
m 1999, Hollywood lançou com enorme sucesso de bi
lheteria o filme Matrix. Na trama, máquinas inteligentes 
aprisionaram a raça humana em um estado de realidade 
virtual. Elas alimentavam um programa de computador, 

a matriz dentro do cérebro das pessoas, e simulavam um mundo 
externo real para, em seguida, colher a eletricidade bioquímica dos 
prisioneiros e usá-la para suas próprias necessidades energéticas. 
Para os humanos, a existência parecia normal e mundana, mas, 
na verdade, estavam vivendo uma ilusão. Embora seja uma ficção, 
o filme nos remete a um fato, já comprovado pela ciência: nossa 
mente funciona de acordo com sua própria realidade. Ou seja: o 
cérebro cria um modelo do mundo que presumimos, na maioria 
das vezes, ser preciso. No entanto, muitas vezes, não é bem as
s im. Ilusões visuais ilustram vividamente interpretações cerebrais 
equivocadas. Em alguns casos, fazem suposições falsas sobre o 
mundo, distorcendo nossa percepção. 

Uma pesquisa recente revelou a atividade neural de áreas cere
brais ligadas a vários tipos de percepções ilusórias. A descoberta 
sugere que, em vez de vermos simplesmente o que existe, recriamos 
o mundo em torno de nós constantemente utilizando uma espécie 
de "matr iz " dentro da nossa cabeça. 

por Bruce Hood 
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Por assumirmos que se trata de um quarto 
normal, concluímos que os indivíduos retratados 
têm a mesma distância em relação ao observador 
- e que a garota deve ser muito maior do que os 
dois meninos. Na realidade, porém, o quarto é um 
trapézio, com o piso acentuadamente inclinado 
para cima em direção à direita. Os rapazes têm 
a mesma altura e a menina é muito menor do 
que eles. Sugestões de perspectiva fornecem a 
estrutura para julgarmos o tamanho das coisas. 

Estas pistas também nos ajudam a manter 
a constância da percepção conforme nos mo
vimentamos em um mundo em que os objetos 
projetam informações de alterações de tamanho 
para a retina, as camadas de células de recepção 
de luz na parte de trás dos olhos. O cérebro calibra 
uma estimativa do tamanho dos objetos usando 
outras características do ambiente, como a tex
tura do solo, por exemplo. Como resultado, as 
coisas mais afastadas não parecem menores de 
fato, apesar de projetarem uma imagem menor 
na retina. Um ajuste semelhante explica a ilusão 
em que a Lua parece muito maior no horizonte 
do que no céu: no horizonte, os olhos compa
ram seu tamanho com paisagens conhecidas, 
enquanto o céu não contém esses pontos para 
orientar a visão. 

Ilusões de perspectiva não são exclusividade 
dos humanos. Machos de uma espécie de ave 
da Austrália (Chlamydera nuchalis) constroem 
uma elaborada estrutura feita de duas paredes 
de galhos secos para criar um caminho (veja 
ilustração à direita). Ela funciona como um tr i 
bunal onde a fêmea se acomoda e observa os 
machos realizarem exposições de acasalamento. 

O chão do lugar onde a ave se exibe é coberto 
com uma coleção de conchas, pedras e ossos. 

De forma notável, os machos dessa espécie 
colocam objetos que parecem aumentar bastante 
seu tamanho quando observados do ponto de 
vista da fêmea e dão a impressão de que o palco 
onde se exibem é menor, criando uma ilusão 
semelhante à do quarto de Ames. Isto é feito 
deliberadamente. Em um estudo publicado em 
janeiro, os ecologistas John Endler e Laura 
Kelley, da Universidade de Deakin, na Austrália, 
rearranjaram o cenário, colocando itens grandes 
próximos à estrutura. As aves macho rapidamente 
a restauraram para sua configuração original. Os 
pesquisadores acreditam que a ilusão capta a 
atenção da fêmea o tempo suficiente para que o 
macho entre na estrutura para acasalar. 

Outras ilusões são menos top-down e mais 
bottom-up (de baixo para cima), isto é, enraizadas 
na maquinaria neural que armazena a experiência 
sensorial básica. Por exemplo, quando o veículo 
em que você viaja começa a parar, você vê o mun
do se movendo na direção oposta - uma ilusão 
chamada "efeito colateral do mov imento " . O 
cérebro calcula a direção através da absorção de 
vários detectores de movimento. Neste sentido, 
as células visuais que processam o movimento 
percebido na direção original ficam temporaria
mente "habituadas" ou cansadas, o que as leva 
a parar de enviar sinais. No entanto, as células 
de processamento de mov imento da direção 
oposta ainda estão ativas. O desequilíbrio tem
porário faz o mundo visual parecer se deslocar 
na direção oposta. 

Nos últimos anos, os cientistas começaram a 
investigaros mecanismos neurais bottom-up que 
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produzem ilusões top-down. O psicólogo Gaetano 
Kanizsa, já falecido, fundador do Instituto de Psi
cologia de Trieste, na Itália, popularizou imagens 
ilusórias de contorno, que criam a impressão de 
formas geométricas com arestas e superfícies 
que são na verdade inexistentes (veja ilustração 
acima à esquerda). 

Em 1984, o neurofisiologista Rudiger von 
der Heydt e seus colegas da Universidade Johns 
Hopkins descobriram neurônios visuais chama
dos células end-stopped (otimizadas para estímu
los com tamanhos específicos) que respondem 
aos limites reais, mas também registram contor
nos ilusórios. A atividade dessas células leva o cé
rebro a interpretar os limites ilusórios como reais. 

A partir dessa descoberta inicial, uma série 
de estudos tem mostrado que o cérebro trata as 
formas Kanizsa (figuras que provocam ilusões vi
suais, como no quadro acima à esquerda) como se 
fossem objetos reais. Em 1985, o neuropsicólogo 
Vilayanur S. Ramachandran, da Universidade da 
Califórnia, em San Diego, relatou que usar ima
gens ilusórias de contorno é um truque comumen-
te usado por animadores para criar a percepção do 
movimento de um objeto, por exemplo. Quando 
as formas ilusórias são transpostas entre dois 
locais em quadros subsequentes, elas parecem 
migrar de um lugar para o outro. Em 2006, os 
neurocientistas Mohamed Seghier e Patrik Vuil-
leumier, da Universidade de Genebra, na Suíça, 
publicaram os resultados de uma pesquisa com 
exames de neuroimagem que mostraram que o 
movimento aparente das formas ativa regiões 
sensíveis ao movimento do córtex visual. O cére
bro trata esses fantasmas geométricos como se 
fossem verdadeiros objetos em movimento. 

Há poucos meses, os psicólogos Bruno Laeng 
e Tor Endestad, da Universidade de Oslo, na 

Noruega, usaram dilatação de pupila para revelar 
os efeitos reais das ilusões visuais. As pupilas se 
contraem automaticamente em resposta a uma 
luz forte para proteger os receptores da retina de 
possíveis danos. Os cientistas acreditam que o 
reflexo, evidente em pacientes em coma, é involun
tário e acionado pela quantidade de luminescência 
absoluta. Laeng e Endestad usaram um sensor 
infravermelho na pesquisa para medir o tamanho 
das pupilas dos observadores enquanto olhavam 
para a ilusão de brilho mostrada nas duas ilustra
ções no canto superior direito. Embora o centro 
de cada desenho tenha a mesma quantidade física 
de brilho, a figura do lado esquerdo parece sub
jetivamente mais brilhante. Consequentemente, 
os pesquisadores descobriram que as pupilas 
dos participantes mostraram maior contração em 
resposta à imagem da esquerda do que da direita, 
indicando que a experiência subjetiva de br i lho-e 
não a luminância real - governa essa resposta. 
Independentemente da realidade, o sistema visual 
interpreta a figura aparentemente brilhante como 
uma ameaça maior para os olhos. 

Os pesquisadores também descobriram cor
relatos neurais para as ilusões envolvendo outros 
sentidos além da visão, como a audição e o tato. 
Por um lado, a descoberta parece não demons
trar muita novidade, uma vez que é amplamente 
aceita a ideia de que as experiências mentais 
devem ter uma base no cérebro. Por outro lado, 
ela evidencia que não temos contato direto com 
a realidade. Nosso cérebro abstrai a realidade 
constantemente e interpreta o mundo ao nosso 
redor. Mesmo quando sabemos a verdade sobre 
uma ilusão, muitas vezes essa percepção não 
muda a nossa experiência. Até onde o cérebro 
sabe, se um evento for uma ilusão, ele pode 
mui to bem ser realidade. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 241, p. 48-51, fev. 2013.




