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“Um livro extremamente original. Os autores fizeram um 
trabalho admirável ao mostrar como ciência e magia

podem se alimentar mutuamente.” 
V.S. Ramachandran 

Todos já assistiram a truques de ilusionismo, em que mulheres 
são cortadas ao meio e depois reaparecem inteiras, colheres são 
envergadas, elefantes somem, moedas surgem de lugares insus-
peitados. Truques da mente revela como os mágicos conseguem 
manipular de tal maneira nossa mente e o que essa manipulação 
esclarece sobre o funcionamento do cérebro.

Fundadores da inovadora  disciplina da neuromagia, ou neuro-
ciência da mágica, Stephen Macknik e Susana Martinez-Conde 
convenceram alguns dos maiores mágicos do mundo a revelar 
suas técnicas   de   tapear nossa percepção. A fim de entender o 
que acontece quando somos iludidos, os autores utilizaram as 
mais recentes descobertas da neurociência cognitiva, explican-
do de uma forma inédita como assimilamos a realidade, toma-
mos decisões e compreendemos o mundo.

O que aprendemos ao estudar como os mágicos enganam nosso 
cérebro pode ser aplicado em diferentes campos de estudo como 
no diagnóstico do autismo, na análise das estratégias de propa-
ganda e negociações comerciais, e em toda sorte de relações in-
terpessoais. 

Para os autores, compreender como a mágica funciona na men-
te do espectador será um grande passo para desvendar as bases 
neurológicas da consciência.
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“O primeiro livro sobre a neurociência do 
ilusionismo. Uma viagem pela consciên-

cia, atenção e ilusão por meio da união 
entre mágica profissional e 

neurociência cognitica.”

Scientist

“Um livro revelador, escrito de maneira 
clara e envolvante, entremeado por bizar-
ras ilusões visuais, esquemas de artefatos 

mágicos e explicação de truques 

de cartas...

Martinez-Conde e Macknik trazem o novo 
campo da neurociência da mágica para o 

palco principal.”

Science News

STEPHEN L. MACKNIK é diretor do Laboratório de Neurofisiolo-
gia Comportamental do Instituto Barrow de Neurologia, na ci-
dade de Phoenix, Arizona. SUSANA MARTINEZ-CONDE é direto-
ra do Laboratório de Neurociência do mesmo instituto. O casal 
é  membro da Academia de Artes Mágicas, em Hollywood; do 
Círculo Mágico, na Inglaterra; da Sociedade de Mágicos Norte-
Americanos, e da Confraria Internacional dos Mágicos. SANDRA 
BLAKESLEE é colaboradora regular da seção de ciência do  New 
York Times e autora de diversos livros, entre estes Fantasmas no cé-
rebro, com o neurocientista V.S Ramachandran. 


