
maioria de nós nem percebe, mas pelo fato de nossos olhos serem 
horizontalmente separados as imagens que vemos com os dois são 
levemente diversas. E essa diferença é proporcional à profundidade 

relativa (a) dos objetos para os quais olhamos. As áreas visuais no cérebro 
medem essas variações e, como resultado, temos a visão tridimensional - com 
a qual todos gostamos de brincar usando óculos 3D. 

O processamento visual de imagens de um olho no cérebro acontece em 
estágios. Características rudimentares como as bordas da figura, a direção do 
movimento e a cor, por exemplo, são captadas logo no primeiro momento 
em áreas cerebrais chamadas V1 e V2 , antes de atingir o estágio seguinte 
na hierarquia do processamento visual para uma análise progressivamente 
mais refinada. A descrição feita dessa forma, passo a passo, entretanto, é uma 
caricatura: muitos estágios voltam para os patamares anteriores - permitindo 
que o cérebro "brinque" de um jogo de perguntas para chegar a uma solução 
depois de uma espécie de vai e vem sucessivo. 

Voltando ao conceito de três dimensões, podemos questionar: em qual 
estágio é feita a comparação entre as imagens apreendidas pelos dois olhos? 
Se você estiver olhando para uma cena com centenas de características, como 
você sabe qual delas percebida por um olho é compatível com um aspecto 
notado pelo outro? Até que a formação correta seja atingida, você não pode 



medir as diferenças. Então, como 
evitar combinações falsas? Em visões 
tridimensionais, esse enigma é chama
do problema de correspondência. 

Intrigado com essas questões, o 
físico alemão Hermann von Helmholtz 
(1821-1894), oftalmologista e fisiolo
gista, indagou: essa comparação é feita 
antes que os limites dos objetos sejam 
reconhecidos, ou o cérebro extrai sepa
radamente os contornos de cada olho 
antes de compará-los? Ele concluiu, 
sem muitas evidências, que a forma de 
percepção de linhas de cada olho ocor
re antes da comparação interocular. "A 
forma monocular de percepção prece
de a visão tridimensional", observou, ao 
dedicar-se à tarefa de investigar o quan
to as imagens fornecidas pelos dois 
olhos eram extremamente complexas 

e como se dava esse movimento. O 
cérebro resolve o problema da corres
pondência reconhecendo, primeiro, 
as formas e, então, comparando a ex
tensão das linhas desses formatos. Essa 
estratégia permite que o cérebro evite, 
ou minimize, falsas combinações. 

FAÇA VOCÊ MESMO 
Essa ideia foi desafiada quase 100 anos 
depois pelo neurocientista húngaro 
Béla Julesz (1929-2003), pesquisador 
de inteligência privilegiada e nada 
modesto que trabalhava no Labora
tório Bell. Ele desenvolveu um este-
reograma b usando padrões de pontos 
aleatórios gerados por computador em 
vez de fotografias e desenhos lineares. 
Não havia nas imagens, direita ou 
esquerda, nenhum contorno ou forma 

reconhecível . Embora o esquema 
tenha sido feito com um computador 
(como esquematizado em (c), o prin
cípio pode ser construído sem grandes 
dificuldades com o uso de imagens de 
pontos aleatórios de câmeras digitais. 
Quer tentar? Primeiro, faça uma sequên
cia de pontos aleatórios de cerca de 5 
cm 2. Com um par de tesouras, corte um 
quadro de 1 cm 2 de outro padrão ale
atório de pontos (que chamaremos de 
Q, de quadrado). Centralize o quadro 
sobre o primeiro padrão e tire uma foto 
do ponto de vista do olho esquerdo 
e. Se o Q estiver corretamente posi
cionado, ficará virtualmente invisível 
por causa da camuflagem criada pelos 
pontos. Agora, mude a visão horizon
talmente para a direita (garantindo 
que a posição não permita ver pontos 
sobrepostos dos limites do quadrado 
menor). Tire outra foto, fazendo a visão 
do olho direito, d. 

Julesz apresentou apenas uma 
imagem desse estereograma aleató
rio para cada olho e ficou surpreso 
ao ver que o quadrado pequeno 
"flutuava" tão vividamente que era 
quase possível pegá-lo, ainda que 
nenhum quadrado fosse visível para 
nenhum dos olhos. O experimento 
original foi feito com pixels gerados 
por computadores em vez de pontos 
num papel. Não é como se o quadra
do estivesse escondido na visão de 
cada olho; matematicamente, ele não 
existia na visão isolada. Ele é exclu
sivamente definido pela diferença do 
Q (mostrada pelas colunas X e Y em 
c). Julesz chegou à conclusão de que 
Von Helmholtz estava errado. Como 
o quadrado surge apenas como re
sultado da fusão tridimensional, essa 
capacidade deveria ser uma medida 
de deslocamento ponto a ponto (ou 
pixel a pixel), e as bordas do quadrado 
surgem apenas dessa comparação. A 
visão tridimensional precede a de
tecção da forma (sendo usada como 
linhas e limites nesse contexto). 



A demonstração de Julesz inspirou 
um jovem estudante de medicina, Jack 
Pettigrew, então na Universidade da 
Califórnia em Berkeley, a observar a fi
siologia de processamento das células do 
nervo binocular. Até então, o problema 
da visão tridimensional parecia intratável 
porque, se Von Helmholtz estivesse 
correto, os pesquisadores teriam antes 
de derrubar a fisiologia da percepção da 
forma - sobre a qual ninguém tinha a me
nor ideia de como proceder. Pettigrew 
descobriu, entretanto, que se sua ideia 
estivesse correta essas células estariam 
extraindo as alterações horizontais e 
enviando sinais para o cérebro como se 
fossem tridimensionais. 

Essa é a história simples, mas o qua
dro geral ficou mais complicado quando 
um aluno indiano (Ramachandran) des
cobriu que, em algumas circunstâncias, 

a percepção da forma vinha antes da 
tridimensional, mostrando a flexibilida
de dos centros visuais do cérebro. Ele 
criou um estereograma que tinha uma 
textura de quadrados definidos em cada 
olho e, na sequência, alterou o quadro 
inteiro, em vez de mudar os pontos que 
definiam a textura e. 

Foram definidos dois padrões alea
tórios de pontos, um para cada olho. 
Mas dessa vez existiam, separadamen
te, dois quadrados visíveis - diferen
temente dos padrões de Julesz. Ainda 
era feito de pontos aleatórios, mas, por 
causa de uma variação na textura, um 
quadrado era visível separadamente em 
cada olho. Os pontos que constituíam 
a visão do olho esquerdo (incluindo 
Q) eram completamente diferentes 
para os dois olhos, ao contrário das 
imagens de Julesz - a figura estava 
visível em cada olho, mas os pontos 
que a constituem (e o fundo) não eram 
relacionados nos dois olhos. 

Ramachandran descobriu que, 
quando ele via essa imagem através de 
um estereoscópio, o quadrado central 
flutuava. Como os pontos definidos, 
os quadros não tinham correlação 
nos dois olhos; ele e seus colegas 
concluíram então que, nesse caso, a 
percepção da forma ocorreu antes 
da tridimensional. O quadrado foi 
reconhecido separadamente em cada 
olho, antes que a diferença entre as 
duas imagens fosse medida. Ou seja: 
a regra de Julesz podia ser violada. O 
cérebro frequentemente usa diversos 
truques para atingir o mesmo obje
tivo. Em um ambiente com tantos 
ruídos e informações, faz sentido usar 
ambas as estratégias. 

A segunda demonstração que ele 
inventou mostra o mesmo ponto. Ela 

tira vantagem de um curioso efeito 
visual, chamado contornos ilusórios d. 
Quatro pacnen são feitos de quatro discos 
negros com formato de torta cortada. 
O que vemos, entretanto, não são os 
pacmen "olhando" uns para os outros; 
percebemos um quadrado opaco ilu
sório sobrepondo-se aos quatro discos 
negros ao fundo. É como se o cérebro 
dissesse: "Qual a probabilidade de que 
um cientista do mal tenha alinhado pre
cisamente esses discos? Provavelmente, 
é um quadrado opaco, então é isso que 
vou enxergar". O espectador, portanto, 
vai alucinar e ver as bordas - isso é cha
mado segmentação de imagem. 

CAPTURA TRIDIMENSIONAL 
Mas poderiam essas bordas ilusórias 
fornecer informação tridimensional? 
Comece com a imagem do olho esquer
do em e e mude o quadrado imaginário 
para a esquerda para criar uma imagem 
para o olho direito. Quando conseguir 
ver as imagens - olhe e segure, os 
quadrados ilusórios parecerão flutuar. 
Novamente, o processamento da forma 
e a segmentação da imagem ocorreram 
antes da visão tridimensional. 

Fica mais nítido se pegarmos o este
reograma e colocarmos sobre um papel 
de parede feito de colunas de pontos f. 
Os pontos são idênticos nos dois olhos; 
eles não transmitem informações dife
rentes. Ainda, de forma surpreendente, 
os pontos dentro do quadrado ilusório 
flutuam junto com a figura - uma ilusão 
chamada "captura tridimensional"; os 
pontos são captados pelo quadrado ilu
sório e "levados para a frente", embora, na 
verdade, eles não mudem de lugar. 

Esse resultado sugere que a alegação 
de Julesz não estava totalmente correta: 
a percepção tridimensional envolve mais 



do que a comparação de pixels entre os 
dois olhos. Mesmo que você considere 
as células díspares de Pettigrew, elas 
devem extrair pequenos grupos orien
tados (e não pontos) e procurar por 
grupos idênticos para combinar. Mas 
os experimentos de Ramachandran (e os 
resultados muito similares do psicólogo 
Lloyd Kaufman, da Universidade de 
Nova York) mostraram que o meca
nismo é ainda mais sofisticado do que 
isso; ele poderia segmentar a imagem 
com base na oclusão implícita e criar 
alucinações de contornos ilusórios que 
podem servir como sinais para a com
binação tridimensional. Uma vez que a 
informação tenha sido extraída e a dispa
ridade medida, o cérebro constrói uma 
superfície 3D ilusória. O fato de que os 
pontos dentro da imagem são tragados 
para a frente implica que a superfície 3D 
é aplicada aos pontos. 

Então, podemos concluir que Von 
Helmholtz, Julesz, Pettigrew e Rama
chandran estão todos certos; o pro
cessamento visual em três dimensões 
é mais complexo do que pensávamos. 
Não temos noção dos mecanismos 
fisiológicos dessas interações. As células 
que sinalizam disparidade estão em V1 
(como foi mostrado por Pettigrew), 
mas as células que extraem contornos 
ilusórios (da oclusão implícita) estão 
na área V2, o próximo estágio acima, 
como mostrado por Rudiger von der 
Heydt, da Universidade Johns Hopkins, 
nos Estados Unidos. Essas descobertas 
implicam que mensagens de V2 podem 
voltar para V1 para modular o processa
mento de características menores. Mas 
essa ideia ainda não foi testada. 

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 17, n. 208, p. 62-65, maio 2010.




