
T
anto os filósofos pré-socrá-
ticos quanto Descartes, en-
tre outros, já diziam que 
nossos sentidos nos enga-
nam. Os mágicos (ou ilusio-
nistas) vêm utilizando-se 
desse conhecimento para 

iludir as platéias em diversos espetáculos, 
desde tempos remotos. Essa idéia passou a 
ser explorada pela indústria cultural com 
a criação de diversos universos virtuais 
em jogos, redes sociais, cinemas e televi-
são. Um dos recursos mais utilizados nes-
sas aplicações é o das imagens tridimen-
sionais - as chamadas imagens 3D - que 
ganharam destaque com o lançamento do 
filme Avatar, de James Cameron. Entre-

tanto, a idéia de imagens tridimensionais é 
bem mais antiga. Durante o Renascimen-
to, a humanidade viu florescer as pinturas 
em perspectiva, uma tentativa bem-suce-
dida de representar o espaço tridimensio-
nal em duas dimensões, criando a ilusão da 
profundidade, a partir da utilização de um 
ponto de fuga. Atualmente é usada a este-
reoscopia, base do próprio mecanismo da 
visão que cria a percepção tridimensional 
do espaço, para produzir esse efeito. 

COMO ENXERGAMOS 
Para que ocorra a visão é necessário que 
exista uma fonte de luz. Esta pode ser 
primária (quando emite luz própria, co-
mo uma lâmpada acesa) ou secundária 



(se apenas refletir a luz emitida por 
uma fonte primária, como uma revista 
ou um observador). 
De forma simplificada, nosso olho funciona 
como uma câmara escura: a luz entra pela 
pupila e atravessa o cristalino (nossa lente 
convergente), o qual projeta uma imagem 
real invertida e menor na retina. Esta fun-
ciona como um conjunto de células fotoelé-
tricas, que recebem a energia luminosa e a 
transformam na energia elétrica levada pe-
los nervos ópticos até o córtex visual (parte 
do cérebro responsável pela visão). 

Podemos imaginar que os olhos "di-
gitalizam" a imagem e a transmite ao 
cérebro. Mas, se a imagem projeta-
da na retina é plana (ou seja, bidimen-
sional), como construímos a noção de 
profundidade em três dimensões? 

ESTEREOSCOPIA 
A visão em 3D é apenas mais uma ilu-
são que só é possível graças à estereosco-
pia, ou seja, a projeção de duas imagens, 
da mesma cena, com pontos de observa-
ção ligeiramente diferentes. Quando ob-
servamos uma paisagem, cada olho rece-
be uma imagem ligeiramente diferente 

de cada objeto que a compõe e, portanto 
manda mensagens diferentes para o cére-
bro (pag. ao lado). 

Essas informações são processadas 
pelo cérebro, que determina os detalhes 
quanto à profundidade, distância, posição 
e tamanho dos objetos, gerando uma ilu-
são em 3D na nossa mente, de forma aná-
loga ao funcionamento do Global Positio-
ning System (GPS), que determina as co-
ordenadas de um ponto por triangulação, 
a partir de duas informações distintas. 

A audição funciona também de forma 
semelhante: cada ouvido recebe uma in-
formação diferente sobre os sons do am-
biente e isso permite identificar a dire-
ção do som e inferir a distância da fon-
te. E exatamente esse o princípio de fun-
cionamento do cinema em 3D: duas ima-
gens com visões distintas de um mes-
mo objeto são oferecidas, uma para ca-
da olho, de modo a emular o que ocorre 
naturalmente com eles e criar a ilusão de 
terceira dimensão. Por isso, precisamos 
utilizar óculos especiais para assistir a 
filmes 3D: eles filtram as imagens refle-
tidas pela tela do cinema, direcionando 
uma imagem para cada olho. 

SEPARANDO AS IMAGENS 
Uma maneira de enviar uma imagem para 
cada olho é produzir duas imagens ligeira-
mente defasadas do mesmo objeto com co-
res diferentes. Em muitos filmes 3D, uma 
das imagens é predominantemente azul 
e a outra é mais avermelhada. Os expec-
tadores recebem óculos para "filtrar" as 
imagens que são projetadas com uma len-
te vermelha (em geral, usada no olho es-
querdo) e a outra azul (no olho direito). 

As lentes vermelhas absorvem a luz 
vermelha vinda da tela, anulando as 
imagens de tom avermelhado, enquan-
to as lentes azuis fazem o mesmo com as 
imagens azuis. Assim, o olho que obser-
va pela lente vermelha somente verá as 
imagens azuis, enquanto o olho que uti-
liza o filtro azul verá somente as ima-
gens vermelhas. Com isso, um olho pas-
sa a enxergar a imagem avermelhada e 
o outro, a azulada. Esse sistema tem co-
mo desvantagem a alteração das cores, a 
perda de luminosidade e o cansaço visu-
al provocado após seu uso prolongado. 

Outra maneira de criar a ilusão de 
imagens tridimensionais mais difun-
dida recentemente, com a tecnologia 



3D digital, é utilizar luzes com a mes-
ma cor, porém com polaridades diferen-
tes e óculos com lentes do tipo polaroide 
(quadro ao lado) para filtrar as imagens. 

A tela é projetada e construída de for-
ma a manter a polarização correta quan-
do a luz do projetor é refletida. Nos fil-
mes que utilizam essa tecnologia, em vez 
de um amontoado de imagens bicolores 
(azuis e vermelhas), quando vistas sem 
os óculos, as imagens parecem apenas 
embaçadas. Essa tecnologia tem a van-
tagem de fazer a informação chegar ao 
nosso cérebro da mesma maneira cómo 
observamos a paisagem naturalmente, 
sem distorcer a coloração final da ima-
gem formada em nossas mentes. 

Para que tudo isso seja possível, a 
captação dessas imagens não pode ser 
feita de qualquer forma. Na filmagem, 
devem ser realizadas duas imagens con-
comitantes, sejam elas coloridas, sejam 
elas polarizadas. Para isso, na câmera 
estereoscópica cada lente é colocada a 
aproximadamente 6 centímetros uma 
da outra, já que essa é a distância média 
entre os olhos de uma pessoa adulta. 

Durante a filmagem devem ser con-



trolados zoom, foco, abertura, enquadra-
mento e o ângulo relativo entre elas. As 
correções de enquadramento são feitas 
por programas de computador específi-
cos, que minimizam as distorções nas 
imagens, deixando o filme mais realista. 
Um truque que poderia ser também utili-
zado pela indústria cinematográfica seria 
produzir um filme comum e depois utili-
zar um espelho para projetar uma ima-
gem deslocada em uma segunda lente. 

A imagem refletida é finalmente gi-
rada e invertida antes da edição final da 
película. Ou ainda, gerar um filme digi-
tal único e depois utilizar um softwa-
re de tratamento de imagem, extraindo 
uma imagem vermelha e outra azul do 
mesmo e depois, finalmente, compondo 
todas elas num único documento. 

TECNOLOGIA ATIVA 
Nessas duas formas de separar ima-
gens, a tecnologia empregada pelos 
óculos é considerada p a s s i v a , já que a 
única tarefa das lentes é filtrar as ima-
gens, seja pela cor, seja pela polarida-
de das mesmas. 

Uma nova tecnologia que vem sendo 
desenvolvida atualmente é considera-
da a t i v a , pois com ela os óculos utili-
zados dispõem de um sistema compu-
tadorizado que determina, a cada ins-
tante, qual olho vai enxergar e o quê. 
A lente direita "apaga" quando a ima-
gem para o olho esquerdo aparece na 
tela e vice-versa. Isso acontece tão rá-
pido que o cérebro não é capaz de per-
ceber as lentes piscando, como se fos-
sem uma luz estroboscópica. 

POLARIZAÇÃO 
A luz é uma onda eletromagnética e, co-
mo toda onda, pode vibrar em inúmeras 
direções no espaço. A luz de uma lâmpa-
da comum, por exemplo, não é polariza-
da. Os átomos aquecidos emitem ondas lu-
minosas independentemente umas das ou-
tras, cada uma com um sentido de vibra-
ção. Com isso, temos uma onda eletromag-
nética com campos elétricos e magnéticos 
apontando em todas as direções, sempre 
perpendiculares à direção de propagação. 
Com o uso de filtros é possível "selecionar" 
as direções que nos interessam, permitin-
do obter luz polarizada, ou seja, luz com vi-
brações eletromagnéticas numa única di-
reção. Os óculos 3D polaroides podem se-
lecionar a imagem que chegará a cada olho, 
a partir da polarização da luz. 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 48, p. 49-52, ago. 2010.




