
 

HE NR I  F A J FE L  nasceu na Polônia, mas como 
o país proibia aos judeus matricular-se em 
universidades, transferiu-se para a França, onde 
estudou Química até o início da Segunda Guerra 
Mundial. Após engajar-se no exército francês, caiu 
prisioneiro num campo alemão. Lá os nazistas 
distinguiam prisioneiros segundo alguns pedigrees. 
Se fosse apenas francês seria tratado como inimigo. 
Se judeu-francês, como animal. E o judeu-polonês 
teria morte rápida e certa. Fajfel escolheu o caminho 
do meio e, apesar da morte de todos os seus amigos e 
familiares, sobreviveu. Marcado pela experiência da 
prisão, realizou estudos importantes sobre as 
manifestações inconscientes na formação da 
identidade social, estereotipagem e preconceito. 

Fajfel demonstrou que, da mesma maneira que o 
cérebro preenche lacunas em dados visuais ou 
sonoros, nossa mente subliminar pega os dados 
incompletos para completar a imagem, faz deduções 
e produz resultados algumas vezes exatos, outras 
vezes distorcidos, mas sempre muito convincentes. 
Nossa mente também preenche as lacunas quando 
julgamos os outros. E a categoria a que pertence o 
indivíduo é parte dos dados que usamos para fazer 
isso. Fajfel sugeriu que essa percepção inconsciente 
da categorização estaria na raiz de todos os 

preconceitos. Até a segunda metade dos anos 1980 
ele foi esquecido, pois a maioria dos psicólogos 
passou a ver a discriminação como um 
comportamento intencional, não surgido de nossos 
processos cognitivos normais e inevitáveis, re-
lacionados à propensão do cérebro para classificar e 
categorizar. Após décadas de experiências surgidas 
das pesquisas da neurociência, hoje sabemos que a 
estereotipagem inconsciente ou "implícita" é a 
regra, não a exceção. 

Este é um entre muitos dos extraordinários 
relatos do físico norte-americano Leonard 
Mlodinow em Subliminar -Como o inconsciente 
influencia nossas vidas (Zahar, 304 págs., R$ 39,90
e e-book R$ 24,90), síntese provocadora e divertida 
de como as novas pesquisas em neurociência 
alteram nossa percepção do mundo subliminar. Que 
a publicidade e o 
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talvez, quem sabe, do seu inconsciente. Certa vez, 
quando perguntado sobre o que achava da situação 
dos negros norte-americanos, Che Guevara disse: 
"O negro é indolente e preguiçoso, e gasta seu 
dinheiro em frivolidades, enquanto o europeu tem 
perspectivas, é organizado e inteligente". Dois 
exemplos célebres de escorregadas das quais 
ninguém está isento. 

Prejulgar de acordo com uma categoria social 
faz parte de uma longa tradição, mesmo entre 
aqueles que adotaram a causa dos desprivilegiados. 
Parece óbvio, mas é difícil evitar a absorção mental 
de categorias definidas pela sociedade. Elas 
permeiam notícias, programação da tevê, filmes, 
mídia e todos os aspectos de nossa cultura. Pelo 
fato de nosso cérebro categorizar naturalmente, 
somos vulneráveis a agir de acordo com atitudes 
que essas categorias representam. Inúmeros 
experimentos elencados por Mlodinow com-
provaram que cerca de 70% dos seres humanos 
mostraram uma inconsciente associação 
pró-branca, inclusive muitos que ficaram 
(conscientemente) surpresos ao saber terem 
mostrado tais atitudes. Nada a estranhar quando, 
nos mesmos testes, até 20% de negros mostraram 
um viés inconsciente pró-brancos, apontando o 
quanto é difícil não fazer isso quando se vive numa 
cultura que incorpora estereótipos negativos de 
afro-americanos. 

"Todas as profissões são conspirações contra os 
leigos." A conhecida provocação é de Bernard 
Shaw, mas ele intuía algo que a neurociência 
comprova. Filiarmo-nos a um grupo, seja ele uma 
profissão, seja ele um time de futebol, um clube ou 
uma corporação, é algo natural. E também um 
truque que o cérebro utiliza para compor nossa 
au-toimagem. Podemos não gostar muito dos 
indivíduos de maneira geral, mas nosso ser 
subliminar tende a apreciar mais os companheiros 
do nosso grupo partilhado. Essa experiência par-
tilhada, ou identidade, faz ainda com que vejamos 
nossa fé como algo interligado com a fé de um 
grupo e os seus sucessos e fracassos como nossos. 
Nesse caso, nem sequer percebemos nossa 
tendência a pensar nos integrantes do nosso grupo 
como mais diversificados 

marketing se utilizam delas para nos empanturrar de 
produtos dos quais não precisamos, sabemos. Há 
muito descobriram que "fatores ambientais", como 
formato da embalagem, tamanho, porção e até 
mesmo a descrição dos pratos nos cardápios nos
afetam de modo inconsciente. Descrições floreadas 
não apenas levam as pessoas a pedir comidas des-
critas poeticamente como também as levam a 
classificar tais pratos como "mais gostosos" do que 
aqueles idênticos, descritos de forma genérica. Até 
diferentes fontes de letra em cartazes e sites podem 
exercer o que se chama de "efeito fluência", ou seja, 
se a forma for difícil de assimilar, isso afeta nosso 
julgamento da própria substância da informação. 

Mlodinow mostra que nossa propensão a 
classificar é não apenas um exercício de poder, mas 
uma estratégia natural que nosso cérebro usa pa- 

ra processar informações com mais eficiência. 
Cada objeto ou ser humano é único, mas nós não 
funcionaríamos muito bem se os percebêssemos 
dessa maneira. Não dispomos de tempo nem 
capacidade mental para observar e considerar cada 
detalhe de todos os itens do nosso ambiente. Por 
isso, su-bliminarmente situamos o objeto ou o 
outro numa categoria e depois baseamos nossa 
avaliação na categoria e não no indivíduo. 
Classificar é um dos atos mentais mais importantes 
e fazemos isso a todo momento. 

"Nossa luta é contra a degradação que nos 
querem infligir os europeus até o nível dos 
primitivos africanos negros, cuja única ambição é
colecionar certo número de gado para comprar 
uma esposa e depois passar a vida na nudez e na 
indolência." A frase não é de nenhum racista 
enrustido, mas de Mahatma Gandhi, ou 

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
.



 

e complexos do que aqueles de outros grupos. 
Basta examinar as manchetes de alguns jornais: 
"Negros discordam radicalmente sobre o Oriente 
Médio" é uma chamada que todos compreendem, 
mas nenhum deles certamente dirá: "Brancos 
discordam radicalmente sobre uma reforma na 
Bolsa de Valores". 

Em nosso cérebro competem duas maneiras de 
tratar a realidade, diz Mlodinow. A maneira do 
cientista, que reúne e verifica evidências, busca 
regularidades e forma algumas teorias para 
explicar suas observações, e a do advogado, que 
parte de uma conclusão para convencer os outros e 
só depois busca evidências que o apoiem, ao 
mesmo tempo que tenta desacreditar evidências 
em desacordo. O pesquisador diz que nosso 
cérebro é um bom cientista, mas um advogado 
absolutamente brilhante. Na batalha para moldar 
uma visão coerente e convincente de nós mesmos e 
do resto do mundo, o advogado apaixonado 
costuma vencer o verdadeiro buscador da verdade. 
O impacto no conhecimento da realidade ainda 
está por ser mapeado, mas o efeito mais corrosivo é 
a inversão da tradicional seta causal do pensamen-
to humano: partimos da crença para a evidência, 
não o contrário. 

Assim, a mente inconsciente é mestra em usar 
dados limitados para construir uma versão do 
mundo que parece completa e realista para a sua 
parceira, a mente consciente. Mlodinow transita 
muito bem entre as pesquisas, mostrando que 
percepção visual, memória e até as emoções são 
construções feitas a partir de uma mistura de dados 
brutos, incompletos e às vezes conflitantes. Essa 
abordagem do real, esse raciocínio motivado, 
impulsionado pelo nosso advogado interior, é 
também aquilo que molda a forma como inter-
pretamos nosso ambiente social, auxi-liando-nos a 
justificar nossas convicções preferidas. Nossas 
computações internas, que acreditamos objetivas, 
estão implicitamente coloridas pelos nossos 
desejos, sonhos e vontades. 

Acreditar no que se quer verdadeiro e depois 
procurar provas para justificar o fato não parece 
ser a melhor abordagem para as decisões do dia a 
dia. Se você curte futebol, é racional apostar no 
time que acredita ser o melhor, mas não tem ca- 

te de que, quando não fazemos isso, conseguimos 
ver os indivíduos como eles são. Embora, na 
maioria das vezes, uma percepção mais consciente 
da realidade possa conduzir a uma depressão ou à 
baixa autoestima, ela ainda é tudo que nos resta. O 
único equipamento de que dispomos para inspirar 
o que nos resta de energia crítica, a chave tanto 
para entender e modificar a narrativa de nossa vida 
quanto para resignificar a narrativa da história. O 
que faz lembrar a definição que Oliver Sacks deu 
para "pessoa normal": "Alguém capaz de contar a 
própria história. Ela sabe de onde vem (tem uma 
origem, um passado e uma memória em ordem), 
sabe onde está (sua identidade) e acredita saber 
aonde vai (ele tem projetos e a morte por fim)".  

bimento crer que um time é melhor somente 
porque apostou nele. Ainda assim, embora a 
segunda abordagem não faça sentido racional, o 
mais provável é que a escolha irracional o torne 
mais feliz. Mlodinow não é um otimista nem seu 
livro é, de autoajuda. A tendência a classificar tudo 
e os seres humanos em geral é uma bênção para 
conseguirmos sobreviver. Nós não teríamos 
sobrevivido como espécie sem essa capacidade de 
categorizar e criar uma narrativa sobre nós 
mesmos. E mal teríamos condições de sobreviver 
como indivíduos sem ela. 

0 otimismo irrealista pode funcionar (mas 
apenas por poucas vezes) como um colete 
salva-vidas que nos mantém à tona. O desafio não 
é deixar de classificar. É antes o de se tornar cien- 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 77, p. 24-27, jun. 2013.




