24 enquanto 
fazemos uma conversão à esquerda no meio 
de um trânsito intenso - e certamente nem 
deveríamos tentar fazê-lo.

Podemos fazer várias coisas ao mesmo 
tempo, mas somente se forem simples e 
fáceis. Provavelmente não há perigo se você 
conversar com seu passageiro no carro en
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have

quanto dirige em uma estrada vazia, e muitos 
pais descobriram - talvez com um pouco de 
peso na consciência - que conseguem ler uma 
história em voz alta para seus filhos enquanto 
pensam em outra coisa.

Toda pessoa tem de alguma forma cons
ciência de sua capacidade limitada de atenção, 
e nosso comportamento social leva essas 
limitações em consideração. Se o motorista de 
um carro ultrapassa um caminhão em uma rua 
estreita, os passageiros adultos se calam por 
motivos compreensíveis. Eles sabem que não 
é uma boa ideia distrairo motorista e supõem 
também que ele estará temporariamente 
surdo e não ouviria mesmo o que dissessem.

A concentração intensiva em uma ativida
de pode realmente tornar as pessoas cegas 
a estímulos que normalmente chamariam 
sua atenção. A demonstração mais espeta
cular disso foi fornecida pelos pesquisadores 
Christopher Chabris e Daniel Simons, da 
Universidade Harvard. Eles produziram um 
pequeno filme no qual dois times jogavam 
bolas de basquete um para o outro. Um time 
usava camisetas brancas, o outro, pretas. 
Pede-se aos espectadores do filme que con
tem a quantidade de trocas de bolas do time 
branco e ignorem as do time preto. Essa é uma

tarefa difícil que demanda concentração total.
Mais ou menos no meio do filme, surge 

uma pessoa fantasiada de gorila. Ela passa 
tranquilamente pela imagem, vinda da di
reita, para o centro, bate as mãos no peito 
e desaparece à esquerda. O gorila pode ser 
visto durante nove segundos. Milhares de 
pessoas viram o vídeo e aproximadamente a 
metade delas não percebe nada de anormal. 
Elas simplesmente não veem o gorila! A causa 
dessa cegueira é a tarefa de contar as bolas - 
e principalmente a instrução para ignorar um 
dos times. Ninguém que observasse o vídeo 
sem essa tarefa deixaria de ver o gorila.

Podemos dizer que a visão e a orientação 
dependem do fato de dedicarmos certa aten
ção ao estímulo que consideramos relevante. 
O mais interessante no experimento de Cha
bris e Simons é o fato de que, realmente, os 
observadores que não viram o gorila estão 
inicialmente convencidos de que ele não es
teve lá - as pessoas não conseguem sequer 
imaginar que poderiam não ter percebido 
algo tão fora do comum. O estudo evidencia 
dois fatos importantes sobre os processos 
mentais: podemos ficar cegos diante daquilo 
que é evidente e, além disso, ficamos cegos 
em relação à nossa cegueira.
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 242, p. 46-51, mar. 2013.




