
Por Massimo Barberi, jornalista 

Ihar baixo, sorriso irônico e voz mais agu
da do que a habitual. Esses sinais podem 
revelar um blefe na mesa de jogo. Para 
f ingir ter nas mãos boas cartas enquanto 

só possui um par de dois, o jogador precisa recorrer 
aos clássicos mecanismos da dissimulação. Não é 
necessário ser um especialista para ser um bom f in 
gidor ou para não se deixar enganar. Em geral, basta 
um pouco de atenção e boa dose de intuição. Por mais 
que as pessoas não estejam empenhadas em sair pela 
vida enganando quem encontram no caminho, vale 
lembrar que as pequenas trapaças têm seu papel - seja 
na vida profissional, nas relações afetivas, nas grandes 
disputas judiciais ou políticas e até entre os animais. 
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Um blefe, porém, não é uma mentira ou uma 
meia verdade. Embora seja muito utilizado no 
pôquer- bem como nas mais variadas situações 
cotidianas -, é difícil defini-lo. Talvez seja mais 
fácil exercitá-lo do que explicá-lo. Segundo Isabela 
Poggi, professora de psicologia da comunicação 
da Universidade de Roma Tre, essa forma de 
trapaça diz respeito ao poder, à dominação do 
outro. "Como as pessoas decidem como agir com 
base nas informações que têm à disposição e em 
particular sobre quanto consideram provável que 
suas ações tenham sucesso, se pensam que quem 
está à sua frente é mais forte, nem se arriscam a 
competir. Ao contrário, se acreditam que o inter
locutor é mais fraco, se lançam na luta apostando 
na vitória", explica Isabela. 

O blefe é eficiente justamente para traçar 
esse jogo de poder, dando ao outro in forma
ções que induzam ao erro sobre o próprio 
"poder de fogo " . Na prática, os t r i lhos sobre 
os quais correm o blefe são dois: d iss imular 
o próprio poder quando o possui ou s imular 
ter mu i to poder quando não se t em nenhum. 

" U m a das características dessa a t i tude 
é não usar palavras falsas, típicas das men 
t i ras , mas se c o m p o r t a r de m o d o a cr iar 
inferências vantajosas", af i rma a especialista 
em l inguagem Valentina D'Urso, professora 
de psicologia da Universidade de Pádua. Na 
conduta de quem blefa, o verdadeiro e o falso 
são secundários. Por isso o blefe é diferente 
da mentira t radic ional : o meio é semelhante, 
mas o f i m , diverso. "Deve haver um contexto 
compet i t i vo : somente no âmbito de um de
safio ou de uma disputa entre dois ou mais 
indivíduos é possível ocorrer essa situação", 
ressalta Valentina. Sem que haja competição, 
uma mentira é uma simples ment i ra . 

PISTAS DA TRAPAÇA 
Outra condição fundamental é a escassez de 
informações à disposição. Se jogássemos com 
as cartas abertas, no pôquer, no t raba lhooucom 
os sentimentos, jamais conseguiríamos usar 
desse subterfúgio. Isso porque, em geral, o blefe 
consiste em enviar mensagens aos interlocutores 
que poderiam ser tanto verdadeiras como falsas. 
É tarefa do receptor, se quiser ganhar, distinguir 
onde está a verdade. Vence quem "mascara" 
o verdadeiro ou o falso de maneira eficiente, 
levando o adversário ao engano. E do outro lado 
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da mesa ganha aquele que não se deixa lograr. 
O pôquer mob i l i za ps ico log icamente o 

jogador, já que para se sair bem é preciso pres
supor conhecimento bastante aprofundado dos 
comportamentos alheios, das reações emotivas 
e estar atento à comunicação não verbal. Não é 
por acaso que, quando disputam duas pessoas 
de idade mui to diferente, como pai e f i lho, este 
último tem poucas chances de vencer. É raro 
que um jovem se sobreponha a um adulto 
nesse jogo - falta-lhe a experiência necessária. 

Saber, por exemplo, que quando alguém 
desvia o olhar ou usa um tom de voz diferente 
do habitual é muito provável que esteja dissimu
lando algo significa ter uma vantagem em relação 
aos outros na mesa de jogo. Afinal, no pôquer 
os participantes devem se basear nas poucas 

informações que podem receber das expressões 
não verbais, e a maioria das mensagens é troca
da apenas por meio de apostas com diferentes 
valores - só no final, quando são mostradas as 
cartas, o total de pontos é confrontado. 

No jogo, podemos definir o blefe como uma 
ação de força praticada por quem, por exemplo, 
tem nas mãos apenas cartas ruins, mas, diante 
da difícil situação, avalia ser oportuno deixar 
escapar ao adversário que, ao contrário, tem 
um bom jogo. É costume observar também 
os fenômenos do blefe às avessas, ou seja, 
quando um jogador com cartas boas "pas
sa", não aposta, para encorajar o adversário 
a dissimular e, na sequência, ser duramente 
punido. Também é possível ter boas cartas e 
fingir blefar, conduzindo a partida de modo que 
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um adversário desconfiado com cartas de valor 
médio seja induzido a bancar a aposta, sendo 
então humi lhado. Segundo pesquisa realizada 
com os usuários do site PokerStrategy.com, 
que conta 5 milhões de visitantes frequentes no 
mundo, descobrir se o adversário está blefando 
significa estar atento às "p istas" deixadas por 
ele. Recentemente, os jogadores foram convi
dados a dizer quais seriam os sinais de blefe. 
Na lista de "indícios" apareceu em pr imeiro 
lugar o olhar. 29% responderam que quem não 
sustenta o olhar durante uma conversa pode 
ter algo a esconder, mesmo que às vezes o 
comportamento do dissimulador seja o opos
to, isto é, ele encare o adversário fixamente. 
Enfim, deve-se prestar atenção aos excessos. 
Out ro ponto a ser observado é a postura, u m 

aspecto de difícil interpretação se o outro não 
for conhecido, já que é preciso ter uma ideia de 
como a pessoa se comporta normalmente para 
observar, por exemplo, se ela se mantém mu i to 
inclinada para a frente ou para trás. 

O sorriso foi apontado por 1 4 % dos usuários 
como importante indicativo, pois pode mascarara 
tensão da dissimulação e parecer falso. As mãos e a 
gesticulação são outros sinais de mentira para 1 1 % 
dos fãs do pôquer, principalmente porque em um 
jogo de cartas grande parte da atenção está voltada 
para as mãos, para sua posição e movimentos. 

Já 6 % af i rmaram que mexer nos cabelos é 

sinônimo de perturbação emocional e mal-
estar. Os ment i rosos geralmente t endem a 
br incar c o m os f ios , ajeitá-los ou assumir 
compor tamentos similares, como morder os 
lábios. Cruzar pernas e braços também pode 
revelar ans iedade, s e n t i m e n t o de cu lpa e 
d istanciamento. A voz tem papel impor tante : 
a dissimulação está associada ao t o m mais 
alto e à variação maior nos tons . Se a mentira 
é " fraca", a pessoa tende a abaixar o vo lume. 
Mas atenção: o verdadeiro ment i roso, como 
um hábil jogador de pôquer, não fará isso. 

A conversa: quem mente faz mais pausas en
quanto fala ou recorre a frases concisas, muitas 
vezes fragmentadas. Além disso, demora alguns 
instantes para iniciar a frase de resposta. O que 

vestimos nos revela aos outros, fornecendo i m 
portantes indícios de como pensamos, do que 
gostamos, como queremos nos relacionar com 
certo ambiente. Usar determinadas roupas ou 
acessórios, como óculos escuros, poderia ser 
uma maneira de dissimular reações. Inversa-
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mente, não usá-los poderia deixar transparecer 
o desejo de mostrar capacidade de autocontrole, 
competência e segurança em si mesmo - e, 
mais uma vez, um "hábil ment i roso" não teria 
necessidade disso. É indispensável ainda avaliar 
o contexto e as motivações do concorrente. Em 
geral, se o risco é mui to alto, a possibilidade de 
que o parceiro esteja ment indo é mais baixa. 

N Ã O É O QUE PARECE 
Longe das mesas de jogo, pelo menos uma vez na 
vida todos nós já encontramos alguém que não 
se limitou a exagerar as próprias virtudes, mas 
inventou conhecimentos ou experiências com o 
único objetivo de parecer mais capaz e melhor do 
que era na realidade. No fundo, esse tipo de atitude 
revela propensão à competição, ainda que seja 
em um grupo de amigos. Também nesse caso há 
uma espécie de blefe. Os ingredientes estão todos 
ali: conflito de poder, escassez de informações, 
contexto competitivo. 

Vangloriar-se de conhecer pessoas famosas, 
ter habilidades ou experiências com a finalidade 
de impressionar o interlocutor e mostrar supe
rioridade é uma forma de blefe social. Na vida 
profissional, esse t ipo de blefe é mui to frequen
te, embora seja mais difícil sustentá-lo porque, 
diferentemente do que ocorre no pôquer, ele 
deve ser duradouro o suficiente para que o dis-
simulador possa tirar alguma vantagem disso. 
Quando o "blefador" é competente na arte da 
dissimulação, o estratagema até funciona bem. 
Isso ocorre porque somos levados a construir 
nossas opiniões com base não apenas nas 
coisas em si, mas também no f i l tro, às vezes 
deformante, da nossa percepção da realidade 
e daqui lo que fundamenta nossas crenças. 
Nossos comportamentos e até mesmo nossas 
reações fisiológicas dependem, em grande me
dida, da imagem que temos do mundo. 

Nos anos 70, os psicólogos americanos Da
vid Brian Abrams e Terence Wilson realizaram 
um exper imento interessante: pediram que 
alguns voluntários tomassem uma bebida não 
alcoólica, mas com gosto, odor e aparência de 
álcool. Os pesquisadores descobriram que o 
comportamento e até alguns parâmetros f isio
lógicos, como o aumento do r i tmo cardíaco dos 
participantes, eram similares aos de pessoas 
que de fato haviam ingerido bebida alcoólica. 

Além disso, geralmente somos mui to mais 

teimosos do que gostaríamos de admitir : uma 
vez que tenhamos "decidido" acreditarem algo, 
continuamos a crer mesmo que todas as outras 
informações indiquem o contrário. E os blefa-
dores profissionais sabem disso intuit ivamen
te. Porém, segundo especialistas, nem todos 
aqueles que inventam coisas, na realidade, estão 
blefando socialmente. Os que exageram sempre 
as próprias competências e capacidades de 
forma ostensiva (e pouco convincente), assim 
como os eternamente temerosos, não podem 
ser vistos como blefadores hábeis. 

Há modalidades de enganação que também 
se aproximam do blefe, mas se distinguem dele. 
É o caso da sedução e do tráfico de influência, 
certamente formas de trapaça elaboradas para pre
judicar uns em benefício de outros. Esse recurso 
tem objetivo bem específico: é usado no intuito 
de ganhar confiança, admiração, estima e respeito 
de alguém para manipular determinada situação. 
Não serve para intimidar o interlocutor nem para 
tranquilizá-lo, como no blefe. Mesmo os megalo
maníacos, mentirosos constantes e exagerados, 
não blefam. Em geral, tanto eles quanto os que 
tentam mentir até mesmo para seu psicoterapeuta 
iludem, antes de tudo, a si mesmos, possivelmen
te na tentativa de se defender da fragilidade e da 
dificuldade de entrar em contato com as próprias 
angústias. Ainda assim, as mentiras devem ser 
consideradas pelo profissional, pois nada do que 
alguém inventa é totalmente alheio ao seu uni
verso psíquico. E, se a pessoa não tenta induzir 
o outro a crer em algo diferente daquilo que ela 
mesma pensa, certamente não blefa. Na verdade, 
se autoengana. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 52-57, out. 2012.




