
A Vida Fora da Caverna – Podcast 

Episódio #7 Isso é Fake 

INTRO 

Olá, eu sou o Daniel Prado e essa é “AVFC”. 

Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio pra se 

familiarizar com ele. 

Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso à materiais extras como imagens, vídeos e 

referências, é só visitar o site danielprado.net/avidaforadacaverna 

No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF pra você baixar. 

Você também pode seguir a página do podcast no instagram, @avidaforadacaverna 

E se você tiver alguma dúvida ou sugestão é só escrever para podcast@danielprado.net 

 

Tema 

Esse episódio vai ter duas partes, mas cada uma abordando aspectos complementares do 

tema. Então, diferentemente do episódio sobre homeopatia, eles não são diretamente 

dependentes um do outro. O próximo, vai ser publicado na agenda normal do Podcast, daqui 

quinze dias. 

Eu suponho que você já tenha ido a algum tipo de museu de antiguidades. Não sei você, mas 

quando eu paro na frente de uma obra, seja um quadro ou objeto antigo, uma das primeiras 

coisas que se passa pela minha cabeça é por que é que isso está exposto?  

Por que as pessoas enfrentam filas e pagam pra parar na frente de uma obra ou objeto em 

exposição e ficar um tempo olhando aquilo? 

Eu não estou me referindo à admiração de uma pintura ou de uma instalação artística em si. 

Estou me referindo ao simples fato de parar e observar algo em um museu, por exemplo, pelo 

seu valor histórico e não pelo seu conteúdo. 

Em outras palavras, o que é que faz a gente pagar pra ver uma pedra cheia de hieróglifos com 

milhares de anos em um museu, por exemplo? 

Me lembro quando visitei uma exposição sobre o Egito antigo, em São Paulo, e parei fascinado 

na frente de uma pedra como essa, que segundo a descrição, tinha mais de quatro mil anos. 

Aquilo me deixou atônito. Como pode, um objeto tão antigo aqui na minha frente? 

Foi quando inevitavelmente meus neurônios conversaram entre si e disseram: Como é que eu 

sei que esse objeto é verdadeiro? 

Nestes próximos dois episódios eu quero falar sobre a mentira, a enganação e de que formas 

elas são capazes de alterar a realidade de forma a criar um mundo confuso e perigoso. 

Em 2016 eu visitei o museu Getty em Los Angeles e em uma das paredes havia um quadro com 

umas flores azuis, sem nenhuma proteção especial e poucas pessoas dando atenção. Então, 
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meu amigo Jeremy Griffith que estava acompanhando a gente contou um pouco sobre aquela 

obra. 

O quadro chamava-se Lírios, e era de Van Gogh. 

Na lista de quadros mais caros da história, esse quadro está em décimo sétimo lugar e foi 

comprado por quase 54 milhões de Dólares em Novembro de 1987. São 121 milhões de 

dólares em valores corrigidos pra hoje, em 2020. Lírios é a terceira obra mais cara de Van 

Gogh. 

Eu parei na frente dele por alguns minutos, apreciando os tons de azul, verde, as pinceladas e 

então ouvi meus neurônios me perguntarem de novo: Como é que eu sei que foi realmente 

Van Gogh que pintou esse quadro que está aqui na minha frente? 

A única coisa que responderia minimamente minha dúvida seria a minha aceitação de que o 

museu não estaria mentindo pra mim. Ou seja, só me restaria acreditar que aquela era uma 

obra autêntica. Se você quer saber um pouco mais sobre as diferenças entre saber e acreditar, 

escute o episódio #3 desse Podcast. 

Mas o que mudaria pro público se aquela fosse uma réplica idêntica, uma vez que o conteúdo 

dela em si, seria essencialmente o mesmo do quadro original?  

Bom, a resposta talvez se encontre em outra pergunta: Você vai até o museu pra ver o 

conteúdo da obra ou a obra em si? 

Considere o seguinte: Imagina que você pegue um avião até Paris, na França, pega um táxi, 

enfrenta uma fila de mais de uma hora, desembolsa 15 euros e entra no museu do Louvre. Lá 

dentro, você anda alguns minutos pra então enfrentar uma multidão apinhada em um único 

lugar. 

Você estica o pescoço e mal consegue ver a pintura, mas ela está lá, a Mona Lisa. 

Você passou por tudo isso pra quê, pra ver o retrato da Mona Lisa ou pra ver o quadro original 

pintado por Leonardo DaVinci em 1506? 

Com meia pesquisa no Google, do sofá da sua casa, você pode ver a Mona Lisa em um grau de 

detalhes muito maior. Então, eu suponho que você tenha feito tudo isso pra ver de perto uma 

das obras mais emblemáticas da história e assim, fica evidente que pra você a obra precisaria  

ser autêntica. Você não foi lá pra ver o retrato da Mona Lisa pela pintura em si e sim pra ver 

um objeto pelo seu valor histórico. 

O que você sentiria se depois de passar por esse trabalhão, descobrisse que aquele quadro é 

falso? 

Decepção talvez? 

É curioso que essa palavra, que significa desilusão, desapontamento, tenha a mesma origem 

que a palavra Deception em inglês, que significa enganação. 

Eu não sei apontar quando foi que o significado das duas palavras com a mesma origem se 

distanciou para significarem coisas distintas. Mas talvez esses significados não estejam tão 

distantes assim.  

O linguista Filipe de Zanatta me disse que dá pra entender que se decepcionar é ser enganado 

pela própria expectativa. 



De qualquer forma, essa avaliação de importância sobre a autenticidade da obra demanda 

uma investigação filosófica bastante extensa. 

Eu estudo diversos tipos de enganação desde 2005 e ainda me sinto muito longe de ter as 

respostas. Mas eu não tenho nenhuma intenção aqui de trazer respostas definitivas pra 

nenhum assunto. Meu desejo genuíno é provocar uma reflexão e indicar alguns caminhos pra 

você mesmo escolher por onde e como quer navegar. 

A mentira é um dos meus assuntos favoritos. Talvez porque eu tenha passado grande parte da 

minha vida sendo enganado, acreditando em mentiras e percebendo como a vasta maioria das 

pessoas vive em uma bolha parecida. Cada vez que eu descobria o poder que a mentira tinha 

de mudar o rumo da história aquilo me fascinava mais ainda. 

Ainda mais porque mentir é algo inerentemente humano e nenhum de nós está imune a essa 

condição.  

Filósofos vêm tentando delimitar o conceito de mentira há séculos e não parece que a gente 

vai chegar a uma conclusão tão cedo. Existem inúmeros trabalhos publicados com conclusões 

conflitantes e eu jamais conseguiria abordar tudo em um podcast.  

Mentira e enganação, por exemplo, apesar de serem coisas parecidas, são duas coisas 

diferentes e eu vou tentar fazer essa distinção entre as duas aqui hoje. 

Como seria impossível me referir a todas as abordagens, suas posições e contraposições, eu já 

peço desculpas pelas simplificações que eu vou fazer por aqui. 

Definições são extremamente importantes, mas são proporcionalmente difíceis na maioria das 

vezes. 

Considere tentar explicar apenas verbalmente para um alienígena, por exemplo, os conceitos 

de direção, direita e esquerda, que você vai perceber. 

No mesmo sentido, definir o que é mentira pode ser mais complicado do que parece. Se você 

não assistiu, eu recomendo fortemente o filme O Primeiro Mentiroso de 2009, dirigido por 

Ricky Gervais. O filme conta a história de um sujeito que, vivendo em uma sociedade que só 

diz a verdade, conta as primeiras mentiras. A reflexão que esse filme traz é muito pertinente. 

No entanto, se a gente ficar preso à complexidade que o termo exige, nenhuma discussão 

poderia ocorrer. Então, vamos simplificar. 

De maneira bem prática, a gente pode definir mentira como uma versão diferente dos fatos. 

Uma versão diferente da verdade. 

No entanto, se você interpreta os fatos de maneira equivocada e se engana, contando uma 

versão diferente do que realmente aconteceu, daria pra enquadrar isso como uma mentira? 

Eu penso que de maneira geral, sim. 

Eu diria que a mentira passa por dois estágios básicos: a intenção e ação. 

Se você tem a intenção de mentir e concretiza essa intenção no ato de mentir, você contou 

uma mentira, ou seja, uma história que difere dos fatos. 

Se por outro lado, sua intenção não foi mentir, ou seja, você estava enganado, mas contou 

uma história diferente dos fatos, você ainda contou uma mentira. 



Seja qual for a sua intenção, se a sua ação resultou em produzir uma versão diferente dos 

fatos, sua ação é o que vale. 

Como se ao notar um incêndio elétrico você quisesse apagar as chamas jogando água. Sua 

intenção é de acabar com o incêndio, mas a sua ação vai provavelmente agravar a situação. Ou 

seja, nesse caso sua ação não se relaciona com a sua intenção e é ela quem vai definir o rumo 

da história. 

Eu sei que é confuso, mas, vamos continuar. 

Se a mentira é algo difícil de definir, sua contrapartida, a verdade, é provavelmente muito pior, 

por uma série de motivos, dentre os quais o simples fato de que pra compreender o que é uma 

mentira a gente precisaria também compreender o que é a verdade. 

Da mesma maneira que a filosofia vem tentando conceituar a mentira, ela também vem 

tentando conceituar a verdade. 

No entanto, pra todos os efeitos, aqui pra esse episódio eu vou relevar essa complicação toda 

mais uma vez e vou considerar que a verdade é algo relativamente simples. Quando eu estiver 

me referindo à verdade, eu estarei me referindo à realidade objetiva dos fatos. 

Coisas como acontecimentos que alteram a realidade a qual a gente compartilha, a gravidade, 

o tempo, a morte e todas as coisas a gente sabe serem reais e perceptíveis. Facas afiadas 

cortam a pele, o fogo queima e a água molha, esse tipo de coisa. 

Mas se todos nós somos relativamente capazes de compreender essa realidade objetiva, como 

é que pessoas se enganam então? 

Bom, acontece que essa percepção da realidade é feita através do nosso cérebro e a evolução 

dele, favoreceu a capacidade de interpretar essa realidade com o fim de sobreviver e isso 

deixou alguns fios soltos. A nossa memória por exemplo, tá cheia deles. Assim, alguém pode 

confundir uma coisa com outra e criar a própria realidade. Basta uma pequena distorção na 

interpretação, que essa pessoa passa a compreender equivocadamente os fatos e tomar por 

verdade algo que não aconteceu. 

A essa realidade fruto da percepção que cada pessoa tem de aspectos do mundo, a gente dá o 

nome de realidade subjetiva. Essa realidade diz mais sobre preconcepções, memória e 

julgamentos que cada indivíduo tem acerca do mundo. 

No entanto, fatos não pertencem ao mundo da realidade subjetiva e sim da realidade que a 

gente compartilha, a realidade objetiva. Podem até haver divergências entre a cor de um 

vestido em uma foto na internet, frutos da percepção subjetiva de cada um. Contudo, todos 

concordam que existe um vestido e existe uma foto, essa é a realidade objetiva a qual eu estou 

me referindo. 

Existem estudiosos, como o psicólogo norte-americano Donald Hoffman, por exemplo, que 

acreditam que nem essa realidade é objetiva ou sequer existe de fato, mas esse é um assunto 

pra outro episódio. 

Existem inúmeros argumentos alegando que não existe uma única realidade na medida em 

que a realidade em si é construída pela percepção de cada um e que existiria uma espécie de 

realidade real, a qual a percepção humana jamais seria capaz de alcançar. O filósofo alemão 

Immanuel Kant chamava essa realidade de Númeno, mas existem diversas críticas sobre a 

utilização desse termo, embora eu concorde com o conceito. 



Mas apesar de considerar a filosofia uma das ferramentas mais importantes que a humanidade 

já desenvolveu, ela não cabe em qualquer lugar.  

Explico. 

O tempo é uma construção humana. A ideia de segundos, minutos, horas, não existe fora da 

perspectiva humana e essa discussão é fascinante e de uma importância enorme para diversos 

estudos e investigações. 

No entanto, quando eu falo de realidade objetiva eu estou falando do tempo ao qual eu você e 

todo mundo estamos condicionados, onde a filosofia não tem nenhum papel útil. Você pode 

querer discutir o quanto quiser os aspectos filosóficos do tempo, que se você não considerar o 

trânsito antes de sair de casa, vai chegar atrasado pra aquela reunião e pode perder o 

emprego por isso. 

Goste ou não, o tempo que você está usando pra ouvir esse podcast vai passar e você nunca 

mais vai tê-lo de volta. 

Mas voltando ao assunto duas realidades, eu dou outro exemplo. 

Em Janeiro de 2018, aqui em casa, nós pagamos um pintor pra pintar algumas paredes da 

nossa sala de verde escuro. 

Um ano depois, mais ou menos, uma pessoa próxima veio me fazer uma visita e perguntou 

quando eu tinha pintado a parede e eu disse. No que ela replicou dizendo: Não, você não pode 

ter pintado a parede nessa época porque eu me lembraria. Eu tenho uma percepção apurada 

pra decoração e eu teria notado. 

Dá pra perceber mesmo. 

Eu tenho certeza de que a parede foi pintada nessa época porque primeiro, a casa é minha. 

Segundo, porque aqui em casa a gente tem um registro desse tipo de coisa e nosso registro 

mostra que no dia 23 e 24 de janeiro de 2018 a gente pagou 300 reais pro pintor que também 

se chama Daniel, pra fazer o serviço. 

Nesse caso, há uma verdade incontestável. Há um fato. Um acontecimento que pertence à 

realidade objetiva. Não cabe interpretação. 

É isso que eu vou chamar de verdade. 

No entanto, a memória dessa pessoa pregou uma peça nela que passou a acreditar na verdade 

dela. 

Ela estava mentindo? 

Bom, pra responder essa pergunta a gente precisa fazer mais um trabalho de definição. 

Na língua portuguesa, a palavra mentir está mais próxima de enganar do que de contar uma 

mentira.  

Então eu entendo que mentir é contar uma mentira deliberadamente; De propósito. 

Se a gente considerar essa interpretação, eu entendo que ela não estava mentindo, ela estava 

apenas enganada. Só que a versão dela, é uma versão diferente dos fatos, portanto, é uma 

mentira. 



O problema, no entanto, surge quando quem está enganado dessa forma espera que essa 

verdade subjetiva, fruto de um engano, tenha o mesmo valor que os fatos. 

Alguém poderia acreditar tanto nessa verdade pessoal a ponto de se inflamar e arrumar uma 

discussão onde ela realmente acredita estar certa e quem tem os fatos, errado. 

O fenômeno onde a opinião de alguém parece ter o mesmo valor que os fatos, recebe o nome 

de pós verdade. 

Eu vou falar mais sobre a pós verdade no próximo episódio. 

Primeiro eu quero me referir a um aspecto que se relaciona diretamente com a mentira, a 

enganação. 

Enganar é uma coisa e mentir é outra. Quase sempre a enganação está relacionada à mentira, 

só que é possível enganar alguém falando apenas a verdade. 

Existe inclusive um termo em inglês pra isso, Paltering. 

Não existe uma tradução específica para o português, mas o termo se refere a levar o 

interlocutor a uma ideia falsa ou enganosa falando apenas a verdade. 

Em 1998, o então presidente dos EUA, Bill Clinton, apareceu no programa News Hour na PBS, 

rede de TV norte-americana pra falar sobre o escândalo de assédio sexual envolvendo a 

estagiária da Casa Branca, Monica Lewinski e quando o apresentador lhe perguntou se ele não 

havia tido nenhuma relação sexual com ela, Clinton respondeu: 

[Audio do momento em que Clinton diz isso] 

“Não há uma relação sexual, isso está correto” 

Àquela altura, Clinton já não estava mais se relacionando com Lewinski, então sua afirmação 

era verdadeira, na medida em que suas palavras se referiam não ao passado, mas sim ao 

presente. No entanto, ele não respondeu à pergunta do apresentador com a intenção 

específica de enganar a audiência do programa e leva-los a acreditar que ele era inocente das 

acusações. 

Políticos são provavelmente os maiores especialistas em Paltering, mas você já usou essa 

estratégia provavelmente e se não usou, ainda vai usar. 

Eu engano pessoas dizendo a verdade o tempo todo. Na mágica há diversas formas de dizer a 

verdade com a intenção de manipular a percepção do público. É evidente que um número de 

mágica em si é uma mentira, na medida em o que se vê e o que se alega estão distantes da 

realidade dos fatos.  

É muito complicado explicar tudo isso em detalhes sem revelar segredos, o que na minha 

opinião pode arruinar a experiência de assombro que nós mágicos tentamos dar à nossa 

audiência e eu não posso fazer isso. Mas eu vou explicar algumas coisas aqui que talvez façam 

vocês compreenderem em que níveis alguns tipos de enganação atuam. 

Quem não está envolvido com mágica não faz ideia da quantidade absurda de detalhes que 

um mágico pode colocar em um simples efeito com cartas de baralho. 

Sem exagero nenhum, eu particularmente já passei centenas de horas praticando um único 

movimento com as cartas de um baralho pra que meu público possa me dizer um número e a 

carta escolhida aparecer naquela posição sem que ele desconfie de nada. 



Pergunte pra Bianca, quantos seriados e filmes a gente já assistiu, onde eu estava sentado no 

sofá com um pequeno pad no colo, repetindo centenas de vezes o mesmo movimento até 

torna-lo indetectável. 

Mas a prática física não basta. Eu considero extremamente importante avaliar coisas que 

quem não pertence a esse mundo nem faz ideia. Como o padrão de cor no dorso das cartas, a 

fisiologia das mãos, o ângulo de quem vê, o timing da execução e durante a prática, eu 

considero até se meu polegar está se comportando como deveria. 

Tudo isso pra uma única técnica. 

No que diz respeito à apresentação de um número, há ainda uma série de coisas como posição 

corporal, roteiro e o que eu chamo de engenharia de memória. O termo mais usado é falsa 

memória.  

Durante o processo de concepção de um número de ilusionismo, eu preciso estruturar uma 

série de elementos, dentre os quais, manipular a memória do meu público de forma a fazê-los 

lembrar do que eu quero e não do que eles viram, necessariamente. Especialmente, porque ao 

contar para os outros sobre sua experiência, eles precisam contar o que eu quero que eles 

contem. 

Eu aprendi isso na prática com uma história que mostra muito bem como nossa memória é 

facilmente manipulável. 

Poucos meses depois que eu já estava fazendo algumas mágicas, um grande amigo meu, o 

Luizinho veio me contar um número que ele viu o David Blaine fazendo em um dos seus 

especiais de TV. 

Assim que ele terminou de descrever o efeito eu senti na pele o poder da falsa memória que o 

Blaine havia implantado nele. Blaine conectou dois fios soltos na cabeça do Luiz e de muita 

gente pelo mundo, fazendo ele contar a história que ele queria e não uma representação fiel 

do que aconteceu. 

Primeiro eu vou contar como foi que o Luizinho me contou a história. 

David Blaine estava em um cassino, no meio de uma pequena aglomeração e disse que 

precisava de alguém pra fazer um número de mágica. 

Uma mulher se destacou se oferecendo e todos gritaram: Não, faça com essa daqui! Indicando 

uma outra mulher, no que Blaine acatou. 

Ele foi até essa mulher, que muitos ali sugeriram, pediu pra ela abrir a boca, segurou seus dois 

caninos com as mãos e os arrancou. 

A mulher ficou banguela e sem saber o que fazer. Todo mundo ficou chocado e então, Blaine 

foi até ela novamente, soprou no seu rosto e os caninos voltaram rápida e visualmente pra 

boca daquela moça. 

Notem o poder dessa história. 

Na cabeça do Luiz e provavelmente de grande parte do público, a história que eles estariam 

contando é de que Blaine até poderia fazer isso com alguém que ele escolheu. No entanto, o 

que faz com que a sensação tenha sido de ter presenciado algo realmente impossível, foi que 

ele fez com alguém que o público escolheu! 



Logo que ouvi a história, desconfiei, por um motivo simples, eu já estava meio por dentro de 

alguns métodos de enganação. Se eu fosse confiar no relato do Luiz como o relato fiel de uma 

realidade objetiva eu teria uma de duas explicações. Ou Blaine era realmente mágico de 

verdade, ou todo público teria sido comprado pra fazer uma ilusão que só funcionaria na TV. 

Bom, voltei pra casa, procurei o especial e fui assistir. 

Agora eu vou contar o que realmente aconteceu. Essa performance acontece a partir dos vinte 

e cinco minutos do especial Drowned Alive, que foi ao ar em maio de 2006. O vídeo está na 

página de referências do site. 

David Blaine estava em um cassino, no meio de uma pequena aglomeração apresentando 

alguns números de mágica quando um único sujeito diz: Faça algo pra aquela moça, ela não 

acredita em mágica. Blaine vai até ela e faz um número onde ele come vidro.  

Na sequência ele diz que quer tentar outra coisa e vai até uma mulher aleatória no público na 

mesma direção onde estava a moça apontada pelo sujeito. De quem vê de casa, não dá pra ver 

nenhuma das moças com muita clareza. 

Então ele vai até ela, toca nos seus caninos e diz simplesmente: não, seus dentes não são 

longos. 

Automaticamente ele aponta pra outra mulher e pergunta a ela se ela confiaria nele. Ela diz 

que sim. 

Então, sem falar mais nada, ele vai até uma terceira mulher e apresenta o efeito. 

Ao ver o vídeo, você pode até achar que essa interação é banal e natural. 

O que você não sabe é que cada passo disso foi meticulosamente desenhado pra que os 

espectadores se lembrem de que ele fez com alguém sugerido pela plateia e que 

aparentemente estava ali simplesmente assistindo à apresentação. 

Há até um nível de improvisação ali, mas que é fruto de muita experiência por parte de Blaine 

e da equipe dele. 

Eu pessoalmente já ouvi diversos relatos de gente que vem até mim dizer que eu fiz 

determinado número de mágica que eu nunca fiz e todos os meus amigos mágicos passam ou 

passaram por situações semelhantes a essa. 

Essas histórias servem pra demonstrar como nossa memória não só não é uma fonte confiável 

de reprodução de observações acerca da realidade como também é facilmente manipulável 

para reproduzir narrativas deliberadamente criadas pra enganar. 

Ilusões e enganos pertencem ao universo das realidades subjetivas. Elas acontecem na mente 

de quem se engana ou se ilude. 

A questão começa a ficar realmente complicada e séria quando uma enganação é capaz de 

alterar a realidade objetiva, criando ondas que se propagam no tempo, e que borram a linha 

que separa um fato de uma mentira. 

Você provavelmente nunca ouviu falar em Reinhold Vasters. 

Não fosse por um pequeno descuido, que tem grandes chances de não ter sido, de fato, um 

descuido, nem eu, nem ninguém no mundo saberíamos quem realmente foi ele. 



Vasters foi um falsificador de obras de artes perfeito. Ele passou toda sua vida de criminoso 

indetectável. Como falsificador, morreu invisível, aplicando um golpe que surte efeitos até os 

dias de hoje. 

Nascido em 1827, Vasters foi um restaurador e falsificador Alemão que produzia obras que 

replicavam perfeitamente o estilo renascentista dos séculos XV e XVI.  

Aos vinte e cinco anos, em 1853,  ele foi escolhido pra ser o restaurador do Tesouro da 

Catedral de Aachen, na Alemanha, e uma das coisas que ele fazia por lá era criar peças de 

prata com um estilo antigo pra utilização na igreja, as quais ele assinava com seu nome. 

Poucos anos depois, ele começou a produzir algumas peças no estilo gótico e deixou de assinar 

suas obras. Em pouco tempo, ele percebeu que faria muito mais dinheiro vendendo obras 

falsificadas do que suas próprias obras. 

A falsificação mais notável de Vasters é o Cálice Rospigliosi. Essa obra foi adquirida pelo MET, 

Metropolitan Museum of Art, em NY através de uma herança em 1913 e pensava-se que ela 

era uma peça do século XVI feita pelo maior mestre ourives da Renascença, Benvenuto Cellini. 

Foi apenas em 1978, 69 anos depois da morte de Vasters, que um curador do museu Victoria & 

Albert em Londres encontrou uma caixa com mais de mil desenhos e rascunhos de Vasters 

com inúmeros detalhes de obras que constavam na coleção de diversos museus importantes 

pelo mundo todo. 

Usando os desenhos como referência, só o MET encontrou 40 falsificações de Vasters na sua 

coleção. 

Vasters não usava um material errado, não cometia nenhum erro de estilo e permitia zero 

influências contemporâneas nas suas falsificações e poderia muito bem ter destruído todos os 

seus desenhos e permanecido invisível para o resto da história. A falha em fazer isso sugere 

que ele queria ser descoberto em algum momento e ser comparado com mestres como Cellini, 

por exemplo. 

A questão mais delicada dessa história toda é que as falsificações de Vasters eram tantas e tão 

perfeitas, que ele começou a distorcer a percepção de como uma peça renascentista deveria 

ser.  

No mundo das obras de arte existe uma distinção importante no que diz respeito a 

falsificações e que em inglês é um pouco mais fácil de entender. 

O termo Forgery, que em português significa falsificação, diz respeito a obras novas, 

desconhecidas, mas que imitam o estilo de grandes mestres. Por outro lado, Fake, que em 

português significa Falso, diz respeito a uma cópia que tenta se fazer passar por uma obra já 

conhecida. 

Uma das formas de se detectar se uma obra é uma falsificação, é ter uma referência de estilo. 

Ou seja, especialistas e historiadores estudam a obra de mestres como Cellini, por exemplo, 

para compará-las com possíveis falsificações. Vasters foi tão genial que suas falsificações 

podem estar sendo estudadas como se fossem referências autênticas, para evitar a aquisição 

de falsificações! 

Imagine que você é um admirador de arte renascentista, especialmente fã de Cellini, pega um 

avião até NY, um táxi, enfrenta uma fila, paga USD25 pra entrar no MET. Anda alguns minutos 

e para em frente a uma peça linda, atribuída a Cellini. 



Tudo o que você espera é que aquela obra tenha sido produzida no Século XVI por ele e não no 

século XIX por um falsificador, certo? 

Eu penso que a verdade é sim importante. Ela existe e é tangível pra quase tudo o que diz 

respeito ao mundo físico e prático do qual eu e você fazemos parte. Pra efeitos práticos, não 

existem duas realidades. 

Vasters era um enganador cujas mentiras ecoam até hoje e que foi tão competente que nos 

faz questionar seriamente a relevância da autoria no que diz respeito a qualidade e valor de 

determinadas obras. Se ele era tão bom quanto Cellini, por que uma obra de Cellini deveria 

valer mais do que a dele? 

Essa é uma questão hiper complexa e que eu talvez não tenha competência pra abordar. 

Essa história toda faz a gente pensar em quantos outros falsificadores, tão ou mais 

competentes que Vasters em diversas outras disciplinas, permanecem indetectáveis até os 

dias de hoje e que criaram o que eu e você chamamos de realidade objetiva. 

Quais outras mentiras foram ou são contadas até hoje e que construíram e constroem a 

realidade que eu, você e o resto do mundo compartilham?  

E é justamente por saber que a enganação tem esse poder, que algumas pessoas decidiram 

transformá-la em arma. 

No final de 2016, um sujeito dirigiu mais de quatro horas pra entrar em uma pizzaria cheia de 

gente, armado com um fuzil AR15, um revólver e uma Escopeta porque foi enganado por uma 

série de fake News. 

No próximo episódio, você vai ficar sabendo mais sobre essa história. 

Até lá, se você se perguntar por que deveria acreditar em mim, minha resposta é bem simples: 

Não acredite.  

Até a próxima. 
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