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• Experiências anômalas (extra-sensório-motoras) na vida cotidiana
e sua associação com crenças, atitudes e bem-estar subjetivo
Anomalous Experiences (extrasensorymotor) in daily life and their

association with beliefs, attitudes and subjective well-being
Fatima Regina Machado1

Instituto de Psicologia - USP

Resumo: Pesquisa com objetivos de verificar a prevalência e a relevância psicossocial de
experiências anômalas extra-sensório-motoras (ou experiências psi), comparar variáveis
demográficas, práticas, crenças, religiosidade e níveis de bem-estar subjetivo de EXPs
(experienciadores de psi) e NEXPs (não experienciadores de psi) e verificar as atribuições
de causalidade feitas pelos EXPs às suas experiências e suas implicações. Método:
survey interseccional. Instrumentos: Questionário de Prevalência e Relevância de Psi (Q-
PRP) elaborado e validado semanticamente para esta pesquisa; e a Escala de Bem-Estar
Subjetivo (EBES) de Albuquerque e Tróccoli. Participantes: população de conveniência de
306 universitários e/ou trabalhadores/empresários que estudam e/ou trabalham na Grande
São Paulo com idades entre 18 e 66 anos. Resultados: 82,7% dos participantes alegaram
ter vivenciado ao menos uma experiência psi e a grande maioria indicou influência dessas
experiências em atitudes, crenças e tomadas de decisão. Tal influência está relacionada
às atribuições de causalidade para as experiências psi e são coerentes com a crença,
adesão/postura religiosa dos EXPs. Não houve diferença significante entre EXPs e NEXPs
quanto a gênero, renda, estado civil, adesão religiosa, religiosidade e consulta a profissionais
de saúde mental. Diferenças significantes pontuais quanto a crenças e práticas mostram
que EXPs são mais abertos a experiências psi que NEXPs. EXPs pontuaram
significantemente mais em “afetos negativos” do que os NEXPs, o que sugere que EXPs
têm um nível de bem-estar subjetivo (BES) mais baixo do que os NEXPs. São resultados
não conclusivos que apontam tendências a serem consideradas pelos psicólogos em sua
prática profissional e investigadas em próximos estudos.

Palavras-chave: experiências anômalas, atribuição de causalidade, crenças religiosas,
atitudes, bem-estar subjetivo.

Abstract: The aims of this research are: to verify the prevalence and psychosocial relevance
of anomalous extrasensorymotor experiences (or psi experiences); to compare psi
experiencers (EXPs) and non experiencers (NEXPs) on demographic variables, practices,
beliefs, religiosity and levels of subjective well-being; and to examine attributions of causality
that EXPs give to their experiences and the implications of these attributions. Method:
cross-sectional survey. Instruments: Questionnaire of Psi Prevalence and Relevance (Q-
PRP) developed for and semantically validated in this research; Albuquerque and Tróccoli’s
Scale of Subjective Well-Being (EBES). Participants: 306 university students and/or
workers/businessmen (ages ranging from 18 to 66) who study and/or work in Greater São
Paulo (convenience sample). Results: 82.7% of participants claimed at least one psi
experience and the great majority indicated that their experiences influenced their attitudes,
beliefs and decision making processes. This influence is related to causal attributions
that participants related to their psi experiences and are consistent to EXPs’s beliefs,

1 Doutora em Psicologia pelo IP-USP e Pesquisadora do Inter Psi – Laboratório de Psicologia
Anomalística e Processos Psicossociais e do Laboratório de Psicologia Social da Religião,
ambos do Instituto de Psicologia da USP. Contato: Rua Vicente José de Almeida, 228 – CEP
04652-244 – São Paulo – SP – Brasil. Tel.: (11) 2367-4844. E-mail: fatimaregina@usp.br
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religious identity and religiosity. No significant differences were found between EXPs and
NEXPs in terms of sex, income, marital status, religion, religiosity and whether they had
gone in search for mental health professionals. Specific significant differences between
NEXPs and EXPs in terms of beliefs and practices indicate that EXPs are more open to
psi experiences than NEXPs. EXPs tended to score significantly higher on “negative
affect” than NEXPs, suggesting that EXPs have a lower level of subjective well-being than
NEXPs. Results are not conclusive but indicate tendencies that should be taken into
account  in their clinical practice by psychologists as well as investigated in future studies.

Keywords: anomalous experiences, causality attribution, religious beliefs, attitudes,
subjective well-being.

1. Introdução
De acordo com o livro Varieties of Anomalous Experiences: Examining the

Scientific Evidence (Cardeña, Lynn & Krippner, 2000) publicado pela American
Psychological Association (APA), as experiências anômalas se referem a
vivências humanas – enquanto fatos psíquicos – que embora não
necessariamente incomuns, não encontram, do ponto de vista ontológico,
explicação que se encaixe no paradigma científico vigente. Tal definição vai ao
encontro do uso do termo anomalia proposto por Thomas Kuhn (1962) e não
denota necessariamente patologia. Dentre as experiências anômalas relatadas
ao longo da história da humanidade, destacam-se as experiências psi ou extra-
sensório-motoras (popularmente conhecidas como experiências
parapsicológicas ou paranormais), as experiências fora do corpo (popularmente
conhecidas como “viagem astral”), as de memórias de vidas passadas, as de
quase-morte, as de curas anômalas, as  alucinatórias, as místicas ou de êxtase
religioso, as experiências de abduções por seres alienígenas, a sinestesia e os
sonhos lúcidos. O fato de as pessoas relatarem com frequência esses tipos de
experiências ajudou a justificar a publicação do volume referido acima. Apesar
da grande quantidade de relatos registrados, o estudo das experiências anômalas
ainda é, de certa forma, considerado marginal na Psicologia e em outras
disciplinas. Os organizadores do Varieties of Anomalous Experiences... apoiam-
se especialmente em William James – a quem rendem tributo já no título do
livro, parafraseando o seu clássico Varieties of Religious Experience: A Study in
Human Nature, (1902) – para justificar e chamar a atenção para o estudo das
experiências anômalas:

Parafraseando William James: a Psicologia não pode se dizer abrangente
se falhar em dar conta das variedades das experiências distintas daquelas
consideradas normais. Para compreendermos completamente a totalidade
da experiência humana, precisamos fornecer explicações razoáveis dos
fenômenos que, embora incomuns... são uma parte importante da
totalidade da experiência humana... (Cardeña e outros, 2000, p. 16)
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Cardeña, Lynn e Krippner salientam ainda que, para além de seu aspecto
idiossincrático, as experiências anômalas afetam relações sociais e são afetadas
por elas. Seu estudo acadêmico contribui para estabelecer as bases que
permitem estabelecer a diferenciação entre o patológico e o anômalo. Isto é de
grande auxílio para psicólogos(as) e outros(as) profissionais de saúde,
assistência social e educação para que saibam, em sua prática profissional,
lidar com as pessoas que relatam essas experiências e possam ajudá-las a
administrar o(s) impacto(s) que elas causam.

As dificuldades enfrentadas ou pela complexidade desse objeto de estudo
ou pela resistência acadêmica em abordar o assunto não devem tolher o estudo
do tema, mas sim estimular um trabalho investigativo e instigante. Essa
perspectiva foi um dos principais fatores de motivação da pesquisa de
levantamento e análise de dados que será apresentada neste artigo.

2. Apresentação do objeto de estudo e do objetivo da pesquisa realizada
O foco de interesse da pesquisa realizada foram as experiências anômalas

apontadas por Targ, Schlitz & Irwin (2000) no Capítulo 7 do Varieties... como
“experiências relacionadas a psi” (psi-related experiences), ou simplesmente,
experiências psi, como se costuma dizer. Utiliza-se psi – nome da 23ª. letra do
alfabeto grego (Y) – como um termo neutro para denominar as experiências ou
fenômenos extra-sensório-motores cuja natureza e formas de funcionamento
ainda não estão claras, permanecendo uma incógnita. Assim, psi é pretensamente
utilizada do mesmo modo que a letra “x” na Matemática. As experiências psi são
anômalas na medida em que se referem a interações entre organismos e seu
ambiente que aparentemente desafiam os construtos científicos de tempo, espaço
e energia.

As experiências psi são estudadas sistematicamente há mais de um século.
O histórico do estudo de psi se faz pela resistência para permanecer nos limites
científicos e dentro do mundo acadêmico. Primeiro sob a alcunha de Pesquisa
Psíquica, na Inglaterra, e Metapsíquica, na França, na década de 1920 ganhou,
nos EUA, o nome de Parapsicologia, termo adotado e popularizado pelo
pesquisador norte-americano Joseph Banks Rhine quando ele, juntamente com
William McDougall e Louisa Ella Rhine, fundaram uma área de pesquisa científica
que deveria ser preponderantemente experimental, relacionada ao estudo de
fenômenos paranormais de tipo extra-sensório-motor. No entanto, devido a todos
os prejuízos causados pelo mau uso do termo Parapsicologia – que fora
originalmente proposto por Max Dessoir em 1899 – grande parte da comunidade
internacional de pesquisadores da área tem optado por utilizar o termo pesquisa
de psi (psi research), ou, simplesmente, pesquisa psi para se referir a esse
campo de estudo. No Brasil, especialmente devido ao embate entre espíritas
kardecistas e católicos que utilizam o termo e alguns conhecimentos de
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Parapsicologia de modo enviesado em benefício de suas respectivas crenças,
tem-se preferido usar pesquisa psi para marcar a abordagem científica das
experiências anômalas extra-sensório-motoras. (cf. Machado, 1996 e 2005)

A Parapsicologia, enquanto ciência, ocupa-se principalmente da realidade
ontológica de psi, diferentemente do estudo aqui apresentado que se enquadra
numa nova área da Psicologia, nomeada Psicologia Anomalística. A Psicologia
Anomalística engloba os estudos da pesquisa psi e das outras experiências
anômalas com enfoque privilegiado no sujeito dessas experiências, ou seja, nos
aspectos psicológicos envolvidos nessas vivências e/ou resultantes delas. O
estudo aqui apresentado alinha-se à perspectiva da Psicologia Anomalística.

As experiências psi são divididas em dois grandes grupos: as experiências
extra-sensoriais e as extra-motoras. Esses dois grupos, por sua vez, apresentam
subdivisões. As experiências extra-sensoriais correspondem ao que se chama
de percepção extra-sensorial ou ESP (do inglês extrasensory perception),
popularmente conhecida como “sexto sentido”. Essas experiências dizem
respeito à suposta comunicação direta, imediata (sem a utilização de qualquer
mediação física conhecida) entre duas ou mais mentes (telepatia) – conhecida
popularmente como transmissão de pensamento; ao conhecimento imediato de
eventos distantes, cuja fonte de informação seria o próprio ambiente
(clarividência); e à obtenção de informações imediatas do futuro (precognição).
As experiências extra-motoras correspondem ao que se denomina psicocinesia
ou PK (do inglês psychokinesis) e dizem respeito à intervenção no ambiente de
modo anômalo. A PK é popularmente conhecida como “poder da mente sobre a
matéria”. Há duas categorias de efeitos psicocinéticos: macro-PK, que se refere
a eventos observáveis, tais como movimentação e/ou ruptura de objetos,
aparecimento de água ou fogo espontâneo, chuvas de pedras, correntes de ar,
mudanças de temperatura em ambientes fechados, aparecimento de dejetos
em alimentos, acender e apagar de luzes, acionamento de equipamentos
elétricos/eletrônicos, tudo isso de modo anômalo, ou seja, sem que se possa
encontrar explicação física conhecida para sua ocorrência; e micro-PK, que se
refere a efeitos não-observáveis, mas mensuráveis do ponto de vista estatístico,
como por exemplo, influência em equipamentos como geradores de números
aleatórios. Podem ser incluídos na categoria de micro-PK os efeitos chamados
bio-PK, ou seja, influência biológica, verificada, por exemplo, pela medição de
variáveis fisiológicas em testes de influência anômala sobre sistemas vivos. No
âmbito popular, os efeitos de macro-PK são associados aos chamados
fenômenos Poltergeist, e os efeitos micro-PK – mais especificamente bio-PK –
são associados a curas anômalas, por exemplo (ex.: Rebman, Wezelman, Radin,
Hapke & Gaughan, 1996; Radin, Machado & Zangari, 2002). Essa nomenclatura
brevemente apresentada se refere, sobretudo, à função psi, ou seja, à suposta
faculdade atribuída à mente capaz de produzir fenômenos extra-sensório-motores
realmente anômalos.
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Apesar da grande frequência de experiências anômalas apontada em vários
estudos de levantamento de dados (ex.: Greeley, 1975; Palmer, 1979; Kohr, 1980;
Blackmore, 1984; Haraldsson & Houtkooper, 1991), por coletâneas de narrativas
de experiências cotidianas (ex.: Rhine, 1956, 1965, 1978; Gauld & Cornell, 1979),
por resultados de experimentos laboratoriais que evidenciam a possibilidade de
ocorrência de tais fatos por meio de capacidades humanas (cf. Radin, 1997) e
da administração de testes psicológicos a sujeitos experienciadores de psi (ex.:
Roll, 1968, 1970; Haight, 1979; Honorton, 1992), ainda não há uma teoria científica
consistente e aceita em consenso para explicar, de um ponto de vista objetivo,
os mecanismos envolvidos nesses eventos. Não há ainda como considerar
absolutamente demonstrada a existência objetiva de psi. Porém, há que se
considerar que o estudo das experiências consideradas anômalas não deve ter
necessariamente como pressuposto que o pesquisador assuma a existência
ontológica de processos paranormais. Se a demonstração científica objetiva de
tais processos é ainda uma questão em aberto, isso não nos deve privar de
investigar a vivência de tais experiências como fatos psíquicos e suas
consequências na vida de seus experienciadores.

Estudos anteriores que buscaram investigar aspectos da importância e
relevância individual e social das experiências psi (exs.: Rhine, 1965; Palmer
1979; Haraldsson & Houtkooper, 1991; Kennedy, Kanthamani & Palmer, 1994;
Kennedy & Kanthamani,1995; Zangari & Machado, 1996) serviram como base
da pesquisa apresentada neste artigo. Também motivaram este estudo o
interesse e insistentes questionamentos de alunos de cursos de Psicologia sobre
a não abordagem – e por vezes, ridicularização – desse tema por parte de colegas
e professores ao longo de seus cursos de formação e a busca de conhecimento
por profissionais da área devido a dificuldades encontradas em relação a essas
questões, como ficou claro durante a apresentação do projeto desta pesquisa a
graduandos e pós-graduandos durante o 6º. Seminário de Psicologia e Senso
Religioso promovido em 2007 pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Psicologia (ANPEPP) em São Paulo, em 2007.

À exceção de um estudo preliminar realizado exclusivamente com
universitários em São Paulo, em 1994 (Zangari & Machado, 1996), levantamentos
de dados sobre experiências psi na vida cotidiana foram realizados
predominantemente em outros países. Essas pesquisas contribuíram com
resultados importantes sobre a prevalência e relevância social dessas vivências.
Esses resultados se confirmariam em pesquisas realizadas no contexto
brasileiro? A pesquisa apresentada neste artigo pretendeu investigar as
experiências psi em nosso meio, tendo como objetivo geral verificar a prevalência
de experiências anômalas relacionadas à psi (ESP e PK), buscando possíveis
associações dessas experiências com crenças, atitudes e níveis de bem-estar
subjetivo de seus experienciadores, de modo a reconhecer características dos
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experienciadores de psi (EXPs), contrastando-as com as características de não
experienciadores de psi (NEXPs). Apesar de não se tratar de pesquisa realizada
em caráter nacional, contribui para ajudar a mapear a ocorrência de experiências
psi em nossa realidade e pretende servir de estímulo para a continuidade dos
estudos sobre o tema.

3. Método e Procedimentos
Para o cumprimento do objetivo pretendido foi realizado um survey de tipo

interseccional. Esse foi o desenho escolhido para realizar o estudo proposto
porque não houve a pretensão de investigar as causas das experiências psi,
seu status ontológico ou descrever seu modus operandi, mas sim realizar uma
espécie de mapeamento e reconhecimento de sua prevalência e de possíveis
associações a partir da perspectiva dos sujeitos de experiências anômalas de
tipo extra-sensório-motor e suas interpretações das próprias experiências.

3.1- Participantes
A pesquisa foi realizada com uma população de conveniência de 306

participantes (de 18 a 66 anos de idade) estudantes universitários e/ou
trabalhadores/empresários que estudavam e/ou trabalhavam na Grande São
Paulo na época da coleta de dados (outubro de 2007 a julho de 2008). (Detalhes
demográficos são descritos mais adiante, na apresentação e discussão dos
resultados relacionados à prevalência e perfil de EXPs e NEXPs).

Buscou-se coletar dados sem previamente selecionar respondentes que
seriam EXPs ou NEXPs, a fim de verificar a prevalência das experiências psi na
população em exame. Optou-se, assim por estabelecer a seleção dos
participantes mais pela “fonte” de respondentes do que propriamente por suas
características, uma vez que o estudo também objetivava verificar essas
características a partir dos dados coletados. O único critério adotado para a
participação de pessoas dispostas a colaborarem com a pesquisa foi de que
tivessem no mínimo 17 anos de idade para garantir que tanto a coleta de dados
realizada nas salas de aula quanto em empresas, estabelecimentos comerciais
ou com trabalhadores autônomos estivesse pareada por idade com o grupo de
estudantes universitários, uma vez que é a partir dessa fase da vida que
geralmente alunos ingressam nos cursos de graduação. Os graduandos
participantes eram alunos de diferentes cursos: Administração de Empresas
(94), Direito (41), Fisioterapia (8), Terapia Ocupacional (2), Enfermagem (1),
Bibioteconomia (1), Artes Visuais (1), Conservação e Restauro (1), Ciências
Políticas, Jornalismo (2) e Comunicação Social (1), Comunicação e Multimeios
(60), Tecnologia e Mídias Digitais (23). Tomou-se o cuidado de não procurar
respondentes em grupos religiosos para evitar viés dos resultados, principalmente
no que diz respeito a crenças e atribuição de causalidade.
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3.2- Instrumentos
Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos: (a) o

Questionário de Prevalência e Relevância das Experiências Psi (Q-PRP), um
questionário impresso autoaplicável concernente aos dados demográficos e às
experiências psi, elaborado e validado especialmente pela autora para a pesquisa
proposta; e (b) a Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES) desenvolvida e validada
no Brasil por Albuquerque & Tróccoli (2004).

O Questionário de Prevalência e Relevância das Experiências Psi (Q-PRP)
nasceu da tradução e/ou adaptação de algumas questões que compõem o
questionário elaborado por Palmer (1979), e da elaboração de novas questões
que visavam direcionar o instrumento para os objetivos específicos da pesquisa
proposta. Assim, o Q-PRP não se trata de mera tradução do questionário utilizado
por Palmer (1979), mas é um instrumento inspirado nesse outro questionário,
construído a partir dos objetivos da presente pesquisa. Alguns itens foram também
inspirados pelos instrumentos de coleta de dados elaborados por Kennedy &
Kanthamani (1995), não em sua forma, mas em seu conteúdo.

O Q-PRP é composto por questões que se referem a: (a) dados
demográficos (questões de 1 a 7);    (b) crenças pessoais (questões 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 17); (c) prática de técnicas mentais (questão 14); (d) uso de drogas que
tenham provocado experiência de expansão da consciência (questão 15); (e)
busca de ajuda com profissionais, religiosos ou “alternativos” (questões 16 e
18); (f) vivência ou não de experiências psi de tipo extra-sensorial (questões 19,
20, 21, 22 e 31); (g) vivência ou não de experiência anômala (experiência fora do
corpo) correlata à experiência psi, com ênfase em aspectos extra-sensoriais
(questão 23); (h) vivência ou não de experiências psi de tipo extra-motor (questões
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30); (i) opinião dos respondentes acerca das experiências
tratadas no questionário (questão 32); (j) influência das experiências psi na vida
dos EXPs com relação a atitudes, crenças, tomada de decisões e visão de
mundo (questões 33 a 35, além de subitens das questões 19 a 31 relacionados
a mudanças em crenças e atitudes referentes a cada uma das experiências
tratadas no questionário).

As questões referentes às experiências psi trazem subitens que visam
esclarecer a frequência das experiências apontadas pelos EXPs, a sua influência
na mudança de crenças e atitudes, as características do conteúdo das
experiências, se for o caso, e a quê ou a quem os EXPs atribuem suas
experiências psi.

As questões do Q-PRP foram elaboradas de forma “descritiva”, sem a
utilização de termos tais como “telepatia”, “clarividência” etc., para evitar que
concepções pessoais do significado de tais termos comprometessem o estudo
e de modo que a formulação das perguntas não influenciasse as respostas.

Nos itens que se referem à atribuição de causalidade, bem como nas
questões que se referem a atitudes, crenças, tomada de decisões e visão de
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mundo, e à indicação da crença, adesão ou postura religiosas dos participantes,
foi dada ao respondente a possibilidade de incluir algum item/conteúdo não
contemplado nas alternativas oferecidas.

A Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES), de tipo Likert, é um instrumento
de autorrelato composto por itens representativos dos fatores “satisfação-
insatisfação com a vida”, “afeto positivo” e “afeto negativo”. (Albuquerque &
Tróccoli, 2004)

O material impresso preenchido pelos respondentes para a coleta de dados
era percebido como um questionário de 38 questões. No entanto, trata-se de
uma composição dos dois instrumentos citados acima, sendo que o Q-PRP
corresponde às questões de 1 a 35 e a EBES às questões 37 e 38. A questão 36
refere-se à indicação de interesse do respondente em participar de outras
pesquisas sobre o tema.

3.3- Coleta e análise de dados
Para a aplicação dos instrumentos destinados à coleta de dados, procedeu-

se da seguinte forma:
a) Contato com os potenciais respondentes ou responsáveis pelos grupos

de potenciais respondentes, a fim de obter permissão e/ou para convidá-los a
participar da pesquisa e determinar data, horário e local para aplicação/
preenchimento dos instrumentos.

b) Apresentação dos instrumentos aos potenciais participantes do estudo,
esclarecendo tratar-se de uma pesquisa sobre experiências cotidianas que
poderiam ter sido vivenciadas ou não pelos respondentes, não havendo respostas
certas ou erradas para as questões apresentadas no material de coleta de dados.
Era deixado claro também que, ao concordarem em participar da pesquisa, aos
participantes seria garantido o sigilo sobre sua identidade, não sendo necessário
se identificarem ao responder as questões. Reforçou-se ainda que mesmo
aqueles que se dispusessem a participar de outras pesquisas sobre o tema,
assinalando “sim” na questão 36 e se identificassem para futuros contatos, teriam
sua identidade resguardada. Desta forma, as respostas foram dadas de forma
anônima, sendo que os instrumentos respondidos foram identificados apenas
por um número atribuído a cada participante.

c) Aplicação e preenchimento dos instrumentos preferencialmente nos
locais de trabalho ou na sala de aula dos respondentes. Apenas em alguns
poucos casos quando os participantes não tinham tempo disponível durante o
expediente ou a aula para preencher os instrumentos, estes foram respondidos
fora do local de trabalho ou da sala de aula, sendo entregues posteriormente à
pesquisadora. Nesses casos, a pesquisadora se colocou à disposição para
orientar os respondentes caso houvesse dúvidas quanto às questões, o que foi
feito com o cuidado de evitar direcionamento das respostas.
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d) Compilação, verificação de frequências e cruzamento dos dados
coletados feitos com o auxílio do Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
na sua versão 13 para Windows.

4. Resultados e discussão dos dados
Nesta seção são apresentados dados significantes (p = >.05), a respectiva

direção do efeito (ra = > 2) e dados significativos – aqueles que mesmo não
sendo significantes do ponto de vista estatístico, mostram-se interessantes em
termos de tendências e/ou conteúdo.

4.1- Prevalência das experiências psi
Dos 306 participantes da pesquisa, 253 (82,7%) disseram ter vivenciado

pelo menos uma experiência anômala extra-sensório-motora (ESP), sendo que
da amostra geral (N = 306) 227 respondentes (74,2%) disseram ter passado por
pelo menos uma experiência anômala extra-sensorial e 171 respondentes
(55,9%) afirmaram ter vivenciado ao menos uma experiência anômala extra-
motora (PK). Ao contrastar esse número com o resultado de pesquisas de
levantamento de dados realizadas em outros países – nas quais, numa média
aproximada, cerca de 50% das amostras relatam experiências extra-sensoriais
(exs.: Palmer, 1979; Haraldsson, 1985) – percebe-se que o Brasil é digno da
alcunha de “celeiro de psi”, como o chamam alguns pesquisadores da
comunidade científica internacional que se dedica ao estudo das experiências
anômalas de tipo extra-sensório-motor. Impressiona também a quantidade de
experiências psicocinéticas vivenciadas, o que não é comum de acordo com o
que pode ser observado na literatura especializada. De fato as pesquisas em
geral se concentram mais no levantamento de experiências anômalas extra-
sensoriais e não nas extra-motoras.

4.2- Dados demográficos: EXP vs. NEXPs
Não foi encontrada diferença significante em termos de gênero entre os

grupos de EXPs e NEXPs     (p = .560). Dos EXPs (N = 253), verificou-se que
45,4% eram homens e 52,6% eram mulheres (2% não informaram seu gênero).
Dentre os NEXPs (N = 53), aproximadamente 50% eram do sexo masculino e
50% do sexo feminino (apenas 1 não informou o gênero). Os dados mostram
que as mulheres gostam significantemente mais (p = .028; ra = 2,2) de comentar
com amigos ou familiares suas experiências psi que os homens. Talvez esse
fator possa ter influenciado, ainda que minimamente, no fornecimento de dados
por parte dos participantes e justifique uma “aparente maior frequência” de
experiências psi para as mulheres.

Não foram encontradas diferenças significantes entre EXPs e NEXPs
quanto à renda mensal e ao estado civil.
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Quanto à idade, verificou-se que os EXPs (66,4% dos quais com idade de
18 a 25 anos) tendem a ser significantemente (p = .004; ra = 3,9) mais jovens do
que os NEXPs (37,7% dos quais na mesma faixa etária). Outros estudos, no
entanto, mostram que a idade não influencia na vivência ou não de experiências
anômalas (ex.: Palmer, 1979)

Quanto à escolaridade, houve diferença significante entre EXPs e NEXPs
(p = .000): NEXPs têm mais o “ensino fundamental incompleto - 5o. ano ao 8o.

ano” (NEXPs, ra = 2,3), o “ensino médio completo” (NEXPs, ra = 3,6 e) e a “pós-
graduação” (NEXPs, ra = 2,2), enquanto os EXPs  têm significantemente mais o
“ensino superior incompleto” (ra = 3,8). O resultado encontrado contrasta com
um estudo realizado por Haraldsson & Houtkooper (1991) uma vez que esses
pesquisadores não encontraram associação significante entre o nível educacional
dos respondentes e a vivência ou não de experiências anômalas.

4.3- Crenças e Práticas
Quanto à adesão ou postura religiosa apontada por EXPs e NEXPs, suas

frequências e percentagens se distribuíram como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Frequência e Percentagem de EXPs e NEXPs quanto à adesão ou postura
religiosa

Não foi constatada diferença significante entre os NEXPs e EXPs quanto
ao nível de religiosidade (p = .467). Diferenças significantes ocorreram em itens
específicos: EXPs acreditam mais (p = .001; ra = 2.2)  na reencarnação do que
os NEXPs, enquanto estes consideram mais impossível (p = .005; ra = 2.4) a
sobrevivência da alma ou do espírito.Os EXPs também se mostram mais crédulos
no poder dos cristais (p = .035; ra = 2,1), nos pêndulos (p = .021; ra = 2,3) e na
astrologia (p = .014; ra = 2,4) do que os NEXPs. Além disso, significantemente
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mais EXPs afirmam terem praticado ou praticarem técnicas mentais (p = .000;
ra = 3.7), além de terem feito ou fazerem uso de drogas ou substâncias que
provocam expansão da consciência significantemente mais (p = .002; ra = 3.1)
do que os NEXPs.

Também significantemente mais EXPs consultaram cartomantes ou
tarólogos (p = .009; ra = 2.6) e médiuns clarividentes ou paranormais (p = .005;
ra = 3.1) do que os NEXPs.

EXPs creem mais na existência de percepção extra-sensorial (p = .007; ra
= 2.1) do que NEXPs. Esse dado corrobora os resultados anteriores sobre a
influência da crença na performance em testes de percepção extra-sensorial
(ex.: Schmeidler & Murphy, 1946). No entanto, vale ressaltar que apesar de os
EXPs acreditarem “que a mente tem a capacidade de captar informações de
outras mentes e/ou do ambiente sem a utilização da visão, da audição, do tato,
do paladar ou do olfato” (cf. a ESP é descrita no Q-PRP, questão 10),  essa
crença não parece garantir ou implicar a vivência de experiências anômalas,
uma vez que 26,6% dos EXPs (N = 253) não creem em percepção extra-sensorial
e 30,8% dos NEXPs (N= 53) acreditam nessas capacidades mentais. Os dados
mostram ainda que os EXPs têm mais dúvidas (ra = 2.4) sobre a existência da
psicocinesia (“...poder da mente sobre a matéria, ou seja, que a mente é capaz,
por exemplo, de movimentar objetos sem que estes sejam tocados ou sem usar
qualquer força física conhecida”, como a PK é descrita no Q-PRP, questão 11)
que os NEXPs, que desacreditam mais em psicocinesia (ra = 3.4). Portanto,
não parece residir na crença na capacidade mental para a realização de eventos
extra-sensório-motores a chave para a vivência de experiências psi. Outros
fatores certamente concorrem como “facilitadores” dessas vivências.

O cruzamento entre variáveis do perfil dos EXPs mostra que dentre aqueles
que creem em ESP e PK acreditam significantemente mais em pêndulos, cristais,
numerologia, astrologia e reencarnação; consideram como certa a sobrevivência
da alma após a morte e fizeram uso ou praticaram técnicas mentais
significativamente mais do que os EXPs que não creem em ESP e PK. Se os
EXPs fazem ou fizeram significantemente mais uso de drogas ou substâncias
que provocam expansão da consciência do que os NEXPs, curiosamente, há
EXPs que usam/usaram essas substâncias que creem significativamente menos
na existência da percepção extra-sensorial do que os EXPs que não as utilizam,
apesar de acreditarem significantemente mais nas práticas alternativas
mencionadas acima. Não foi encontrada diferença significante entre os EXPs
usuários ou não de drogas/medicamentos, quanto à crença ou não na PK.

Esses dados vão ao encontro dos resultados encontrados em outros
estudos (Haraldsson, 1981; Tobacyk & Mildford, 1983) e das considerações de
Palmer (1979) sobre o que ele chama de “preditores de psi”, ou seja, crenças ou
práticas que parecem estar associadas ou facilitar experiências anômalas extra-
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sensório-motoras. As crenças e práticas apontadas pelos respondentes do Q-
PRP mostram que o perfil dos EXPs é bem mais propenso a psi, aberto a práticas
que têm se mostrado como facilitadoras ou condutoras dessas experiências
(Mishlove, 1983). Pode-se dizer que esse dado é coerente com a disponibilidade
para experiências psi demonstrada pelos EXPs, porém não há como afirmar
com certeza se isto serviria como um “preditor” de experiências anômalas extra-
sensório-motoras, ou se seria uma consequência da atitude de abertura que os
EXPs têm para com as vivências psi.

Não foi encontrada diferença significante quanto à busca de auxílio de
psicólogos, psiquiatras e psicanalistas por parte de EXPs. Esse dado isolado
não permite fazer inferências sobre a saúde mental dos respondentes, mas é
interessante na medida em que parece contradizer a ideia de que EXPs sofreriam
de algum tipo de psicopatologia, como se divulgava no Brasil principalmente nas
décadas de 1950 a 1970 (Friederichs, 1977, 1980; Hess, 1987; Quevedo, 1973).
No entanto, verificou-se que dentre os EXPs, aqueles que acreditam
significantemente mais em cristais, pêndulos, numerologia, astrologia e
consultaram significantemente mais médiuns ou paranormais, tarólogos,
astrólogos, quiromantes e jogadores de búzios, além de serem os que de modo
significativo mais praticam técnicas mentais, são os que mais consultaram ou
recorreram ao auxílio de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas – não somente
a um desses profissionais, mas a todos eles. Isto talvez ocorra por causa da
importância que os EXPs dão ao seu “mundo psicológico”, reflexo da
disponibilidade para observação e atenção às capacidades mentais e por isso
se mostrariam mais abertos à procura de profissionais da saúde mental. No
entanto, não é possível fazer qualquer afirmação categórica a esse respeito,
pois não foi coletada informação suficiente que permitisse avaliar a saúde mental
da amostra e seus motivos para a busca de informação, ajuda ou
aconselhamento.

4.4- Conteúdo e formato das experiências
O sono aparece como estado propício para experiências extra-sensoriais,

uma vez que 71,9% dos EXPs disseram ter tido pelo menos um sonho bem
claro e específico com algum fato ocorrido antes, durante ou depois do momento
em que estava sonhando, sem que tivesse conhecimento do fato previamente
ou não estivesse esperando que aquilo acontecesse, sendo esta a experiência
mais relatada dentre todas as vivenciadas pelos EXPs.

As experiências psi dos EXPs incluíram ou referiram-se especialmente a
pessoas da família ou outras com as quais o respondente tem um laço afetivo.
Esse dado sugere – corroborando outras pesquisas (ex.: Rhine, 1965; Palmer,
1979) – que o laço afetivo seria um aspecto importante para a ocorrência de
algum tipo de troca de informação anômala entre as pessoas. Embora esse
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laço pareça facilitar a experiência de percepção extra-sensorial, não é, contudo,
imprescindível uma vez que, de acordo com os dados, os EXPs também tiveram
experiências anômalas extra-sensoriais com desconhecidos. Por exemplo,
33,2% disseram terem tido um sonho precognitivo com um desconhecido, sendo
que 73,8% desses vivenciaram isso mais de uma vez.

As experiências que envolvem parentes, amigos e conhecidos são
interessantes na medida em que facilitam que o experienciador confirme a
informação supostamente adquirida por meios anômalos extra-sensoriais a
respeito de um fato envolvendo pessoas próximas. Ainda que se trate de uma
validação subjetiva do sonho, intuição ou alucinação vivenciados, “constatar”
aquela informação prevista ou pré-conhecida dá grande peso à experiência
anômala, que para o experienciador tem status de realidade objetiva. Mais que
um caráter subjetivo, por vezes essas experiências demonstram ter um caráter
objetivo e utilitário na medida em que as pessoas alegam que foram salvas ou
poderiam ter sido salvas porque alguém teve uma experiência psi com elas,
como um “aviso” (9,5% dos respondentes, N = 306) ou mesmo as próprias
experiências psi de EXPs ajudaram a solucionar algum problema ou salvaram a
si ou a uma outra pessoa de algum evento trágico (9,1% e 15% dos EXPs, N=
253, respectivamente). Curiosamente, as experiências psi extra-sensoriais
apontadas pelos EXPs referiram-se mais a conteúdos positivos do que a
negativos, diferentemente de outros estudos nos quais as experiências se
referiam principalmente a situações de crise, em especial de morte (ex.: Rhine,
1965).

4.5- Experiências psi e mudança de crenças e de atitudes
Os dados apontam de modo significativo a influência das experiências psi

nas crenças e atitudes dos EXPs, especialmente daqueles que atribuem suas
experiências psi a agentes sobrenaturais ou religiosos, como Deus, Espírito
Santo, Anjo da Guarda, espíritos desencarnados, seres elementais ou demônio.
Dentre os EXPs (N = 253), 20,15%  disseram ter passado a acreditar mais em
Deus por causa de suas experiências psi. E 2 dos NEXPs também passaram a
acreditar mais em Deus porque tomaram conhecimento de experiências psi de
outras pessoas (uma precognição, por exemplo) que os envolvia.

Há EXPs que dizem ter mudado de religião ou que não tinham religião e
adotaram uma por causa de suas experiências psi. Dentre os que especificaram
a mudança ocorrida, verifica-se que dentre os 15 EXPs que disseram ter mudado
de religião, 5 tornaram-se espíritas, e dentre os 6 respondentes que disseram
não ter religião e, por causa de suas experiências psi adotaram uma, 1 tornou-
se espírita e 1 diz ser simpatizante da Umbanda. Este dado é muito interessante
porque as religiões mediúnicas como o espiritismo e a Umbanda são sistemas
de crença que acolhem as experiências anômalas extra-sensório-motoras,
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oferecendo explicações acessíveis e reconfortantes para os experienciadores
acerca de suas vivências psi. Há, nessas religiões, uma exaltação daqueles que
manifestam “habilidades mediúnicas”, ao contrário de outras religiões, como a
católica. Talvez por isso 33 respondentes que indicaram pertencer ou compartilhar
de uma mistura de crenças e posturas religiosas (exs.: 10  se disseram “católicos
espíritas kardecistas”; 2, “católicos budistas”; 1, “evangélico kardecista”; 1,
“kardecista ateu”; 1, “judeu candomblecista). Vale ainda observar que os EXPs
católicos foram os que menos consideram que sua religião os ajude a lidar com
suas experiências psi.

Os EXPs (N=253) ainda indicaram diversas mudanças de atitude ou
sentimentos em relação a diversos aspectos da vida. Para citar apenas alguns
aspectos mais apontados: 36,7% em relação si mesmos; 29,6% em relação à
vida (significado, propósito, juventude, saúde); 28,5% em relação à família e
amigos; e 23,3% em relação a medo da morte, envelhecimento, dor. E quanto a
comportamentos, também para citar apenas alguns dados mais apontados:
23,3% passaram a estudar mais para compreender suas experiências psi; 21,3%
passaram a fazer mais orações; 13% passaram a praticar mais a caridade; 4%
passaram a acender velas, tornaram-se ou deixaram de ser (mais)
supersticiosos.

4.6- Experiências psi e tomada de decisão
Dentre os EXPs (N = 253) que disseram ter tomado decisões por causa

de suas experiências psi: 22,5% referiram-se à escolha do estilo de vida, dos
ideais, dos propósitos ou objetivos de vida; 17,4% à escolha de um amigo ou
círculo de amigos; 15,4% à escolha de quem namorar ou “ficar”, casar-se ou
não casar-se, divorciar-se; 14,6% à escolha de ir, ficar ou desistir da escola ou
faculdade, ou que curso fazer; dentre outros tipos de decisão. No entanto, 36,8%
dos EXPs assinalaram que nenhuma de suas experiências psi influenciou suas
decisões.

Um dos NEXPs indicou que o fato de saber da experiência extra-sensorial
de uma outra pessoa que o envolvia influenciou-o na “escolha de ir, ficar ou
desistir da escola ou da faculdade ou a decisão sobre que curso fazer”.

4.7- Atribuição de causalidade
O cruzamento dos dados sugerem que mudanças de atitude e tomadas

de decisão associadas a experiências psi dependem do sentido que os EXPs
lhes atribuem. Certamente o caráter desafiador das experiências anômalas extra-
sensório-motoras provocam a busca de justificativas internas ou externas na
tentativa de compreendê-las por meio de sua interpretação em termos causais.
A vivência de experiências anômalas, desafiadoras que são da ordem espaço-
temporal estabelecida pode provocar uma dissonância cognitiva tal que seus
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experienciadores se sintam impelidos a rever certos conceitos e mudar certas
atitudes diante dessas vivências. Obviamente não foi possível medir a força das
atitudes dos respondentes frente a suas crenças antes das experiências psi
para saber quão cristalizadas eram ou se havia alguma “frouxidão” que facilitasse
as transformações.

Para cada experiência anômala extra-sensório-motora explorada pelo Q-
PRP, foi apresentada uma lista de dez itens para que os EXPs assinalassem a
que causa atribuíam sua(s) experiência(s): mensagem ou ação de Deus;
mensagem ou ação do Espírito Santo; mensagem ou ação do Anjo da Guarda;
mensagem ou ação de espíritos desencarnados, poder da mente, mensagem
ou ação de fadas, gnomos ou outros seres elementais/sobrenaturais; mensagem
ou ação do demônio; coincidência; e outras causas a serem especificadas pelos
respondentes. Todas as alternativas apresentadas para a atribuição de
causalidade foram apontadas como causa de pelo menos uma das experiências
investigadas. Constatou-se que vários EXPs atribuíram causas de diferentes
naturezas para um mesmo tipo de experiência. Ainda que os EXPs  acreditem
mais em ESP e PK do que NEXPs, ao serem observadas as atribuições de
causalidade para as experiências psi vivenciadas, percebe-se que estas não se
concentram na alternativa “poder da mente”, sendo realizadas outras atribuições,
em especial as de caráter religioso ou sobrenaturalista. Isto ocorreu
provavelmente porque os sistemas religiosos oferecem uma série de explicações
para tudo e intensificam a sensação de controle sobre as situações, o que ajuda
a manter/elevar a autoestima, evitando o desconforto provocado pela lacuna de
significação (Spilka, Shaver & Kirkpatrick, 1997).

Apesar de não ter sido oferecida possibilidade de os respondentes
assinalarem mais de uma alternativa, a escolha de mais de uma atribuição para
as experiências psi ocorreu de forma espontânea e foi recorrente. Essa “múltipla
atribuição de causalidade” deveu-se, provavelmente, aos diferentes contextos e
cenários das experiências vivenciadas que certamente influenciaram em seu
processo de significação.

Há coerência de um modo geral entre a adesão, crença ou postura religiosa
e grau de religiosidade dos EXPs e as atribuições que realizaram para suas
experiências psi: evangélicos (ra = 7,4) atribuíram “muito significantemente” mais
ao Espírito Santo suas experiências de percepção extra-sensorial em vigília com
um fato (p = .000) do que EXPs de outras crenças ou posturas religiosas; católicos
(ra = 3,0) e evangélicos       (ra = 4,8) atribuem significantemente mais (p = .000)
suas experiências de sonho precognitivo a Deus do que EXPs de outras crenças
ou posturas religiosas,  e  atribuem significantemente menos (p = .002) essas
suas experiências a espíritos desencarnados (ra = -3,0 e ra = -2,0,
respectivamente); católicos (ra = 2,4) atribuem suas experiências de sonho
precognitivo significantemente mais à coincidência do que EXPs de outras
crenças ou posturas religiosas; espíritas kardecistas (ra = 4,8) atribuem “muito
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significantemente” mais suas experiências de percepção extra-sensorial em vigília
com um fato a espíritos desencarnados (p = .000) do que EXPs de outras crenças
ou posturas religiosas, ao passo que agnósticos (ra = 3,4) atribuem
significantemente mais (p = .003) suas experiências desse tipo ao poder da
mente do que os demais respondentes; agnósticos e ateus tendem a fazer
consistentemente  mais atribuições “naturalistas” para suas experiências
anômalas extra-sensório-motoras do que os EXPs religiosos. No entanto, há as
exceções: houve EXPs religiosos que fizeram atribuições naturalistas e houve 3
agnósticos e 1 ateu que fizeram atribuições a espíritos desencarnados e a seres
elementais. Apesar das exceções, pode-se dizer que as atribuições realizadas,
de um modo geral, coerentes com a crença, adesão/postura religiosa dos EXPs.

Há quem veja nas mínimas ocorrências cotidianas algo de “paranormal”
ou “sobrenatural”. A esse tipo de pessoa o psicólogo brasileiro Wellington Zangari
(2002) chama paranormófilos. Essas pessoas certamente vivem várias
experiências psi no cotidiano, com roupagem e interpretação coerentes com
seu repertório cultural e visão de mundo. Contrapondo os paranormófilos de
Zangari, destacam-se os que a autora deste trabalho chama de
paranormofóbicos: aqueles que rejeitam a priori a possibilidade de que uma
vivência ou fato de característica anômala possa ser talvez fruto de algum
processo efetivamente anômalo de interação entre o ser humano e seu meio – o
que inclui outros seres humanos. A importância de se levar em conta a postura
dos paranormófilos de Zangari e a dos paranormofóbicos referidos pela autora
desta pesquisa é que sua predisposição para aceitar ou rejeitar eventos anômalos
influencia na atenção que colocam em cada uma de suas vivências, em cada
fato de seu dia a dia. Isto faz toda a diferença no processo de escolha de uma
explicação que dê sentido à experiência desafiadora. Não se pode dizer se há
EXPs pertencentes a um ou ao outro grupo de pessoas, mas o fato é que –
como já mencionado – os EXPs se mostraram significantemente inclinados a
práticas e/ou crenças que “encapsulam” psi.

4.8- Opiniões e sentimentos acerca das experiências psi
As atitudes dos EXPs frente às experiências psi se mostraram

estreitamente relacionadas com as atribuições de causalidade realizadas na
tentativa de encontrar significado para essas vivências.

EXPs que atribuem suas experiências ao demônio, tendem a ter mais
medo de suas experiências psi e querem se livrar delas; outros, ainda, têm
medo desses “fenômenos” e não gostam nem de ouvir falar sobre eles. Há, no
entanto, EXPs que, mesmo tendo atribuído suas experiências a agentes
supostamente bons, têm esses mesmos sentimentos ruins em relação a psi.
Nesses casos, as experiências psi desses EXPs parecem se encaixar num
sistema de crenças – por exemplo, o evangélico – que encara as experiências
como uma espécie de castigo divino ou de manifestação maléfica. Apesar de
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atribuírem experiências psi a Deus ou ao Espírito Santo, foram os que mais
consideraram as pessoas que vivenciam essas experiências como demoníacas.
Além dos evangélicos, dentre os católicos – em menor proporção – encontra-se
quem atribua suas experiências a Deus e considerem as pessoas que passam
por essas experiências como demoníacas.

Dentre os EXPs (N=253), 9,5% assinalaram que não gostam de comentar
suas experiências com outras pessoas com medo de serem considerados
malucos ou ridículos; e 1,6% dos EXPs consideram as pessoas que relatam
experiências psi loucas. Essa opinião pode não estar fundamentada de fato
naquilo que pensam esses EXPs, mas talvez procure atender a um julgamento
social esperado. Essa questão do Q-PRP está redigida em terceira pessoa, por
isso pode ser que os EXPs considerem loucas as outras pessoas que vivenciaram
psi, mas não eles próprios. Mais uma vez, esta é apenas uma especulação que
mereceria uma investigação mais aprofundada.

Os dados mostram ainda que diferentemente dos 7,9% que temem suas
experiências psi, 32,4% dos EXPs (N = 253) consideram que as pessoas que
vivenciam experiências extra-sensório-motoras têm um dom especial e 47,4%
consideram que essas experiências ou fenômenos são provas da existência de
um mundo espiritual. Aliás, é interessante verificar que, apesar de não terem
vivenciado experiências psi, 24,5% de NEXPs (N = 53) também considerem as
experiências psi como provas da existência de um mundo espiritual. Isto reflete
a proximidade pelo menos semântica dessas experiências cotidianas aos
referenciais religiosos disponíveis. Vale salientar ainda que dentre os NEXPs (N
= 53), 3,8% indicaram que apesar de nunca terem vivenciado experiências psi,
souberam de vários casos ocorridos com outras pessoas e esses casos os
impressionaram tanto que influenciaram suas crenças religiosas. Mas os
resultados deixam claro que a grande força transformadora encontra-se na
vivência propriamente dita das experiências anômalas extra-sensório-motoras.

Aparentemente, os EXPs que consideram as experiências psi como fruto
de um dom especial encontram nelas aspectos positivos e transformadores,
assumindo psi como algo relevante e bom para suas vidas. Isto pode ser percebido
nos dados referentes à influência das experiências anômalas extra-sensório
motoras na tomada de decisões e nas mudanças de crenças e atitudes dos
EXPs. De fato, como mencionado anteriormente, os EXPs (religiosos ou não)
apontaram mudanças de atitude em relação a diversos aspectos, o que mostra
que as experiências psi, mesmo que se restrinjam a fatos psíquicos, não são
inócuas, tendo uma série de consequências psicossociais.

4.9- Bem-estar subjetivo: EXPs vs. NEXPs
Para a verificação de possíveis diferenças entre EXPs e NEXPs em relação

aos índices de bem-estar, utilizou-se o teste t para duas amostras independentes,
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uma vez que se tratava de comparar as médias obtidas nos três fatores que
compõem a escala de bem-estar utilizada (afetos positivos, afetos negativos e
satisfação com a vida). Constatou-se diferença significante entre as médias de
EXPs e NEXPs para o fator afetos negativos, o que indica a tendência de que
EXPs tenham maior nível de afetos negativos, portanto menor nível de bem-
estar subjetivo do que NEXPs (t = -3,125, df = 303, p = 002). O teste de Levene
apontou homegeneidade das variâncias para as variáveis “afetos positivos” (p =
.673) e “afetos negativos” (p = .232). Como a variância para a variável “satisfação
com a vida” não se demonstrou homogênea (p = .023), utilizou-se um teste não-
paramétrico para a sua avaliação, o “U” de Mann-Whitney que, por sua vez, não
apontou diferença significativa entre os grupos na variável “satisfação com a
vida” (p = .380) e corroborou os resultados para as diferenças entre os grupos
nas variáveis “afetos positivos” (p = .061) e “afetos negativos” (p = .001).

Há que se considerar que não foi feita nenhuma indagação sobre os
sentimentos dos EXPs no momento ou após suas experiências anômalas de
tipo extra-sensório-motor. Desta forma, a possível associação entre bem-estar
subjetivo e a vivência de experiências psi investigada nesta amostra aponta uma
tendência, mais do que um dado conclusivo sobre essa possível correlação.
Nessa perspectiva, os NEXPs foram considerados como uma espécie de grupo
controle.

EXPs apontaram que a religião pode servir como um recurso de coping,
ao assinalarem que ela os ajuda a lidar com suas experiências e a entendê-las
(questão 32.8 do Q-PRP). Isto pode se dever ao fato de a sensação de falta de
controle da situação inusitada provocada por uma ocorrência/experiência anômala
poder ser “resolvida” com a realização de uma atribuição externa, referente a
agentes sobrenaturais, dadas as características das experiências. No entanto,
o recurso à religião também pode ajudar a nutrir o medo em relação à vivência
psi, aumentando o estresse negativo que elas causam. Mesmo aqueles que
têm uma atitude positiva em relação a experiências psi devem ter passado por
situações estressantes por conta de suas experiências, uma vez que estas
levaram, como foi visto, a mudanças de atitudes e crenças, o que exige grande
esforço cognitivo e emocional por parte de quem sofre esse processo. Seria
necessário conhecer mais características psicológicas do EXPs enquanto
atribuidores, seu contexto cultural e o contexto das experiências para que se
pudesse fazer qualquer afirmação sobre a possível influência das experiências
psi nos seus níveis de bem-estar subjetivo. Não há como saber, por meio dos
dados coletados, exatamente qual seria a direção dos efeitos das experiências
anômalas vivenciadas no que diz respeito ao estresse provocado por elas. Pode-
se especular, contudo, que o modo de encarar as experiências e essas
transformações ou “interferências” ajudará a determinar, certamente, o tipo de
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estresse que elas causam.  Apenas um estudo longitudinal poderia verificar se
esta especulação procede.

Cabe ainda comentar que talvez seja interessante aplicar a Escala de Bem-
Estar Subjetivo antes do Q-PRP, e não o contrário como foi feito, pois o
questionário inevitavelmente evocou lembranças e, certamente, afetos, o que
pode ter influenciado os EXPs no momento da aplicação da escala.

5. Considerações finais
A prevalência de experiências psi encontrada mostra que essas vivências

ocorrem de modo bastante expressivo e, longe de serem inócuas, provocam
mudanças em crenças e atitudes e têm relevância social na vida cotidiana dos
EXPs.

O estudo realizado partiu de alguns questionamentos e suscitou outros,
dentre eles: Em que medida – e por quanto tempo – as experiências psi afetam
o bem-estar subjetivo de seus experienciadores? Até que ponto essas
experiências têm a ver com ilusão? Como diferenciar relatos de experiências
anômalas relacionadas a psi e delírios resultantes de distúrbios mentais? Estas
são perguntas para as quais o estudo aqui apresentado não tem respostas.
Esses questionamentos advêm principalmente das limitações que o método
escolhido para esta pesquisa impõe. Os dados coletados e analisados mostram
um “retrato instantâneo” de experiências e aspectos a elas associados. Os
resultados são sugestivos, apontam tendências, mas não podem ser
generalizados. A busca de sentido para as associações encontradas fez surgir
perguntas que “solicitam” outros recursos e métodos de investigação
complementares, como entrevistas em profundidade e especialmente estudos
longitudinais que possibilitariam o acesso ao contexto das experiências, à
evolução de seus efeitos, às características psicológicas individuais dos EXPs
e outras possíveis diferenças e semelhanças entre NEXPs e EXPs que este
estudo não tenha conseguido contemplar. No entanto, ainda que não se possa
generalizar os resultados obtidos, eles mostram a relevância das experiências
investigadas e são fortes indicativos da importância de considerá-las e aprofundar
seu estudo. Desta forma, a Psicologia Anomalística, brevemente apresentada
no início deste artigo, mostra-se como área promissora de pesquisa que pode
subsidiar a prática clínica de psicólogos e de psiquiatras de modo que não sejam
feitos diagnósticos apressados ou preconceituosos, relegando a priori ao plano
da psicopatologia, por exemplo, certos relatos apresentados por seus clientes
ou pacientes. Experiências anômalas são relatadas por grande parcela da
população – senão por sua grande maioria (82,7%; N = 306), como mostra esta
pesquisa – donde se pode inferir que tais experiências não estariam
inescapavelmente relacionadas à loucura ou ao desequilíbrio. Obviamente dados
precisos sobre a saúde mental de EXPs e NEXPs em contraste só poderão ser
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verificados com avaliações clínicas. Mas é importante destacar que, do ponto
de vista subjetivo, importa compreender os contextos das experiências psi (e
demais experiências anômalas), suas motivações e interpretações. Para isto, é
preciso saber ouvir os sujeitos dessas vivências.

Espera-se que a divulgação dos resultados deste trabalho ajude a
sensibilizar pesquisadores e educadores da área da Psicologia – e também de
outras áreas da saúde – para a importância da investigação e do estudo das
experiências anômalas, uma vez que é conhecida a falta de informação a respeito
desse tema nos cursos de formação profissional da área em nosso país e mais
escassa ainda é a produção de pesquisa nesse campo. Vale destacar o
estabelecimento de linha de pesquisa nessa área no Departamento de Psicologia
Social e do Trabalho no Instituto de Psicologia da USP, onde, pelo esforço pioneiro
do Prof. Dr. Wellington Zangari, a partir de 2009 têm sido oferecidas as disciplinas
“Experiências Anômalas I: Introdução crítica à Psicologia Anomalística e suas
relações com a Psicologia Social” e “Experiências Anômalas II: Psicologia
Anomalística e Processos Psicossociais Básicos” para alunos de pós-
graduação, o que tem ampliado a produção de pesquisas das experiências
anômalas. Mas além das pesquisas, é importante que estudantes de Psicologia
e profissionais da área – além dos demais profissionais da saúde e assistência
social – se preparem para lidar, sem preconceitos, com esse tipo de experiências
quando elas lhes forem apresentadas em sua prática profissional, a fim de que
saibam identificá-las e possam ajudar as pessoas a lidarem com suas vivências
anômalas, ou seja, a administrar o(s) impacto(s) que elas causam em suas
vidas. Essa sensibilização, que deve ser feita sem a perda do rigor científico, é
tarefa motivada pelo fato de as experiências anômalas extra-sensório-motoras
ocorrerem insistentemente no cotidiano e se mostrarem psicologicamente
relevantes.
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