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FORMAS FANTASMAS 
Vários artistas usam em suas obras a ana-
morfose, um tipo de perspectiva que se 
baseia em um ponto de vista particular. A 
escada fantasma para o céu (no alto, à direi
ta) e outras figuras geométricas (abaixo, à 
direita) assombram o observador. Dê alguns 
passos para o lado, no entanto, e apenas for
mas fragmentadas permanecem. Essas obras 
de arte são exemplos claros do princípio de 
organização perceptiva que psicólogos da 
Gestalt chamam de boa continuidade: temos 
a tendência de agrupar elementos visuais que 
sugerem linha contínua. O neurocientista 
Charles D. Gilbert e seus colegas da Univer
sidade Rockefeller encontraram a base neural 
desse funcionamento. Neurônios no córtex 
visual primário estão sintonizados em orien
tações específicas; essas células se fixam, 
preferencialmente, em linhas horizontais ou 
verticais. No entanto, nosso cérebro pode 
integrar informações muito além dos limites 
de cada neurônio individualmente. Células 
neurais com "preferências" de orientação 
semelhantes são ligadas através de fibras 
horizontais que viajam longas distâncias no 
córtex visual primário. Essas conexões de 
longo alcance entre os tipos semelhantes de 
neurônios permitem que nossa mente "veja" 
a escada em vez de formas desconexas. 

PASSAGEM DE PEDESTRES 
As mensagens escritas em placas 
de trânsito são aplicações práti
cas da perspectiva anamórfica. A 
forma alongada de avisos como 
"passagem de crianças" permite 
que motoristas leiam o aviso fa
cilmente ao se aproximarem do 
texto. O grupo de prevenção e 
segurança British Columbia levou 
o conceito ao limite na esperança 
de mudar a atitude de motoristas 
em uma campanha de marketing. 
A ilusão criada pelo Grupo 45-foot, 

que retrata uma menina correndo 
atrás da bola em um cruzamento 
movimentado, permaneceu por 
uma semana perto de uma escola 
emWestVancouver. Na medida em 
que os motoristas se aproximavam 
da imagem, a figura da menina 
começava a se formar, a partir de 
cerca de 16 metros de distância, 
e ficava tridimensional por mais 
13 metros. Você pode ver o vídeo 
em www.preventable.ca/2010/09/ 
shiftingattitudes-with-illusions. 
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f A SEDUÇÃO DA CASA ASSOMBRADA 
f Mapeamento de projeção é uma técnica recente da expressão 
I artística. O método proporciona a ilusão de movimento em ob-
a jetos fixos, como grandes edifícios. O aspecto 3-D do produto 
s final é igualmente notável. Ao adicionar sombreamento e sutis 
I mudanças de tamanho nos objetos projetados, os artistas indu-
S zem o observador a uma sensação poderosa de profundidade e 
I volume à qual nossos neurônios visuais não conseguem resistir, 
s Esta peça, produzida pela Urbanscreen e projetada na Galerie 
I der Gegenwart, no Museu de Arte Hamburger Kunsthalle, na 
1 Alemanha, chama-se How it would be if a house was dreaming 
í (Como seria se uma casa sonhasse ) . Ass i s ta ao vídeo em 
I www.urbanscreen.com/usc/41. 

QUERIDA, ENCOLHI O ESTÁDIO 
Uma miniatura falsa depois de processada 
digitalmente pode transformar um estádio 
lotado em um jogo de pebolim. Nesta técnica, 
uma pequena parte selecionada da imagem 
permanece nítida, enquanto outras regiões 
aparecem desfocadas em diversos graus, si
mulando a profundidade da área da fotografia 
close-up. Resultado: a imagem se parece com 
uma foto de um modelo em miniatura, em vez 
de uma cena real. 
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MAIOR QUE A VIDA 
O artista plástico Jorge Rodríguez-Gerada usou 
minúsculos grãos de areia para criar Expectativa, 
um retrato gigantesco de Barack Obama com 2,5 
hectares, de frente para uma praia em Barcelona. 
A semelhança com o presidente é imperceptível 
aos olhos humanos, mas a partir de uma visão 
panorâmica a imagem ganha vida. A pintura de 
areia, feita especialmente em escala gigantesca, 
é uma forma de pontilhismo - a técnica utilizada 
por pintores como Georges Seurat, Paul Signac e 
Vincent van Gogh na qual a justaposição de vários 
pontos individuais cria padrões e tonalidades de 
cor que se tornam aparentes somente de longe. 
A ilusão funciona desde que a imagem de cada 
elemento (pontos de pintura) na retina seja 
aproximadamente do tamanho de uma célula que 
capta luminosidade. Nossos olhos veem o mun
do como um campo de pontos fotorreceptores de 
luz (independentemente de serem assim), o que 
torna a distância de visualização crítica à nossa 
percepção de textura. Os detalhes de grão de ma
deira e outras estruturas são visíveis somente de 
perto, quando caem diretamente em nossa fóvea, 
a região central de cada uma das retinas onde a 
densidade de fotorreceptores é maior. As células 
responsáveis pela captação de luz são incapazes 
de determinar as sutis diferenças na cor ou forma 
de um objeto quando nos afastamos - a partir 
daí, as características mais grosseiras da imagem 
dominam a nossa percepção. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 243, p. 36-40, abr. 2013.




