
NEUROCIENCIAS

COMO A MÁGICA
ILUDE

O CÉREBRO

Orefletor se acende sobre a
assistente, uma jovem de
vestido branco curtíssimo

irradia beleza do palco para o público.
O Grande Tomsoni anuncia que irá
transformar a cor da roupa, fazendo-a
ficar vermelha. Tensos, os espectadores
se concentram na mulher, gravando a
imagem dela em suas retinas. Tomsoni
bate palmas e os holofotes se apagam
rapidamente, antes de criarem uma
atmosfera vermelha. A mulher agora
está inundada pela luz vermelha que
vem dos projetores.

Mudar a cor com um holofote não
era exatamente o que o público tinha
em mente. Mas temos de concordar:
o vestido ficou vermelho - junto com
todo o resto. Ele brinca com o público,
faz piadas sobre mágicos. Então, pede
que o público o perdoe e preste atenção
mais uma vez em sua bela assistente

enquanto o ilusionista acende a luz para
o próximo truque. Ele bate palmas e o
palco é coberto por uma imensidão de
branco. Surpresa! O vestido realmente
ficou vermelho. O Grande Tomsoni
conseguiu - mais uma vez!

O truque e a explicação dada por
John Thompson (conhecido como o
Grande Tomsoni) revelam um profundo
conhecimento intuitivo dos processos
que acontecem no cérebro dos espec-
tadores -um tipo de entendimento que
nós, neurocientistas, podemos usar. O
truque funciona assim: quando Thomp-
son apresenta sua assistente, o vestido
branco e justo dela, silenciosamente,
leva os espectadores a acreditar que
nada poderia estar escondido sob as
vestes brancas. Essa suposição razoável,
é claro, está errada. A moça atraente em
seu vestido apertado também ajuda a
atrair a atenção das pessoas para onde
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Thompson quer - o corpo da mulher.
Quanto mais olham para ela, menos
percebem os dispositivos dissimulados
no chão, e mais adaptados se tornam
seus neurônios retinais à brancura da
luz e à cor que percebem.

Durante a rápida fala de Thompson
depois da pequena "piada", o sistema
visual de cada espectador passa por um
processo cerebral chamado adaptação
neural. A reação de um sistema neural a
um estímulo constante diminui com o
tempo. É como se os neurônios igno-
rassem efetivamente um estímulo cons-
tante para guardar energia e sinalizar
que algo está mudando. Quando cessa
o estímulo, os neurônios adaptados
disparam uma resposta "de ricochete",
conhecida como pós-descarga.

Surge então o estímulo de adap-
tação, que nesse caso é o vestido

iluminado de vermelho. E Thompson
sabe que os neurônios retinais dos
espectadores irão ricochetear por uma
fração de segundo antes de as luzes
se apagarem. O público continuará
vendo uma imagem residual vermelha
na forma da mulher. Em menos de um
segundo, um alçapão se abre no palco,
e o vestido branco, preso levemente
ao corpo com velcro e amarrado a
cabos invisíveis sob o palco, é retirado
rapidamente do corpo dela. Depois, as
luzes se acendem.

Dois outros fatores fazem o truque
funcionar. Primeiro, a luz é tão intensa
antes de o vestido ser retirado que,
quando apagada, o espectador não
consegue perceber os movimentos
dos cabos e o vestido branco desa-
parecendo sob o palco. A mesma
cegueira temporária pode nos dominar

quando saímos de uma rua ensolarada
e entramos em uma loja mal iluminada.
Segundo, Thompson faz o truque ver-
dadeiro só depois de o público pensar
que já acabou. Com isso ele ganha uma
vantagem cognitiva importante - os
espectadores não estão procurando um
truque naquele momento crítico, e por
isso relaxam brevemente a atenção.

NEUROMÁGICA NA CARTOLA
O truque de Thompson ilustra muito
bem a essência da mágica de palco.
Os mágicos são, acima de tudo, artis-
tas da atenção e da consciência. Eles
manipulam o foco e a intensidade
da nossa consciência. Isso é feito em
parte pelo uso de combinações des-
concertantes de ilusões visuais (como
as imagens residuais), ilusões ópticas
(fumaça e espelhos), efeitos especiais
(explosões, tiros falsos, controles de
iluminação regulados com precisão),
prestidigitação, recursos secretos e
artefatos mecânicos.

Mas o instrumento mais versátil na
bagagem dos truques é a capacidade de
criar ilusões cognitivas. Assim como
ilusões visuais elas mascaram a per-
cepção da realidade física, mas sua na-
tureza não é sensorial, requer funções
de alto nível como atenção, memória
e inferência causai. Com todas essas
ferramentas à disposição, mágicos
experientes tornam praticamente im-
possível a percepção dos processos que
realmente estão acontecendo - dando
a impressão de que a única explicação
para os acontecimentos é a mágica.



Obviamente os objetivos da neu-
rociência são diferentes das intenções
ilusionistas, os pesquisadores querem
entender o cérebro e as bases neurais
das funções cognitivas, enquanto os
mágicos têm o objetivo de explorar
as fraquezas cognitivas. Contudo, as
técnicas desenvolvidas por eles ao
longo de séculos também podem ser
instrumentos preciosos nas mãos dos
neurocientistas. Estudos feitos até ago-
ra sobre mágica confirmam o que se
conhece sobre a cognição e a atenção
com base em trabalhos anteriores na
psicologia experimental.

Cientistas acreditam que as pes-
quisas podem levar a diagnósticos
e métodos de tratamento para pa-
cientes que sofrem de deficiências
cognitivas - como déficits de atenção
resultantes de traumatismo cerebral,
transtorno de déficit de atenção,
hiperatividade e Alzheimer. Os mé-
todos da mágica também podem ser
colocados em prática para "induzir"
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pacientes a se concentrarem nas par-
tes mais importantes de sua terapia,
evitando distrações que provocam
confusão e desorientação.

Os mágicos usam o termo geral
"despiste" (misdirection) para se referir
à prática de afastar a atenção do es-
pectador de uma ação secreta. Essa
técnica leva a atenção do público
para o "efeito", do segredo por trás
do efeito, afastando-o do "método".
Tomando alguns termos da psicologia
cognitiva, classificamos o despiste
como "patente" e "encoberto". É pa-
tente se o mágico direciona o olhar
do espectador para longe do método
— talvez pedindo apenas que o públi-
co se volte para determinado objeto.
Quando o Grande Tomsoni apresenta
sua adorável assistente, por exemplo,
ele garante que todos os olhares
estejam sobre ela. Mas também é o
"encoberto" quando o mágico afasta
o foco de atenção do espectador - ou
foco de suspeita - do método, sem ne-
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cessariamente redirecionar o seu olhar.
Sob essa influência, os espectadores
podem olhar diretamente para o mé-
todo por trás do truque sem nenhuma
consciência dele.

A neurociência cognitiva já re-
conhece pelo menos dois tipos de
despiste encoberto. No chamado de
cegueira para a mudança, as pessoas
não conseguem perceber que alguma
coisa em relação à cena é diferente
de como era antes. A alteração pode
ser esperada ou não, mas o traço
principal é que os observadores não
a percebem olhando para a cena a
qualquer momento no tempo. Em vez
disso, o observador deve comparar o
estado pós-mudança com o estado
pré-mudança.

Muitos estudos mostraram que as
alterações não precisam ser sutis para
produzir essa cegueira. Até mesmo
alterações extremas em uma cena visual
passam despercebidas se ocorrem du-
rante uma interrupção passageira como
uma piscada, um movimento rápido dos
olhos (em que o olho ligeiramente salta
de um ponto para outro) ou uma cinti-
lação da cena. O vídeo do "truque das
cartas que mudam de cor" (color-àmgmj



card trick), feito pelo psicólogo e mágico
Richard Wiseman da Universidade,
de Hertfordshire, na Inglaterra, é um
excelente exemplo do fenômeno. Na
demonstração de Wiseman, os espec-
tadores não percebem mudanças de cor
que acontecem fora da área delimitada
pela câmara. Vale notar que, apesar do
nome, o vídeo do truque das cartas não
usa mágica para provar o que quer.

A cegueira por desatenção difere
da cegueira para a mudança, visto que
não há necessidade de comparar a cena

presente com uma cena lembrada. Em
vez disso, as pessoas não percebem um
objeto inesperado que está completa-
mente visível bem na frente delas. O
psicólogo Daniel J. Simons inventou
um exemplo clássico do gênero. Simons
e o psicólogo Christopher F. Chabris,
ambos da Universidade Harvard,
pediram que observadores contassem
quantas vezes um time de jogadores
de basquete passava a bola um para o
outro, enquanto ignoravam os passes
feitos por três outros jogadores. Quan-
do se concentraram na contagem, me-
tade dos observadores não conseguiu
perceber que uma pessoa vestindo uma
fantasia de gorila passou pela cena (o
gorila até para um pouco no centro da
cena e bate no peito). Para criar o efeito,
não foi necessário nenhuma interrupção
abrupta ou distração, a tarefa de con-
tagem era tão absorvente que muitos
observadores que olhavam diretamente
para o gorila sequer o perceberam.

NO FILME O GRANDE TRUQUE (2006)
personagens rivais chegam as últimas
conseqüências para desvendar o segredo
da "mágica perfeita"

Os mágicos consideram a forma
oculta do despiste mais elegante que
a patente. Mas os neurocientistas
querem saber que tipo de mecanismos
neurais e cerebrais permitem que um
truque funcione. Se o talento artístico
dos mágicos deve ser adaptado pela
neurociência, os pesquisadores querem
entender que tipos de processos cogni-
tivos são explorados por esse talento.

CIGARRO QUE DESAPARECE
Talvez o primeiro estudo a relacionar
a percepção mágica com a medição
fisiológica tenha sido publicado em
2005 pelos psicólogos Gustav Kuhn,
da Universidade Durham, na Inglaterra,
e Benjamin W. Tatler, da Universidade
de Dundee, na Escócia. Os dois pesqui-
sadores mediram os movimentos dos
olhos de observadores, enquanto Kuhn,
que também é mágico, fazia um cigarro
"desaparecer" jogando-o debaixo de uma
mesa. Um de seus objetivos era determi-
nar se os observadores não percebiam o
truque porque não estavam olhando na
direção certa, no tempo certo, ou porque
não prestaram atenção, não importa a
direção para onde olhassem. Os resul-
tados foram claros: não fazia diferença
para onde olhavam.

Um estudo semelhante com outro
truque de mágica, a "ilusão da bola
que desaparece", traz indícios de que
o mágico está manipulando a atenção
dos espectadores em um alto nível
cognitivo,- a direção do olhar não é
crucial para o efeito. Na ilusão da bola
que desaparece, o mágico começa jo-
gando uma bola para cima e pegando-a
diversas vezes sem maiores problemas.
Depois, na última jogada, ele só tem a
intenção de arremessar a bola. A cabeça
e os olhos dele seguem a trajetória as-
cendente de uma bola imaginária, mas,
em vez de jogar a bola, ele a esconde
na mão secretamente. O que a maioria
dos espectadores percebe, no entanto,
é que a bola (não lançada) sobe - e
depois desaparece no ar.



No ano posterior à sua pesquisa
com Tatler, Kuhn e o neurologista
Michael F. Land, da Universidade de
Sussex, na Inglaterra, descobriram que
o olhar dos espectadores não aponta
para onde eles próprios afirmam ter
visto a bola sumir. A descoberta sugere
que a ilusão não engana os sistemas
cerebrais responsáveis pelos movimen-
tos dos olhos dos espectadores. Kuhn
e Land concluíram que, ao contrário,
os movimentos dos olhos e da cabeça
do mágico foram cruciais para a ilusão,
porque secretamente redirecionam o
foco de atenção dos espectadores (em
vez do olhar) para a posição prevista da
bola. Os neurônios que responderam
ao movimento implícito da bola suge-
rido pelos movimentos dos olhos e da
cabeça do mágico encontram-se nas
mesmas áreas visuais do cérebro que
os neurônios sensíveis ao movimento
real. Se o movimento implícito e o real
ativam circuitos neurais semelhantes,
talvez não seja surpresa que a ilusão
pareça tão real.

Kuhn e Land criaram a hipótese
de que a bola que desaparece deve ser
um exemplo do "momentum repre-
sentacional". A posição final de um
objeto em movimento que desaparece
é percebida mais distante ao longo de
seu trajeto do que sua real posição final
- como se a posição prevista tivesse
extrapolado a partir do movimento
que acabou de acontecer.

Muitas vezes os espectadores
tentam reconstruir truques de mágica
para entender o que aconteceu durante
o espetáculo — afinal, quanto mais o
observador tenta (e não consegue)
entender o truque, mais parece que
foi "mágica". Por sua vez, os mágicos
costumam desafiar o público a desco-
brir seus métodos, por exemplo, "pro-
vando" que um chapéu está vazio ou
que o vestido da assistente é apertado
demais para esconder outro vestido
por baixo. Praticamente tudo o que
ocorre é feito para que a reconstrução
seja o mais difícil possível, por meio
do despiste.

COCAR A CABEÇA
Mas, as cegueiras para a mudança por
desatenção não são os dois únicos tipos
de ilusões cognitivas que os mágicos
tiram do chapéu. Suponha que um má-
gico precise levantar a mão para fazer
um truque. Teller, integrante do grupo
de ilusionismo conhecido como Penn
& Teller, explica que, se ele ergue a mão
sem nenhum motivo aparente, é mais
provável que levante suspeitas do que se
fizesse um gesto com a mão - como ar-
rumar os óculos ou cocar a cabeça - que
pareça natural ou espontâneo. Para os
mágicos, esses gestos são conhecidos
como "comunicando o movimento".

Suposições não ditas e informações
implícitas também são importantes
tanto para a percepção de um truque

quanto para sua reconstrução. O
mágico James Randi ("the Amazing
Randi") observa que é mais fácil
convencer os espectadores a aceitar
sugestões e informações implícitas
que asserções diretas. Por essa ra-
zão, o espectador deve lembrar, na
reconstrução, das sugestões implíci-
tas como se fossem provas diretas.

Os psicólogos Petter Johansson e
Lars Hall, ambos da Universidade de
Lund, na Suécia, e seus colegas aplica-
ram essa e outras técnicas de mágica no
desenvolvimento de uma forma com-
pletamente nova de abordar questões
neurocientíficas. Eles apresentaram
pares de figuras de rostos femininos para
novatos em experimentos e pediram que
escolhessem o mais atraente. Em algu-
mas tentativas, eles tinham de descrever
as razões da escolha. Algumas vezes
os pesquisadores usavam uma técnica
de prestidigitação, desconhecida para
os sujeitos, aprendida com um mágico
profissional chamado Peter Rosengren,
para trocar um rosto pelo outro - depois
de os sujeitos terem feito sua escolha.
Assim, para os pares que foram mani-
pulados secretamente, o resultado da
escolha do sujeito se tornava oposto à
intenção que ele tinha anteriormente.

Estranhamente, os sujeitos per-
ceberam a mudança em apenas 26%
de todos os pares manuseados. Mais
surpreendente ainda, quando as pes-
soas tinham de dizer as razões de suas



escolhas em um teste manipulado, confa-
bulavam para justificar o resultado - que
era o oposto de sua escolha verdadeira.
Johansson e seus colegas chamaram o
fenômeno de "cegueira para a escolha."
Sugerindo tacitamente, mas de maneira
firme, que os sujeitos já tinham feito uma
escolha, os investigadores foram capazes
de justificar as escolhas - até mesmo
escolhas que não tinham feito.

Técnicas para desviar a atenção

também podem ser apreendidas a partir
das habilidades dos batedores de carteira.
Esses ladrões, que geralmente agem em
lugares públicos abarrotados, confiam
amplamente no desvio de atenção
baseado em aspectos sociais - contato
pelo olhar, contato corporal e invasão
do espaço pessoal da vítima, ou "alvo".
Batedores de carteira também movem
suas mãos de forma distinta, dependendo
do propósito existente.

Eles podem completar um caminho
curvo com as mãos se quiserem atrair a
atenção do alvo para toda a trajetória
do movimento, ou podem fazer um
caminho rápido e linear se querem tirar a
atenção do trajeto e rapidamente mudar
a atenção do alvo para a posição final.

As bases neurocientíficas dessas
manobras são desconhecidas, mas
nosso colaborador Apollo Robbins,
batedor de carteiras profissional, res-
saltou que dois tipos de movimentos
são essenciais para desviar a atenção
do alvo de modo eficaz. Assim foram
propostas diversas explicações possí-
veis e passíveis de teste.

Uma proposta é que os movimentos
curvos e retos da mão ativam dois siste-
mas de controle distintos no cérebro para
mover os olhos. O sistema "de busca"
controla os olhos quando eles seguem
objetos que se movimentam suavemente,
enquanto o sistema "sacádico" controla
os olhos por meio do sistema de busca
do alvo, e os movimentos rápidos e re-
tilíneos podem levar o sistema rápido
dos olhos a assumir o controle.

Assim, se o sistema de busca do
alvo é fixado na trajetória curva da mão



do batedor de carteiras, o centro da
visão do alvo pode ser desviado do
lugar onde se esconde o ladrão. E se os
movimentos rápidos e retilíneos ativam
o sistema sacádico do alvo, o batedor
tem a vantagem de, 3 visão do alvo ser
suprimida enquanto o olho salta de um
ponto ao outro. (O fenômeno é bem
conhecido nas ciências da visão como
supressão sacádica.)

Outra explicação possível para
os deslocamentos distintos das mãos
é que os movimentos curvos podem
ser perceptivelmente mais visíveis que
os lineares, e por isso chamam mais
a atenção. Se for verdade, somente o
sistema de atenção do cérebro - e não
qualquer sistema de controle para os
movimentos dos olhos - é afetado pelo
desvio de atenção manual do batedor
de carteiras.

CONSCIÊNCIA CONDICIONADA
Nossos estudos anteriores mostram que
as curvas e os cantos dos objetos são
mais salientes e geram uma atividade
cerebral mais intensa que extremidades
retas. E possível que isso se deva ao fato
de curvas e cantos acentuados serem
menos previsíveis e redundantes (e,
portanto, mais curiosos e informativos)
que extremidades retas. Pelo mesmo
padrão, trajetórias curvas são menos
redundantes, e por isso mais salientes
que as retilíneas.

As possibilidades de usar a mágica
como fonte de ilusão cognitiva no
isolamento de circuitos neurais respon-
sáveis por funções cognitivas específicas
parecem intermináveis.

Neurocientistas recentemente se
apropriaram de uma técnica da mágica
que faz com que voluntários associem
dois eventos como causa e efeito en-
quanto imagens de seu cérebro eram
gravadas. Quando o evento A precede
o evento B, geralmente concluímos que,
de um jeito certo ou errado, A causa B.
O mágico habilidoso aproveita-se dessa
predisposição ao certificar-se de que o

evento A (digamos, derramar água em
uma bola) sempre precede o evento B
(a bola desaparecer). Na verdade, A não
causa B, mas sua aparência anterior ajuda
o mágico a fazer com que seja dessa for-
ma. Psicólogos cognitivos chamam esse
tipo de efeito de correlação ilusória.

Em um estudo feito em 2006 por
Kuhn e pelos neurocientistas cogniti-
vos Bem A. Parris e Tim L. Hodgson,
ambos da University of Exeter, na
Inglaterra, foram exibidos vídeos de
truques de mágica que envolviam
violações aparentes de causa e efeito
para sujeitos submetidos a ressonância
magnética. As imagens do cérebro
dessas pessoas foram comparadas com
as de um grupo de controle: pessoas
que assistiram a vídeos sem violação
de causa aparente. Os pesquisadores
descobriram uma ativação maior no

córtex cingulado anterior entre os su-
jeitos que assistiram truques de mágica
que entre os controles. A descoberta
sugere que essa área do cérebro pode
ser importante para interpretar as rela-
ções causais.

O trabalho de Kuhn e de seus
colegas só dá os primeiros indícios
do poder das técnicas de mágica para
manipular a atenção e a consciência
durante o estudo da psicologia cere-
bral. Se os cientistas aprenderem a usar
os métodos da mágica com a mesma
habilidade dos mágicos profissionais,
também serão capazes de controlar
a consciência de modo preciso e
em tempo real. Se relacionarem o
conteúdo dessa consciência com o
funcionamento dos neurônios, terão os
meios para explorar alguns mistérios da
própria consciência.
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