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Equações simples 
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de objetos que 
parecem surgir do nada 
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ítimas preferenciais 
dos xingamentos de 

torcedores de futebol, 
principalmente ao mar- 

carem os impedimentos, 
quando o atacante fica 

cara a cara com o goleiro, os bandeiri- 
nhas ficariam agradecidos caso uma 
ilusão visual chamada flash-lag fosse 
mais conhecida. Esse fenômeno, que po- 
deria ser traduzido como aquilo que é 
visto com atraso, manifesta-se em situa- 
ções na qual um objeto em movimento 
é surpreendido em sua trajetória por 
um segundo elemento, que surge mui- 
to próximo e de modo repentino. A 
cena que se forma dá a impressão de 
existir uma distância, ainda que peque- 
na, entre os dois. O que aparece de sur- 
presa parece estar atrás do primeiro, 
mas na realidade os dois estão empa- 
relhados, lado a lado. 

Esse poderia ser um argumento a 
ser usado pelos bandeirinhas para jus- 
tificar alguns de seus erros. Em campo, 
lutando para acompanhar os lances em 
geral muito rápidos, o auxiliar do juiz 
identifica a presença do último zagueiro 
adversário só depois de olhar fixamente 
para o deslocamento do atacante e de se 
preocupar com o momento do passe fi- 
nal. Fica com a impressão de que o ata- 
cante estaria avançado, à frente do de- 
fensor, e levanta a bandeira, marcando 
o impedimento. Mas a jogada deveria 

ter prosseguido, porque os dois jogado- 
res estavam na mesma linha - não ha- 
via irregularidade no lance. "O bandei- 
rinha pode ser facilmente traído pela 
ilusão visual", assegura o neurofísio- 
logista Marcus Vinícius Chrysóstomo 
Baldo, formado em física e em medici- 
na, pesquisador do Instituto de Ciên- 
cias Biomédicas (ICB) da Universidade 
de São Paulo (USP). 

Baldo e Nestor Felipe Caticha Alfon- 
so, do Instituto de Física da USP, partin- 

A bandeirinha Ana Paula 
da Silva Oliveira em 
um Corinthians x São Paulo: 
flash-lag sempre em campo 

do do que já se sabia sobre o funciona- 
mento dos neurônios, criaram um mo- 
delo matemático que ajuda a explicar 
esse atraso na percepção de objetos. Os 
dois físicos aplicam às situações em 
que o flash-lag aparece uma abordagem 
matemática clássica, já usada para estu- 
dar a memória e o aprendizado, conhe- 
cida como redes neurais artificiais. De 
acordo com esse enfoque, as regiões do 
sistema nervoso responsáveis pela visão 
são divididas em camadas formadas por 
filas de neurônios que se comunicam si- 
multaneamente com outros neurônios 
da camada seguinte, mas não apenas 
de uma maneira direta: cada célula ner- 
vosa pode interagir com as outras tam- 
bém de modo divergente e convergen- 
te, usando, portanto, rotas diagonais. 
Essa é a razão pela qual as informações 
levam mais tempo para fluir pela rede 
e, em conseqüência, demora a se for- 
mar a imagem do objeto que aparece 
de repente - eis o flash-lag. "Até agora, 
a maioria das explicações eram concei- 
tuais; não existiam modelos matemáti- 
cos com esse realismo biológico", diz 
Caticha. "Temos agora um instrumen- 
to mais preciso e realista, que pode ser 
testado experimentalmente." 

O modelo que criaram incorpora 
explicações físicas e fisiológicas, colo- 
cando em linguagem numérica as co- 
nexões entre os neurônios, os estímulos 
elétricos que permitem essa comunica- 
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ção e a própria estrutura de circuitos 
neuronais. Não há fórmulas enigmáti- 
cas, mas essencialmente apenas somas e 
multiplicações: o detalhe é que são de- 
zenas ou mesmo centenas de equações 
resolvidas ao mesmo tempo por um 
programa de computador. Cada equa- 
ção expressa duas variáveis ma- 
temáticas: a atividade elétrica de 
cada neurônio e a soma das in- 
fluências que cada um deles re- 
cebe dos outros com quem se 
relaciona. 

O conhecimento consolida- 
do sobre o funcionamento da 
visão foi o ponto de partida. En- 
xergamos porque a luz, ao pe- 
netrar nos olhos, estimula cé- 
lulas fotossensíveis, localizadas 
na retina, que recobre a parede 
posterior interna do globo ocular e é 
composta por um complexo conjunto 
de camadas neuronais. É na retina que 
luzes e sombras transformam-se em im- 
pulsos nervosos, seguindo agora para 
um segundo conjunto de circuitos neu- 
rais, o tálamo, uma espécie de filtro do 
sistema nervoso que direciona a infor- 
mação para uma terceira estação de 
processamento, o córtex cerebral. E é ali 
que se dá o fascinante processo de cons- 
trução da percepção visual, que nos 
permite reconhecer um jogador em mo- 
vimento próximo ao gol, uma silenciosa 
e colorida serpente na floresta ou um 
rosto familiar em meio à multidão. O 
modelo dos físicos incorpora justamen- 
te essa arquitetura em camadas que ca- 
racteriza o sistema nervoso, embora, 
em seu estágio atual, não haja um com- 
promisso em se identificarem as ca- 
madas do modelo como sendo as com- 
plexas camadas de células corticais ou 
mesmo as camadas neuronais já pre- 
sentes na retina. 

Como em um teatro - Baldo compara 
cada camada a uma platéia de um tea- 
tro onde os lugares são numerados de 
acordo com as fileiras, representadas 
por letras, e as colunas, identificadas 
por números. Dessa forma, um neurô- 
nio localizado na primeira camada, lu- 
gar A5, interage com parceiros que 
ocupam, por exemplo, os assentos B4, 
B5 e B6 na segunda camada, que po- 
dem, por sua vez, dialogar com os com- 
panheiros C3 a C7, na terceira camada. 
Além disso, os impulsos elétricos troca- 

dos entre eles - por meio de sinapses, 
também simuladas pelo computador - 
podem ser de ativação, quando o neu- 
rônio recebe uma ordem para fazer 
algo, ou de inibição, que corresponde a 
uma ordem para não fazer nada - como 
se fossem sinais positivos e negativos. 

e um neurônio recebe 
sinais provenientes de 
cinco outros neurônios, 
por exemplo, três desses 
sinais poderiam ser de 
ativação e dois de inibi- 

ção. Se o resultado dos sinais for maior 
que um valor previamente estabelecido 
pelo programa, o neurônio receptor dis- 
para um novo impulso, que será trans- 
mitido à camada seguinte. Se a soma for 
inferior a esse valor, conhecido como li- 
miar, uma propriedade fisiológica real, o 
neurônio permanecerá inativo, sem pas- 
sar a informação adiante. É essa comu- 
nicação baseada em convergências e di- 
vergências, somada ao tempo que leva 
para se completar, que explica o fenô- 
meno conhecido como flash-lag. 

Baldo e Caticha acreditam que o 
modelo aplicado ao flash-lag poderá au- 
xiliar na compreensão de outras ilusões 
visuais, como o efeito Frõhlich, quando 
um objeto em movimento aparece por 
detrás de outro, estático, e impede a for- 
mação dos detalhes do início da trajetó- 
ria. Imagine uma onça surgindo detrás 
de uma árvore: muito provavelmente 
não será possível identificar sua boca e 
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focinho, que despontam primeiro de- 
trás da árvore, e a imagem da onça será 
construída a partir da metade direita ou 
esquerda do rosto dela. A melhor com- 
preensão sobre as diferentes ilusões vi- 
suais representa também a possibilidade 
de conhecer com mais detalhes o fun- 
cionamento geral da própria visão. Bal- 
do não descarta a hipótese de qualquer 
imagem formada, mesmo as chamadas 
normais, que em tese não sofreriam in- 
terferências, poder ser considerada uma 
ilusão, pois jamais será a exata repre- 
sentação da realidade. "Creio que todos 
nós enxergamos a mesma pessoa ou o 
mesmo cenário com diferenças de de- 
talhes, nem sempre sutis", diz ele. "A vi- 
são é sempre uma leitura interpretativa 
do mundo e não há precisão absoluta." 

Imagens com atraso -O flash-lag come- 
çou a chamar a atenção em 1958, com 
um artigo do físico Donald MacKay, da 
Universidade de Keele, Inglaterra, pu- 
blicado na Nature. Nesse trabalho, Mac- 
Kay descrevia um fenômeno que per- 
maneceria muitos anos sem explicação: 
quando ele chacoalhava uma lâmpada e 
a iluminava com uma outra fonte de luz 
estroboscópica - que acende e apaga em 
intervalos regulares, em flashes seguidos 
-, tinha a impressão de ver o filamento à 
frente, como se estivesse fora da lâmpa- 
da. Só em 1994 o psicólogo indiano 
Romi Nijhawan, atualmente na Univer- 
sidade de Sussex, também na Inglater- 
ra, ofereceu a primeira explicação sobre 
o fenômeno, ao afirmar que todos os 
objetos são vistos com atraso. 

Assim, um carro que vem pela ave- 
nida pode já estar um metro adiante 
quando o cérebro consegue processar a 
imagem. Segundo Nijhawan, a evolu- 
ção do cérebro humano teria desenvol- 
vido um mecanismo de eliminar auto- 
maticamente a defasagem de espaço e o 
atraso na percepção da imagem, mas 
somente quando a trajetória já é co- 
nhecida. Se houver uma surpresa o cé- 
rebro não será capaz de fazer esses ajus- 
tes - e o flash-lag se manifestará. Por 
isso é que o risco de atropelamento é 
maior quando somos surpreendidos 
por um automóvel que parece ter sur- 
gido repentinamente na esquina. 

Em 1995, Baldo e o físico norte- 
americano Stanley Klein, da Universi- 
dade da Califórnia, Estados Unidos, 
publicaram também na Nature outro 
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Risco de atropelamento: o cérebro demora 
a formar a imagem do carro que pode já estar muito próximo 

estudo sobre oflash-lag, mostrando que 
esse tipo de ilusão visual poderia decor- 
rer de desvios da atenção. A idéia era 
simples: como a atenção é dedicada ao 
objeto em movimento, leva-se um tem- 
po maior para perceber e determinar 
a posição de qualquer novo elemento 
que apareça no cenário como um flash 
e chame a atenção para si. 

Neurônios em ponto morto - Argumen- 
tos bastante semelhantes foram utiliza- 
dos três anos mais tarde, em 1998, por 
dois grupos independentes de pesqui- 
sadores: um chefiado pelo professor de 
optometria norte-americano Harold 
Bedell, hoje na Universidade de Hous- 
ton, Estados Unidos; o outro coorde- 
nado por dois psicólogos, David Whit- 
ney, atualmente na Universidade de 
Western Ontário, no Canadá, e Ikuya 
Murakami, do NTT Communication 
Science Laboratories, no Japão. As duas 
equipes trabalhavam com a perspectiva 

de tempos diferentes de percepção dos 
objetos - ou latências. Afirmavam que 
o cérebro, já acostumado com a cena 
previamente identificada, precisava 
passar por uma espécie de aquecimen- 
to para retomar sua atividade neural e 
registrar um novo objeto. É como se os 
neurônios já estivessem em posição de 
descanso, em ponto morto, e, graças ao 
estímulo repentino, se vissem obrigados 
a passar novamente pela primeira, se- 
gunda e terceira marchas até recuperar a 
velocidade normal. O modelo dos dois 
físicos unifica essas teorias, mostrando 
que as propostas antes discrepantes ou 
mesmo contraditórias são, na verdade, 
facetas de um mesmo fenômeno olha- 
do por diferentes ângulos. 

Agora, um aviso. Antes de apresenta- 
rem o modelo matemático que criaram 
e será publicado em breve na revista Vi- 
sion Research, Baldo e Caticha costu- 
mam convidar para um teste quem os 
visita pela primeira vez. Pedem que o vi- 

sitante se sente diante de um computa- 
dor ligado e apagam a luz da sala, cheia 
de arquivos e de papéis espalhados so- 
bre a mesa. Basta um clique no mouse 
e uma pequena barra aparece na tela, 
movendo-se sempre na horizontal, em 
linha reta. Quando atinge um ponto 
fixo, predeterminado e assinalado, um 
flash luminoso - uma segunda barra - 
pisca na tela. A tarefa é dizer aonde esse 
segundo ponto havia aparecido. Na 
maior parte das vezes, a resposta deste 
repórter foi: "Antes da outra". Os pes- 
quisadores sorriem satisfeitos, diante 
de mais uma vítima do efeito flash- 
lag. na verdade, as duas barras estavam 
sempre alinhadas. As explicações que 
os dois físicos oferecem em seguida es- 
clarecem por que muitas vezes somos 
traídos pela visão e permitem encarar 
com mais solidariedade as dificulda- 
des enfrentadas pelos bandeirinhas 
num campo de futebol, sob o olhar de 
milhares de torcedores. • 
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