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• • • • • Fatores da personalidade e experiências anômalas contemporâneas

Personality factors and contemporary anomalous experiences

Factores de personalidad y experiencias anómalas contemporáneas

Leonardo Breno Martins1

Wellington Zangari2

Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo

Resumo: Experiências anômalas constituem desafio explicativo para a psicologia, sobre
como e por que ocorrem, além de sinalizarem lacunas de conhecimento sobre o
funcionamento psicológico, como as alucinações em populações não-clínicas e eventuais
características subjacentes de personalidade. Objetiva-se investigar amostras de pessoas
que alegam ter experiências anômalas, caracteristicamente contemporâneas, quanto a
características de personalidade a partir do Modelo dos 5 Grandes Fatores (Modelo Big
Five). São comparados 46 protagonistas em relação a grupos controle pareados, a partir
do inventário de personalidade NEO PI-R. Conclui-se que as experiências não podem ser
prontamente associadas a tendências de personalidade hipotetizadas, com dificuldades
emocionais no enfrentamento da realidade (N), busca por sensações (E5) e tendências
fantasistas (O1). No entanto, os achados são relativos a outros fatores e facetas
apresentam também elementos interessantes para discussão. Pela associação entre
experiências anômalas contemporâneas e características de personalidade, surgem novas
possibilidades para a compreensão de vivências subjetivas, pouco convencionais como
essas.

Palavras-chaves: traços de personalidade; experiências anômalas; teorias.

Abstract: Anomalous experiences are often an explanatory challenge for psychology

about how and why they occur, in addition to signaling gaps in knowledge about human

psychological functioning, such as about hallucinations in non-clinical populations and

possible underlying personality characteristics. The research aimed to investigate

samples of persons who claim characteristically contemporary anomalous experiences

about personality traits from the Big Five Model. 46 experiencers with matched control

groups using the personality inventory NEO PI-R are compared. It was concluded that

the experiences can not readily be associated with initially considered personality

tendencies such as emotional difficulties in coping with the reality (N), excitement seeking

(E5) and fantasist tendencies (O1). However, findings related to other factors and facets

also present interesting elements for discussion. Given the association between

contemporary anomalous experiences and initially unsuspected personality traits, new

possibilities arise for the understanding of unconventional subjective experiences.

Keywords: personality traits; anomalous experiences; theories.
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Resumen: Las experiencias anómalas constituyen un desafío para la psicología, sobre

cómo y porqué ocurren, además de indicar lagunas en el conocimiento sobre su

funcionamiento psicológico, como las alucinaciones en población no clínica y las

eventuales características subyacentes de la personalidad. El objetivo principal de

este estudio es investigar  muestras de personas que dicen tener experiencias anómalas,

característicamente contemporáneas así como los rasgos de personalidad según el

modelo de los 5 Factores Principales ( Modelo Big Five). Se comparan 46 participantes

en relación a un grupo de control pareados por Inventario de Personalidad NEO PI-R.

Se concluye que las experiencias no pueden ser fácilmente asociadas a los rasgos de

personalidad hipótetizados, con dificultades emocionales para hacer frente a la realidad

(N), búsqueda de sensaciones (E5) y tendencias fantasiosas (O1). Sin emnargo, los

resultados relacionados con otros factores y facetas también muestran elementos

interesantes para la discusión. Por la asociación entre las experiencias anómalas y

las características de personalidad, surgen nuevas posibilidades para la comprensión

de las experiencias subjetivas, poco convencionales como estas.

Palabras claves: rasgos de personalidad; experiencias anómalas; teorías.

Introdução

Ao longo da história, sempre foram relatadas experiências extraordinárias e
impactantes na vida de seus protagonistas e na cultura onde ocorrem. Exemplos
incluem as chamadas “experiências fora do corpo”, “premonições”, “experiências
de quase-morte”, “êxtases místicos”, lembranças de “vidas passadas”, “curas
espirituais”, contatos com “entidades sobrenaturais” e outros episódios subjetivos
de alguma forma associados ao “paranormal”. Em anos recentes, foi cunhado o
termo “experiências anômalas” para agrupar tais vivências em algo divergentes
do estabelecido cientificamente ou do consenso cultural sobre a realidade, embora
sem relação obrigatória com a patologia ou a anormalidade (Cardeña, Lynn &
Krippner, 2000).

A despeito de sua heterodoxia enquanto objeto de estudo sistemático, a
relevância das experiências anômalas para a psicologia e áreas próximas pode
ser sintetizada em três direções. De início, as experiências são pessoal e
culturalmente impactantes, além de altamente prevalentes (e.g., foram reportadas
por 82,7% dos 306 estudantes e trabalhadores brasileiros investigados por
Machado, 2010). Por seu turno, as teorias científicas permanecem bastante
incompletas ao desconsiderar tais experiências, dado que sinalizam lacunas de
conhecimento sobre o funcionamento psicológico (e.g., sobre alucinações em
populações não-clínicas, sobre o papel de traços de personalidade na edificação
dos episódios). Delineia-se também uma relevância clínica, dado que protagonistas
podem receber diagnósticos equivocados de profissionais de saúde despreparados
para lidar com os episódios. Complementarmente, alguns tipos de experiências
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anômalas podem favorecer uma positiva, radical, acelerada e estável reestruturação
da vida do protagonista (Cardeña & cols., 2000; Menezes Júnior & Moreira-Almeida,
2009; Machado, 2010; Martins, 2011; Moreira-Almeida & Cardeña, 2011).

Cabe também mencionar que o estudo psicológico de experiências anômalas
e de seus protagonistas não necessita rejeitar ou partilhar de crenças religiosas,
esotéricas ou quaisquer outra que possa acompanhá-las ou fundamentá-las no
cotidiano da cultura. Tampouco é necessário crer ou descrer na realidade “objetiva”
dos episódios. Ao considerarem-se as experiências como realidades subjetivas,
os dados derivados de seu estudo podem ser contemplados pela Psicologia como
quaisquer outros com os quais tal ciência habitualmente lida (Almeida & Lotufo,
2003).

Uma categoria contemporânea, complexa e curiosa de experiências
anômalas, ainda muito pouco pesquisada no Brasil, reúne alegadas interações
com “seres alienígenas” e “objetos voadores não-identificados”, que serão aqui
chamadas simplesmente de “experiências óvni” e que possuem elevada prevalência
em diversos contextos e populações, variando tipicamente entre 5% e 25%
(Schuessler, 2000).

É possível que o interesse imediato para a psicologia das diferenças
individuais recaia sobre os protagonistas dos episódios mais complexos,
subjetivamente impactantes e aparentemente afrontosos ao “senso comum”, como
aqueles em que pessoas bem adaptadas e sem indicadores de transtorno mental
(Bullard, 1989; Appelle, Lynn & Newman, 2000; Dewan, 2006; Martins, 2011)
relatam experiências intensas e sensorialmente ricas. Enquanto ilustração breve,
eis um trecho representativo extraído de uma longa entrevista com uma participante
deste estudo:

Em 1998, eu tive uma experiência de abdução [nome popular para alegados

sequestros por alienígenas] (....) Eu já começo a sentir uma coisa estranha, e

aí eu perdi a gravidade (....) Meu cabelo ia todo pra trás, sendo puxado pra

trás, como se eu estivesse em cima de uma tábua, só que em suspenso

[gesticula com a mão, sugerindo que o corpo flutuava] (...) Além de estar esse

“homem” [um dos alienígenas, visto primeiro] (...) existiam mais duas

“pessoas”(....) [O cativeiro era um lugar como se fosse um caixão de vidro,

mergulhado em um líquido, todo cheia de tubos, e sendo estudado realmente

(...) eu participei de uma experiência genética, onde foi criado algum ser

através de mim; esse ser existe em algum lugar [a voz começa a ficar

embargada e a expressão facial se torna chorosa] (...) eu estava dentro de

uma nave, isso eu tenho certeza.
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Dada a típica ausência de relações entre as experiências e transtornos
mentais, as hipóteses explicativas contemplam características psicológicas como
tendência a fantasiar (e.g., Powers, 1991), propensão a falsas memórias (Powers,
1991; e.g., Clancy, McNally, Pitman, Schacter & Lenzenweger, 2002; Holden &
French, 2002), tendência a dissociar e substratos neurológicos específicos (e.g.,
Holden & French, 2002), entre outras. Tais hipóteses se relacionam direta ou
indiretamente a características de personalidade, pois remetem a padrões
razoavelmente estáveis de comportamento dos protagonistas de experiências óvni.
Mas os achados a respeito, todos derivados de estudos em outros países, são
contraditórios (cf. revisões em Appelle & cols., 2000; Holden & French, 2002;
Hough & Rogers, 2007-2008). Alguns exemplos ilustram a controvérsia, sem a
pretensão de uma revisão exaustiva.

Parnell (1988) aplicou o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
e o Sixteen Personality Factors Test (16PF) em 225 pessoas que alegavam
experiências óvni e encontrou evidência de que seriam mais criativas, imaginativas,
divergentes, reservadas, desconfiadas e defensivas, especialmente em relação a
figuras de autoridade. Seriam particularmente mais sensíveis à crítica social, além
de possuírem tendências esquizotípicas e se sentirem mais socialmente distantes,
o que implicaria, entre outras possibilidades, em serem menos extrovertidas, menos
sociáveis e menos estáveis emocionalmente. Contudo, o autor ressalva a
dificuldade em determinar o quanto dessa desconfiança é antecedente ou
consequente dessas experiências.

Ao revisarem a literatura, French e outros (2008) sugeriram que protagonistas
de experiências óvni possuem perfil psicológico mais propenso à dissociação,
crenças em paranormalidade, sugestionabilidade, fantasias e falsas memórias.
Os autores replicaram os achados e adicionaram a tendência a alucinar. Por sua
vez, em oposição aos achados prévios, não apuraram susceptibilidade maior dos
protagonistas a falsas memórias.

Hough e Rogers (2007-2008) investigaram  a tendência à fantasia, inteligência
emocional e os cinco grandes fatores da personalidade em pessoas que alegam
ter sido abduzidas por alienígenas. Contrariando os achados iniciais de sua ampla
revisão de literatura, não encontraram diferença significativa em quase todos os
construtos, sugerindo que os alegados abduzidos possuem perfil psicológico
semelhante ao da população geral, ao menos quanto àquelas variáveis. A única
exceção foi o fator Conscienciosidade da personalidade, cujos escores entre os
abduzidos foram significantemente superiores aos do grupo controle. Os autores
hipotetizaram ser isso um esforço dos abduzidos em parecerem testemunhas
confiáveis. Por fim, sugeriram que as diferenças encontradas em outros estudos
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quanto a essas e outras variáveis se deveram a deficiências metodológicas sérias
como preconceito, observação tendenciosa, métodos inadequados e amostras
pequenas e unificadas, que não distinguiam abduzidos, contatados e testemunhas
de experiências simples.

Diante do exotismo das experiências óvni, da típica ausência de relações
com transtornos mentais, do papel potencial de traços de personalidade na
edificação dos episódios (especialmente os reincidentes e complexos), das críticas
metodológicas e achados contraditórios da literatura a respeito, da ausência de
estudos brasileiros sob esse recorte e do potencial do tema para descortinar
aspectos pouco compreendidos do funcionamento psicológico, delineia-se a
relevância de investigar protagonistas brasileiros dos episódios em relação a
características de personalidade. Agrega-se a tal relevância a possibilidade de
comparações transculturais a partir do acréscimo de achados brasileiros.

O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Modelo Big Five) constitui uma teoria
da personalidade baseada na psicologia do traço, que caracteriza a maioria das
publicações científicas atuais sobre personalidade (McCrae, 2006). Devido a isso
e ao prévio uso do Modelo em outros estudos sobre experiências óvni (e.g., Hough
& Rogers, 2007-2008), este foi escolhido para a presente pesquisa.

A psicologia do traço se vale exclusivamente de métodos quantitativos para
explicar as variações no funcionamento e desenvolvimento dos processos de
personalidade. Os traços não seriam comportamentos ou soma deles, mas
disposições globais e abstratas que resumem as tendências individuais. Assim,
os traços remetem a um conjunto de regularidades no comportamento e experiência
humanas (McCrae, 1982).

Achados empíricos diversos alcançaram consistentemente cinco grandes
fatores que comporiam a personalidade, na forma de padrões razoavelmente
estáveis de pensamento, sentimento e comportamento (Costa & McCrae, 2007). A
estrutura é composta por cinco fatores, cada qual possuindo seis facetas internas
que permitem uma compreensão mais refinada da organização psicológica em
questão. Por sua vez, os escores altos e baixos se relacionam a um continuum de
medidas possíveis de se fazer relativas a cada fator e faceta. Costa e McCrae
(2007) organizaram achados e definições dentro do Modelo Big Five, as quais
embasam as descrições a seguir.

O Neuroticismo (N - Neuroticism) diz respeito ao ajustamento emocional no
cotidiano. O fator remete à tendência a experimentar afetos negativos como medo,
tristeza, raiva, vergonha, culpa, nojo (com altos escores no fator) e a não
experimentá-los (baixos escores). Altos escores se relacionam também à propensão
para idéias irracionais, pouca habilidade para conter impulsos e para lidar com o
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estresse. Os baixos escores, por sua vez, se associam a estabilidade emocional e
habilidade maior em lidar com situações estressantes. Suas facetas internas são
Ansiedade (N1), Raiva (N2), Depressão (N3), Embaraço (N4), Impulsividade (N5)
e Vulnerabilidade (N6).

A Extroversão (E - Extraversion) se refere à sociabilidade, assertividade e
busca de excitação e estimulação. Pessoas com elevados escores em E tendem
a se apresentar alegres e bem dispostas, além de interessadas em ocupações
empreendedoras. Baixos escores caracterizam tendências mais difíceis de definir
como a ausência de extroversão ou como seu oposto. Suas facetas internas são
Acolhimento Caloroso (E1), Gregarismo (E2), Assertividade (E3), Atividade (E4),
Busca de sensações (E5) e Emoções Positivas (E6).

A Abertura a Experiências (O - Openness) se refere a uma disposição
psicológica à novidade, estando associada a imaginação ativa, independência de
julgamento, sensibilidade estética, atenção aos próprios sentimentos e curiosidade
intelectual. Desse modo, os escores mais elevados apontam para essas tendências
e os mais baixos para seus opostos. Suas facetas internas são Fantasia (O1),
Estética (O2), Sentimentos (O3), Ações Variadas (O4), Idéias (O5) e Valores (O6).

A  Amabilidade (A – Agreeableness) é uma dimensão interpessoal referente,
em seus escores altos, à predisposição para ser amistoso, empático, gentil e
complacente, enquanto escores baixos sugerem tendências pessoais mais
competitivas e “distantes”. Suas facetas são Confiança (A1), Franqueza (A2),
Altruísmo (A3), Complacência (A4), Modéstia (A5) e Sensibilidade (A6).

Finalmente, a Conscienciosidade (C – Conscientiousness) se refere ao senso
pessoal de autocontrole quanto a planejamento, organização e condução de tarefas,
o que a aproxima da escrupulosidade. Os baixos escores em C estão associados
à desorganização e a dificuldade em administrar os impulsos diante de propósitos
que requerem metodismo. As facetas internas são Competência (C1), Ordem (C2),
Senso de Dever (C3), Esforço por Realizações (C4), Autodisciplina (C5) e
Ponderação (C6).

Assim, o Modelo Big Five fornece elementos teóricos para a descrição ampla
de disposições de pensamento, emoção e comportamento dos protagonistas de
experiências óvni, podendo ser usado na tentativa de se compreender se e em
que dimensões os episódios podem se associar ou mesmo depender de tais
disposições.

Métodos

Amostras: O grupo experimental E1 reuniu 35 voluntários (20 mulheres e 15
homens; idades entre 25 e 59 anos, média 41,2, DP 9,81) que alegaram ter sentido
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ao menos uma experiência óvni na idade adulta e de contornos mais “simples”

(e.g., visões breves de “seres alienígenas” ou óvnis). Conexo a E1, o grupo controle
C1 reuniu 35 voluntários (20 mulheres e 15 homens; idades entre 24 e 59 anos,
média 40,3, DP 9,92) que reportaram ausência de experiências óvni em sua vida.
Foi feita a equivalência com E1 quanto à idade, gênero, região e escolaridade.
Em caráter exploratório, o grupo E2 reuniu 11 voluntários (6 mulheres e 5 homens;
idades entre 35 e 60 anos, média 50,5, DP 7,23) que alegaram ao menos uma

experiência mais “complexa” em idade adulta (i.e., abdução ou contato amistoso
com “alienígenas”). Conexo a E2, o grupo C2 reuniu 11 voluntários (6 mulheres e

Tabela 1 – Médias dos escores T nos fatores e facetas da personalidade
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Tabela 2 – Tabela dos valores p para fatores e facetas nos testes de normalidade

5 homens, idades entre 37 e 56 anos, média 47,2, DP 6,85) que reportaram
ausência de experiência óvni em sua vida. Foi feita a equivalência com E2 quanto
à idade, gênero, região e escolaridade.

Todos os voluntários foram recrutados em grandes centros urbanos da região
sudeste do Brasil, constituindo amostras de conveniência. Todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi analisada
e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo em 2010, sob o número do processo
2010.019.
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Material: Foi utilizado o teste NEO PI-R (Costa & McCrae, 2007), um
instrumento de autorrelato para avaliação dos cinco grandes fatores da
personalidade e suas seis respectivas facetas (modelo Big Five).

Hipóteses: Os grupos experimentais apresentariam escores significantemente
superiores a seus respectivos grupos controle em Neuroticismo (N), Fantasia (O1)
e Busca de Sensações (E5). Hipotetizou-se que tais fatores possam propiciar
episódios associados à invenção ou exagero de experiências (E5, por estar
associada a comportamentos exibicionistas e busca de estimulação), tendência a
fantasias (O1, por estar associada a fantasias ricas e à abertura a visões de

Tabela 3 – Resultados dos testes t-student para os fatores e facetas E1xC1
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mundo amplas e potencialmente heterodoxas), tendência a falsas memórias e

desejo por fugir da rotina entediante (N, por estar associada à tendência a fantasias,
falsas memórias e desejo por fugir da rotina entediante ou estressora; cf. também
Sánchez-Bernardos & Avia, 2003; Chan, Goodwin & Harmer, 2007; Hough &
Rogers, 2007-2008).

Resultados

Foi considerado α = 0,05 para todas as análises. Os dados da Tabela 1 a
seguir representam as médias dos escores T dos grupos experimentais e controle
em cada fator e faceta do Modelo Big Five.

Os valores p dos testes de normalidade de Anderson-Darling para as médias
por grupo são apresentados na Tabela 2.

Conclui-se que a maioria das variáveis apresenta evidência de possuir uma

distribuição normal, o que permitiu o uso de um teste paramétrico (t-student) para
sua comparação. Para as variáveis N2, N3, N5, N6, E1, E2, O6, A3, A4 e C5 da
comparação entre os grupos E1 e C1, além das variáveis N5 e E4 da comparação
entre os grupos E2 e C2, as quais não evidenciaram distribuição normal, foi usado
um teste não-paramétrico (Mann-Whitney). As Tabelas 3 e 4 apresentam os
resultados do teste t-student, com IC 95% para as respectivas diferenças.

Assim, houve evidência de que:
- Os escores do grupo E1 são significantemente superiores aos do grupo

C1 em Abertura à Experiência (O), Emoções Positivas (E6), Estética (O2) e Ações
Variadas (O4). Por sua vez, os escores de E1 são significantemente inferiores a
C1 em Esforço por realizações (C4) e Ponderação (C6).

- Os escores do grupo E2 são significativamente superiores aos do grupo

C2 em Abertura à Experiência (O), Assertividade (E3), Estética (O2), Sentimentos
(O3), Idéias (O5) e Valores (O6).

Para as facetas restantes, que não alcançaram distribuição normal em ao
menos uma das amostras em comparação, a Tabela 5 exibe os resultados do
teste Mann-Whitney, com IC 95% para as respectivas diferenças.

Assim, evidenciou-se que a pontuação do grupo E1 é significantemente

superior à do grupo C1 na variável Valores (O6). Evidenciou-se também que a
pontuação do grupo E2 é significantemente superior à do grupo C2 na Atividade
(E4). Desse modo, as hipóteses relativas a Neuroticismo (N), Fantasia (O1) e
Busca de Sensações (E5) foram refutadas em ambos os grupos.
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Tabela 4 – Resultados dos testes t-student para os fatores e facetas E2xC2

Discussão

Os achados sugerem que os protagonistas de experiências óvni investigados
tendem a ser mais abertos a experiências (fator O), o que pode abarcar idéias
menos convencionais, curiosidade intelectual, sensibilidade ao apelo estético,

preferência por novidades, valorização dos próprios sentimentos e independência
de julgamento. McCrae (1987) aponta que os escores em Abertura são
modestamente associados com níveis de educação e medidas de inteligência e
especialmente  em pensamento divergente e criatividade.
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Tabela 5 – Resultados dos testes de Mann-Whitney para facetas da personalidade

Os escores elevados no fator O também se associam tipicamente à
imaginação ativa. Contudo, a faceta Fantasia (O1), correspondente maior a essa
expectativa, não apresentou diferença significante em ambas as comparações
(E1/C1 e E2/C2), ao contrário do ocorrido em diversas pesquisas que utilizaram
medidas diretas para tendência à fantasia (e.g., French & cols., 2008) e em sintonia
com os achados negativos de Hough e Rogers (2007-2008) referenciados no
Modelo Big Five.

As facetas que destacam, dentro do fator Abertura, o grupo experimental
E1 em relação a C1 sugerem evidência de que, enquanto grupo, os membros
daquele se distinguem deste por tenderem a uma apreciação mais profunda pela
estética (faceta O2). Além disso, possuiriam uma maior disposição para atividades
diferentes, conhecer novos lugares e experimentar novas situações (faceta O4).
Finalmente, tenderiam mais fortemente à independência de julgamento, dispondo-
se mais facilmente ao reexame de normas e valores sociais, familiares, religiosos,
políticos etc. (faceta O6). Assim, diferentemente do que ocorreria para os devaneios
imaginativos relacionados à faceta Fantasia (O1), a maior abertura dos
protagonistas do grupo E1 parece residir em dimensões a princípio menos
propensas a facilitar a explicação das experiências óvni como derivadas de
propensões fantasistas.

Contudo, elevados senso estético, gosto pela variação e pelo
questionamento das convenções poderiam sugerir uma tendência dos protagonistas
ao deslumbramento, busca ou comoção diante de temas e experiências em algo
divergentes do consenso cultural e científico, especialmente no campo dos valores
(e.g., valores new age; cf. Martins, 2011), além de associados ao belo (e.g.,
estímulos celestes luminosos, seres angelicais, civilizações extraterrestres
utópicas), como é o caso dos supostos óvnis e alienígenas. Assim, poderiam se
tratar, enquanto grupo, de pessoas tipicamente mais propensas a considerar como

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 33, no 84, p. 162-178



174

efetivamente anômalos estímulos celestes em algo fascinantes e ambíguos, além
de encontrarem ali oportunidade para exercer uma tendência prévia ao
questionamento das convenções.

Como possibilidade alternativa (e menos parcimoniosa, pois parte da
ocorrência “independente” do extraordinário), ao contrário de serem resultado
dessas tendências prévias de personalidade, as experiências poderiam estimular
a abertura ao novo e ao belo, além do questionamento a convenções. Embora as
características de personalidade, dentro do Modelo Big Five, sejam consideradas
razoavelmente estáveis (Costa & McCrae, 2007), existem precedentes para sugerir
impactos transformadores de experiências anômalas sobre modos habituais de
comportamento (Menezes Júnior & Moreira-Almeida, 2009; Moreira-Almeida &
Cardeña, 2011).

Por fim, considera-se também a possibilidade de uma relação de mútua
influência entre disposições prévias de personalidade e experiências. Assim,
pessoas em algo mais propensas a tomar como anômalas experiências estranhas
poderiam ter nessas um reforço para se abrirem ainda mais ao belo, novo e não-
convencional.

O grupo E1 também se destacou quanto à faceta Emoções Positivas (E6)
do fator Extroversão. Assim, houve evidência de que os voluntários E1, enquanto
grupo, tendem a experimentar mais frequentemente “alegria”, “amor”, boa
disposição geral etc. Estudos têm demonstrado ser essa faceta a mais relevante
para a predição da vivência subjetiva da felicidade (Costa & McCrae, 2007, p.
18). Como, no dia a dia, os fatores e facetas da personalidade são um conjunto
dinâmico, Costa e McCrae sugerem que os achados sejam entrelaçados na
interpretação. Assim, é possível sugerir que tal boa disposição geral se combinaria
com a busca de novidade e questionamento, além da afetação pelo belo, para
interpretações positivas das experiências, como é o caso das interpretações
esotéricas (cf. Martins, 2011).

Finalmente, os escores do grupo E1 são significantemente inferiores aos
do grupo C1 em Esforço por Realizações (C4) e Ponderação (C6). Assim, há
evidência de que os voluntários controle, enquanto grupo, aspiram níveis mais
altos em suas atividades diárias e se esforçam mais para isso, sendo mais
diligentes, determinados e profissionalmente ambiciosos (C4). Por sua vez, seriam
também mais cuidadosos e deliberativos antes de tomarem decisões (C6). Desse
modo, surge como hipóteses para pesquisas futuras que protagonistas de
experiências óvni, como um grupo, e talvez também protagonistas de outros tipos
de experiências anômalas, seriam menos esforçados ou preocupados com o
sucesso tal como usualmente valorizado em nossa cultura, o que talvez componha
um quadro maior com valores e ambições divergentes sugeridos pelos escores
superiores em Valores (O6).
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Quanto ao grupo E2, houve evidência de escores mais altos, em relação a
seu respectivo grupo controle em Abertura (O), além de suas facetas Estética
(O2), Sentimentos (O3), Idéias (O5) e Valores (O6). Somado ao anteriormente
debatido para as diferenças entre os grupos E1 e C1 quanto a O, O2 e O6, além
da ausência de diferenças para Fantasia (O1), que também se aplicariam à
comparação entre os grupos E2 e C2, é possível acrescentar as implicações das
diferenças em O3 e O5. Então, os protagonistas do grupo E2 teriam maior
tendência à receptividade em relação aos próprios sentimentos e emoções,
considerando-os partes importantes da vida psicológica e experimentando-os de
modo mais intenso (O3), além de evidenciarem maior curiosidade intelectual, gosto
por desafios mentais e temas filosóficos, busca por aprendizado em áreas de
interesse e abertura mental para idéias novas e mesmo não-convencionais (O5).
Esses achados não confirmam os internacionais prévios (e.g., Parnell, 1988) sobre
abduzidos e contatados serem mais desconfiados, “fechados”, socialmente
distantes e “deslocados” em seu ambiente.

Houve evidência também de que os escores do grupo E2 são
significativamente superiores aos do grupo C2 em Assertividade (E3) e Atividade
(E4). Assim, os abduzidos e contatados teriam um perfil mais propenso à liderança,
dominância e independência (E3), além de agilidade, vigor, dinamismo, prontidão
e boa disposição, geralmente com rotinas movimentadas (E4). Dadas as
interações dinâmicas entre fatores e facetas, os abduzidos e contatados tenderiam
a exercer sua busca do novo e do não-convencional de forma ativa, pouco
preocupada com convenções e opiniões alheias, confiantes principalmente em
suas próprias impressões e demandas. Ademais, a propensão à liderança poderia
se relacionar, de forma causal, correlata ou consequente, com a usual concepção
de abduzidos e especialmente contatados quanto a seu papel diante da
humanidade e dos “alienígenas” (Martins, 2011).

Por sua vez, a refutação das hipóteses iniciais sugere que as experiências
não se inseririam em contextos de dificuldades emocionais associadas a idéias
irracionais e formas pobres de enfrentamento que caracterizam os elevados
escores em Neuroticismo. Contrariamente aos achados de Parnell (1988),
tampouco os protagonistas seriam mais sensíveis a críticas e emocionalmente
instáveis.

Perdem força também hipóteses que relacionam experiências óvni a
invenção ou exagero dos episódios baseados no anseio por estimulação e fuga
da rotina entediante (relacionadas à faceta E5), especialmente se ligadas às
também ausentes relações com Neuroticismo, o qual possui ligação com tendência
à fantasia (e.g., Sánchez-Bernardos & Avia, 2003), falsas memórias (e.g., Chan &
cols., 2007), idéias irracionais, dificuldades para lidar com os impulsos e com
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situações estressantes (Costa & McCrae, 2007), podendo ocasionar fugas
psicológicas, especialmente se também a faceta Fantasia se destacasse, o que
não ocorreu.

Mais estudos são necessários para confrontar os presentes achados, o
que em parte se relaciona às limitações desta pesquisa. De início, o estudo contou
com uma amostra pequena no grupo E2, o que o caracteriza como exploratório
em relação a abduzidos e contatados, e se associou a dificuldades para obter
pessoas com experiências bastante específicas e escolaridade e idade exigidas
pelas normas do instrumento NEO PI-R (i.e., escolaridade mínima de 2º grau e
idade entre 18 e 60 anos; Costa & McCrae, 2007). Em linha semelhante, algumas
variáveis não apresentaram indícios de distribuição normal, o que ressalva a
projeção dos achados para a população. Por sua vez, o NEO PI-R é um instrumento
de autorrelato, de modo que vieses pessoais (voluntários ou não) nas respostas
são possíveis. Adicionalmente, o Brasil não possui instrumentos adaptados e
validados para diversas variáveis contempladas em estudos internacionais, o que
limita as comparações transculturais.

Este estudo não realizou comparações dos voluntários em recortes diferentes
do inicialmente pensado (e.g., distinguindo grupos por sexo ou por grau de adesão
a diferentes sistemas de crença) em função do tamanho das amostras,
especialmente do grupo E2. Assim, outras comparações em estudos futuros podem
ser promissoras.

Hough e Rogers (2007/2008) sugerem a importância de se distinguir
abduzidos e contatados na confecção de grupos experimentais, devido à
possibilidade de vieses psicológicos diferentes, dadas as significativas diferenças
entre os dois tipos de experiências. Contudo, tal como a maioria dos estudos
internacionais, este unificou os dois perfis, aqui devido ao reduzido número de
participantes e a uma especificidade provavelmente cultural que caracterizou os
voluntários brasileiros: contrário ao verificado em outros países, vivências de
abdução e contato amistoso com “alienígenas” costumam ocorrer com a mesma
pessoa, incluindo participantes do grupo E2. Mas amostras maiores e que
distingam abduzidos e contatados poderão conduzir a resultados interessantes
em estudos futuros.

Conclusão

Ao abordar características de personalidade em protagonistas de
experiências óvni, este estudo refutou as hipóteses inicialmente formuladas, de
modo que as experiências óvni dos participantes não puderam ser associadas a
Neuroticismo (N), Fantasia (O1) e  Busca de Sensações (E5). Contudo,
possibilidades inicialmente insuspeitas se apresentaram nos achados, reforçando
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o caráter promissor de estudos futuros acerca das relações entre experiências
anômalas e psicologia das diferenças individuais, o que poderá fomentar
discussões tanto sobre origens e sentidos dessas experiências quanto ao
desenvolvimento de características da personalidade.
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• Mulheres ao Vento: a identidade social feminina em um romance

moçambicano

Women in the Wind: the feminine social identity in a Mozambican novel

Mujeres al Viento: la identidad social feminina en una novela mozambiqueña

Ianá Souza Pereira1
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Resumo: O presente artigo demonstra que as mulheres representadas no romance Ventos

do Apocalipse (1999), da moçambicana Paulina Chiziane, são caracterizadas por sua
participação no grupo de aldeões refugiados da guerra de desestabilização moçambicana.
Traz desse grupo, referências que lhes dá um lugar no mundo, e, portanto, identificam-
nas como indivíduos inseridos num dado contexto histórico. O aporte teórico adotado
aqui para pensar a identidade social dessas mulheres-personagens dialoga com a linha
da Psicologia Social contemporânea que entende identidade como aquilo que nos

caracteriza como pessoa, em condições sociais decorrentes da produção da vida material
que determinam, em última análise, nossos papéis e nossa individualidade. A principal
categoria de identidade social que adotamos é a do psicólogo Antonio da Costa Ciampa,
que a define como um processar contínuo da definição de si mesmo, das representações

deste e de seu ‘estar’ no mundo, considerando-a movimento e dialética. Nesse contexto,
entendemos que no romance Ventos do Apocalipse, as personagens femininas conquistam
um autoconhecimento que lhes aponta, não apenas, para a trajetória pessoal de cada
uma delas, mas também o movimento da realidade material compartilhada na aldeia
moçambicana, entendendo-se que a identidade feminina no romance é representada
como construção social e que abarca o sentido amplo de identidade.

Palavras-chaves: mulheres; Moçambique; identidade social.

Abstract: This article demonstrates that the women represented in the novel “Winds of

Revelation” (1999), by the Mozambican Paulina Chiziane, are characterized by their

participation in the group of villagers refugees of the war to destabilize Mozambique. It

brings, from this group, references that grant them a place in the world, and therefore

identify them as individuals within a given historical context. The theoretical approach

adopted here to think about the social identity of these women-characters dialogues

with the contemporary Social Psychology line that understands identity as what defines

us as a person in the social conditions arising from the production of material life that

determines, ultimately, our roles and our individuality. The main category of the social

identity that we adopt is the one of the Psychologist Antonio da Costa Ciampa, who

defines it as a continuous process of defining oneself, one’s own representations and

one 'being' in the world, considering it movement and dialectics. In this context, we

believe that in the novel “Winds of Revelation”, the female characters reach a self-

knowledge which remits not only to the personal history of each one, but also to the

1 Graduada em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Letras pela USP. Graduanda
de Psicologia do Centro Universitário São Camilo. (11) 98076-0001. Contato: Rua Doutor Paulo
Vieira, 383, Edificio Torre de Perdizes, apto 1602, São Paulo – SP Brasil CEP: 01257-000 E-mail:
ianaletras@hotmail.com



180

movement of material reality shared in the Mozambican village, considering that the

feminine identity in the novel is represented as a social construction and that embraces

the broad sense of identity.

Keywords: women; Mozambique; social identity.

Resumen: El presente artículo demuestra que las mujeres representadas el romance

Vientos del apocalipsis (1999), de la mozambiqueña Paulina Chiziane, son caracterizadas

por su participación en un grupo de aldeanos refugiados de la guerra de desestabilización

mozambiqueña. Aportan a este grupo, referencias que les da un lugar en el mundo, y

por lo tanto su identificación como individuos dentro de un contexto histórico

determinado. El enfoque teórico adoptado para pensar acerca de la identidad social de

estas mujeres-personajes comulga con la línea de la Psicología Social contemporánea

que entiende la identidad como aquello que nos define como persona en condiciones

sociales derivadas de la producción de la vida material que determinan, en es decir,

nuestros roles y nuestra individualidad. La principal categoría de identidad social que

se adopta es la del psicólogo Antonio da Costa Ciampa, que la define como un procesar

continuo del conception del sí mismo, de las representaciones de esté y del “estar” en

el mundo, teniendo en cuenta el movimiento y la dialéctica. En ese contexto, creemos

que en el romance Vientos del Apocalipsis, los personajes femeninos llegan a un auto

conocimiento que apunta no sólo a la historia personal de cada una, sino también al

movimiento de la realidad material compartido la aldea de Mozambique, entendiéndose

que la identidad femenina en la novela se presenta como una construcción social y

que abarca el amplio sentido de la identidad.

Palabras claves: mujeres; Mozambique; identidad social.

Introdução

As mulheres representadas em Ventos do Apocalipse, romance da
moçambicana Paulina Chiziane (1999), são caracterizadas por sua participação
no grupo de refugiados da guerra de desestabilização moçambicana, trazendo
desse grupo referências que lhes dão um lugar no mundo, e, portanto, identificam-
nas como indivíduos inseridos num contexto histórico. Cada uma delas vai
construindo seu quem sou eu no processo de interação com o outro e com os
ambientes que as cercam, o que estabelece um processo de construção de
identidade em que se constatam semelhanças e dessemelhanças entre o “nós” e
os “eles” – É nesse processo que as mulheres-personagens desenvolvem
individualidade, identidade social e autoconhecimento.

O aporte teórico adotado aqui para pensar a identidade social dessas
mulheres-personagens dialoga com a linha da psicologia social contemporânea
que entende  por identidade social como aquilo que nos caracteriza como pessoa

decorrente da produção da vida material que determina, em última análise, nossos
papéis sociais. A principal categoria de identidade social que adotaremos é a do
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