
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

MATEUS LOPES DE CARVALHO 

 

 

 

 

A ILUSÃO DA MÁSCARA CÔNCAVA PERCEBIDA POR IDOSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei – MG  

PPGPSI- UFSJ 

2018 



 

  

MATEUS LOPES DE CARVALHO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A ILUSÃO DA MÁSCARA CÔNCAVA PERCEBIDA POR IDOSOS  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

São João del-Rei, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Psicologia.  

 

 

Área de concentração: Psicologia 

Linha de Pesquisa: Instituições, Saúde e Sociedade 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Amélia Cesari Quaglia 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei – MG  

PPGPSI- UFSJ 

2018 



 

  

 



 

  

 



 

  

AGRA DECIMENTOS 

 

 A Deus, origem de todas as coisas, gratidão pela sabedoria, proteção, inspiração e luz. 

 

Aos meus pais, irmãos, demais familiares e a todas as pessoas especiais que não cito 

nomes, mas que sabem o valor singular que exercem em minha vida, gratidão pelo 

incentivo, apoio e compreensão incondicionais. 

 

À minha querida Profa. Dra. Maria Amélia Cesari Quaglia, pelo carinho com que me 

acolheu e pela confiança depositada em mim. Ainda, por toda orientação e aprendizado 

que me fizeram crescer.  

 

Ao professor Dr. Sérgio Fukusima, pelas contribuições na qualificação do projeto deste 

trabalho e pelo carinho com que aceitou participar das bancas de qualificação e defesa da 

dissertação.  

 

Aos professores que me acompanharam nesse percurso, com contribuições individuais, 

Dra. Adriana Guimarães, Dra. Marina Bandeira, Dra. Tatiana Pollo, Dr. Marcos Oliveira, 

Dr. Marco Antônio e Dr. Paulo Angélico.  

 

Aos meus colegas de mestrado que compartilham do mesmo tema de pesquisa e que se 

tornaram amigos, Esther Sampaio, Dra. Lívia Bachetti e Rosângela Braga, agradeço a 

companhia, o carinho e auxílio.  

 

Aos colegas do LAPSAM, Murilo, Larissa, Vitor e demais colegas do mestrado, pela troca 

de experiências que resultou em muito aprendizado.  

 

Aos muitos amigos que não foram citados em particular, obrigado por todo carinho.  

 

Aos idosos do grupo Universidade para a Terceira Idade e por todos os demais que 

participaram desta pesquisa, pela disponibilidade, gentileza e contribuição.  

 

 



 

  

RESUMO 

 

Por meio deste trabalho, buscou-se investigar diferenças na percepção visual de idosos, 

comparativamente a pessoas de faixa etária menor em relação ao fenômeno de ilusão da 

máscara côncava. Neste fenômeno, máscaras e outros objetos côncavos são percebidos 

como convexos pelos observadores. Com o envelhecimento, o corpo sofre declínios 

naturais e o sistema visual é um dos primeiros a se deteriorar, levando a sérios 

comprometimentos. Entretanto, não foram encontrados estudos na literatura envolvendo a 

ilusão da máscara côncava percebida por idosos. Foi utilizado o Delineamento Pré-

Experimental de Comparação com Grupo Estático. A amostra foi selecionada 

acidentalmente e não aleatoriamente. Compararam-se dois grupos: idosos, entre 60 a 76 

anos, e pessoas de faixa etária menor, entre 18 a 35 anos. A pesquisa foi realizada no 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ) e envolveu a participação do Projeto de Extensão Universidade Para a 

Terceira Idade, também da UFSJ. Foram utilizados como instrumentos de medida: (1) 

Escala Optométrica de Snellen; (2) Equipamento Experimental para avaliação de três 

indicadores da percepção visual de profundidade ou relevo da máscara côncava; (3) 

Questionário de Nível de Profundidade para o registro da avaliação dos três indicadores; 

(4) Questionário Sociodemográfico e Clínico. A máscara côncava foi apresentada aos 

participantes em duas condições de iluminação: iluminada por cima e iluminada por baixo. 

Os participantes observaram binocularmente a máscara a uma distância de três metros e 

responderam ao questionário de nível de profundidade ou relevo. As análises estatísticas 

foram feitas com o Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 22.0, 

considerando-se o nível de significância p < 0,05.  A pesquisa obedeceu as diretrizes éticas 

da Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados não revelaram 

diferenças significativas entre os grupos em nenhum dos indicadores de percepção de 

profundidade ou relevo da máscara côncava utilizados nesta pesquisa. As pessoas de faixa 

etária menor, tanto quanto os idosos, foram suscetíveis, nesta pesquisa, à ilusão da máscara 

côncava. No entanto, sugere-se mais pesquisas com populações semelhantes, incluindo 

percepção monocular e outras metodologias para avaliar a ilusão da máscara côncava com 

o objetivo de complementar os achados e enriquecer a área na qual o tema se insere.  

 

Palavras-chave: ilusão da máscara côncava, idosos, percepção binocular de profundidade.  



 

  

ABSTRACT  

 

Through this study it was aimed to investigate differences in elderly visual perception 

compared to younger related to the hollow-face illusion. In this phenomenon, masks and 

other concave objects are perceived as convex by observers. With aging, the body goes 

through natural declines and the visual system is one of the first to deteriorate, leading to 

serious impairments. However, no studies were found in the literature involving the 

hollow-face illusion perceived by the elderly. The Pre-Experimental Design of Comparison 

with Static Group was used. The sample was selected accidentally and not randomly. 

There were two groups: the elderly, between 60 and 76 years old, and the younger age 

group, between 18 and 35 years old. The research was carried out at the Mental Health 

Research Laboratory (LAPSAM) of the Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

and involved the participation of the UFSJ University Extension Project for the Third Age. 

The following measurement instruments were used: (1) Snellen Optometric Scale; (2) 

Experimental Equipment for evaluation of three visual perception indicators of depth or 

relief of the hollow mask; (3) Depth Level Questionnaire to record the evaluation of the 

three indicators; (4) Sociodemographic and Clinical Questionnaire. The concave mask was 

presented to participants in two lighting conditions: illuminated from above and 

illuminated from below. The participants observed binocularly the mask at a distance of 

three meters and answered the questionnaire of depth or relief level. Statistical analysis 

were performed using the software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 

22.0, considering the significance level of p <0.05. The research followed the ethical 

guidelines by the National Health Council, Resolution 466/2012. The results did not show 

significant differences between the groups in any perception indicators of depth or relief of 

the concave mask. In this research, both the elderly and the younger were susceptible to the 

hollow-face illusion. However, more research with similar populations is suggested, 

including monocular perception and other methodologies to evaluate the hollow-face 

illusion, aiming to complement the findings and to enrich the area in which the theme is 

inserted. 

 

Key words: hollow-face illusion, elderly, binocular depth perception. 

 

 



 

  

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

 

REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................ 16 

O Envelhecimento .......................................................................................................... 16  

O Sistema Visual de Idosos ............................................................................................ 19 

Percepção Visual e Fenômenos Ilusórios ....................................................................... 22 

A Ilusão da Máscara Côncava ........................................................................................ 24 

   A Ilusão da Máscara Côncava em Populações Específicas ............................................. 26 

 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 30 

Objetivo Geral ................................................................................................................ 30 

Objetivos Específicos ..................................................................................................... 30 

 

MÉTODO .......................................................................................................................... 31 

Delineamento .................................................................................................................. 31 

Descrição dos Locais da Pesquisa .................................................................................. 32 

     LAPSAM ................................................................................................................... 32 

     Projeto de Extensão Universidade para a Terceira Idade .......................................... 32 

 População-Alvo ............................................................................................................. 33 

Amostra .......................................................................................................................... 33 

Instrumentos de medida .................................................................................................. 34 

     Escala Optométrica de Snellen .................................................................................. 34 

     Equipamento Experimental ....................................................................................... 35 

     Questionário de Nível de Profundidade ..................................................................... 36 

     Questionário Sociodemográfico e Clínico ................................................................. 36 

Procedimentos de Coleta de Dados ................................................................................ 37 

Análise de Dados ............................................................................................................ 38 

Considerações Éticas ...................................................................................................... 39 

 

RESULTADOS ................................................................................................................. 40 

Caracterização da Amostra ............................................................................................ 40 



 

  

Análise da Ocorrência da Ilusão da Máscara Côncava .................................................. 41 

Análise do Nível de Profundidade ou Relevo Percebido Categoricamente da Máscara 

Côncava .............................................................................................................................. 42 

Análise da estimativa métrica do nível de profundidade ou relevo percebido .............. 45 

 

DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 49 

 

CONCLUSÕES ................................................................................................................. 52 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 53 

 

ANEXOS ........................................................................................................................... 60 

ANEXO A – Questionário de Nível de Profundidade ..................................................... 61 

ANEXO B – Questionário Sociodemográfico e Clínico ................................................. 62 

ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........................................... 63 

ANEXO D – Autorização do LAPSAM para a execução da pesquisa ............................ 65 

ANEXO E – Autorização do grupo Universidade Para a Terceira Idade para a execução 

da pesquisa ....................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Número de participantes da amostra em função da idade (N = 115) ................. 40 

 

Tabela 2. Frequências absolutas e porcentagens das características sociodemográficas de 

sexo e escolaridade para o grupo de idosos e o grupo de faixa etária menor (N = 

115) .................................................................................................................... 41 

 

Tabela 3. Frequências absolutas e porcentagens da percepção de profundidade (côncava) 

ou relevo (convexa) da máscara côncava nos dois modos de iluminação (por 

cima e por baixo) ............................................................................................... 42 

 

Tabela 4. Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (cinco categorias) 

da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima dos dois 

grupos da pesquisa (N = 115) ............................................................................ 43 

 

Tabela 5. Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (cinco categorias) 

da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por baixo dos dois 

grupos da pesquisa (N = 115) ............................................................................ 43 

 

Tabela 6. Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (três categorias) 

da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima e por baixo 

dos dois grupos da pesquisa (N = 115) .............................................................. 44 

 

Tabela 7. Análise de normalidade dos dados da percepção métrica da profundidade ou 

relevo da máscara côncava pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov (N = 115) ...... 45 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Equipamento experimental utilizado na pesquisa com a máscara do lado reverso 

em seu interior ................................................................................................... 35 

 

Figura 2. Máscara policromada em seu lado reverso utilizada nesta pesquisa ................. 36 

 

Figura 3. Estimativas métricas, em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da 

ponta do nariz até a base da máscara côncava, iluminada por cima, dos dois 

grupos em estudo ............................................................................................... 46 

 

Figura 4. Estimativas métricas, em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da 

ponta do nariz até a base da máscara côncava, iluminada por baixo, dos dois 

grupos em estudo ............................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LISTA DE SIGLAS 

 

CEPES Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos  

CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais  

FSC  Função de Sensibilidade ao Contraste 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISS  Instituto de Saúde Suplementar 

LAPSAM Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental  

OMS  Organização Mundial de Saúde 

SAA  Síndrome de Abstinência Alcóolica  

SPSS  Software Statistical Package for Social Sciences 

UFSJ  Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A velhice ou terceira idade, nos Estados Unidos, é compreendida como uma etapa 

do desenvolvimento humano que, cronologicamente, começa aos 65 anos, sendo que os 

indivíduos entre 65 e 74 anos são considerados idosos jovens. Aqueles que estão na faixa 

etária entre 75 e 84 anos foram classificados idosos velhos e os que estão acima de 85 anos 

foram classificados idosos mais velhos (Papalia & Feldman, 2012). No entanto, no Brasil, 

conforme o Estatuto do Idoso, em seu Artigo 1, idoso é toda pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos (Ministério da Saúde, 2013).  

O envelhecimento populacional cresceu consideravelmente e a tendência é que se 

amplie ainda mais. Estima-se que, nas próximas décadas, o Brasil se situe entre os seis 

países com o maior número de pessoas acima de 60 anos (Macedo, Pereira, Gomes, Silva, 

& Castro, 2008). Dados semelhantes foram apontados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2013), que indicou a possibilidade da população brasileira, 

acima de 65 anos, chegar até 58,4 milhões de pessoas em 2060, o que corresponderia ao 

aumento de 7,4% para 26,7% da população total. O Japão, entre os países desenvolvidos, é 

o que possui a maior taxa de pessoas centenárias no mundo, seguido por Canadá, Suíça, 

Austrália, França, Estados Unidos, Itália e Reino Unido (Kim, 2013). 

Entretanto, o crescimento da população idosa aponta para a necessidade de 

reformulação no sistema social como um todo, principalmente no âmbito da saúde e da 

previdência social. Os idosos compõem o grupo de pessoas que consomem mais 

medicamentos, devido às doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, que estão 

mais presentes nessa etapa de vida (Baldoni & Pereira, 2011). De acordo com o Instituto 

de Saúde Suplementar (ISS) (2010), calculam-se que os gastos com idosos, na saúde 

pública brasileira, sejam seis vezes mais elevados, quando comparados com os gastos 

dispensados à população adulta jovem. Conforme Kilsztajn, Rossbach, Câmara e Carmo 

(2003), os gastos com a saúde pública em 2050, devido ao envelhecimento populacional, 

poderão aumentar em 30%.  

No setor previdenciário brasileiro, concomitantemente ao envelhecimento 

populacional, economistas preveem aumentos expressivos nas despesas da previdência 

social. De acordo com essas projeções, os gastos com aposentadorias, em 2025, 

aumentarão 50% e, em 2050, estes gastos poderão ocupar dois terços do valor total das 

despesas previdenciárias (Wong & Carvalho, 2006). 



13 

 

 

Ademais, o envelhecimento populacional não é um fenômeno que tem gerado 

custos somente monetários. Tem gerado, ainda, custos não-monetários. Alguns estudos 

constataram a presença de níveis moderados a graves de sobrecarga física, emocional e 

social em cuidadores de idosos com determinadas doenças ou sequelas, como, por 

exemplo, idosos comprometidos em função de acidente vascular cerebral (Pereira, Santos, 

Fhon, Marques, & Rodrigues, 2013).  

 O envelhecimento é uma etapa da vida como qualquer outra, na qual as pessoas se 

deparam com novas oportunidades, mas, também, com desafios e limitações. Pode ser que 

a velhice seja um momento para a realização de projetos pretendidos que não se 

concretizaram em etapas anteriores (Debert, 1999; Papalia & Feldman, 2012). Por outro 

lado, é inevitável o desgaste do corpo de maneira geral e, com isso, problemas diversos 

podem ocorrer (Santos, Andrade, & Bueno, 2009). 

 Doenças como artrite ou reumatismo, câncer, diabetes, hipertensão e doenças do 

coração são os principais problemas que acometem o idoso (Kilsztajn, Rossbach, Câmara, 

& Carmo, 2003). Além disso, dentre as limitações na velhice, o sistema visual é um dos 

primeiros a se deteriorar, gerando comprometimentos na percepção visual, como alterações 

na percepção de profundidade e cores, sensibilidade ao contraste e adaptação ao escuro, 

além de doenças oftalmológicas, como catarata e glaucoma (Macedo et al., 2008). 

 Com relação à percepção visual, pode-se dizer que se trata de um processo 

interacional entre estímulos do ambiente e mecanismos de processamento da informação 

no cérebro. Os estímulos provindos do ambiente são denominados processos bottom-up, 

enquanto que os processos cognitivos são denominados processos top-down. Entretanto, os 

estímulos do ambiente nem sempre são processados conforme são apresentados, pois os 

processos cognitivos, como o conhecimento prévio do estímulo, sobrepõem-se aos 

estímulos do ambiente, gerando uma ilusão. Assim, muitos objetos côncavos são 

interpretados pelos observadores como convexos (Gregory, 1997a, 1997b). 

 Com o avanço dos estudos da área, foi possível identificar que, quanto mais o 

objeto côncavo for comum ao observador, maior a capacidade de inversão visual da 

profundidade. Por isso, muitos pesquisadores utilizam o lado avesso de máscaras, que se 

assemelham aos rostos humanos protuberantes, para pesquisar a inversão visual da 

profundidade, no fenômeno da ilusão da máscara côncava (Alves, Quaglia, Bachetti, & 

Oliveira, 2014; Hill & Bruce, 1994; Hill & Johnston, 2007; Quaglia, Bachetti, Câmara, 

Tostes, Dias, & Parreira, 2014; Quaglia & Fukusima, 2006, 2009).  
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A ilusão da máscara côncava tem sido estudada em algumas populações específicas 

e pode ser um instrumento de diagnóstico diferencial, pois observou-se que algumas 

condições como, por exemplo, a esquizofrenia, abstinência do álcool, uso de cannabis 

sativa e privação do sono interferem na inversão visual de profundidade (Dima et al., 2009; 

Dima, Dillo, Bonnemann, Emrich, & Dietrich, 2011; Schneider, Leweke, Niemcyzk, 

Sternemann, Bevilacqua, & Emrich, 1996a; Schneider, Leweke, Sternemann, Weber, & 

Emrich, 1996b; Schneider et al., 2002). A ilusão da máscara côncava foi, também, 

investigada em crianças, com idades entre cinco e oito meses, e verificou-se a ocorrência 

da inversão visual de profundidade nessa etapa de vida (Corrow, Mathison, Granrud, & 

Yonas, 2014; Corrow, Granrud, Mathison, & Yonas, 2011; Tsuruhara, Nakato, Otsuka, 

Kanazawa, Yamaguchi, & Hill, 2011). Entretanto, este fenômeno não tem sido investigado 

na população de pessoas idosas, apesar da possível deterioração que pode apresentar no 

sistema visual. 

Para identificar as pesquisas publicadas nesta temática, foi feita uma busca nos 

indexadores Lilacs, SciELO e Medline, com as palavras-chave em português: ilusão da 

máscara côncava, ilusão da máscara côncava e crianças, ilusão da máscara côncava e 

idosos; e, também, com as seguintes palavras-chave em inglês: hollow-face illusion, 

hollow-face illusion and children e hollow-face illusion and elderly. Foi feita, ainda, uma 

busca nas referências contidas nos artigos encontrados sobre a ilusão da máscara côncava, 

o que ajudou a identificar outros estudos. No total, foram encontrados 22 estudos 

internacionais e cinco nacionais que investigaram o fenômeno de ilusão da máscara 

côncava, mas nenhum deles com a população de pessoas idosas. Não foram considerados, 

nesse levantamento, os estudos indexados que envolviam a percepção em geral, somente 

aqueles que incluíam a ilusão de profundidade de máscaras ou faces côncavas.  

 Quanto aos 22 estudos internacionais encontrados, sete tiveram por objetivo 

investigar efeitos da distância, entre o observador e a máscara côncava, e efeitos da 

disparidade binocular na inversão de profundidade, além dos efeitos produzidos ao se 

modificar a direção da fonte de iluminação sobre a máscara côncava (Grosjean, 

Rinkenauer, & Jainta, 2012; Hartung, Schrater, Bülthoff, Kersten, & Franz, 2005; Hill, 

Palmisano, & Matthews, 2012; Hoffmann & Sebald, 2007; Matthews, Hill, & Palmisano, 

2011, 2012; Yoshizawa & Nakashima, 2015). Três estudos tiveram por objetivo investigar 

se pacientes com esquizofrenia eram capazes de realizar a inversão visual de profundidade 

da máscara côncava (Dima et. al, 2009; Dima et al., 2011; Schneider et al., 2002). Três 
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estudos tiveram por objetivo investigar a influência da síndrome de abstinência alcóolica 

na ilusão da máscara côncava (Schneider et al., 1996a, 1996b; Schneider et al., 1998). Dois 

estudos tiveram por objetivo investigar a sobreposição dos processões top-down em 

relação aos bottom-up durante essa ilusão visual (Farkas, Papathomas, Silverstein, 

Kourtev, & Papayanopoulos, 2015; Papathomas, de Heer, Zhuang, Grace, & Bunkin, 

2012). Três estudos tiveram por objetivo investigar a ocorrência do fenômeno em crianças 

(Corrow et al., 2011; Corrow et al., 2014; Tsuruhara et al., 2011). Dois estudos tiveram por 

objetivo investigar os fatores que favoreciam a ilusão da máscara côncava (Hill & Bruce, 

1993; Hill & Johnston, 2007). Um estudo teve por objetivo investigar a ocorrência da 

ilusão visual de profundidade em outros objetos côncavos (Hill & Bruce, 1994) e outro 

estudo teve por objetivo investigar a dissociação entre a ação motora do observador e a 

ilusão perceptual da máscara côncava (Króliczak, Heard, Goodale, & Gregory, 2006). 

Nenhum destes estudos teve por objetivo investigar a ocorrência do fenômeno na 

população idosa.  

 No Brasil, dentre os cinco estudos obtidos na busca, um deles teve por objetivo 

investigar a observação monocular da máscara côncava por pessoas com a Síndrome de 

Abstinência Alcóolica Leve e Moderada (Bachetti, Quaglia, Alves, & Oliveira, 2013). 

Outro estudo buscou investigar a ilusão da máscara côncava apenas na Síndrome de 

Abstinência Alcóolica Leve (Quaglia et al., 2014). Um estudo teve por objetivo analisar a 

ocorrência do fenômeno de inversão da profundidade da máscara côncava em pessoas com 

esquizofrenia (Alves et al., 2014). Os demais estudos nacionais tiveram por objetivo 

verificar a ocorrência do fenômeno em indivíduos saudáveis para identificar os efeitos da 

observação monocular e binocular, da direção da fonte de luz sobre o objeto côncavo e da 

apresentação monocromada e policromada da máscara côncava (Quaglia & Fukusima, 

2009, 2015). Em nenhum dos estudos brasileiros investigou-se, também, a percepção de 

idosos em relação à ilusão da máscara côncava.  

 Assim, o problema de pesquisa encontrado foi a ausência de estudos sobre a 

inversão de profundidade visual da máscara côncava em idosos. Por isso, levantou-se como 

questão se haveria diferenças na percepção da profundidade ou relevo da máscara côncava 

por estes indivíduos, comparativamente a pessoas de menor faixa etária.   
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REVISÃO DE LITERATURA  

 

O Envelhecimento  

 

Existem muitas teorias a respeito do envelhecimento. Entretanto, todas elas 

apresentam limitações e, assim, torna-se difícil compreender essa etapa da vida a partir de 

um único prisma, devido à sua complexidade (Rodrigues, 2010). 

Segundo Papalia e Feldman (2012), a velhice é uma etapa da vida como todas as 

outras, com seus desafios, mas, também, com suas oportunidades. Em alguns países, como 

no Japão, a velhice é vista como sinal de status. Em outros, ela é encarada como algo 

indesejável, porque é considerada como fragilidade, vulnerabilidade, baixa produtividade, 

doenças, dentre outros aspectos. 

Conforme Debert (1999) assinalou, a velhice pode ser entendida como um 

momento crucial para se estabelecer relações mais profícuas e realizar sonhos 

adormecidos, isto é, projetos que não foram realizados em etapas anteriores. O 

conhecimento e as experiências acumulados podem resultar em oportunidades. Por isso, 

alguns estereótipos relacionados a esta etapa do desenvolvimento devem ser quebrados.  

Com relação aos problemas de saúde, é comum haver uma associação popular de 

que as enfermidades predominam com o passar da idade. Porém, atualmente, as doenças 

como depressão, desgaste físico e outras não são mais relacionadas à velhice, podendo 

ocorrer em qualquer momento da vida e grande parte delas surgem em função de estilos de 

vida disfuncionais (Papalia & Feldman, 2012).  

Por outro lado, mesmo que a ideia de que essas doenças não dependam 

exclusivamente da etapa de vida em que o indivíduo se encontra, algumas alterações físicas 

e cognitivas são inevitáveis no envelhecimento. Uma parte dessas alterações podem ser 

compensadas por mecanismos internos ou intervenções específicas, mas outras não 

(Papalia & Feldman, 2012).  

Assim, com o passar do tempo, o corpo sofre degradações de forma geral e isso tem 

impacto em funções e capacidades do organismo. Alterações morfológicas decorrentes do 

avanço da idade, como a redução do peso do cérebro e quantidade de células corticais, têm 

provocado, nos idosos, aumento no tempo de resposta motora, lentidão no desempenho 

psicomotor, prejuízo na função intelectual e na aprendizagem complexa (Yassuda, 2006). 
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De acordo com Rozestraten (2002), as funções cognitivas têm um papel 

fundamental para a interação do indivíduo com o meio. A primeira fase desse processo de 

interação é a tomada de informação em que os estímulos do ambiente são captados pelos 

órgãos dos sentidos. O processamento da informação é a segunda fase, havendo uma 

combinação de processos, como a memória e a inteligência que permitem a compreensão 

daquilo que está sendo percebido. A terceira fase é a tomada de decisão em que uma ação 

é escolhida, refletidamente, pela inteligência. Na quarta fase, resposta ou comportamento, 

a ação escolhida é executada. Na velhice, conforme esse autor, com a deterioração ou 

desgaste inevitável dos sentidos, essas capacidades tendem a ser prejudicadas.   

Para Papalia e Feldman (2012), algumas habilidades, como o raciocínio abstrato e a 

velocidade de processamento mental, podem sofrer declínios com o passar da idade. Essa 

mudança pode ser o reflexo de uma degeneração neurológica, embora exista uma grande 

variação individual, sugerindo que as alterações podem ser prevenidas. A respeito disso, 

Bourne, Fox, Deary e Whalley (2007), em um estudo longitudinal, identificaram que 

crianças com escores menores obtidos em uma avaliação de inteligência estavam mais 

propensas a sofrerem prejuízos cognitivos em etapas de vida mais avançadas.   

O processamento de informações sensoriais dos idosos, bem como as reações 

rápidas e reflexas são prejudicadas, pois elas tendem a ser mais lentas (Côrtes, Gama, & 

Dias, 2007). Essa informação foi confirmada em uma pesquisa realizada por Gonçalves et 

al. (2014) que analisaram o perfil cognitivo e outros aspectos de um grupo de 10 idosos 

institucionalizados. Neste estudo, os escores obtidos pelos idosos em tarefas que 

envolviam tempo de reação a estímulos simples estavam abaixo da média.  

A memória é outra função cognitiva que sofre declínios graduais em decorrência do 

avanço da idade. Quando se compara idosos com outras pessoas com uma faixa etária 

menor, observam-se diferenças significativas, principalmente, na execução de tarefas que 

utilizam a memória episódica e memória operacional. Ao se comparar essas populações de 

faixas etárias distintas, é possível encontrar diferenças significativas em relação aos 

estágios da memória, particularmente, nos estágios de codificação e resgate de informações 

(Kausler, 1991; Yassuda, 2006). 

A linguagem também sofre diferenças sutis no envelhecimento. Dentre as 

principais, destacam-se a compreensão, com maior relevância, de frases mais complexas e 

longas e a produção de linguagem, especificamente, o resgate de palavras. Tais 

dificuldades são maiores se o idoso sofrer pressões do ambiente, como tempo menor para 
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responder, o tipo de interlocutores ou situações não familiares. A estimulação ambiental é 

uma estratégia importante para a preservação da linguagem. Por exemplo, idosos que ficam 

muito tempo diante da televisão e que se privam da interação social, possuem mais 

“fenômenos de ponta de língua”, isto é, quando se sabe exatamente o significado de 

alguma coisa ou termo, mas que, imediatamente, não é possível recordar (Mansur, Matas, 

Nemr, & Andrade, 2011).  

Os prejuízos nas funções cognitivas se acentuam quando o idoso é acometido por 

algum tipo de demência. A doença de Alzheimer, por exemplo, compromete seriamente a 

memória, entre outras funções, levando o indivíduo à perda da autonomia gradual e à perda 

da independência (Magaldi, 2011). Além disso, as demências, em geral, são mais 

proeminentes em uma população mais envelhecida. Estima-se que a prevalência é de 2% 

para as pessoas que estão entre 65 e 70 anos. Para a população acima de 85 anos, esse dado 

cresce para 40% (Busse & Ribeiro, 2011).  

 Embora os idosos apresentem esses comprometimentos, como dito anteriormente, 

muitas dessas limitações são compensadas devido às reservas cognitivas que favorecem a 

manutenção de habilidades e o aumento do conhecimento. As habilidades que estão 

preservadas tendem a ser selecionadas, otimizadas e outras são compensadas. Alguns dos 

recursos que visam compensar as habilidades prejudicadas são exercícios para melhorar a 

memória, aparelhos que aumentam a capacidade auditiva e outros. Esse postulado foi 

defendido por Baltes e Baltes (1990) em sua teoria sobre seleção, otimização e 

compensação na velhice. 

 Conforme Gonçalves et al. (2014), a estimulação cognitiva, atividades físicas e boa 

alimentação são fatores que podem diminuir os prejuízos nas funções cognitivas dos 

idosos. De acordo com Irigaray, Trentini, Gomes e Schneider (2011), o bem-estar 

psicológico dos idosos, entendido como a capacidade do indivíduo possuir uma visão mais 

positiva em relação a si e à vida, é outro fator que se correlaciona, positivamente, com a 

preservação das funções cognitivas. Além disso, treinos específicos para estimular a 

memória de pessoas idosas podem, também, ajudar a melhorar os declínios naturais que 

ocorrem nessa idade (Yassuda, Batistoni, Fortes, & Neri, 2006). 

 Observa-se que, embora alguns autores apresentem aspectos positivos do 

envelhecimento, como a possibilidade de realizar projetos que não se concretizaram em 

etapas anteriores, o corpo envelhecido apresenta desgastes naturais. Isso impacta nas 

capacidades cognitivas e sistemas em geral. Um desses sistemas é o visual, cuja 
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compreensão é de grande relevância para este trabalho. Por isso, a seguir, será abordado o 

impacto do envelhecimento sobre o sistema visual.  

 

O sistema visual de idosos 

 

Como visto anteriormente, na velhice, é natural que o corpo sofra desgaste em 

geral, prejudicando sistemas e capacidades. Entre os sistemas, o visual é um dos primeiros 

a sofrer alterações. Assim, muitos pesquisadores têm se preocupado com a adaptação do 

ambiente para se adequar às necessidades de uma população mais envelhecida. De acordo 

com Dychtwald e Flower (1990), é possível que variáveis do ambiente sejam modeladas 

futuramente, visando auxiliar à visão no envelhecimento, como, por exemplo, sinais que 

são transmitidos, visualmente, sejam transmitidos, também, por voz.  

De acordo com Macedo et al. (2008), estima-se que, por volta dos 40 e 50 anos, o 

indivíduo possa apresentar a presbiopia, que é a dificuldade de acomodar ou focalizar 

objetos próximos. É comum, ainda, o aparecimento de dificuldades na distinção de cores, 

noção de profundidade, adaptação ao escuro, redução do campo visual periférico, 

sensibilidade ao contraste e doenças oftalmológicas, como catarata e glaucoma.  

A Função de Sensibilidade ao Contraste (FSC) tem sido muito pesquisada na 

população idosa, visto que dados da literatura sugerem alterações nesta capacidade 

(Macedo et al., 2008). Em uma pesquisa envolvendo 16 voluntários, Costa, Nogueira, 

Pereira, Mousinho, Marques e Santos (2009) encontraram diferenças significativas entre 

adultos jovens (n = 8) e idosos (n = 8) em relação à FSC. Isso porque, ao observar 

estímulos angulares gerados por computador, os idosos tiveram um desempenho 

prejudicado na sensibilidade ao contraste, quando comparados às pessoas com faixa etária 

menor. Os idosos necessitaram de mais brilho para perceber o contraste, quando 

comparados com as pessoas mais jovens.  

 O estudo de Santos, Oliveira, Nogueira, Cruz e Simas (2006) também teve por 

objetivo investigar se havia diferenças em relação à idade na FSC. Para isso, 30 voluntários 

de diferentes idades, com acuidade visual normal ou corrigida, observaram estímulos 

gerados por computador com forma de grade senoidal vertical com várias intensidades de 

brilho. Os resultados foram congruentes com os achados no estudo apresentado acima, pois 

as pessoas com faixa etária maior apresentaram baixa sensibilidade ao contraste, 

comparativamente às pessoas mais jovens.  
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Além disso, a visão desempenha um papel muito importante no controle postural do 

indivíduo. Na velhice, devido às danificações no sistema visual, os idosos tendem a 

apresentar baixa acuidade visual que está relacionada com uma grande parcela dos casos 

de quedas (Macedo et al., 2008). 

O controle postural é influenciado pela comunicação entre os sinais percebidos e a 

ação motora (Horak & Macpherson, 1996). Nesse processo, estão envolvidos diversos 

sistemas como o vestibular, somatossensorial e o visual. Com o envelhecimento, é natural 

a deterioração desses sistemas e, consequentemente, há um impacto no controle postural. 

Em uma situação de desequilíbrio, por exemplo, a pessoa idosa pode apresentar 

dificuldades em processar os sinais recebidos no tempo necessário para retomar o 

equilíbrio postural. Com isso, os idosos têm maior probabilidade de quedas, se comparados 

às pessoas jovens, cuja velocidade de processamento dos sinais sensoriais é maior (Freitas 

& Barela, 2006). 

Conforme Toledo e Barela (2010), quando um canal sensorial é mais ativado, isso 

significa que os demais canais podem apresentar deteriorações. Dito de outra forma, 

quando um canal não funciona bem, os demais são utilizados de maneira compensatória. 

Por exemplo, se a visão é parcialmente comprometida, pode ser que a audição seja mais 

utilizada, ou o contrário. No caso dos idosos, problemas nos canais sensoriais são mais 

proeminentes e provocam uma baixa capacidade de detecção das informações provenientes 

do meio.  

 Existem, ainda, muitas pesquisas comparando grupos de diferentes faixas etárias 

quanto a outros aspectos da percepção visual. No estudo de Foos e Clark (2011), foi 

investigado se havia diferenças entre pessoas de diferentes idades na percepção de 

atratividade de rostos. Participaram deste estudo 108 pessoas, sendo divididas em três 

grupos: 36 jovens adultos, 36 indivíduos na meia idade e 36 idosos. Imagens de 

computador com faces humanas de diferentes idades foram apresentadas aos participantes. 

Os resultados indicaram que as pessoas jovens e adultas jovens classificaram as faces de 

pessoas mais jovens como sendo mais atraentes. Em contrapartida, os idosos classificaram 

todas as faces, independentemente da idade, como sendo atraentes.  

 O reconhecimento de face, sendo a capacidade de visualizar rostos, memorizar e, 

posteriormente, recordar, é outro aspecto que tem sido estudado, observando-se diferenças 

nessa capacidade em relação à idade. Conforme Lamont, Sewart-Williams e Podd (2005), 

com o declínio da idade, a capacidade de memorização e, consequentemente, o 



21 

 

 

reconhecimento de faces diminui. Por isso, os idosos apresentam menos precisão no 

reconhecimento de faces, quando comparados às pessoas mais jovens.  

 Em um estudo com 46 voluntários distribuídos em dois grupos, jovens e idosos, 

igualmente, Ng, Hon e Lee (2007) identificaram que não houve diferenças significativas 

entre os grupos em relação ao reconhecimento de faces em fotografias em preto e branco. 

Entretanto, os idosos necessitaram de mais tempo para reconhecer os rostos, 

comparativamente às pessoas com faixa etária menor. O estudo ainda sugere que os idosos, 

em função do declínio de suas habilidades cognitivas, usam uma rota de processamento 

diferente, em relação às pessoas mais jovens, visando compensar as áreas limitadas. Isso 

pode estar relacionado aos processos de otimização e compensação, propostos por Baltes e 

Baltes (1990).  

 Outro estudo, baseado no reconhecimento facial, desenvolvido por Gao, Xu, Zhang, 

Zhao, Harel e Bentin (2009), identificou, também, diferenças entre pessoas mais jovens e 

idosos. Os idosos apresentaram maior facilidade de reconhecimento das faces de pessoas 

que tinham idade semelhante a deles e maior dificuldade no reconhecimento de faces de 

indivíduos mais jovens. Os autores argumentaram que os idosos podem usar o status do 

grupo social a que pertence, isto é, pessoas da mesma faixa etária, como um recurso 

compensatório.  

 A capacidade de identificação da expressão emocional facial fica, também, 

parcialmente comprometida com o avanço da idade. Em um estudo com 80 indivíduos, 

adultos jovens e idosos, Ryan, Murray e Ruffman (2010) identificaram diferenças 

significativas entre os grupos. Expressões vocais de emoções e a expressão facial da 

mesma emoção foram emparelhadas e apresentadas aos participantes. Os resultados 

mostraram que, comparativamente aos adultos jovens, os idosos tiveram um desempenho 

piorado na identificação das emoções, principalmente, nas emoções de tristeza, alegria, 

medo e raiva.  

 No estudo de Ebner, He e Johnson (2011), foi encontrada uma diferença curiosa no 

reconhecimento de emoções em faces. Ambos os grupos, jovens e idosos, levaram mais 

tempo para reconhecer emoções em faces semelhantes às idades dos observadores. 

Paralelamente, levaram menos tempo no reconhecimento das emoções em faces que 

sinalizavam idades diferentes daquelas dos observadores. Além disso, houve uma inversão 

nas atribuições erradas das emoções. O grupo de jovens teve uma tendência a considerar a 
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expressão de nojo como sendo raiva. Por sua vez, os idosos apresentaram equívocos 

inversos, rotulando as expressões de raiva como sendo de nojo, em algumas avaliações.   

 A cultura é outro fator que influencia a percepção visual de reconhecimento de 

faces. As pessoas da cultura oriental, por exemplo, são mais influenciadas pelo contexto no 

reconhecimento facial, do que pessoas da cultura ocidental. Ao identificar uma imagem 

central com expressão emocional, jovens coreanos foram mais influenciados pelas imagens 

de fundo do que jovens americanos. Por outro lado, os idosos, tanto coreanos quanto 

americanos, não apresentaram diferenças significativas em relação à influência do contexto 

na percepção da expressão emocional. Os idosos, portanto, não são tão influenciados pelo 

contexto no reconhecimento de faces, como são as pessoas mais jovens, 

independentemente da cultura a que pertence (Ko, Lee, Yoon, Kwon, & Mather, 2011). 

 Como é possível observar, muitos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de 

verificar fenômenos específicos ligados à percepção visual, principalmente, comparando 

grupos de faixas etárias distintas. Entretanto, o fenômeno de ilusão da máscara côncava, 

não tem sido investigado na população idosa, embora já existam estudos com faixas etárias 

diferentes, como adultos e crianças. Por isso, nos próximos subtópicos, serão apresentadas 

uma compreensão deste fenômeno e algumas pesquisas acerca do assunto.  

 

Percepção visual e fenômenos ilusórios 

 

A percepção visual é uma combinação das informações que chegam aos olhos do 

indivíduo com seu conhecimento prévio, classificado como processos cognitivos, que são 

utilizados para a interpretação dos estímulos captados visualmente. Os estímulos sensoriais 

que ingressam no organismo são denominados processos bottom-up, de baixo para cima, 

enquanto que os processos cognitivos são denominados processos top-down, de cima para 

baixo. Essa interação acontece da seguinte forma: nos processos bottom-up ocorre uma 

integração dos estímulos e características de um objeto que chegam ao sistema visual. Este 

conjunto de informações é percebido, analisado e organizado por meio de mecanismos e 

síntese cerebrais denominados processos top-down (Gregory, 1997a; Gregory, 1997b). 

 Entretanto, nem tudo o que é captado visualmente é percebido mentalmente como 

tal, pois parece que o cérebro humano possui leis próprias para perceber o mundo. Muitos 

estímulos que chegam até o sistema visual não são reconhecidos, precisamente, em sua 

forma, profundidade ou iluminação física. Isso acontece quando há uma distorção em um 
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dos processos perceptuais, isto é, nos processos bottom-up ou nos processos top-down. 

Assim, este fenômeno recebe o nome de ilusão perceptual (Gregory, 1997b; Hill & Bruce, 

1993). 

Entre os fenômenos ilusórios perceptuais, encontra-se o fenômeno de inversão 

visual de profundidade, identificado primeiramente por Gmellin, na Royal Society of 

London, no século XVIII, que percebeu baixos-relevos como altos-relevos em camafeus e 

entalhes em posições invertidas. Porém, a primeira explicação do fenômeno foi feita por 

Rittenhouse, no mesmo século, que afirmou que o processo de inversão visual da 

profundidade era influenciado pelo conhecimento prévio do observador em relação à 

orientação da iluminação, quando se interpretava padrões de sombreamento (Gregory, 

1997a, 1997b). 

 De acordo com o mesmo autor, pesquisas posteriores, que utilizaram a inversão da 

direção da fonte de iluminação sobre objetos tridimensionais, confirmaram tal explicação, 

pois os objetos circulares iluminados de um determinado lado eram observados como 

convexos, mas trocando a direção da iluminação, eram percebidos como côncavos. 

Kleffner e Ramachandran (1992) defenderam a ideia de que o fenômeno ilusório tende a 

ocorrer de forma robusta quando a iluminação incide por cima dos objetos. Os referidos 

autores desta pesquisa argumentaram que tal ocorrência se liga ao fato de que o sistema 

visual considera apenas uma fonte de iluminação, a superior, e que este fator pode estar 

relacionado com a adaptação do cérebro, no decorrer do tempo, à iluminação provinda do 

sol. 

 Outros experimentos buscaram analisar o agrupamento perceptual da 

tridimensionalidade de objetos por meio da identificação do sombreamento, que foi 

possível, apenas, quando o sombreamento era identificado a partir da parte superior do 

objeto e não quando era do lado esquerdo ou direito. Isso corrobora os resultados dos 

experimentos iniciais que identificaram a tendência do sistema perceptual em identificar 

melhor os objetos quando a luz incide na parte superior, semelhante à luz solar. Além 

disso, as pesquisas apontaram influências da posição do corpo do observador e a posição 

da imagem do objeto na retina como fatores que influenciam a percepção visual (Kleffner 

& Ramachandran, 1992; Ramachandran, 1988).  

 Existem muitas ilusões perceptuais, mas a ilusão de inversão visual de 

profundidade, a qual esta pesquisa se baseia, é um dos temas que tem sido muito 
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investigado, principalmente a ilusão conhecida como ilusão da máscara côncava. Por isso, 

a seguir, serão apresentados dados relativos a esse fenômeno. 

 

A ilusão da máscara côncava 

 

Um dos fenômenos de ilusão perceptual mais conhecidos é a ilusão da máscara 

côncava, hollow face-illusion. Nesta ilusão, ao apresentar um reverso de uma máscara 

facial para um indivíduo, a face é vista como convexa, ou seja, como uma face normal, 

protusa. Isso ocorre devido à predominância dos processos top-down sobre os processos 

bottom-up (Gregory, 1997a; Gregory & Gombrich, 1980). Essa ilusão ocorre com mais 

força, possivelmente, por causa da familiaridade da máscara com a face humana, cujo 

reconhecimento, ao longo da evolução, teve valor de sobrevivência para o homem 

(Darwin, 1871/1998). 

 A ilusão de profundidade não se restringe às máscaras faciais. No experimento de 

Hill e Bruce (1994), ao observar, binocularmente, a máscara côncava e um objeto ondulado 

que ficou conhecido como “batata côncava”, hollow-potato, obtiveram-se resultados 

interessantes. Por meio de aproximações e afastamentos entre os objetos e os observadores, 

identificou-se que a ilusão ocorria para ambos os objetos, mas que, em relação à máscara 

côncava, a ilusão ocorria a menores distâncias, provavelmente em função da familiaridade 

do objeto para os observadores. 

 O experimento de Hill e Johnston (2007), envolvendo a percepção binocular de 

forminhas côncavas no formato de urso, abacaxi, onduladas e imagens faciais virtuais 

confirmou a hipótese de que quanto mais habitual for o objeto, mais rapidamente será a 

inversão da profundidade. Os observadores, nesse experimento, conseguiram realizar a 

inversão de profundidade de todos os objetos, mas a profundidade das forminhas de urso e 

abacaxi foi invertida em um tempo menor, comparativamente ao tempo gasto para inverter 

a profundidade das forminhas onduladas. 

 Tudo isso indica que, quanto mais o objeto for familiar ao observador, mais forte 

será a ilusão de profundidade. A coloração da pele, por exemplo, é outro fator que apoia a 

afirmação. No mesmo estudo realizado por Hill e Johnston (2007), utilizando dois tipos de 

máscaras, uma com tonalidade cinza e outra com tonalidade bege, observou-se que a ilusão 

foi mais forte para as máscaras com tonalidade bege, ou seja, as que mais se aproximam da 

coloração da pele. 
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 O posicionamento da máscara, também, foi variado para verificar se ocorriam 

alterações na ilusão de profundidade. Os achados indicaram que a ilusão acontece mesmo 

se a máscara for posicionada de maneira invertida. Entretanto, é na posição vertical que a 

ilusão é mais proeminente (Hill & Bruce, 1994). 

 Outro fator que favorece a inversão da profundidade é a observação monocular. 

Conforme Hill e Bruce (1993), a ilusão da máscara côncava ocorre tanto em condição 

binocular, quanto em condição monocular. Todavia, em condição monocular, a ilusão da 

máscara côncava ocorre em distâncias menores entre o observador e a máscara.  

 Como já discutido, a ilusão de profundidade está relacionada com a direção da 

fonte de iluminação. Há uma preferência da fonte de iluminação vinda de cima, devido à 

adaptação à luz solar, como aponta Kleffner e Ramachandran (1992). Quando a luz incide 

sobre a parte superior de um objeto côncavo, ocorre uma ilusão na percepção desta fonte 

de iluminação. Os observadores tendem a acreditar que a iluminação é proveniente do lado 

inferior do objeto. Assim, conjugada à ilusão de profundidade, há, também, uma ilusão da 

direção da fonte de iluminação (Hill & Bruce, 1993).  

 Além da ilusão de profundidade e da direção da fonte de iluminação, existe, ainda, 

uma ilusão quanto à rotação da máscara côncava. Ao girar uma máscara em seu próprio 

eixo, a percepção é a de que há uma inversão em seu movimento. Por exemplo, se a 

máscara ilusória é girada para o lado esquerdo, há uma tendência do observador em julgar 

o movimento como sendo do lado direito e vice-versa (Gregory, 1997a, 1997b; Gregory & 

Gombrich, 1980). 

 No entanto, em seu estudo, Quaglia e Fukusima (2009), observaram que a 

iluminação, a cor da máscara e seu posicionamento não afetaram a ilusão. No estudo, 40 

participantes observaram, em condição monocular, duas máscaras, uma acinzentada e outra 

policromada. As máscaras foram dispostas em posição vertical e invertida, além de serem 

iluminadas em todas as direções, ora por cima, por baixo, pelo lado direito e pelo lado 

esquerdo. Os achados indicaram que a ilusão é possível mesmo sob todas essas condições, 

mas porém, diferentemente de outros experimentos, o estudo em questão utilizou uma 

distância fixa, entre o observador e a máscara. Não foi utilizado o método de aproximação 

e afastamento.  

  Sob outra óptica, para Papathomas e Bono (2004), o processamento de cenas 

parece ser diferente do processamento de rostos. Nesse estudo, foram apresentados dois 

objetos físicos, uma máscara policromada e um estimulo de cena 3D montado em 
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perspectiva reversa, para 16 observadores. Os objetos eram apresentados por aproximações 

e afastamentos dos observadores para verificar em que momento ocorreria a ilusão de 

profundidade. Os resultados mostraram que houve uma ilusão de profundidade mais rápida 

e em distâncias menores em relação à máscara em posição vertical. Entretanto, uma ilusão 

mais acentuada aconteceu ao observar a cena, possivelmente, por apresentar mais 

elementos em sua composição, como a perspectiva, as sombras e os gradientes de textura. 

 Com o avanço dos estudos na área, observou-se que nem todos os indivíduos 

conseguem perceber a ilusão da máscara côncava. Existem algumas condições que 

interferem nesse processo como a esquizofrenia, a abstinência alcoólica, o uso da cannabis 

sativa e privação de sono. Além disso, os estudos buscaram comparar grupos de faixa 

etárias distintas, como crianças e adultos, na ilusão da máscara côncava. A seguir, serão 

apresentados alguns dados referentes a essas particularidades.  

 

A ilusão da máscara côncava em populações específicas  

 

 Alguns achados na área de investigação da ilusão da máscara côncava apontaram 

que algumas condições ou situações interferem na percepção do fenômeno. A 

esquizofrenia, por exemplo, é um desses fatores. Schneider et al. (2002) realizaram um 

estudo com três grupos, 20 pessoas com esquizofrenia, 10 indivíduos com depressão e 15 

indivíduos saudáveis.  Para avaliar a ilusão de profundidade, imagens faciais 

estereoscópicas foram apresentadas aos participantes e os mesmos deveriam julgar suas 

observações conforme uma escala de cinco níveis: muito côncava, côncava, plana, convexa 

ou muito convexa. Os resultados mostraram que os casos de inversão binocular da 

profundidade da máscara côncava foram significativamente menores no grupo de pessoas 

com esquizofrenia. Entretanto, durante o tratamento com antipsicóticos, as taxas de 

inversão da profundidade do grupo de pessoas com esquizofrenia aumentaram, não 

evidenciando diferenças estatisticamente significativas entre os grupos do estudo. Não 

houve diferenças significativas entre o grupo de indivíduos saudáveis e o grupo de 

indivíduos com depressão. A explicação para as diferenças é que a esquizofrenia gera um 

desequilíbrio nos processos top-down, fazendo com que se perceba mais veridicamente as 

pistas de profundidade. Com o uso de medicação antipsicótica, os processos top-down 

tendem a ser reequilibrados, possibilitando a percepção da ilusão.  
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 Essa explicação é consistente com outros dois estudos da área. Na esquizofrenia, há 

um fortalecimento dos processos bottom-up e um déficit na conectividade funcional dos 

processos top-down. Por isso, os pacientes tendem a perceber as pistas reais de 

profundidade dos objetos. Nos indivíduos sem o transtorno, isso ocorre de maneira 

contrária, há um fortalecimento dos processos top-down e um enfraquecimento dos 

processos bottom-up, possibilitando a ilusão de profundidade (Dima et al., 2009; Dima et 

al., 2011). 

 Um estudo brasileiro, realizado por Alves et al. (2014), trouxe algumas 

contribuições nesse sentido. Participaram do estudo um grupo de 36 indivíduos com 

esquizofrenia e outro grupo de 29 indivíduos sem o transtorno. No primeiro grupo, parte 

dos pacientes estava sob medicação antipsicótica igual ou inferior a quatro semanas (n = 7) 

e a outra parcela estava sob o uso da medicação por um período acima de quatro semanas 

(n = 29). A percepção monocular da ilusão da máscara côncava foi avaliada em três 

tarefas: (1) percepção da máscara como côncava ou convexa; (2) avaliação categórica do 

nível de profundidade ou relevo percebido variando entre muito côncava e muito convexa; 

e (3) estimativa métrica em centímetros da profundidade ou relevo percebido. A maioria 

dos participantes percebeu a máscara como convexa, ou seja, não houve diferenças 

significativas quanto aos casos de inversão da profundidade e na avaliação categórica.  No 

entanto, na atribuição métrica (estimativa, em centímetros, da distância da ponta do nariz 

até a base da máscara) foram encontradas algumas diferenças. Os pacientes, com uso de 

medicação antipsicótica superior a quatro semanas, indicaram uma estimativa menor, 

comparados com os demais pacientes e com o grupo controle. Parece que a medicação 

antipsicótica utilizada por mais de quatro semanas interfere na estimativa de profundidade 

da máscara côncava em indivíduos com esquizofrenia.  

 A abstinência alcoólica é outro fator que interfere na inversão de profundidade por, 

também, desequilibrar os processos top-down.  Em dois estudos realizados por Schneider 

et al. (1996a, 1996b), utilizando imagens estereoscópicas, verificou-se que pessoas com 

Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) apresentaram prejuízos na inversão de 

profundidade, em condição binocular, quando comparadas às pessoas sem a síndrome. 

Além do mais, no último estudo, uma equipe médica, que estava privada de sono, também, 

foi incluída na pesquisa. Semelhante aos indivíduos com SAA, a equipe médica tresnoitada 

apresentou prejuízos na inversão da profundidade, comparativamente aos indivíduos sem a 

síndrome e que não estavam privados de sono.  
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 Entretanto, na pesquisa de Bachetti et al. (2013), que investigou a inversão 

monocular de profundidade na máscara côncava em indivíduos com SAA leve e moderada, 

foi possível perceber algumas diferenças. Participaram da pesquisa 16 observadores 

saudáveis, 15 indivíduos com a SAA leve e 16 observadores com SAA moderada. Os 

procedimentos utilizados foram semelhantes aos de Alves et al. (2013), já citado neste 

trabalho. Os resultados indicaram que não houve diferenças significativas entre o grupo 

com SAA leve e o grupo controle composto por pessoas sem a síndrome. Porém, os 

indivíduos com SAA moderada apresentaram prejuízos na inversão de profundidade, 

quando comparados ao grupo de observadores saudáveis.  

No mesmo sentido, Quaglia et al. (2014) compararam um grupo com SAA leve e 

um grupo sem a síndrome em relação à percepção monocular da máscara côncava. Os 

resultados do estudo indicaram que não houve diferenças significativas entre os grupos na 

realização da inversão de profundidade. Essas informações estão de acordo com o estudo 

anterior.  

Fora as condições clínicas e situações específicas como a privação do sono, que 

interferem na ilusão da máscara côncava, alguns estudos possibilitaram a comparação de 

indivíduos com faixas etárias distintas, como crianças e adultos. Thomas, Nardini e 

Mareschal (2010), investigaram a interação da fonte de iluminação e a convexidade na 

percepção da forma de sombreamento. Participaram do estudo crianças de quatro a 12 anos 

e adultos, média de idade de aproximadamente 21 anos. Apresentaram-se aos participantes 

estímulos sombreados, iluminados em diferentes direções, gerados por computador. Os 

resultados mostraram que há uma preferência pela convexidade em ambas as populações, 

de 12 anos e adultos. Entretanto, houve uma diferença entre os participantes de 12 anos e 

adultos e o grupo de crianças de quatro anos quanto ao julgamento da fonte de iluminação. 

Essas crianças não utilizaram a luz provinda de cima dos objetos como referência para seus 

julgamentos. Os autores argumentaram que as crianças exploram seu ambiente de forma 

tácita, o que contribui para a percepção de convexidade, mas a capacidade de discriminar 

direções de fonte de iluminação é adquirida mais tardiamente.  

Conforme Corrow et al. (2011), crianças de seis meses percebem a ilusão da 

máscara côncava em condição monocular. Neste estudo, a máscara côncava foi 

apresentada a 14 crianças de seis meses em condição binocular e monocular. A hipótese é a 

de que se as crianças realizassem a ilusão de profundidade em condição monocular, elas 

iriam dirigir as mãos para o centro da máscara. Do contrário, em condição binocular, elas 
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levariam as mãos para a borda da máscara. Os resultados confirmaram a hipótese dos 

autores, pois em condição monocular, as crianças levaram as mãos no centro da máscara e, 

em condição binocular, elas dirigiram as mãos para a borda da máscara.  

É possível perceber o avanço dos estudos na área com diferentes populações. 

Entretanto, ainda são escassos os estudos que visam comparar grupos de diferentes faixas 

etárias. Particularmente, não foram encontradas pesquisas que tivessem como objetivo 

comparar adultos e idosos em relação à ilusão da máscara côncava. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi investigar a percepção visual binocular do 

fenômeno da ilusão da máscara côncava em pessoas idosas, comparativamente a adultos de 

menor faixa etária.  

 

Objetivos Específicos 

 

Esta pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos: 

 

1) Investigar a inversão binocular de profundidade da máscara côncava, iluminada por 

cima e por baixo, em idosos, comparativamente a adultos de menor faixa etária; 

 

2) Examinar a magnitude categórica da percepção de profundidade ou relevo da máscara 

côncava nos dois grupos de diferentes faixas etárias, sendo a iluminação da máscara na 

parte superior e inferior; 

 

3) Investigar a magnitude métrica, em centímetros, da percepção visual de profundidade ou 

relevo da máscara côncava, iluminada na parte superior e inferior, em ambos os grupos; 

 

4) Comparar os dois grupos em relação a porcentagem de casos de inversão da 

profundidade da máscara côncava nas duas direções da fonte de iluminação; 

 

5) Comparar os dois grupos em relação à avaliação categórica do nível de profundidade ou 

relevo percebido, nos dois modos de iluminação da máscara; 

 

6) Comparar os dois grupos quanto à estimativa métrica, em centímetros, da ponta do nariz 

à base da máscara.  
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MÉTODO 

 

Delineamento  

 

O presente estudo consistiu em uma pesquisa básica quantitativa, que tem como 

finalidade investigar questões teóricas relativas a processos biológicos básicos, testar 

hipóteses, formular teorias e ampliar um campo de conhecimento (Cozby, 2012). Para isso, 

foi utilizado o Delineamento Pré-experimental de Comparação com Grupo Estático, em 

que os grupos estudados e comparados são grupos naturais, ou seja, não há introdução de 

uma variável experimental. Esse tipo de delineamento é considerado como uma pesquisa 

correlacional, visto que permite mostrar a relação existente entre as variáveis estudadas, 

mas não a relação causal entre elas. Essas variáveis são do tipo organísmicas ou dos 

sujeitos, isto é, características que os sujeitos trazem consigo para os grupos (Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 2007).  

 Nesta pesquisa, foram comparados dois grupos naturais. Um deles foi composto por 

idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, participantes do Grupo da Terceira Idade, 

vinculado à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Dom Bosco. O 

outro foi constituído de indivíduos com faixa etária menor, com idade entre 18 a 35 anos, 

estudantes da UFSJ, Campus Dom Bosco. O critério para a definição destas faixas etárias 

foi adotado com base em pesquisas realizadas que envolveram grupos com idades 

semelhantes, como, por exemplo, no estudo de Foos e Clark (2011) sobre a percepção de 

atratividade de faces em diferentes idades e, também, com base no Estatuto do Idoso 

Brasileiro (Ministério da Saúde, 2013). 

Para avaliar a variável dependente, isto é, a percepção binocular de profundidade ou 

relevo da máscara côncava objetiva, o delineamento envolveu três indicadores: (1) a 

ocorrência ou não da ilusão da máscara côncava; (2) a atribuição categórica da percepção 

de profundidade ou relevo da máscara côncava, classificada em cinco categorias em uma 

escala Likert que variavam entre: muito côncavo e muito convexo; e (3) a estimativa, em 

centímetros, e por meio de uma trena retrátil, do nível de profundidade ou relevo percebido 

da ponta do nariz à base da máscara côncava. Os indicadores foram avaliados nos dois 

grupos para, posteriormente, comparar os resultados.  

Uma das limitações deste delineamento é que não há distribuição aleatória dos 

sujeitos na composição dos grupos. Isso abre margem para alguns vieses, principalmente, o 



32 

 

 

viés seleção, que se refere à desigualdade entre os dois grupos para as características pré-

existentes dos indivíduos, impedindo a equivalência dos grupos. Uma forma de lidar com 

esse viés é equiparando os grupos em algumas características sociodemográficas, como, 

por exemplo, sexo, idade, raça, nível de escolaridade e condições de vida. Neste estudo, os 

dois grupos de comparação foram equiparados em relação às variáveis sexo e condições de 

vida.  

 

Descrição dos Locais da Pesquisa 

 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM), 

da Universidade Federal de São João del-Rei e no Projeto Universidade Para a Terceira 

Idade também da UFSJ. Esses locais de estudo são descritos a seguir.  

 

 LAPSAM: O LAPSAM foi fundado em 1990 por meio de incentivo do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Incialmente, o laboratório teve uma 

linha de pesquisa em Saúde Mental, coordenada pela Profa. Dra. Marina Bandeira, sobre o 

processo de reinserção do doente mental na comunidade, o fenômeno da porta giratória e o 

estudo da competência social na reabilitação psicossocial do doente mental. 

Posteriormente, seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), a linha de 

pesquisa incluiu   estudos que visassem, também, a qualidade dos serviços em saúde 

mental, incluindo o nível de satisfação e sobrecarga sentido pelas pessoas envolvidas no 

serviço, tais como usuários, suas famílias e a equipe profissional. Além disso, foram 

incluídas pesquisas de validação transcultural de instrumentos de medida, com participação 

de outros pesquisadores de outros centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Outros temas 

de pesquisa foram posteriormente desenvolvidos por diversos professores, tais como: (1) 

saúde mental e trabalho; (2) dependência química; (3) saúde mental e dificuldade de 

aprendizagem; (4) avaliação de intervenções terapêuticas; (5) habilidades sociais, fobia 

social e burnout; e (6) saúde mental e percepção visual. Esse trabalho se insere nesta 

última linha de pesquisa (http://www.lapsam.ufsj.edu.br/). 

  

Projeto de Extensão Universidade para a Terceira Idade: O projeto foi 

implantado em setembro de 1995, na UFSJ, e tem por objetivo acompanhar e preparar 
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pessoas da terceira idade por meio de um processo de educação permanente. Para isso, são 

formadas turmas de idosos que participam de palestras, dinâmicas e bioexpressão. 

Participam, ainda, de atividades extras, como: ginástica, língua estrangeira, espiritualidade, 

desenho e pintura, artesanato, informática, dança de salão, teatro, fotografia, arteterapia, 

música, reeducação alimentar, viagens e participação em eventos culturais na cidade. As 

atividades principais ocorrem no Campus Santo Antônio, às quartas-feiras, das 14h às 17h. 

As atividades extras podem ocorrer em outros locais, conforme o tipo de atividade 

oferecida e o local disponível.  A coordenação atual do Projeto está a cargo de Maria 

Anália Catizane Ramos, psicóloga da UFSJ.  

 

População Alvo 

 

 Este estudo foi realizado a partir de duas populações-alvo. Uma delas foi composta 

por idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, participantes do Projeto de Extensão 

Universidade para a Terceira Idade, da Universidade Federal de São João del-Rei. A outra 

população-alvo foi composta por pessoas de menor faixa etária, entre 18 a 35 anos, 

estudantes dos diferentes cursos da UFSJ e funcionários da UFSJ. Para garantir a 

homogeneidade da amostra, foram adotados critérios de inclusão e exclusão.  

 Foram incluídos os indivíduos com acuidade visual normal, de ambos os sexos, 

com idade entre os parâmetros estabelecidos anteriormente. Foram excluídos, de ambas as 

populações, os indivíduos: (1) que relataram uso de substâncias psicotrópicas ou álcool; (2) 

com diagnósticos de: transtorno depressivo maior, esquizofrenia ou demências; e (3) 

aqueles que não compreenderam as questões e instruções dos instrumentos de medida. 

 

Amostra 

 

 A amostra utilizada foi a não-probabilística do tipo acidental. Neste tipo de 

amostra, os indivíduos são selecionados conforme sua presença em um local e momento 

específicos, sendo que os componentes da população-alvo não têm a mesma probabilidade 

de serem selecionados. Este tipo de amostra não é representativa da população-alvo. 

Entretanto, por se tratar de uma pesquisa básica, em que se pretende investigar processos 

psicobiológicos fundamentais, comuns a todos os indivíduos, o uso desse tipo de amostra 



34 

 

 

não se torna um empecilho à pesquisa (Contandriopoulos, Champagne, Potvini, Denis, & 

Boyle, 1994). 

Os sujeitos do grupo de faixa etária menor foram recrutados por contato direto nas 

salas de aula, no refeitório e no pátio do Campus Dom Bosco da UFSJ. Já os idosos foram 

recrutados por contato direto nas reuniões do grupo da terceira idade, como descrito 

anteriormente.  

O tamanho amostral foi baseado em alguns dos estudos brasileiros sobre a ilusão da 

máscara côncava, como os estudos de Alves et al. (2014), Bachetti et al. (2013) e Quaglia 

et al. (2014). Inicialmente, participaram da pesquisa 44 idosos e 74 pessoas de faixa etária 

menor. Entretanto, dois sujeitos do grupo de idosos foram excluídos por terem apresentado 

baixa acuidade visual. Um sujeito do grupo de pessoas com faixa etária menor também foi 

excluído por relatar uso de substâncias psicoativas. Assim, totalizou-se 115 pessoas, sendo 

42 idosos e 73 de faixa etária menor. 

 

Instrumentos de medida  

 

Foram utilizados quatro instrumentos de medida: (1) um para avaliar a acuidade 

visual; (2) outro para avaliar a percepção de profundidade da máscara côncava objetiva; (3) 

um questionário para registrar a estimativa do nível de profundidade ou relevo percebido 

pelos observadores; e 4) um questionário sociodemográfico e clínico para levantar algumas 

características dos grupos. Uma descrição detalhada dos instrumentos será apresentada a 

seguir.  

 

Escala Optométrica de Snellen: Esta escala foi utilizada para a avaliação da 

acuidade visual dos participantes. Criada pelo oftalmologista holandês Hermann Snellen, 

em 1968, este instrumento de medida é, universalmente, utilizado na avaliação da acuidade 

visual. No Brasil, inclusive, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde como uma das 

principais escalas para a avaliação da acuidade visual (Brasil, 2008). Esta escala é 

constituída por uma série de letras E, organizadas em linhas, compondo uma tabela, e 

dispostas em quatro posições diferentes, isto é, viradas para a direita, esquerda, para cima e 

para baixo. Cada linha recebe um número e as letras, em cada linha, variam em tamanho. 

Assim, a distância do observador e a tabela irá variar conforme o número de cada linha e, 

consequentemente, conforme o tamanho das letras que são distribuídas de forma aleatória. 
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O observador, com acuidade visual normal, consegue distinguir as letras até a sexta linha, 

em uma distância de seis metros (Dantas & Pagliuca, 2009; Coelho, Marta, Dias, Salvador, 

Reis, & Pacheco, 2010; Zapparoli, Klein, & Moreira, 2009).  

 

Equipamento Experimental: Para avaliar a percepção de profundidade visual, foi 

construída uma caixa de madeira, com 27 cm de largura; 42 cm de altura e 12 cm de 

profundidade, como mostra a Figura 1. Ela foi pintada de preto, por dentro e por fora, com 

o objetivo de minimizar a reflexão de luz. Na parte interna e central da caixa, foi colocada 

uma máscara côncava na posição vertical, de tamanho reduzido, da face obtida de uma 

cabeça de boneca comercial de plástico, com as seguintes medidas aproximadamente: 8 cm 

de altura, 6 cm de largura, e 3 cm de profundidade. A máscara foi pintada de bege, sendo a 

região dos olhos, boca e sobrancelhas demarcadas, como é representada na Figura 2.  Na 

parte frontal da caixa, foi feita uma abertura centralizada com 13 centímetros de largura e 

18 cm de altura para possibilitar a visualização da máscara. Foram colocadas, ainda, duas 

lâmpadas de 15 volts no interior da caixa, uma na parte superior e outra na parte inferior, 

para iluminar a máscara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipamento experimental utilizado na pesquisa com a máscara do lado reverso 

em seu interior. 
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Figura 2.  Máscara policromada em seu lado reverso utilizada 

nesta pesquisa. 

 

Questionário de Nível de Profundidade: Foi elaborado um questionário, dividido 

em três partes específicas, para avaliar o seguinte: (1) A ocorrência ou não de inversão da 

profundidade da máscara côncava. Nesta primeira parte, os participantes foram 

questionados se a máscara foi vista como côncava ou convexa. (2) Avaliação do nível de 

profundidade ou relevo percebido categoricamente. Nesta parte, pediu-se aos participantes 

para avaliarem o nível de profundidade ou relevo percebido de acordo com uma escala 

Likert de cinco categorias: muito côncava – se fosse observado uma profundidade maior na 

máscara; côncava – caso o nível de profundidade fosse razoável; plana – caso não tenha se 

percebido profundidade ou relevo; convexa – caso a máscara tenha sido razoavelmente 

vista como uma face normal; e muito convexa – quando fosse observado uma convexidade 

maior na máscara.  (3) Avaliação métrica. Nesta última etapa do questionário, os 

participantes foram convidados a estimar, por meio de trena retrátil e em centímetros, o 

nível de relevo ou profundidade percebido da ponta do nariz à base da máscara côncava 

(ANEXO A). 

 

Questionário Sociodemográfico e Clínico: Para avaliar as características 

sociodemográficas e clínicas dos participantes foi elaborado um questionário que 

possibilitou caracterizar as amostras estudadas (ANEXO B). As características avaliadas 

foram as seguintes: idade, gênero, escolaridade, condições de vida, problemas de saúde, 

informações sobre sono, uso de medicamentos psicotrópicos e/ou de substâncias 

psicoativas.  
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Procedimento de coleta de dados 

 

 O procedimento de coleta de dados ocorreu na UFSJ, Campus Dom Bosco e 

Campus Santo Antônio. Os participantes do estudo foram informados acerca dos objetivos 

e aspectos éticos da pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

apresentado, lido e assinado pelos participantes que aceitaram participar da pesquisa. Após 

isso, os participantes tiveram sua acuidade visual avaliada e responderam ao Questionário 

Sociodemográfico e Clínico.   

Após esta etapa, os participantes foram conduzidos a uma sala onde estava o 

equipamento experimental. A sequência dos procedimentos foi igual para ambos os 

grupos, porém, os dados do grupo de faixa etária menor foram coletados em uma sala do 

LAPSAM, Campus Dom Bosco, enquanto que os dados dos idosos foram coletados em 

uma das salas do Campus Santo Antônio, onde os mesmos realizavam as atividades do 

Projeto de Extensão Universidade para a Terceira Idade. Assim, foram realizadas as três 

tarefas específicas do estudo. Na primeira delas, os participantes foram instruídos a 

observar a máscara côncava no interior do equipamento, com os dois olhos, em uma 

distância de três metros. Em seguida, solicitou-se que os mesmos respondessem se a 

máscara foi vista como côncava ou convexa. Este procedimento foi feito com a máscara 

sendo iluminada por cima e por baixo, aleatoriamente. Para facilitar a compreensão dos 

participantes, os termos côncavo e convexo foram substituídos, respectivamente, por “para 

dentro” e “para fora”. 

Na segunda tarefa, os participantes foram solicitados a qualificar o nível de 

profundidade ou relevo percebido. Para isso, foram apresentadas cinco opções de 

respostas: (1) muito côncava, (2) côncava, (3) plana, (4) convexa, e (5) muito convexa. 

Com o intuito de favorecer o entendimento dos participantes, os termos das qualidades de 

medida foram substituídos semelhantemente à primeira tarefa, “para dentro” (côncavo) e 

“para fora” (convexo).  

Na terceira e última etapa, pediu-se aos participantes que quantificassem o nível de 

profundidade ou relevo percebido. Para isso, uma trena retrátil, do lado contrário, isto é, 

sem a numeração, foi apresentada aos participantes e eles eram solicitados a estimar a 

distância aparente da ponta do nariz à base da máscara. Essa estimativa do participante da 

distância aparente da ponta do nariz à base da máscara foi transformada em centímetros ao 

ser registrada a profundidade ou relevo percebido da máscara. Em todas as tarefas, as 
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informações dos participantes foram registradas no questionário de nível de profundidade, 

como foi descrito nos instrumentos de medida. Em todas as tarefas, para verificar a 

compreensão dos participantes sobre os procedimentos, foi utilizada a Técnica de 

Sondagem. Esta técnica consiste em solicitar ao indivíduo que justifique sua resposta em 

cada um dos itens (Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993). 

 

Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o Software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 22.0. O nível de significância adotado para as análises 

estatísticas foi de p < 0,05.  

Foi utilizada a análise estatística descritiva para caracterizar as amostradas 

estudadas a partir do cálculo das médias, porcentagens e desvios-padrão. Foi usada, 

também, para analisar os seguintes dados: (1) a porcentagem dos casos de realização da 

inversão binocular da profundidade ou relevo da máscara côncava; (2) as porcentagens das 

classificações categóricas da profundidade (muito côncava, côncava, plana, convexa e 

muito convexa); e (3) a distância estimada, em centímetros, da ponta do nariz à base da 

máscara. 

Os resultados obtidos do grupo de idosos na realização das três tarefas do 

experimento, como já descritas, foram comparados com os resultados do grupo de faixa 

etária menor. A seguir, são apresentados os testes utilizados para fazer a comparação dos 

grupos e para fazer as análises intra-grupos.   

Para comparar os dois grupos estudados em relação à porcentagem de realização da 

inversão de profundidade foi utilizado o Teste Exato de Fisher. Para comparar os dois 

grupos quanto à porcentagem de cada julgamento categórico atribuído à máscara côncava, 

em função da direção da fonte de iluminação, foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado de 

Pearson. 

Os dados de cada grupo em relação a estimativa métrica, em centímetros, da 

profundidade ou relevo percebido da ponta do nariz até a base da máscara, em função das 

duas fontes de iluminação, foram quantificados e as médias dos grupos foram comparadas. 

Para isso, primeiramente, utilizou-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade dos dados e determinar a escolha de testes, paramétricos ou não-paramétricos. 
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O resultado apontou não normalidade dos dados. Por isso, foi utilizado o Teste não-

paramétrico de Mann-Whitney. 

Para uma análise intra-grupos, comparando os dados de média de profundidade em 

centímetros da máscara côncava, em função das duas direções da fonte de iluminação, foi 

utilizado o Teste de Wilcoxon. Esta análise foi feita para cada grupo de forma 

independente. 

Foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado para uma análise intra-grupo, comparando 

às porcentagens de inversão de profundidade e avaliação categórica do nível de 

profundidade, em função das duas direções da fonte de iluminação. Esta análise foi feita, 

também, para cada grupo isolado. 

 

Considerações Éticas 

 

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES) da UFSJ, conforme CAAE: 76827417.7.0000.5151. A execução da 

pesquisa também foi autorizada pela coordenação do Laboratório de Pesquisa em Saúde 

Mental da UFSJ e pela coordenação do Projeto de Extensão Universidade para a Terceira 

Idade (ANEXOS D e E). Após a aprovação, a pesquisa foi realizada de acordo com as 

normas éticas, conforme a Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(www.conselho.saude.gov.br). A participação dos sujeitos foi voluntária e a coleta de 

dados iniciou somente após terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO C). 

Os participantes foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. 

Além disso, para garantir os direitos e a liberdade dos participantes, os mesmos foram 

assegurados do seguinte: (1) que eles poderiam interromper a qualquer momento a sua 

participação na pesquisa, sem prejuízo para eles; (2) que os dados coletados seriam 

confidenciais; (3) que o acesso aos dados seria permitido apenas à equipe de pesquisa; (4) 

que a apresentação dos dados seria feita somente com informações do grupo e não 

individuais; (5) que a participação no estudo não causaria qualquer desconforto, riscos ou 

danos à sua saúde; e (6) que não haviam respostas certas ou erradas, mas que se pretendia, 

apenas, saber a opinião dos participantes. 
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RESULTADOS 

 

 Serão apresentados, primeiramente, os dados referentes à caracterização 

sociodemográfica das amostras deste estudo. Em seguida, serão apresentados os dados 

relacionados à primeira etapa do experimento, ou seja, os casos de inversão e não inversão 

da profundidade da máscara côncava, do grupo de idosos, comparativamente ao grupo de 

faixa etária menor. Serão apresentados, também, os dados referentes a segunda etapa do 

experimento, na qual os participantes avaliaram o nível de profundidade ou relevo 

percebido nas cinco categorias (muito côncava, côncava, plana, convexa e muito convexa) 

para, posteriormente, comparar os grupos. Por fim, os grupos serão comparados quanto aos 

dados obtidos na terceira etapa do experimento em que foi avaliada, em centímetros, a 

distância percebida da ponta do nariz até a base da máscara.  

 

Caracterização da amostra 

 

 Participaram da pesquisa 115 pessoas, sendo distribuídas em dois grupos, 42 idosos 

a partir de 60 anos e 73 pessoas de faixa etária menor, entre 18 a 35 anos. A Tabela 1 

apresenta a média de idade desses participantes.  

 

Tabela 1  

Número de participantes da amostra em função da idade (N = 115) 

Grupos Faixa Etária n Média DP 

Idosos 
Mínimo 60 anos 

42 67,1 4,2 
Máximo 76 anos 

Pessoas de faixa etária 

menor 

Mínimo 18 anos 
73 22,9 3,9 

Máximo 35 anos 

Nota. n = frequência observada; DP = desvio-padrão.  

 

Do grupo de idosos, a média de idade foi 67,1 anos, variando entre 60 a 76 anos 

(DP = 4,2).  Do grupo de pessoas de faixa etária menor a média de idade foi de 22,9 anos, 

variando entre 18 a 35 anos (DP = 3,9).  

A maioria dos participantes, de ambos os grupos, foram do sexo feminino, como 

mostra a tabela 2. Nesta tabela, podem ser encontrados, também, os dados referentes ao 

nível de escolaridade dos participantes.  
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Tabela 2 

Frequências absolutas e porcentagens das características sociodemográficas de sexo e 

escolaridade para o grupo de idosos e o grupo de faixa etária menor (N = 115)  

Grupos Variáveis Categorias Frequência (n) Porcentagens (%) 

Idosos 

Sexo 
Masculino 8 19,0% 

Feminino 34 81,0% 

Escolaridade 
≤ 8 anos 19 45,2% 

> 8 anos 23 54,8% 

Faixa etária menor 

Sexo 
Masculino 28 38,4% 

Feminino 45 61,6% 

Escolaridade 
≤ 8 anos 1 1,4% 

> 8 anos 72 98,6% 

 

Do grupo de idosos, 81% dos participantes eram do sexo feminino e 19% do sexo 

masculino. Do grupo de pessoas com faixa etária menor, 61,6% dos participantes eram do 

sexo feminino e 38,4% eram do sexo masculino.  

 O nível de escolaridade dos participantes foi dividido em dois níveis. O primeiro 

com escolaridade igual ou menor que oito anos de estudo. O outro nível com escolaridade 

acima de oito anos de estudo. De modo geral, a maior parte dos participantes apresentaram 

nível de escolaridade acima de oito anos. Do grupo de idosos, 54,8% apresentaram nível 

escolar acima de oito anos e 45,2% igual ou menor que oito anos de estudo. O grupo de 

pessoas de faixa etária menor apresentou os seguintes níveis de escolaridade:  98,6% acima 

de oito anos de estudo e 1,4% igual ou menor que oito anos.  

 

Análise da ocorrência da ilusão da máscara côncava 

 

 Para analisar o primeiro indicador de percepção da máscara côncava, isto é, os 

casos de inversão ou não da profundidade, foi utilizada a estatística descritiva e o Teste 

Exato de Fisher. A Tabela 3 apresenta as frequências obtidas e a porcentagem dos 

julgamentos categóricos (côncava e convexa) dos observadores em dois modos de 

iluminação (por cima e por baixo da máscara).  

Com a iluminação na parte superior da máscara, 54,8% dos observadores do grupo 

de idosos perceberam a máscara como côncava e 45,2% perceberam a máscara como 

convexa. Quanto aos observadores do grupo de pessoas com faixa etária menor, 46,6% 

perceberam a máscara como côncava e 53,4% perceberam a máscara como convexa. 

No modo de iluminação por baixo da máscara, 42,9% dos idosos perceberam a 

máscara como côncava e 57,1% perceberam a máscara como convexa. No que se refere ao 
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grupo de pessoas de faixa etária menor, 47,9% dos observadores perceberam a máscara 

como côncava e 52,1% perceberam a máscara como convexa. 

 

Tabela 3 

Frequências absolutas e porcentagens da percepção de profundidade (côncava) ou relevo 

(convexa) da máscara côncava nos dois modos de iluminação (por cima e por baixo) 

Grupos Iluminação Categorias Frequências (n) 
Porcentagens 

(%) 

Idosos 

Por cima 
Côncava 23 54,8% 

Convexa 19 45,2% 

Por baixo 
Côncava 18 42,9% 

Convexa 24 57,1% 

Faixa etária menor 

Por cima 
Côncava 34 46,6% 

Convexa 39 53,4% 

Por baixo 
Côncava 35 47,9% 

Convexa 38 52,1% 

 

 Para verificar se houve diferenças estatisticamente relevantes entre os grupos nesse 

indicador da percepção, nos dois modos de iluminação, foi utilizado o Teste Exato de 

Fisher. No modo de iluminação por cima, os resultados do teste não mostraram diferenças 

significativas entre os grupos (p = 0,26). No modo de iluminação por baixo, os resultados 

foram semelhantes, não havendo diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

(p = 0,37). 

Os grupos também foram analisados internamente a fim de descobrir se houve 

diferenças significativas nos casos de inversão ou não da profundidade da máscara 

côncava, em função dos dois modos de iluminação (por cima e por baixo). Para esta 

análise, foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado de Pearson. Os resultados do teste do grupo 

de idosos não revelaram diferenças significativas nos casos de inversão em função do 

modo de iluminação (p = 0,28). Semelhantemente, não foram encontradas diferenças 

significativas no grupo de pessoas de faixa etária menor (p = 0,87). 

 

Análise do nível de profundidade ou relevo percebido categoricamente da máscara 

côncava  

 

 As análises estatísticas descritivas dos julgamentos categóricos em cinco níveis 

(muito côncava, côncava, plana, convexa e muito convexa), no modo de iluminação por 

cima, são apresentadas na Tabela 4.  
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Tabela 4 

Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (cinco categorias) da 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima dos dois grupos da 

pesquisa (N = 115) 

Grupos Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Idosos 

Muito côncava 4 9,5% 

Côncava 17 40,5% 

Plana 3 7,1% 

Convexa 17 40,5% 

Muito convexa 1 2,4% 

Faixa etária menor 

Muito côncava 4 5,5% 

Côncava 33 45,2% 

Plana 6 8,2% 

Convexa 28 38,4% 

Muito convexa 2 2,7% 

 

Com relação ao grupo de idosos, 9,5% dos observadores avaliaram categoricamente 

a máscara como muito côncava, 40,5% julgaram como côncava, 7,1% como plana, 40,5% 

como convexa e 2,4% como muito convexa. Quanto ao grupo de faixa etária menor, 5,5% 

dos observadores julgaram categoricamente a máscara como muito côncava, 45,2% como 

côncava, 8,2% como plana, 38,4% como convexa e 2,7% como muito convexa. 

 As análises estatísticas descritivas do segundo indicador da percepção, isto é, o 

julgamento categórico, variando entre muito côncava e muito convexa, no modo de 

iluminação por baixo, são representadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5 

Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (cinco categorias) da 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por baixo dos dois grupos da 

pesquisa (N = 115) 

Grupos Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Idosos 

Muito côncava 0 0,0% 

Côncava 19 45,2% 

Plana 8 19,1% 

Convexa 14 33,3% 

Muito convexa 1 2,4% 

Faixa etária menor 

Muito côncava 5 6,8% 

Côncava 27 37,0% 

Plana 23 31,5% 

Convexa 18 24,7% 

Muito convexa 0 0,0% 

 

Observa-se que dos participantes do grupo de idosos, nenhum deles julgaram a 

máscara como muito côncava, 45,2% avaliaram como côncava, 19,1% como plana, 33,3% 

como convexa e 2,4% como muito convexa.  No que se refere ao grupo de pessoas com 

faixa etária menor, observou-se que 6,8% dos participantes julgaram a máscara como 
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muito côncava, 37% julgaram como côncava, 31,5% como plana, 24,7% como convexa e 

nenhum observador avaliou a máscara como muito convexa.  

 Para avaliar possíveis diferenças entre os grupos na avaliação categórica da 

máscara côncava, foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado de Pearson.  Entretanto, ao 

utilizar o teste para avaliar os julgamentos categóricos no modo de iluminação por cima, 

houve quatro células (40%) em que a frequência esperada foi abaixo de cinco, sendo essa 

uma suposição para a análise do teste. O mesmo ocorreu no modo de iluminação por baixo, 

pois quatro células (40%) apresentaram uma frequência esperada menor que cinco.  

Por esse motivo, os dados foram reagrupados, nos dois modos de iluminação, 

conforme a Tabela 6.  Assim, as categorias muito côncava e côncava se tornaram a 

categoria côncava. A categoria plana não sofreu alteração. As categorias convexa e muito 

convexa foram agrupadas na categoria convexa. 

 

Tabela 6 

Frequências absolutas e porcentagens da percepção categórica (três categorias) da 

profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima e por baixo dos dois 

grupos da pesquisa (N = 115) 

Grupos Iluminação Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) 

Idosos 

Por cima 

Côncava 21 50,0% 

Plana 3 7,1% 

Convexa 18 42,9% 

Por baixo 

Côncava 19 45,2%  

Plana  8 19,1% 

Convexa 15 35,7% 

Faixa etária menor 

Por cima 

Côncava 37 50,7% 

Plana 6 8,2% 

Convexa 30 41,1% 

Por baixo 

Côncava 32 43,8% 

Plana 23 31,5% 

Convexa  18 24,7% 

 

 Nesse novo agrupamento, foram realizadas análises estatísticas descritivas dos 

julgamentos categóricos realizados. No modo de iluminação por cima, para os 

observadores do grupo de idosos, os resultados dos julgamentos categóricos foram os 

seguintes: 50% na categoria côncava, 7,1% na categoria plana e 42,9% na categoria 

convexa. Com relação ao grupo de pessoas de faixa etária menor, os dados foram os 

seguintes: 50,7% de julgamentos na categoria côncava, 8,2% na categoria plana e 41,1% 

na categoria convexa.  

 No modo de iluminação por baixo, no que se refere ao grupo de idosos, os 

resultados foram os seguintes: 45,2% de julgamentos na categoria côncava, 19,1% na 
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categoria plana e 35,7% na categoria convexa. Concernente ao grupo de pessoas com faixa 

etária menor, na categoria côncava houve 43,8% de julgamentos, 31,5% na categoria plana 

e 24,7% na categoria convexa.  

Para verificar se houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, 

utilizou-se, novamente, o Teste do Qui-Quadrado de Pearson. No modo de iluminação por 

cima, os resultados do teste não revelaram diferenças significativas entre os grupos (p = 

0,97). Não houve, também, diferenças significativas entre os grupos no modo de 

iluminação por baixo (p = 0,26). 

 Os grupos também foram analisados internamente com o objetivo de verificar se 

houve diferenças significativas nos julgamentos categóricos, devido a variação no modo de 

iluminação (por cima e por baixo). Para isso, foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado de 

Pearson. Com relação ao grupo de idosos, não houve diferenças significativas nos 

julgamentos categóricos em função dos modos de iluminação (p = 0,27). Por outro lado, 

houve diferença significativa nos julgamentos categóricos do grupo de pessoas de faixa 

etária menor, em função dos modos de iluminação (p = 0,01).  

 

Análise da estimativa métrica do nível de profundidade ou relevo percebido  

 

 O último indicador da percepção visual de profundidade ou relevo da máscara 

côncava foi a avaliação métrica da distância percebida entre a ponta do nariz da máscara 

côncava até sua base. Para a análise dos dados, primeiramente, utilizou-se o teste 

Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados, conforme está representado 

na Tabela 7. A análise da normalidade dos dados é importante porque possibilita a escolha 

de testes paramétricos e não-paramétricos. Assim, considera-se uma distribuição normal 

dos dados quando os escores de p são iguais ou superiores a 0,05. Inversamente, a 

distribuição dos dados não é normal quando os escores de p são inferiores a 0,05.  

 

Tabela 7 

Análise de normalidade dos dados da percepção métrica da profundidade ou relevo da 

máscara côncava pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov (N = 115) 

 Kolmogorov-Smirnov 

GL Estatística p  ⃰

Iluminação por cima 
Idosos 42 0,153 0,015 

Pessoas de faixa etária menor 73 0,152 0,000 

Iluminação por baixo 
Idosos 42 0,139 0,040 

Pessoas de faixa etária menor 73 0,118 0,013 

⃰ p ≥ 0,05. 
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 As análises revelaram que os dados relativos à estimativa métrica da profundidade 

ou relevo da máscara côncava, nos dois grupos e nos dois modos de iluminação, não 

seguem distribuição normal. Com isso, foram utilizados testes não-paramétricos para a 

comparação das médias dos grupos.  

A Figura 3 apresenta as atribuições métricas, em centímetros, da distância estimada, 

pelos observadores, da ponta do nariz até a base da máscara, com a iluminação por cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estimativas métricas, em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da 

ponta do nariz até a base da máscara côncava, iluminada por cima, dos dois grupos em 

estudo. 

 

A média da estimativa métrica do grupo de idosos foi 3,9 centímetros (DP = 1,8).  

Com relação ao grupo de pessoas de faixa etária menor, a média da estimativa métrica foi 

4,1 centímetros (DP = 2,0). Além disso, é possível observar que no grupo de idosos, dois 

observadores apresentaram estimativas muito discrepantes em relação aos demais do grupo 

(9,0 cm e 9,5 cm). O mesmo ocorreu com três observadores do grupo de pessoas de faixa 

etária menor (9,0 cm, 10,0 cm e 11,0 cm).  

As estimativas métricas, em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da 

ponta do nariz à base da máscara, com iluminação por baixo, referente aos dois grupos do 

estudo, podem ser observadas na Figura 4.  
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Figura 4. Estimativas métricas, em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da 

ponta do nariz até a base da máscara côncava, iluminada por baixo, dos dois grupos em 

estudo. 

  

 No que se refere ao grupo de idosos, a média das estimativas métricas da 

profundidade ou relevo da máscara côncava foi de 3,94 centímetros (DP = 2,0). 

Semelhantemente, no grupo de pessoas de faixa etária menor, a média das estimativas 

métricas foi 3,94 centímetros (DP = 1,79). No grupo de idosos, houve um caso em que a 

estimativa métrica se distanciou significativamente dos demais casos do grupo (10,0 cm). 

O mesmo ocorreu em relação a dois casos do grupo de pessoas de faixa etária menor (10,0 

cm e 10,0 cm).  

 Para verificar possíveis diferenças entres os grupos em relação à estimativa métrica, 

em centímetros, da profundidade ou relevo percebido da máscara côncava iluminada por 

cima e por baixo, foi utilizado o Teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados do 

teste não revelaram diferenças significativas entre os grupos quanto às estimativas métricas 

da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por cima (p = 0,48). Não houve, 

também, diferenças estatisticamente relevantes entre os grupos em relação às estimativas 

métricas da profundidade ou relevo da máscara côncava iluminada por baixo (p = 0,67).  

 Os grupos também foram analisados internamente para verificar possíveis 

diferenças, em cada grupo, quanto às estimativas métricas em função da direção da fonte 

de iluminação (por cima e por baixo). Para isso, foi utilizado o Teste não paramétrico de 
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Wilcoxon. Concernente ao grupo de idosos, os resultados do teste não indicaram diferenças 

significativas no que se refere às estimativas métricas da profundidade ou relevo percebido 

da máscara côncava em função da direção da fonte de iluminação (p = 0,72). Com relação 

ao grupo de pessoas de faixa etária menor, não foram encontradas, também, diferenças 

significativas quanto à estimativa métrica em função do modo de iluminação (p = 0,08), 

apesar do p-valor estar muito próximo do nível de significância adotado (5%). 
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DISCUSSÃO  

 

 Os procedimentos utilizados para avaliar a percepção dos participantes da pesquisa 

em relação à ilusão da máscara côncava estão em consonância com as pesquisas brasileiras 

sobre o tema, como os estudos de Alves et al., (2014), Bachetti et al. (2013) e Quaglia et 

al., (2014).  A percepção visual é resultado do intercâmbio de informações que ocorre entre 

os processos bottom-up e top-down. Na ilusão da máscara côncava, os processos top-down 

se sobrepõem aos processos bottom-up, fazendo com que o indivíduo inverta as pistas de 

profundidade vindas do ambiente (Gregory, 1997a; Gregory & Gombrich, 1980).  

 Entretanto, algumas populações específicas, como pessoas com esquizofrenia, 

abstinência alcoólica, uso de substâncias psicoativas e privação do sono, apresentam 

dificuldades em realizar a inversão visual de profundidade da máscara côncava. Isso 

acontece porque esses fatores alteram os processos top-down, impedindo sua sobreposição 

aos processos bottom-up (Bachetti et al., 2013; Dima et al., 2009; Dima et al., 2011; 

Schneider et al., 1996a, 1996b; Schneider et al., 2002).  

Por outro lado, isso não parece ocorrer na velhice. Alguns estudos encontraram 

mudanças na percepção de cores e na profundidade, reconhecimento facial e menor 

sensibilidade ao contraste em decorrência da velhice (Costa et al., 2009; Gao et al., 2009; 

Macedo et al., 2008). Neste estudo, não foram encontradas diferenças significativas entre 

pessoas idosas e pessoas de faixa etária menor no que se refere à percepção binocular da 

ilusão da máscara côncava. Ambas as populações apresentaram níveis de percepção 

semelhantes nos indicadores de percepção utilizados nessa pesquisa.  

O primeiro indicador de percepção utilizado foi avaliar os casos de inversão e não 

inversão da profundidade da máscara côncava, nos dois modos de iluminação, por cima e 

por baixo. Nessa avaliação, com a máscara côncava iluminada por cima, utilizando-se a 

estatística descritiva, é possível perceber uma diferença sutil entre idosos e pessoas de 

faixa etária menor na ilusão da máscara côncava, porque os idosos apresentaram uma 

porcentagem menor de inversão da profundidade da máscara côncava, comparativamente 

ao grupo de pessoas mais jovens. Entretanto, essa diferença não foi significativa. Com a 

iluminação na parte inferior da máscara, os idosos apresentaram uma porcentagem maior 

de inversão da profundidade da máscara côncava do que quando a máscara foi iluminada 

na parte superior. Essa porcentagem, descritivamente, foi superior à encontrada na 



50 

 

 

população de pessoas de faixa etária menor quando a máscara foi iluminada na parte 

inferior. No entanto, não houve diferença significativamente relevante entre os grupos. 

Um dos fatores que pode ter favorecido a realização da ilusão de profundidade da 

máscara côncava por parte dos participantes foi o fato de ter se utilizado uma máscara com 

tonalidade próxima a cor da pele, com a demarcação de olhos e boca. Isso foi feito com 

base em resultados que indicaram que quanto maior a familiaridade do objeto para o 

observador, mais forte será a ilusão (Hill e Johnston, 2007).  

Os resultados obtidos mostram que a ilusão da máscara côncava ocorre mesmo 

quando se muda a orientação da fonte de iluminação, ou seja, mesmo a máscara côncava 

sendo iluminada por cima ou por baixo, os indivíduos conseguiram realizar a inversão da 

profundidade da máscara côncava. Isso está de acordo com as pesquisas de Alves et al. 

(2014) e Quaglia e Fukusima (2009) que demonstraram que indivíduos saudáveis realizam 

a ilusão da máscara côncava independentemente da direção da fonte de iluminação.  

O segundo indicador de percepção utilizado nessa pesquisa foi a avaliação 

categórica da máscara côncava em uma escala Likert de cinco pontos (muito côncava, 

côncava, plana, convexa e muito convexa). Isso foi feito, também, em dois momentos, com 

a máscara côncava iluminada por cima e, depois, iluminada por baixo. Porém, no momento 

das análises estatísticas para verificar possíveis diferenças entre os grupos, quatro células 

da tabela de frequência dos julgamentos categóricos apresentaram uma frequência esperada 

abaixo de cinco. Isso ocorreu, também, na tabela de frequência dos julgamentos 

categóricos da máscara iluminada por baixo. Por isso, decidiu-se reagrupar os resultados 

das cinco categorias em três categorias. Assim, juntaram-se os resultados da categoria 

muito côncava com a categoria côncava. A categoria plana permaneceu e as categorias 

convexa e muito convexa se uniram, ficando, então, três categorias (côncava, plana e 

convexa).  Essa necessidade de reagrupamento dos resultados categóricos também ocorreu 

na pesquisa de Alves (2013). 

Os resultados, nesse segundo indicador, indicaram que os participantes, no 

momento de avaliarem a máscara, tiveram uma tendência maior em julgá-la como côncava. 

Isso ocorreu, semelhantemente, nos dois grupos, de idosos e de faixa etária menor, 

independentemente do modo de iluminação, se por cima ou por baixo da máscara.  Em 

outras pesquisas que utilizaram os mesmos procedimentos, nesse indicador, a taxa de 

indivíduos saudáveis que avaliaram a máscara côncava como convexa foi maior, em 
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relação às pessoas que avaliaram a máscara como côncava (Quaglia & Fukusima, 2009; 

Bachetti et al., 2013; Quaglia et al., 2014; Alves et al., 2014; Quaglia e Fukusima, 2015).  

 Os resultados dos julgamentos categóricos apresentados pelo grupo de idosos não 

diferiram significativamente do grupo de pessoas de faixa etária menor, mesmo 

comparando os grupos em relação à direção da fonte de iluminação. As análises estatísticas 

demonstraram, ainda, que não houve diferenças internas no grupo de idosos em relação aos 

julgamentos categóricos em função da mudança da fonte de iluminação. Porém, no grupo 

de pessoas de faixa etária menor, foram encontradas diferenças significativas quanto aos 

julgamentos categóricos, em função da direção da fonte de iluminação, pois houve uma 

predominância maior de julgamentos na categoria convexa quando a máscara foi iluminada 

por cima. Isso está de acordo com os resultados do estudo de Kleffner e Ramachandran 

(1992), os quais indicaram que a ilusão visual de profundidade é mais robusta quando o 

objeto côncavo é iluminado na parte superior.  

 O terceiro indicador da percepção de profundidade ou relevo da máscara côncava 

foi avaliado pedindo-se aos participantes que estimassem, em centímetros, a distância da 

ponta do nariz até a base da máscara côncava. Não foram encontradas diferenças 

significativas em relação aos grupos. Comparando-se as estimativas em cada grupo, em 

função da mudança da fonte de iluminação, também não foram encontradas diferenças 

significativas. De modo semelhante, as pesquisas de Bachetti et al. (2013) e Quaglia et al. 

(2014), comparando indivíduos com a síndrome de abstinência alcóolica leve e indivíduos 

saudáveis, não encontraram diferenças significativas entre os grupos quanto à estimativa 

métrica de profundidade ou relevo da máscara côncava. Por outro lado, os resultados do 

estudo de Alves et al. (2014), comparando pessoas com esquizofrenia e pessoas sem o 

transtorno, indicaram diferenças significativamente relevantes em relação a profundidade 

ou relevo da máscara côncava nesse indicador. Indivíduos com esquizofrenia, sob 

medicação antipsicótica superior a quatro semanas, julgaram a máscara côncava menos 

profunda comparativamente aos indivíduos saudáveis.  

 Esta pesquisa apresenta limitação quanto à generalização dos resultados para a 

população idosa do grupo-alvo. Pelos participantes terem sido selecionados acidentalmente 

e não aleatoriamente da população-alvo, torna-se difícil a generalização dos resultados.  

 . 
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CONCLUSÕES 

 

 Com a velhice, algumas mudanças surgem de maneira geral na vida das pessoas. 

Junto às mudanças, surgem, também, algumas limitações físicas e psicológicas. O sistema 

visual é um dos primeiros que começa a se deteriorar. Em função disso, evidências 

sugerem alterações na percepção de profundidade que, inclusive, estão relacionadas ao alto 

número de quedas de idosos. Além do mais, estudos comparando idosos e jovens 

evidenciaram dificuldades que a população idosa apresentou no reconhecimento de faces, 

nível de sensibilidade menor ao contraste, entre outras dificuldades. 

 Entretanto, neste estudo não foram observadas diferenças entre idosos e pessoas de 

faixa etária menor quanto à inversão de profundidade da máscara côncava em nenhum dos 

indicadores utilizados. Isso sugere que a velhice não é um fator que prejudica a realização 

do fenômeno. O prejuízo na percepção de profundidade, encontrado na literatura, pode 

estar relacionado ao desgaste físico dos componentes oculares, mas os processos top-down 

e bottom-up, responsáveis pela inversão da profundidade na ilusão da máscara côncava, 

parecem continuar preservados na velhice.  

 Nesta pesquisa, utilizou-se uma distância específica para a visualização binocular 

de uma máscara côncava, semelhante a face humana, de tamanho reduzido, sendo 

iluminada por cima e por baixo. Para isso, utilizou-se três indicadores de percepção da 

profundidade ou relevo da máscara côncava, como já foi mencionado. Considera-se 

importante a realização de outras pesquisas sobre a ilusão da máscara côncava, com a 

população idosa, utilizando outras metodologias, como apresentação de imagens 

estereoscópicas, provindas de equipamentos eletrônicos, e incluindo a teoria de detecção 

de sinais. Sugere-se, ainda, que os estudos avaliem a percepção monocular de idosos em 

relação à máscara côncava. Sugere-se mais estudos que investiguem o fenômeno de 

inversão da profundidade da máscara côncava em outras populações específicas, como na 

população infantil, trabalhadores noturnos e populações clínicas 

Contudo, o fato de não ter encontrado na literatura pesquisas comparando idosos e 

jovens quanto à ilusão da máscara côncava, torna-se difícil compreender melhor a relação 

dos processos top-down e bottom-up na velhice, além de impossibilitar o cotejamento dos 

resultados obtidos neste estudo. Por isso, estudos complementares tornam se necessários. 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO DE NÍVEL DE PROFUNDIDADE 

 

Dados Iniciais 

 

Data: ______ / ______ / ____________                     

Nome: ___________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______ / ______ / ____________ Idade: _______________________                    

Acuidade Visual Snellen: ______ 

 

Fonte de Iluminação POR CIMA Fonte de Iluminação POR BAIXO 

 

Tarefa 1 – Profundidade / Relevo 

 

Instruções: “Você irá olhar para esta caixa e 

me responderá o que está vendo. Esta face 

de boneca está voltada para dentro, oca, ou 

voltada para fora, em relevo?” 

 

(    ) Côncava        (    ) Convexa 

 

 

Tarefa 1 – Profundidade / Relevo 

 

Instruções: “Você irá olhar para esta caixa e 

me responderá o que está vendo. Esta face 

de boneca está voltada para dentro, oca, ou 

voltada para fora, em relevo?” 

 

(    ) Côncava        (    ) Convexa 

 

 

 

Tarefa 2 – Avaliação categórica 

 

Instruções: “Agora você me responderá se 

esta face de boneca está:” 

 
(1) muito voltada para dentro (muito côncava) 

(2) voltada para dentro (côncava) 

(3) plana 

(4) voltada para fora (convexa) 

(5) muito voltada para fora (muito convexa) 

 

 

Tarefa 2 – Avaliação categórica 

 

Instruções: “Agora você me responderá se 

esta face de boneca está:” 

 
(1) muito voltada para dentro (muito côncava) 

(2) voltada para dentro (côncava) 

(3) plana 

(4) voltada para fora (convexa) 

(5) muito voltada para fora (muito convexa) 

 

 

Tarefa 3 – Estimativa métrica 

 

Instruções: “Quanto de distância você 

acredita que esta face tem, medindo da 

ponta do nariz até a base da face?”. 

Profundidade estimada em centímetros: 

 

__________ 

 

 

Tarefa 3 – Estimativa métrica 

 

Instruções: “Quanto de distância você 

acredita que esta face tem, medindo da 

ponta do nariz até a base da face?”. 

Profundidade estimada em centímetros: 

 

__________ 
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

Data de aplicação: ______ / ______ / ____________  

Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) M (   ) F 

Data de nascimento: ______ / ______ / ____________         Idade: _________ anos 

Escolaridade: (1) Fundamental (2) Médio (3) Superior (4) Pós-Graduação (5) Não 

estudou 

Telefone: (    ) ______________ 

Problema(s) de saúde: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Uso de medicamento: (   ) Sim             (   ) Não  

Se sim, qual? 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês    (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

___________________________________ (   ) menos de 1 mês     (   ) mais de 1 mês 

 

Na noite passada, você considera que dormiu: 

(     ) Bem                                     (     ) Mal 

 

Observações:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a), de um estudo que 

tem como objetivo investigar como as pessoas de diferentes idades percebem as faces 

humanas. O responsável por este estudo é o Psicólogo Mateus Lopes de Carvalho, 

mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob 

orientação da Profa. Dra. Maria Amélia Cesari Quaglia. Para a realização deste estudo, 

gostaríamos de contar com sua colaboração, durante aproximadamente 30 (trinta) minutos, 

para observar uma face de boneca que será apresentada e, logo em seguida, responder a 

dois questionários, um sobre questões sociais, como condições de vida, e outro a respeito 

de alguns aspectos no momento em que a face de boneca foi observada.   

A realização deste estudo pode nos ajudar a compreender como as pessoas de 

diferentes idades observam fenômenos particulares. Além disso, os resultados deste estudo 

poderão proporcionar mais informações para profissionais das áreas de psicologia, 

psicobiologia, psicofísica, dentre outras, e, consequentemente, estimular novas pesquisas.  

Consideramos que sua participação pode trazer apenas um desconforto e risco 

mínimo, que consiste no tempo que você vai se dedicar às tarefas do experimento. Caso 

sinta algum desconforto, você poderá interromper sua participação na pesquisa. Você 

poderá, a qualquer momento, ter todas as informações que quiser sobre este estudo ou 

retirar seu consentimento e suspender sua participação. A sua participação é voluntária e 

sua recusa ou desistência em continuar não acarretará em nenhum prejuízo para você. 

 Todas as informações fornecidas por você serão mantidas em sigilo e seu nome não 

aparecerá em nenhum momento deste estudo. A divulgação dos resultados será realizada 

em termos de média de grupos e não haverá referência direta aos seus dados pessoais. Pela 

sua participação no estudo, você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas também não 

terá nenhuma despesa. 

 Todas as informações coletadas pelos questionários serão mantidas em um lugar 

seguro durante 5 (cinco) anos, em sigilo absoluto. Após esse período, os instrumentos e 

questionários serão destruídos. Desde já, agradecemos a sua atenção. 
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ANEXO C (continuação)  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

  

Eu, _____________________________________________________________________,  

        (nome do voluntário)  

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o objetivo do estudo e como ele será 

realizado. A explicação que recebi esclarece que a minha participação não implicará em 

nenhum prejuízo ou dano de ordem moral, física, mental ou qualquer outro efeito colateral 

para mim. Eu entendi que sou livre para deixar de participar a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão. Sei também que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas, não receberei dinheiro para participar do estudo e que os resultados dessa 

pesquisa podem ser utilizados em publicações e apresentações em congressos ou outros 

eventos científicos, mantendo-se o sigilo das informações coletadas e o meu anonimato. 

Sendo assim, eu concordo em participar deste estudo. 

 

__________________________, ______ de ______________ 2017 

 

  

__________________________                          __________________________ 

               Assinatura do participante                                    Documento de identidade 

  

________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

  

 

Nome do Pesquisador Responsável: Mateus Lopes de Carvalho 

Telefone de contato do pesquisador: (37) 99865-1011 

Instituição responsável: Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) 

E-mail: mateuscarvalho.psicologia@gmail.com  

 

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você pode entrar em 

contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ) – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3373-5479. 

Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João Del Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352. Campus 

Santo Antônio – UFSJ. 
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ANEXO D 

 

AUTORIZAÇÃO DO LAPSAM PARA A EXECUÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO E 

 

AUTORIZAÇÃO DO GRUPO UNIVERSIDADE PARA A TERCEIRA IDADE 

PARA A EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 

 


