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RESUMO 

CRAVO, A. M. Bases cognitivas da expectativa temporal. 2010. 135 f.  Tese (Doutorado 

em Fisiologia e Biofísica) - Instituto  de Ciências Biomédicas, Universidade  de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

A habilidade de antever e se preparar para futuros eventos é essencial para o comportamento. 

No presente trabalho, investigamos como diferentes formas de expectativa temporal podem 

modular o processamento de estímulos sensoriais. Na primeira parte desta tese, nós 

estudamos um efeito chamado intentional binding, onde um estímulo causado por uma ação 

voluntária é percebido como ocorrendo antes de estímulos gerados externamente. Em quatro 

experimentos psicofísicos envolvendo voluntários humanos, nós comparamos o efeito da 

ação voluntária, da previsibilidade temporal e da causalidade sobre a percepção do instante de 

ocorrência de um estímulo. Nossos resultados sugerem que a ação motora voluntária e uma 

relação causal entre a ação e sua consequência são condições necessárias para o intentional 

binding. Esses resultados sugerem que mecanismos ligados à preparação e/ou execução 

motora influenciam a percepção temporal das consequências específicas desta ação. Na 

segunda parte desta tese, nós realizamos dois experimentos psicofísicos concomitantemente 

ao registro eletroencefalográfico (EEG) para investigar como a expectativa temporal pode 

modular processos motores e sensoriais. Nossos resultados psicofísicos mostraram que a 

atenção pode modular ambos os estágios do processamento. Além disso, a análise de EEG 

mostrou que oscilações de baixa frequência (de 4 a 8 Hz) têm um papel fundamental nestes 

processos antecipatórios. Essas oscilações parecem ser responsáveis pela modulação da 

excitabilidade de grandes populações neurais e pela coordenação de transferência entre 

informação de redes neurais extensas para redes neurais locais. Em conjunto, nossos 

resultados sugerem que expectativas temporais podem influenciar diferentes estágios do 

processamento dos estímulos principalmente por meio do controle de excitabilidade cortical 

de regiões do sistema nervoso central ligadas àquela tarefa.  

 

Palavras-chave: Percepção visual.  Percepção de tempo.  Expectativa temporal.  Intentional 

binding. Eletroencefalografia. Oscilações de baixa frequência. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

CRAVO, A. M. The cognitive basis of temporal expectations. 2010. 135 p. Ph. D. Thesis 

(Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade  de São Paulo, São 

Paulo, 2011. 

 

The ability to anticipate future events is essential for behavior. On the present work, we 

investigated in human volunteers how different forms of temporal expectations can modulate 

sensory stimuli processing. On the first part of this thesis, we studied an effect named 

intentional binding, where a stimulus caused by one‘s own action is perceived as happening 

earlier than externally generated stimuli. In four psychophysical experiments, we compared 

the effect of voluntary action, temporal predictability and causality on the perception of the 

time of occurrence of a target. Our results showed that voluntary action and a causal relation 

between action and consequence are necessary conditions for intentional binding. These 

results suggest the mechanisms related to motor preparation and execution can influence the 

temporal perception of the specific consequences of this action. In the second part of the 

thesis, we conducted two EEG experiments to investigate how temporal expectations can 

modulate perceptual and motor functions. Our behavioural results showed that temporal 

attention can modulate both levels of neural processing. Moreover, EEG analysis revealed 

that low frequency oscillations (4 to 8 Hz) play a key role in this anticipatory process. Our 

results indicate that low frequency oscillations can provide a central mechanism for temporal 

expectations by controlling cortical excitability of large scale networks and coordinating 

effective activity distribution over cortical areas. Altogether, our results suggest that temporal 

expectations can influence different levels of target processing, mainly by controlling cortical 

excitability of task-relevant regions of the central nervous system. 

 

Key words: Visual perception. Temporal expectation.  Intentional binding. 

Electroencephalography. Low frequency oscillations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um atleta ouve o sinal de prepare-se para a largada da prova de 100 metros rasos. Ele 

sabe que a qualquer momento será dado o sinal de largada. A cada milissegundo que passa ele 

sabe que o sinal está mais próximo e sua preparação motora para sair em disparada aumenta. 

Um aluno está em um congresso assistindo uma palestra em inglês. Ele tem uma dificuldade 

enorme em entender o que o palestrante diz. Apesar de conseguir acompanhar algumas 

sentenças, ele tem a sensação de perder o ―ritmo‖ da fala de tempos em tempos. Ele fica 

extremamente bravo, ainda mais por saber que não tem dificuldade em ler e escrever em 

inglês. Uma pessoa chega em casa e procura o controle remoto de sua televisão. Ao se deparar 

com vários controles no sofá, ela testa um por um para saber qual liga o aparelho. Após 

apertar o botão de ―Liga/Desliga‖, ela espera determinado intervalo e se nada acontecer 

descarta aquele controle até encontrar o controle correto.  

Os três exemplos acima apresentam, de forma mais ou menos explícita, a importância 

do tempo em nossas percepções. Em todos os exemplos, o momento de ocorrência de 

determinado evento é essencial para os comportamentos que se seguirão. Seja para realizar 

uma ação motora o mais rápido possível, para melhor processar palavras apresentadas em um 

ritmo esperado ou para determinar a relação causal entre ação e consequência. Mais do que 

isso, os três exemplos ilustram a capacidade que temos de criar expectativas temporais
1
 de 

quando determinados eventos vão ocorrer e de se preparar para estes eventos (NOBRE; 

COULL, 2010).  

No entanto, apesar das semelhanças entre estes exemplos, existem também diferenças 

marcantes entre eles. No exemplo do corredor, o aumento da expectativa temporal se dá com a 

própria passagem do tempo (WOODROW, 1914; NIEMI; NAATANEN, 1981; LUCE, 1986). 

No caso do aluno no congresso, a expectativa temporal é manipulada por um ritmo presente 

no idioma que ele tenta compreender (PORT, 2003; JONES, 2010; GOSWAMI, in press). No 

caso do controle remoto, a expectativa é manipulada por um aprendizado prévio de quanto 

tempo demora entre apertar o botão e a TV ligar (BUEHNER; MAY, 2003; BUEHNER, 

2005). Além disso, os comportamentos que a expectativa temporal vai influenciar nos três 

casos são diferentes. Uma ação motora rápida para o corredor, uma compreensão de uma 

palavra para o aluno e uma sensação de causalidade no caso do controle remoto. Dadas as 

                                                 
1
 No decorrer desta tese os termos expectativa temporal e atenção temporal são utilizados como sinônimos, sem a 

implicação deste processo ser consciente ou não (NOBRE; CORREA; COULL, 2007). 
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semelhanças e diferenças entre eles, fica a pergunta: existe um mecanismo em comum 

presente nestes exemplos?  

No presente trabalho, tivemos como objetivo investigar a existência de possíveis 

mecanismos comuns nestes três exemplos. Em outras palavras: investigar as bases cognitivas 

da expectativa temporal. Para isso, esta tese é dividida em duas partes. Na primeira, 

investigamos principalmente um efeito chamado intentional binding, onde  um estímulo 

causado por uma ação voluntária é percebido como ocorrendo antes de estímulos gerados 

externamente (HAGGARD et al., 2002; HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002). Este 

efeito foi descrito pela primeira vez em 2002 em um trabalho de Haggard et al. (2002) onde 

eles sugerem que esta aproximação é resultado de uma atividade cognitiva específica de nosso 

sistema nervoso central, que tem como objetivo aproximar as representações conscientes de 

eventos sensório-motores que circundam ações voluntárias. Em quatro experimentos 

psicofísicos nós comparamos o efeito da ação voluntária, da previsibilidade temporal e da 

causalidade sobre a percepção do instante de ocorrência de um estímulo.   

Na segunda parte da tese, nós investigamos como a expectativa temporal pode modular 

processos motores e sensoriais. Para isso, foram realizados dois experimentos psicofísicos 

concomitantemente ao registro eletroencefalográfico (EEG). Além de investigar se a atenção 

temporal era capaz de modular ambos os estágios de processamento, nós estávamos 

interessados se existiam mecanismos comuns subjacentes a esta modulação.  

Dentro de cada uma destas partes existe uma introdução específica referente às técnicas 

e aos trabalhos que tratam sobre aquele assunto. Em uma última sessão, os dados de todos os 

experimentos são discutidos em conjunto assim como as possíveis relações e discrepâncias 

entre eles.  
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2 PARTE 1. O PAPEL DA CAUSALIDADE E DA PREVISIBILIDADE NO INTENTIONAL BINDING 

2.1 Intentional binding 

Em 2002, Haggard et al. realizaram um experimento no qual comparavam o instante em 

que um tom e uma ação motora eram percebidos em situações ativas (ação motora causa o 

tom) e situações controle (HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002). Os voluntários eram 

solicitados a indicar (olhando para os ponteiros de um cronômetro-Figura 1) o instante em que 

um tom ou uma ação motora (o pressionar voluntário de uma tecla) eram percebidos em 

diferentes condições experimentais.  

Em duas situações controle apenas um dos eventos (ação motora ou tom) ocorria. Em 

condições ativas o tom era apresentado 250ms após o apertar voluntário da chave pelo 

participante. Em condições de TMS o tom era apresentado 250ms após a ação do sujeito, 

porém, essa ação era induzida por uma estimulação magnética transcraniana (transcranial 

magnetic stimulation-TMS).  

Os resultados mostraram que em situações controle (Figura 1b), o tom era percebido 

como ocorrendo depois que sua apresentação física (média de 15ms, desvio padrão de 72ms). 

A ação também era percebida como ocorrendo mais tarde do que sua ocorrência real (6ms ± 

66ms). Nas condições ativas (Figura 1c), o tom passou a ser percebido como ocorrendo antes 

que sua apresentação real (-31ms ± 71ms) e a ação julgada como depois de sua ocorrência real 

(21ms ±57ms). Comparado com a situação controle, o tom sofreu uma aproximação de 46ms 

Figura 1:  Representação esquemática da metodologia utilizada e dos resultados obtidos por Haggard et al. 

(2002). A tarefa do voluntário era indicar a posição do relógio no momento que determinado evento 

ocorresse (o relógio tinha um período de 2560ms).  

 Fonte: Modificadas de Moore e Haggard (2008) e Haggard (2005). 
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em direção a ação motora e a ação motora sofreu uma aproximação de 15ms em direção ao 

tom. Finalmente, na condição TMS (Figura 1d), ocorreu um efeito de repulsão. O tom passou 

a ser percebido como ocorrendo depois de sua apresentação física e a ação como antes que sua 

ocorrência real. Em uma quinta condição (não representada na Figura) apenas o som que o 

TMS causava ao gerar o pulso era apresentado—tanto em condições controle, quanto em 

condições onde um tom era apresentado 250ms após este som. Os resultados indicaram que 

nem o som do TMS e nem o tom apresentaram uma aproximação significativa. 

Com base nestes resultados, Haggard sugere a existência de um mecanismo específico 

em nosso sistema nervoso central que tem como função unir as representações de eventos 

sensório-motores causados por uma ação motora voluntária (HAGGARD; CLARK; 

KALOGERAS, 2002). Sobre a repulsão perceptual nas condições de TMS, Haggard especula 

que esse resultado reflete uma função mental para separar temporalmente pares de eventos 

que não podem ser unidos por nossa agência causal (HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 

2002). 

Neste mesmo trabalho, Haggard também investigou o papel da previsibilidade e 

contiguidade temporal na aproximação do tom à ação motora. Neste segundo experimento, 

apenas o momento de ocorrência do tom foi estudado em condições ativas e controle. Porém, 

três intervalos entre ação e tom foram utilizados: 250ms, 450ms e 650ms. Esses três intervalos 

foram apresentados de maneira fixa (intervalo constante durante o bloco) e aleatorizada 

(intervalos escolhidos aleatoriamente dentro do mesmo bloco). Como pode ser observado na 

Figura 2, o efeito foi maior quando o intervalo era fixo e curto
2
. Conforme o intervalo entre 

ação e consequência aumentava, o efeito diminuía. Em intervalos aleatórios, mesmo nas 

condições de intervalo de 250ms, o efeito foi pequeno se comparado com os dados obtidos 

nas condições fixas. Em intervalos aleatórios mais longos, passa a existir uma repulsão entre 

ação e tom. Com base nos dados deste segundo experimento, Haggard conclui que o 

intentional binding obedece dois princípios importantes de associação: previsibilidade e 

contiguidade temporal (HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002).  

 

 

 

 

                                                 
2
 Este gráfico não está no artigo original, mas foi confeccionado com os dados reportados de Haggard et al. 

(2002). 
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Os dados que Haggard encontrou neste primeiro trabalho são interessantes, mas 

dificilmente apóiam todas suas especulações. A explicação proposta é extremamente 

teleológica, ao se propor um mecanismo específico do sistema nervoso central que tem como 

função unir ou separar eventos que parecem ou não causados pelo sujeito. Uma primeira 

crítica aos experimentos é a fraca distinção entre ação voluntária e outros fatores que podem 

causar o efeito. Por exemplo, pode ser argumentado que uma aproximação temporal entre dois 

eventos ocorre sempre que um evento A indique com alta probabilidade o momento de 

ocorrência de um evento B. Essa possibilidade é descartada por Haggard por este efeito não 

ter sido encontrado entre o som do TMS e o tom (HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 

2002). Porém, a relação temporal entre uma ação voluntária e sua consequência parece ser 

muito mais estabelecida durante nossa vida do que uma relação arbitrária entre dois sons que 

foram rapidamente aprendidos durante o experimento. Além disso, uma série de outras 

evidências que serão discutidas nas próximas sessões indica que pode existir uma 

aproximação temporal entre dois estímulos sensoriais.  

Uma segunda crítica importante a este trabalho é a variabilidade na magnitude do 

intentional binding encontrado em duas situações semelhantes. No Experimento 1, a 

aproximação entre ação e tom foi de 46ms. No Experimento 2, na condição fixa e com 

intervalo de 250ms (portanto idêntica ao Experimento 1) o efeito foi de aproximadamente 

100ms.  Uma possível explicação para esta discrepância é a metodologia utilizada, discutida 

na próxima sessão. 
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Figura 2: Aproximação temporal do tom em relação à ação motora (Média ± EP). Valores negativos indicam que 

o tom era julgado como ocorrendo antes que sua apresentação física.  

 Fonte: Gráfico confeccionado com dados de Haggard et al. (2002). 
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2.2 Percepção temporal: como medir instantes no tempo3 

Em 1850, Hermann von Helmholtz mediu a velocidade de transmissão de um impulso 

nervoso, derrubando assim especulações acerca da simultaneidade entre estimulação física e 

percepção consciente (DEBRU, 2006). Com isso, um novo campo de pesquisa foi aberto com 

o intuito de relacionar as propriedades temporais de impulsos nervosos com os aspectos 

temporais da experiência consciente. Os impulsos nervosos produzidos por tudo o que 

sentimos, tais como sons, imagens e cheiros, possuem uma velocidade finita de condução, 

bem como diferentes tempos de processamento neural. Assim surge o conceito de latência 

perceptiva—o intervalo entre a ocorrência física de um estímulo sensorial e sua detecção 

consciente. Diferentes modalidades sensoriais possuem diferentes latências perceptivas e por 

isso as sensações chegam ao nosso cérebro em momentos distintos, mesmo que tenham 

partido de um mesmo objeto, ao mesmo tempo. Com alguma prática, nosso cérebro é hábil em 

juntar estímulos assincrônicos, fazendo-os parecerem simultâneos (FUJISAKI et al., 2004; 

VROOMEN et al., 2004; KEETELS; VROOMEN, 2008; SUGANO; KEETELS; 

VROOMEN, 2010). Percebemos ilusoriamente como síncronos a imagem dos lábios se 

movendo e o som da voz de quem fala, mesmo sendo a velocidade de processamento do som 

muito mais rápida que a de estímulos visuais (VROOMEN et al., 2004; STEKELENBURG; 

VROOMEN, 2005).  

Considerando esse atraso inerente entre estimulação e percepção e o fato que latências 

perceptivas podem ser moduladas, fica a questão: como medir o instante em que algo ocorreu? 

Uma maneira são os chamados métodos comparativos, onde o momento em que um evento 

ocorreu é comparado com outro estímulo de referência. Esse método remonta ao século XIX, 

quando Wilhelm Wundt, considerado o pai da psicologia experimental realizou uma série de 

experimentos utilizando um relógio-pêndulo (SCHMIDGEN, 2003; SCHMIDGEN, 2005). A 

tarefa dos sujeitos era reportar a posição do ponteiro do relógio quando um pulso sonoro era 

apresentado. Wundt mostrou que os participantes sistematicamente erravam a posição do 

ponteiro do relógio, o percebendo como antes que sua posição física. A similaridade deste 

método com o utilizado para se medir o intentional binding é clara.  

Porém, Haggard baseou seu cronômetro no ―Relógio do Libet‖ utilizado pela primeira 

vez em uma série de trabalhos clássicos de Benjamin Libet (LIBET et al., 1983; LIBET, 1985, 

2004). Estes experimentos tinham como objetivo medir o momento em que as pessoas 

                                                 
3
 No decorrer desta monografia o termo percepção temporal vai ser utilizado para descrever a percepção de 

instantes no tempo. Porém, percepção temporal também engloba outros fenômenos, por exemplo, percepção de 

duração de estímulos e intervalos, que será discutido em futuras sessões. 



21 

 

sentiam o ímpeto de realizar um movimento voluntário. Para tal, os participantes eram 

solicitados a indicar onde estava o ponteiro de um relógio no instante em que sentiam a 

primeira vontade de levantar o dedo. O relógio (semelhante ao apresentado na Figura 1) era 

marcado com intervalos comuns (0, 5, 10, 15, etc.) e seu ―ponteiro‖ girava com um período de 

2560ms. Os resultados de Libet indicaram a existência de uma atividade elétrica específica 

chamada Potencial de Prontidão (Readiness potential), que ocorre 500ms antes da ação. Já os 

voluntários reportavam sentir a primeira vontade de realizar a ação aproximadamente 150ms 

antes do movimento em si. Ou seja, o potencial de prontidão ocorre antes mesmo dos 

voluntários sentirem a vontade de agir. Esses resultados provocaram uma série de discussões 

conceituais sobre o livre-arbítrio e sobre possíveis problemas metodológicos (GOMES, 2002; 

KLEIN, 2002; POCKETT; MILLER, 2007; HERRMANN et al., 2008). Para nós, o mais 

importante são as críticas ao método, que podem ser estendidas ao intentional binding. Por 

exemplo, monitorar um relógio, executar uma ação motora e julgar o instante em que um 

evento ocorreu (seja a ação motora, a vontade de agir ou um tom causado pela ação) exige 

uma alta demanda atencional, o que pode influenciar as estimativas dadas. Além disso, os 

voluntários podem utilizar o próprio relógio para determinar seu comportamento, ou seja, eles 

podem decidir no início de cada apresentação o momento que vão realizar a ação motora, 

também enviesando as estimativas (ENGBERT et al., 2007; HAGGARD, 2009).  

Um problema fundamental em nossa opinião é que nestes experimentos pode estar 

ocorrendo outra ilusão visual, o efeito flash-lag (NIJHAWAN, 1994; BALDO; KLEIN, 

1995). Nessa ilusão, um estímulo em movimento é percebido como estando à frente de um 

estímulo abrupto (estacionário) ainda que ambos estejam alinhados (Figura 3). Ou, de outra 

forma, o estimulo estacionário é percebido como estando atrás do estímulo em movimento 

(daí o nome: flash-lag). 
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Originalmente se pensava que o flash-lag ocorria apenas na presença de um estímulo 

móvel e um estímulo estático. Porém, nós recentemente mostramos que essa ilusão pode 

ocorrer com dois estímulos móveis, contanto que um destes estímulos seja abrupto (CRAVO; 

BALDO, 2008). Assim, pode ser sugerido que este efeito ocorre sempre que comparamos um 

evento contínuo com um evento abrupto (BALDO; KLEIN, 2008; CRAVO; BALDO, 2008). 

Portanto, todos os experimentos que utilizam o relógio de Libet podem estar ―contaminados‖ 

com essa ilusão (KLEIN, 2002). A presença do efeito flash-lag não invalida os resultados 

obtidos por esse método, mas por não existir ainda um consenso sobre as bases deste efeito, 

acreditamos que utilizá-lo traz uma série de dificuldades na interpretação dos dados. 

Se utilizar uma referência móvel pode dificultar a percepção do instante em que um 

evento ocorreu, outra possibilidade é utilizar outro estímulo abrupto como referência, numa 

tarefa de julgamento de ordem temporal (JOT) ou de julgamento de simultaneidade (JS). 

Nestas tarefas, um par de estímulos abruptos quase-simultâneos é apresentado e o participante 

deve julgar qual estímulo apareceu primeiro (JOT) ou se os estímulos foram apresentados 

simultaneamente ou não (JS). Com base nas respostas dos sujeitos é possível calcular o Ponto 

de Simultaneidade Subjetiva (PSS), que se refere ao intervalo físico entre os dois estímulos 

onde o voluntário tem a percepção de simultaneidade.  

Além destes métodos comparativos, uma metodologia muito utilizada para se medir 

latências perceptivas são as tarefas de tempo de reação simples (TR). Nestas, o participante 

deve responder o mais rapidamente possível ao aparecimento de um estímulo. Uma medida 

absoluta é obtida: o tempo de reação. Essa resposta aglutina um componente perceptivo 

Figura 3: Experimento realizado por Nijhawan (1994). (A) A barra giratória e segmentos externos piscantes 

encontram-se fisicamente alinhados. (B) Percepção de desalinhamento quando os estímulos são 

comparados, sendo a barra giratória percebida como avançada com relação aos segmentos externos  

 Fonte: Modificado de Schlag e Schlag-Rey (2002). 
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(tempo gasto no processamento sensorial do estímulo) e um componente motor (tempo gasto 

no planejamento e execução do ato motor). Se considerarmos que o componente motor é 

constante entre diferentes estímulos, então estímulos que possuem latências perceptivas 

menores devem gerar tempos de reação mais curtos (JASKOWSKI, 1996). 

2.3 Fatores que modulam a percepção temporal 

Como mencionado, Wundt encontrou que os participantes sistematicamente erravam a 

posição do ponteiro do relógio no momento em que o pulso sonoro era apresentado 

(SCHMIDGEN, 2003; SCHMIDGEN, 2005). Segundo Wundt, seus resultados podiam ser 

explicados por diferentes latências perceptivas entre o estímulo móvel visual e o estímulo 

abrupto sonoro, ou pelas diferentes estratégias utilizadas pelo observador; mais precisamente, 

em qual dos dois estímulos o sujeito estava prestando atenção durante a tarefa.  

Desde os primeiros trabalhos sobre flash-lag que a relação entre estes dois fatores - 

latências  perceptivas e atenção - tem sido alvo de estudo (BALDO; KLEIN, 1995). 

Resultados de nosso laboratório mostraram que em condições onde o estímulo piscante 

aparece sempre na mesma posição, e assim é possível ao sujeito alocar sua atenção àquela 

posição, resultam em um efeito de menor magnitude. Os resultados mostraram ainda que o 

efeito não some mesmo nas condições de previsibilidade máxima, indicando um papel 

modulatório da atenção sobre tal ilusão visual (BALDO; KLEIN, 1995; BALDO et al., 2002; 

BALDO; NAMBA, 2002). Modulação semelhante ocorre em tarefas de JOT e JS. Quando o 

voluntário aloca sua atenção ao local onde um dos estímulos é apresentado, a latência 

perceptiva deste estímulo diminui (JASKOWSKI, 1993; HADDAD; CARREIRO; BALDO, 

2002; MCDONALD et al., 2005). O mesmo resultado é encontrado em experimentos de 

atenção intermodal. Neste tipo de experimento, o voluntário é instruído a prestar atenção em 

determinada modalidade sensorial, por exemplo, audição, em detrimento a outra modalidade, 

por exemplo, estímulos táteis. Os resultados sugerem que o estímulo no qual o sujeito aloca 

sua atenção tem sua latência diminuída (SPENCE; SHORE; KLEIN, 2001; ZAMPINI; 

SHORE; SPENCE, 2003; VIBELL et al., 2005; ZAMPINI et al., 2005; ZAMPINI; SHORE; 

SPENCE, 2005). Experimentos de TR também sugerem uma diminuição de latências 

perceptivas devido a processos atencionais. Experimentos clássicos de Posner mostraram que 

estímulos apresentados em regiões do espaço onde o sujeito alocou sua atenção geram tempos 

de reação menores (POSNER, 1980; POSNER; SNYDER; DAVIDSON, 1980). Resultados 
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semelhantes foram reproduzidos em nosso laboratório (CARREIRO; HADDAD; BALDO, 

2003).  

Mais recentemente, uma série de estudos de TR indicou que uma alocação da atenção 

pode ocorrer não somente no espaço ou entre modalidades sensoriais, mas também no tempo. 

Em um estudo típico de atenção temporal, o sujeito deve responder o mais rápido possível a 

um alvo visual que pode ser apresentado em dois momentos distintos. Antes de cada 

apresentação, uma pista indica o momento no qual o alvo tem maior probabilidade de ser 

apresentado (NOBRE, 2001; CORREA et al., 2006a). Por exemplo, a Figura 4A mostra um 

estudo de Coull e colaboradores (COULL et al., 2000). A cada apresentação, uma pista 

simbólica central (o piscar do círculo central maior ou menor) indicava com 80% de validade 

o intervalo (curto=600 ou longo=1400) após o qual o alvo seria apresentado. Os resultados 

mostraram que os sujeitos responderam mais rapidamente a alvos apresentados no intervalo 

indicado. Adicionalmente, o efeito da atenção foi maior em intervalos curtos (600ms). Em 

experimento semelhante, Miniussi et al. (1999), utilizaram como pista uma cruz (estreita ou 

larga) que também indicava com 80% de validade o intervalo após o qual o alvo era 

apresentado. Os resultados encontrados foram semelhantes, porém o efeito da atenção existiu 

apenas para intervalos curtos (Figura 4B).  

Figura 4: Tarefas comportamentais e resultados correspondentes de experimentos representativos de atenção 

temporal. O número embaixo de cada bloco representa a duração de cada evento. (A) Experimento de 

Coull et al. (2000); uma pista simbólica central (o piscar do círculo central maior ou menor) indicava 

com 80% de validade o intervalo (curto=600 ou longo=1400) após o qual o alvo seria apresentado. 

(B) Experimento de Miniussi et al. (1999); a pista neste caso era uma cruz (estreita ou larga) que 

também indicava com 80% de validade o intervalo após o qual o alvo era apresentado. Em ambos os 

experimentos, foram encontrados tempos de reação menores para condições válidas. Porém, no 

experimento de Miniussi et al, este efeito se restringiu aos intervalos curtos.  

 Fonte: Modificada de Nobre (2001). 
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Além de processos atencionais, outros fatores podem modular a percepção temporal, 

como a recalibração temporal (FUJISAKI et al., 2004; VROOMEN et al., 2004; KEETELS; 

VROOMEN, 2008; NAVARRAA et al., 2009; SUGANO; KEETELS; VROOMEN, 2010). 

Como mencionado anteriormente, nosso cérebro é hábil em juntar estímulos assincrônicos, 

fazendo-os parecerem simultâneos. Uma série de trabalhos tem estudado como nos adaptamos 

após sermos expostos a estímulos assincrônicos (FUJISAKI et al., 2004; VROOMEN et al., 

2004; KEETELS; VROOMEN, 2008; NAVARRAA et al., 2009; SUGANO; KEETELS; 

VROOMEN, 2010). Por exemplo, Keetels e Vroomen (2008) realizaram um estudo para 

investigar a adaptação temporal entre estímulos táteis e visuais. Em seus experimentos, os 

voluntários realizavam uma tarefa de JOT entre um estímulo tátil (uma vibração no dedo 

indicador) e um flash (apresentado ao lado do dedo indicador, para evitar uma disparidade 

espacial entre os estímulos). Antes de cada bloco experimental, os participantes eram expostos 

a 240 apresentações (~3min) de pares de estímulos tátil-visuais com um atraso constante entre 

eles (Figura 5). Este atraso podia ser de -100ms, 0ms ou 100ms (valores negativos indicam que 

o estímulo tátil era apresentado antes). No bloco experimental, o voluntário era re-exposto a 

uma série de 8 pares de estímulos tátil-visuais com o mesmo atraso da fase de exposição. 

Após a re-exposição, um par de estímulos teste era apresentado, com SOAs (Stimulus Onset 

Asynchrony) entre -240ms e 240ms e o sujeito indicava qual estímulo foi apresentado 

primeiro.  

Como pode ser observado na Figura 5, o PSS foi modulado pela exposição aos estímulos 

tátil-visuais com atrasos. Quando os voluntários foram expostos a pares onde o estímulo tátil 

era apresentado 100ms antes que o flash durante a fase de exposição, mais respostas ―flash 

primeiro‖ foram dadas no bloco experimental comparado com a exposição sem atraso. Ou 

seja, intervalos entre estímulo tátil e flash que normalmente eram percebidos como 

simultâneos agora eram julgados como o flash sendo apresentado primeiro. Quando expostos 

a pares onde o flash era apresentado 100ms antes que o estímulo tátil durante a fase de 

exposição, mais respostas ―estímulo tátil primeiro‖ foram dadas comparado com a exposição 

sem atraso. Resultados semelhantes foram encontrados com tarefas de JS (VROOMEN et al., 

2004). A interpretação dada é que o sujeito recalibra sua sensação de simultaneidade entre os 

dois estímulos devido à fase de exposição. Pode inclusive ser argumentado que o sujeito passa 

a perceber aquele intervalo de 100ms entre estímulo tátil e flash como mais curto, o que tem 

uma relação direta com o intentional binding.  
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2.4 Intentional binding e percepção temporal 

Baseado nas evidências apresentadas até o momento, podemos observar que uma série 

de fatores pode influenciar a percepção temporal. Neste sentido, a idéia de que o intentional 

binding é resultado de um mecanismo específico de nosso sistema nervoso central parece, no 

mínimo, um pouco precipitada. 

Outras possibilidades para o efeito podem ser sugeridas. Por exemplo, a atenção 

temporal tem se evidenciado com um papel modulatório na percepção (NOBRE, 2001; 

CORREA et al., 2006a). No caso onde o sujeito causa o aparecimento de um estímulo pode se 

sugerir que a atenção é máxima, já que ele sabe o instante exato em que o estímulo vai ser 

apresentado (EAGLEMAN; HOLCOMBE, 2002; BALDO; CRAVO; HADDAD, 2007). Esta 

proposta difere da explicação de Haggard no sentido de não se tratar de um mecanismo 

específico de nosso sistema nervoso central para aproximar causas e consequências, mas sim 

de processos atencionais que podem ser manifestados em outras situações. Assim, a ação 

motora seria apenas uma possível maneira de mobilizar a atenção do sujeito à consequência 

Figura 5: Representação esquemática do procedimento experimental e resultados obtidos por Keetels e 

Vroomen (2008). Na fase de exposição, eram apresentados pares de estímulos tátil-visuais com um 

atraso constante entre eles (os círculos representam o estímulo visual e os cilindros o estímulo 

tátil,valores negativos indicam que o estímulo tátil era apresentado antes). O gráfico representa a 

proporção de respostas ―flash primeiro‖ obtido na tarefa de JOT. Como pode ser observado no 

gráfico e na tabela, o PSS sofreu modulação na direção do atraso da fase de exposição.  

 Fonte: Modificado de Keetels e Vroomen (2008). 
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sensorial. Nesta visão, a ação não seria uma condição necessária para o intentional binding, 

que poderia existir (ao menos de maneira semelhante) em outras situações onde determinado 

estímulo tivesse alta previsibilidade.  

Uma argumentação semelhante é que o intentional binding nada mais é do que uma 

recalibração temporal, semelhante à encontrada por Keetels e Vroomen (2008). Alguns 

autores questionam essa possibilidade argumentando que a magnitude do intentional binding é 

maior do que os efeitos encontrados na recalibração temporal (HAGGARD; CLARK, 2003; 

STETSON et al., 2006; EAGLEMAN, 2008). Enquanto o intentional binding tem uma 

magnitude entre 40 e 100ms, efeitos de recalibração temporal são de aproximadamente 10 a 

20ms. Entretanto, essa comparação de magnitudes é complicada se considerarmos que: (1). As 

metodologias utilizadas para medir estes dois efeitos são distintas; (2). O método mais 

utilizado para o estudo do intentional binding, o ―Relógio de Libet‖, produz resultados com 

grande variabilidade. Por isso, o Experimento 1 tem como objetivo comparar o efeito de 

recalibração e atenção temporal com o intentional binding utilizando um método baseado em 

tarefas de JS.  

2.5 Experimento 1. O papel da previsibilidade temporal no intentional binding 

2.5.1 Objetivos 

Como já discutido, o ―Relógio de Libet‖, método comumente utilizado para medir o 

intentional binding, parece não produzir resultados quantitativamente consistentes.  Por isso, 

em nosso primeiro experimento adaptamos uma tarefa de Julgamento de Simultaneidade (JS), 

onde um dos estímulos é causado pelo sujeito. Como já discutido, este tipo de tarefa tem sido 

amplamente utilizado em estudos de atenção intermodal e de recalibração temporal 

(VROOMEN et al., 2004; ZAMPINI; GUEST; SHORE, 2005). Escolhemos uma tarefa de JS 

em detrimento a uma tarefa de JOT baseado em trabalhos que sugerem que esta seria menos 

suscetível a problemas de viés de resposta (VAN EIJK et al., 2008; VATAKIS et al., 2008). 

Os objetivos deste primeiro experimento foram: (1) Investigar o efeito de uma ação motora na 

percepção de simultaneidade entre um beep e um flash; (2) Investigar o efeito da 

previsibilidade temporal sobre a percepção de simultaneidade entre um beep e um flash; (3) 

Comparar esses dois efeitos.  
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2.5.2 Métodos 

2.5.2.1 Aparato Experimental 

Os experimentos foram realizados em uma sala com atenuação sonora e luz ambiente 

diminuída. A cada sessão de testes, o participante sentava em frente a um monitor  (frequência 

de 100 Hz) acoplado a um computador. As rotinas computacionais foram elaboradas por meio 

de um programa específico para experimentação psicofísica chamado “E-Prime” (E-Prime, 

v1.0- Psychology Software Tools, Inc.). 

2.5.2.2 Participantes 

Os participantes foram voluntários de graduação e pós-graduação da USP. Todos 

possuíam acuidade visual normal ou corrigida, bem como condições gerais de saúde 

compatíveis com a realização do experimento. Eles preencheram um de Termo de Anuência e 

um questionário de avaliação geral e eram informados sobre o tipo de experimento e 

respectivos procedimentos, mas não sobre os objetivos específicos do experimento. Os 

procedimentos metodológicos relativos a esse trabalho foram previamente submetidos e 

aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. 

2.5.3 Experimento 1A 

2.5.3.1 Procedimento Experimental 

Onze sujeitos participaram deste experimento (6 homens e 5 mulheres, com idades entre 

20 e 26 anos, todos destros). Cada voluntário era submetido a quatro sessões experimentais, 

sendo que antes de cada condição um pequeno treino era realizado. Em cada sessão o 

participante sentava em frente a um monitor. Cada apresentação era iniciada com o 

aparecimento de um ponto de fixação (PF) no centro da tela, para o qual o participante era 

instruído a manter o olhar fixado. As sessões eram divididas em “Ação-Intervalo Fixo”, 

“Ação-Intervalo Aleatório”, “Sem Ação-Intervalo Fixo” e “Sem Ação-Intervalo Aleatório”. 

Nas sessões Sem Ação, o PF ficava na tela por um período aleatório entre 1000 e 2000ms. 

Após esse período o PF desaparecia e a tela permanecia preta por determinado intervalo, que 

variava conforme a sessão. Após esse intervalo um par de estímulos beep-flash era 

apresentado. O beep consistia de um tom de 1000 Hz, 65 dB e 10ms de duração apresentado 
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por meio de fones de ouvido, enquanto o flash era um círculo de 0.15
o
 de raio e 10ms de 

duração, no centro da tela. O SOA entre beep e flash variava de apresentação para 

apresentação entre 0, ±25, ±50, ±75, ±100, ±125 e ±200ms, onde valores negativos indicam 

que o flash era apresentado primeiro e o SOA de 0ms indica que os estímulos foram 

apresentados simultâneos. Após o desaparecimento dos estímulos uma tela escrita ―Resposta‖ 

era apresentada indicando que o sujeito deveria reportar se os estímulos foram simultâneos ou 

não, pressionando teclas específicas de seu teclado para cada opção (Figura 6). 

Nas sessões Ação, a apresentação era semelhante, com diferença na duração do PF. 

Enquanto nas sessões Sem Ação o PF tinha uma duração entre 1000 e 2000ms, nas sessões 

Ação o PF desaparecia quando o voluntário levantava o dedo, ativando assim uma chave 

óptica. Ou seja, nas sessões Ação o voluntário que determinava o desaparecimento do PF e 

consequentemente o aparecimento dos estímulos.  

Nas sessões de Intervalo Fixo, o intervalo entre o desaparecimento do PF e o 

aparecimento do beep era fixo em 250ms. É importante ressaltar que o intervalo de 250ms era 

fixo entre o desaparecimento do PF e a apresentação do beep e não do par beep-flash (Figura 

7). O intervalo fixo tinha como objetivo dar especificamente ao beep uma maior 

previsibilidade temporal. Para melhor exemplificar, considere uma apresentação da sessão 

―Sem Ação-Intervalo Fixo” com diferentes valores do SOA. Quando SOA=0ms, após o 

desaparecimento do PF, ambos os estímulos (beep e flash) eram apresentados simultâneos 

após um intervalo de 250ms. Com SOA= 50ms, o beep era apresentado 250ms após o 

desaparecimento do PF, enquanto que o flash era apresentado 50ms após o aparecimento do 

beep. Já com o SOA= -50ms, o flash era apresentado 50ms antes do beep. Porém o beep era 

apresentado 250ms após o desaparecimento do PF. Assim, o flash era apresentado 200ms após 

Figura 6: Representação esquemática da sequência experimental do Experimento 1A. 
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o desaparecimento do PF, e 50ms depois o beep era apresentado (Figura 7). Nas sessões 

Intervalo Variável, o intervalo entre desaparecimento do PF e aparecimento do beep podia 

assumir qualquer valor entre 250 e 750ms.  

O objetivo desta manipulação era dar ao beep uma maior previsibilidade temporal nas 

sessões de Intervalo Fixo, possibilitando assim uma alocação da atenção temporal a este 

evento. Nas sessões Sem Ação-Intervalo Fixo, o voluntário poderia (mesmo que de maneira 

involuntária) criar uma expectativa temporal entre o desaparecimento do PF e o aparecimento 

do beep. Na sessão Ação-Intervalo Fixo o mesmo poderia ocorrer entre ação e aparecimento 

do beep. Com essa manipulação podemos comparar se a presença de uma maior 

previsibilidade temporal a determinado estímulo é o suficiente para causar o intentional 

binding, ou se a ação tem papel fundamental neste efeito.  

Porém, é pouco provável que o simples aparecimento do beep 250ms após o 

desaparecimento do PF fosse o suficiente para o voluntário criar uma relação entre esses dois 

eventos. Por isso, outros métodos foram empregados para fortalecer a relação temporal entre 

desaparecimento do PF e aparecimento do beep. Esses métodos foram baseados nos 

experimentos já citados de adaptação temporal (VROOMEN et al., 2004; KEETELS; 

VROOMEN, 2008). Em nosso experimento, antes de cada bloco experimental, os sujeitos 

eram expostos a uma série de 20 apresentações onde o PF era seguido somente por um beep 

após o intervalo (fixo ou aleatório, dependendo da sessão). Para manter a atenção do 

voluntário, ele era instruído a reportar ao final de cada apresentação se o beep apresentado era 

de 1000 Hz ou 500Hz (Figura 8). Em 80% das apresentações, o beep apresentado era de 1000 

Hz (similar ao utilizado durante o bloco experimental). Após essas 20 apresentações um bloco 

experimental de 55 apresentações ocorria, onde o participante reportava se o beep e o flash 

foram simultâneos ou não. Para manter a relação PF-beep ativa durante o bloco experimental, 

30% das apresentações continha apenas o PF-beep, sem apresentação do flash. Nessas 

apresentações o voluntário era instruído a escolher forçadamente entre simultâneo e não-

simultâneo. Com isso, acreditamos que a relação entre PF-beep mantinha-se durante o bloco 

experimental.  

Figura 7: Representação esquemática da relação entre ponto de fixação (PF) e beep. 
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Cada sujeito realizava quatro blocos experimentais por sessão, sendo que antes de cada 

um desses blocos havia sempre o bloco de adaptação. Essa adaptação era importante apenas 

nas condições de Intervalo Fixo. Esperava-se que essas adaptações possibilitassem aos 

voluntários criar uma relação entre sua ação e o aparecimento do beep na sessão Ação-

Intervalo Fixo, facilitando assim o processamento deste. O mesmo poderia ocorrer na sessão 

Sem Ação-Intervalo Fixo, sendo agora a relação entre desaparecimento do PF e beep, também 

facilitando o processamento deste. Apesar de não ser esperado um efeito desta fase de 

adaptação em sessões de Intervalo Aleatório, elas foram mantidas para efeitos de simetria 

entre todas as condições.  

2.5.3.2 Resultados 

As respostas de cada participante foram ajustadas utilizando-se o método de máxima 

verossimilhança. Para cada voluntário e condição foram calculados: (1) Ponto de 

Simultaneidade Subjetiva (PSS) que se refere ao SOA onde o voluntário tinha maior 

probabilidade de reportar os dois estímulos como simultâneos; (2) Sigma, que se refere ao 

inverso da inclinação das curvas ajustadas. Um valor alto de sigma representa uma inclinação 

baixa, o que por sua vez representa uma resolução temporal baixa entre os dois estímulos. Já 

um valor baixo de sigma indica uma alta inclinação da curva, sugerindo uma resolução 

temporal alta entre os dois estímulos. Não era esperada uma mudança nos valores de sigma 

nas diferentes condições experimentais, já que não esperávamos que a ação ou a 

previsibilidade do beep modulasse a resolução temporal entre os estímulos. Para cada sujeito 

foram calculados quatro PSS e quatro Sigmas, referentes às quatro condições experimentais. 

Figura 8: Representação esquemática da sequência temporal da adaptação do Experimento 1 
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Os dados foram submetidos a uma análise de medidas repetidas (modelo linear misto) 

utilizando-se o SAS Procedure MIXED (SAS Institute, Cary, NC, USA). Duas análises 

separadas foram realizadas, uma com os valores de Sigma e uma com os valores dos PSS 

como variável dependente. Baseado no Akaike’s Information Criterion, a estrutura de 

covariância escolhida foi a Compound Symmetry (LITTELL et al., 1996). Os valores do PSS e 

do Sigma foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas de dois fatores Sessão 

(Ação e Sem-Ação) e Intervalo (Fixo e Aleatório) 

Como pode ser observado na Tabela 1, não foi encontrado efeito significativo de 

nenhum fator principal ou interação para o Sigma. Esses resultados sugerem que a resolução 

temporal não foi modulada pelos presentes fatores.   

A análise do PSS revelou um efeito significativo de ambos os efeitos principais e da 

interação entre os fatores. Como pode ser observado na Figura 9, existe uma diferença entre o 

PSS encontrado na condição Ação-Intervalo Fixo e nas outras condições. Um teste post-hoc 

com uma correção de Hommel (SHAFFER, 1986) foi utilizado para comparar as quatro 

condições. Os resultados indicam que a condição Ação-Intervalo Fixo é significamente 

diferente das outras três condições (p<0,05). Nenhuma outra diferença foi encontrada. 

 

Tabela 1 – Resultados da ANOVA de dois fatores para o PSS e Sigma como variáveis dependentes. Efeitos 

significativos (p<0,05) estão indicados com asterisco 

 

 

PSS 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Sessão 1 30 6,79 0,01* 

Intervalo 1 30 10,63 <0,01* 

Sessão*Intervalo 1 30 5,49 0,03* 

Sigma 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Sessão 1 30 0,81 0,38 

Intervalo 1 30 0,71 0,40 

Sessão*Intervalo 1 30 0,06 0,81 
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Os resultados mostraram que nas condições Ação-Intervalo Fixo, para que o flash e o 

beep fossem percebidos como simultâneos, o flash tinha que ser apresentado 30ms antes do 

que o beep. Nas outras condições, o flash tinha que ser apresentado em média 10ms antes do 

beep. Esse resultado sugere uma diminuição da latência do beep quando este era causado por 

uma ação voluntária e apresentado sempre 250ms após a ação. Essa diminuição de latência 

pode ser entendida como a reprodução do intentional binding. Assim como no trabalho de 

Haggard (2002), o efeito só foi encontrado quando ambos os fatores - ação voluntária e 

previsibilidade temporal - estavam presentes.  

Nenhuma modulação significativa foi encontrada nas condições Sem Ação. Nestas 

condições a previsibilidade entre PF e beep não influenciou de maneira significativa a latência 

perceptiva do beep. Porém, enquanto 250ms parece ser um intervalo longo o suficiente para 

causar o intentional binding, este intervalo pode ser muito curto para modulações atencionais. 

A maioria dos experimentos que investigam atenção temporal utiliza intervalos mais longos, 

de aproximadamente 600ms (NOBRE, 2001; CORREA et al., 2006a). Apesar de existirem 

experimentos com intervalos mais curtos, é normalmente aceito que intervalos muitos curtos 

geram um estado de alerta generalizada, enquanto que para uma alocação voluntária da 

atenção, intervalos mais longos são necessários (HACKLEY, 2009). 

Assumindo como correta a hipótese que o intentional binding é resultado de uma 

alocação atencional ao instante em que o estímulo é apresentado, podemos supor que a 

dinâmica temporal desta alocação seja diferente em condições com e sem ação. Na condição 

Ação o voluntário tem mais tempo para fazer essa alocação, que pode ter início no momento 

que ele prepara a ação motora. Na condição Sem Ação a alocação só pode ter início com o 

desaparecimento do PF.  

Figura 9: Média ± EP dos Pontos de Simultaneidade Subjetiva (PSS) e Sigma encontrados nas diferentes 

condições experimentais do Experimento 1. Valores negativos do PSS indicam que o flash era 

apresentado antes. 
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Outra possível objeção aos nossos resultados são os valores utilizados nas condições de 

Intervalo Aleatório. Uma duração de 250 a 750ms pode ser muito longa. Diferentes efeitos 

podem estar ocorrendo nesses intervalos e estarem se mascarando. Para testar essas duas 

objeções, confeccionamos o Experimento 1B. 

 

2.5.4 Experimento 1B 

2.5.4.1 Procedimento Experimental 

Doze sujeitos participaram deste experimento (5 homens e 7 mulheres, com idades entre 

18 e 27 anos, todos destros). O procedimento experimental era semelhante ao Experimento 

1A. As diferenças eram a utilização de apenas 9 SOAs (0, ±25, ±50, ±100, e ±200ms) e a 

configuração das sessões. Cada voluntário foi submetido a 8 condições experimentais. Nas 

condições Ação, novamente o PF permanecia na tela até o voluntário levantar o dedo 

indicador. Nas condições Ação-Intervalo Fixo, o beep era apresentado 300ms (Ação-Fixo-

Curto) ou 600ms (Ação-Fixo-Longo) após a ação motora. Em condições de Ação-Intervalo 

Aleatório o beep era apresentado aleatoriamente 300ms (Ação-Aleatório-Curto) ou 600ms 

(Ação-Aleatório-Longo) após a ação. Cabe ressaltar que neste experimento, os intervalos 

utilizados eram apenas de 300ms e 600ms. A diferença entre as condições Intervalo Fixo e 

Intervalo Aleatório era a distribuição destes intervalos: em blocos de Intervalo Fixo o valor 

era constante dentro do bloco, enquanto que em blocos de Intervalo Aleatório o intervalo era 

aleatoriamente 300ms ou 600ms dentro do mesmo bloco. O mesmo ocorria em condições Sem 

Ação, onde o intervalo entre o desaparecimento do PF e o aparecimento do beep podia ser fixo 

em 300ms (Sem Ação-Fixo-Curto), fixo em 600ms (Sem Ação-Fixo-Longo), ou aleatório entre 

300ms (Sem Ação-Aleatório-Curto) e 600ms (Sem Ação-Aleatório-Longo). 

Cada voluntário tinha ao final do experimento oito PSS e oito Sigmas (Figura 10). 

Antes de cada bloco experimental, os voluntários passavam por blocos de adaptação e treino 

semelhantes ao Experimento 1A.  
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2.5.4.2 Resultados 

O ajuste das respostas observadas e a análise estatística foram semelhantes ao 

Experimento 1A. Os valores do PSS e do Sigma foram submetidos a uma ANOVA de 

medidas repetidas de três fatores: Sessão (Ação e Sem-Ação), Tipo de Intervalo (Fixo e 

Aleatório) e Duração do Intervalo (Curto e Longo).  

Como pode ser observado na Tabela 2, o Sigma não sofreu modulações significativas de 

nenhum efeito principal ou interação. Esses resultados sugerem que, assim como no 

Experimento 1A, a resolução temporal entre os estímulos não foi modulada nas diferentes 

condições experimentais (Figura 11). A análise do PSS indicou que o efeito principal de Tipo 

de Intervalo e a interação tripla foram significativos. Para melhor examinar a interação tripla, 

nós utilizamos uma análise de simple main effects (SCHABENBERGER; GREGOIRE; 

KONG, 2000). Enquanto efeitos principais são contrastes de médias e interações são 

contrastes de contrastes, simple main effects são contrastes de médias onde um dos fatores é 

mantido fixo (SCHABENBERGER; GREGOIRE; KONG, 2000). Esse tipo de análise é útil 

quando queremos examinar como combinações de fatores influenciam a variável dependente 

enquanto um terceiro fator é mantido fixo. 

 

Ação

Intervalo Fixo

Intervalo Aleatório

300 ms

600 ms

300 ms

600 ms

Sem-Ação

Intervalo Fixo

Intervalo Aleatório

300 ms

600 ms

300 ms

600 ms

Figura 10: Representação das diferentes condições experimentais do Experimento 1B. 
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Tabela 2 – Resultados da ANOVA de três fatores para o PSS e Sigma como variáveis dependentes. Efeitos 

significativos (p<0,05) estão indicados com asterisco. 

 

Em nossa análise, examinamos como os fatores Tipo de Intervalo e Duração de 

Intervalo influenciaram o PSS dentro das sessões Ação e Sem-Ação. Os resultados mostraram 

que dentro das condições Sem Ação, os fatores Tipo de Intervalo e Duração do Intervalo não 

modularam de maneira significativa o PSS [F(3,77) = 0,60, p > 0,60]. Porém, dentro das 

sessões Ação, esses fatores modularam de maneira significativa o PSS [F(3,77) = 7,64, p < 

PSS 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Sessão 1 77 0 0,95 

Duração do Intervalo 1 77 0,24 0,63 

Tipo de Intervalo 1 77 9,65 <0,01* 

Sessão*Duração do Int. 1 77 0,4 0,53 

Sessão* Tipo de Int. 1 77 3,78 0,06 

Tipo de Int.*Duração do Int. 1 77 3,07 0,08 

Sessão* Tipo de Int.*Duração do 

Int. 
1 77 7,58 <0,01* 

Sigma 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Sessão 1 77 1,1 0,29 

Duração do Intervalo 1 77 0,56 0,45 

Tipo de Intervalo 1 77 0,14 0,70 

Sessão*Duração do Int. 1 77 1,99 0,16 

Sessão* Tipo de Int. 1 77 2,13 0,15 

Tipo de Int.*Duração do Int. 1 77 1,25 0,27 

Sessão* Tipo de Int.*Duração do 

Int. 
1 77 0,03 0,87 

Figura 11: Média ± EP dos Pontos de Simultaneidade Subjetiva (PSS) e Sigma encontrados nas diferentes 

condições experimentais do Experimento 1B. Valores negativos do PSS indicam que o flash era 

apresentado antes. 
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0,01]. Uma comparação post-hoc com uma correção de Hommel (SHAFFER, 1986) dentro 

das sessões Ação revelou uma diferença significativa entre quase todas as comparações, com 

exceção de Ação-Fixo-Longo vs. Ação-Aleatório-Longo (p>0,7) e uma diferença 

marginalmente significativa entre Ação-Fixo-Curto e Ação-Fixo-Longo (p=0,06).  

Os resultados do Experimento 1B concordam com os principais achados do 

Experimento 1A. Nenhum efeito de previsibilidade foi encontrado na ausência de uma ação 

motora. Mesmo nas condições Sem Ação-Fixo não foi encontrada modulação da latência do 

beep por intervalos longos ou curtos.  

Nas sessões Ação a maior diminuição da latência do beep ocorreu na condição Ação-

Fixo-Curto, resultado semelhante ao encontrado em nosso primeiro experimento. Assim, o 

intentional binding foi novamente reproduzido, sugerindo que a metodologia proposta é 

válida para se estudar esse fenômeno. A magnitude do efeito foi semelhante ao Experimento 

1A (t(21)=0,74, p>0,45), sugerindo que esse método pode gerar resultados com menor 

variabilidade do que o ―Relógio do Libet‖. Nossos resultados apóiam a idéia que o efeito 

depende de previsibilidade e proximidade temporal entre ação motora e consequência 

(HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002).  Um resultado inesperado foi o aumento da 

latência do beep em condições Ação-Aleatória-Curta, que será discutido de maneira mais 

aprofundada adiante. 

Novamente não encontramos nenhuma modulação nas condições Sem Ação. Uma 

possível crítica ao nosso procedimento experimental é o marcador temporal das sessões Sem 

Ação (o desaparecer do PF). A maioria dos estudos de atenção temporal utiliza o 

aparecimento de um estímulo como pista para indicar o intervalo temporal mais provável do 

alvo ser apresentado. Possivelmente, o aparecer de estímulo pode ser mais fácil de ser 

utilizado como marcador temporal. Para testar essa possibilidade confeccionamos o 

Experimento 1C.  

2.5.5 Experimento 1C 

2.5.5.1 Procedimento Experimental 

Dez sujeitos participaram deste experimento (5 homens e 5 mulheres, com idades entre 

21 e 29 anos, todos destros). O objetivo deste experimento foi verificar se a ausência de uma 

modulação significativa pela previsibilidade temporal em condições Sem Ação pode ser 

atribuída a utilização de um marcador temporal fraco. Por isto, no Experimento 1C os 

participantes foram submetidos apenas as sessões Sem Ação. Cada voluntário era submetido a 
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quatro condições experimentais. Todas as apresentações começavam com um PF cinza no 

centro da tela (Figura 12). Após um período de 1000-2000ms, o PF se tornava branco. Em 

condições Int. Fixo, o beep era apresentado sempre 300ms (Fixo-Curto) ou 600ms (Fixo-

Longo) após o PF ter se tornado branco. O flash era apresentado em um de nove SOAs 

possíveis em relação ao beep. Em sessões Int. Aleatório, o beep era apresentado 

aleatoriamente 300ms ou 600ms após o PF ter se tornado branco. Antes de cada bloco 

experimental, um bloco de adaptação e um treino eram apresentados, semelhante aos 

Experimentos 1A e 1B. 

2.5.5.2 Resultados 

O ajuste das respostas observadas e a análise estatística foram semelhantes ao 

Experimento 1A e 1B. Os valores do PSS e do Sigma foram submetidos a uma ANOVA de 

medidas repetidas de dois fatores: Tipo de Intervalo (Fixo e Aleatório) e Duração do Intervalo 

(Curto e Longo). 

 

Tabela 3 – Resultados da ANOVA de três fatores para o PSS e Sigma como variáveis dependentes. Efeitos 

significativos (p<0,05) estão indicados com asterisco. 

PSS 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Duração do Intervalo 1 27 0,37 0,55 

Tipo de Intervalo 1 27 0,18 0,68 

Tipo de Int.*Duração do Int. 1 27 0,13 0,72 

Sigma 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

Duração do Intervalo 1 27 1 0,33 

Tipo de Intervalo 1 27 2,08 0,16 

Tipo de Int.*Duração do Int. 1 27 0,02 0,88 

Figura 12: Representação esquemática da sequência temporal do Experimento 1C. 
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Os resultados indicaram não existir um efeito principal ou interação significativa para os 

valores de PSS e Sigma. Esses resultados reproduzem os achados básicos das sessões Sem 

Ação do Experimento 1B, refutando o argumento de que a falta de modulação em sessões Sem 

Ação do Experimento 1B foi devido a um marcador temporal fraco. Pode ser argumentado 

que o aparecimento do PF também é um marcador temporal fraco. Porém, diversos 

experimentos de atenção temporal sugerem que o aparecimento de um estímulo pode ser 

utilizado como indicador do momento em que um alvo será apresentado (NOBRE, 2001; 

CORREA et al., 2006a). 

2.5.6 Discussão  

2.5.6.1 Intentional binding e recalibração temporal 

Nossos resultados replicaram os achados básicos do intentional binding: um estímulo 

causado por uma ação voluntária apresentado após um intervalo fixo e curto foi percebido 

como ocorrendo antes do que um estímulo não causado pelo sujeito. A possibilidade de este 

efeito ser atribuído unicamente a uma maior previsibilidade temporal foi refutada, já que não 

encontramos modulações significativas na ausência de ação voluntária. Porém, a 

previsibilidade temporal se mostrou necessária dentro das condições Ação: apenas em 

condições onde existia ambos - ação e previsibilidade - que o efeito ocorreu. Ou seja, apesar 

da previsibilidade temporal não ser suficiente para causar o intentional binding, ela também é 

necessária.  

Em nossos experimentos, não encontramos uma modulação da latência do beep em 

condições Sem Ação, enquanto que outros estudos já mostraram que uma recalibração 

temporal pode ocorrer após exposição repetida a estímulos temporalmente assincrônicos 

(FUJISAKI et al., 2004; VROOMEN et al., 2004; STETSON et al., 2006; KEETELS; 

Figura 13: Média ± EP dos Pontos de Simultaneidade Subjetiva (PSS) e Sigma encontrados nas diferentes 

condições experimentais do Experimento 1C. Valores negativos do PSS indicam que o flash era 

apresentado antes. 
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VROOMEN, 2008). Uma possibilidade para a diferença de resultados entre nossos 

experimentos e dados da literatura é o período de exposição aos estímulos. Em experimentos 

de recalibração temporal, o voluntário é exposto a um número maior de apresentações para a 

adaptação (aproximadamente 240 vezes) enquanto em nossos experimentos a exposição era de 

apenas 20 apresentações. Porém, isso não invalida nossos resultados, já que nas condições 

Ação esse tempo de exposição foi suficiente para gerar um intentional binding. Ou seja, na 

presença da ação, a recalibração entre os dois eventos (neste caso da ação e consequência) foi 

mais acentuada do que na ausência da ação motora. 

Mas será que realmente existe uma maior aprendizagem ocorre na presença da ação 

motora? Diversos resultados apoiam essa possibilidade. Nos anos 60, Richard Held realizou 

uma série de experimentos – que se tornaram clássicos – para investigar o papel de 

movimentos voluntários no desenvolvimento da percepção de profundidade e na plasticidade 

do sistema visual. Sua principal conclusão foi que o efeito de adaptação depende da 

correlação que o SNC estabelece entre os movimentos voluntários com as consequências 

sensoriais dessas ações (HELD; FREEDMAN, 1963; HELD, 1965). Mais recentemente, em 

um experimento realizado por Stetson et al. (2006), um atraso fixo foi injetado entre as ações 

dos participantes (apertar de uma tecla) e as consequências sensoriais (flashes). Após os 

voluntários se adaptarem a esse atraso, flashes apresentados logo após a ação eram 

frequentemente percebidos como ocorrendo antes que a ação em si, muito semelhante aos 

achados clássicos de recalibração temporal. Seus resultados revelaram ainda o efeito era mais 

forte quando os sujeitos ativamente apertam a tecla (aproximadamente de 44ms), em 

contraposição a condições quando a tecla se movia automaticamente e tocava no dedo dos 

voluntários (aproximadamente de 16ms). De acordo com os autores, e em concordância com 

nossos resultados, uma interação ativa com o mundo é um poderoso mecanismo para 

recalibração de julgamentos temporais (STETSON et al., 2006; EAGLEMAN, 2008).  

 

2.5.6.2 Intentional binding e atenção temporal 

Os nossos resultados sugerem que a relação entre intentional binding e atenção temporal 

não é direta. Em um primeiro momento, nossos resultados vão contra a idéia de o intentional 

binding ser exclusivamente devido à atenção temporal. Caso essa hipótese fosse correta, seria 

esperada uma modulação também nas condições Sem Ação. Por outro lado, os resultados 

encontrados com a presença da ação se assemelham com resultados clássicos de atenção 

temporal. Por exemplo, no trabalho já citado de Miniussi et al. (1999), uma pista indicava com 
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80% de validade o instante mais provável no qual o alvo seria apresentado. Os possíveis 

intervalos entre pista e alvo eram de 600 ou 1400ms. Assumindo que os TR sejam medidas 

diretas da latência perceptiva do estímulo, os resultados de Miniussi et al. (Figura 4B) 

mostraram que: (1). Quando a pista era válida, o alvo tinha uma menor latência perceptiva 

quando apresentado após o intervalo curto; (2) Quando a pista era inválida, a latência do alvo 

aumentava em intervalos curtos; (3) Para intervalos longos, a latência do alvo não era 

influenciada significativamente pela pista. Ora, esse padrão de resultados é muito semelhante 

aos resultados encontrados por nós nas condições Ação do Experimento 2: (1). Quando o beep 

era previsível e apresentado logo após o marcador temporal (ação) sua latência diminuiu; (2). 

Em condições de menor previsibilidade (Intervalo Aleatório), a latência do beep aumentava 

para intervalos curtos; (3). Para intervalos longos, a previsibilidade do beep não alterou de 

maneira significativa sua latência. Obviamente, existem inúmeras diferenças entre nosso 

experimento e o de Miniussi et al. (1999). Porém, estamos apenas chamando a atenção para 

uma semelhança que sugere mecanismos em comum entre o intentional binding e a atenção 

temporal.  

2.6 Experimento 2. O papel da causalidade no intentional binding 

2.6.1 Objetivos 

Alguns autores têm proposto que o intentional binding pode ser um caso específico de 

um efeito mais amplo, nomeado por eles de causal binding (EAGLEMAN; HOLCOMBE, 

2002; BUEHNER; HUMPHREYS, 2009; BUEHNER, 2010). Por exemplo, segundo 

Eagleman e Holcombe (2002), a relação causal entre a ação e a consequência é o fator crucial 

para o efeito surgir. De fato, fatores que diminuem a relação causal entre ação e consequência 

também diminuem o intentional binding. Em uma série de trabalhos, Moore et al. modularam 

a sensação de causalidade entre ação motora e consequência por meio de diferentes 

manipulações, como a contingência entre ação e consequência. Seus resultados mostram que o 

intentional binding depende diretamente da relação causal entre ação e consequência 

(MOORE; HAGGARD, 2008; MOORE et al., 2009; MOORE; WEGNER; HAGGARD, 

2009).   

Um estudo recente de Buehner e Humphreys (2009) mostrou que a relação causal entre 

a ação e consequência é mais importante do que a intencionalidade para o efeito ocorrer. Em 

seus experimentos, duas condições experimentais eram semelhantes em nível de 
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intencionalidade, mas diferentes na conexão causal entre ação e consequência. De maneira 

resumida, em uma condição experimental o voluntário aprendia que existia uma relação 

causal entre sua ação e um flash. Em outra condição, o voluntário não possuía essa fase de 

aprendizado. Os resultados indicaram que apenas quando o voluntário passava por esta fase de 

aprendizagem que o intentional binding ocorria (BUEHNER; HUMPHREYS, 2009).  

Porém, até o momento, os experimentos que exploraram a dicotomia 

intenção/causalidade não foram capazes de dissociar causalidade e ação voluntária. Por 

exemplo, todas as condições experimentais do trabalho de Buehner e Humphreys (2009) 

envolviam uma ação voluntária. Por isso, pode estar ocorrendo novamente uma confusão 

entre as condições necessárias e suficientes para o intentional binding. Os resultados de 

Buehner e Humphreys (2009) sugerem que a ação motora não é suficiente para gerar o efeito, 

porém, não podemos concluir que ela não é também necessária. A mesma confusão ocorre 

para a causalidade: até o momento sabemos que ela é condição necessária para o efeito, mas 

não existem resultados que justifiquem ela ser condição suficiente. Portanto, o objetivo do 

presente experimento é investigar a relação entre ação motora, causalidade e intentional 

binding. 

2.6.2 Intentional binding e percepção de duração de intervalos 

Como citado anteriormente, a maioria dos trabalhos que estudaram o intentional binding 

tem utilizado como metodologia o ―Relógio de Libet‖. Porém, para o Experimento 4, 

utilizamos um método que tem ganhado crescente credibilidade para se estudar este efeito: 

estimativas temporais (ENGBERT et al., 2007; ENGBERT; WOHLSCHLAGER; 

HAGGARD, 2008; HUMPHREYS; BUEHNER, 2009; WENKE; HAGGARD, 2009). Neste 

tipo de experimento, a tarefa do voluntário é simplesmente estimar verbalmente quanto tempo 

passou entre dois eventos (WEARDEN; LEJEUNE, 2007; WEARDEN et al., 2007).  

De maneira geral, os trabalhos têm mostrado que intervalos entre ações motoras e 

consequências sensoriais são percebidos como mais curtos do que intervalos entre dois 

estímulos (ENGBERT et al., 2007; ENGBERT; WOHLSCHLAGER; HAGGARD, 2008; 

HUMPHREYS; BUEHNER, 2009; WENKE; HAGGARD, 2009). Além disso, alguns 

trabalhos compararam condições de ação motora voluntária e involuntária (nas condições 

involuntárias o sujeito encaixava seu dedo em uma alavanca controlada pelo computador). Os 

resultados indicaram que nas condições onde a ação motora era voluntária, o intervalo entre a 
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ação e a consequência sensorial era percebido como menor do que na condição involuntária 

(ENGBERT et al., 2007; ENGBERT; WOHLSCHLAGER; HAGGARD, 2008).  

2.6.3 Causalidade e percepção temporal 

Um dos maiores responsáveis por trazer a percepção de causalidade de volta para o 

estudo científico, na década de 1940, foi Albert Michotte (para uma breve introdução sobre a 

vida e obra de Michotte ver WAGEMANS; VAN LIER; SCHOLL, 2006). O estímulo mais 

utilizado por ele em seus estudos foi o ―launching effect” (MICHOTTE, 1963).  Neste 

estímulo, um objeto A se move em direção a outro objeto parado B até ficarem adjacentes, 

neste momento A pára e B começa a se mover. A observação fundamental de Michotte é que 

estes estímulos geram uma forte sensação de causalidade.  

Desde os trabalhos iniciais de Michotte, diversos estudos têm investigado fatores que 

aumentam ou diminuem a sensação de causalidade entre dois eventos (para uma revisão ver 

SCHOLL; TREMOULET, 2000). Entre estes fatores, está a contiguidade temporal entre dois 

eventos: geralmente quanto maior o intervalo entre causa e consequência, menor a sensação 

causal entre os eventos (BUEHNER; MAY, 2003; GUSKI; TROJE, 2003; BUEHNER; MAY, 

2004; BUEHNER, 2005; YOUNG; ROGERS; BECKMANN, 2005). Entretanto, poucos 

estudos investigaram a relação contrária: como a causalidade influência a percepção temporal. 

Caso um causal binding realmente exista, então a percepção de causalidade também deve 

influenciar o intervalo estimado entre dois eventos.  

2.6.4 Experimento 2 

2.6.4.1 Participantes 

Dezesseis voluntários participaram deste experimento (9 homens e 7 mulheres, com 

idades entre 18 e 28 anos, todos destros). Eles eram voluntários de graduação e pós-graduação 

da USP e possuíam acuidade visual normal ou corrigida, bem como condições gerais de saúde 

compatíveis com a realização do experimento. Eles preencheram um Termo de Anuência e 

um questionário de avaliação geral e eram informados sobre o tipo de experimento e 

respectivos procedimentos, mas não sobre os objetivos específicos do experimento. 
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2.6.4.2 Procedimento Experimental 

Cada apresentação começava com a apresentação de dois discos de raio de 0.35
o
 (Figura 

14). Nas condições Colisão, o disco da esquerda movia-se em direção ao centro da tela com 

uma velocidade de 12
o
/s e parava ao lado ao disco central. Após 200ms (intervalo Curto) ou 

300ms (intervalo Longo) o disco central iniciava seu movimento para a direita com a mesma 

velocidade do disco anterior. Em condições Sem colisão, ambos os discos eram apresentados 

no centro da tela encostados um ao outro. O disco da esquerda começava seu movimento para 

a esquerda até encostar na linha branca. Após 200ms (intervalo Curto) ou 300ms (intervalo 

Longo) o disco central iniciava seu movimento para a direita com a mesma velocidade que o 

disco anterior. O objetivo desta configuração de estímulos era comparar duas condições 

experimentais onde houvesse uma diferença na sensação de causalidade devido a distribuição 

espacial dos estímulos (YOUNG; FALMIER, 2007). Cabe ressaltar que nos dois casos o 

voluntário sabia onde e quando o disco ia parar (ao lado do disco central em condições 

Colisão e ao lado da linha branca em condições Sem colisão).  

Adicionalmente, em alguns blocos experimentais o movimento do disco esquerdo era 

controlado por meio de uma ação voluntária. Nestes blocos, chamados de Ativo, o sujeito 

controlava o movimento do disco esquerdo por meio dos botões do mouse. O voluntário 

controlava o sentido do movimento do disco (esquerda ou direita) e o movimento em si, já que 

o disco só se movia caso um dos botões do mouse estivesse pressionado. Em blocos Passivo 

os discos se moviam sem controle voluntário do participante.  

Assim, nosso experimento continha condições onde os dois eventos possuíam uma 

relação: (1). Causal sem a presença da ação do sujeito (Passivo-Colisão); (2). Não causal e 

Figura 14: Representação esquemática dos estímulos utilizados no Experimento 2. 
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sem a ação do sujeito (Passivo-Sem colisão); (3). Causal com ação do sujeito (Ativo-Colisão); 

(4). Não causal, mas com ação do sujeito (Ativo-Sem colisão).  

Cada voluntário realizava duas tarefas experimentais em sessões diferentes: julgamento 

de causalidade e estimativa temporal. Nas tarefas de julgamento de causalidade, os 

voluntários eram instruídos a avaliarem, no final de cada apresentação, o grau em que o disco 

da esquerda causou o movimento do disco da direita utilizando uma escala de 0 a 10. Na 

tarefa de estimativa temporal, os voluntários estimavam, ao final de cada apresentação, o 

intervalo entre o fim do movimento do primeiro disco e o início do movimento do segundo. 

Os participantes eram informados que o intervalo entre o fim do movimento do primeiro 

estímulo e o início do movimento da segundo eram aleatórios e as únicas informações dadas 

ao voluntário era que o intervalo nunca seria menor que 1ms nem maior que 999ms. O sujeito 

era também estimulado a dar estimativas mais precisas possíveis, evitando usar sempre 

números redondos como 300, 400 etc. Não era dado nenhum tipo de treino antes do 

experimento
4
. Cada combinação de [Ativo vs. Passivo] X [Colisão vs. Sem colisão] X [Curto 

vs. Longo] era apresentada 10 vezes na tarefa de julgamento de causalidade e 25 vezes na de 

estimativa temporal. Metade dos voluntários começou a sessão experimental com a tarefa de 

julgamento de causalidade, enquanto a outra metade com a tarefa de estimativa temporal. As 

condições experimentais dentro de cada uma dessas tarefas eram aleatorizadas entre os 

participantes. 

2.6.4.3 Resultados 

A mediana de cada condição experimental era calculada por participante. Assim, cada 

voluntário tinha ao final do experimento 8 medianas por tarefa. A Figura 15 mostra a média 

desses valores para as duas tarefas. Os dados de julgamento de causalidade foram submetidos 

a uma ANOVA de medidas repetidas com os fatores [Ativo vs. Passivo], [Colisão vs. Sem 

colisão] e [Curto vs. Longo] como fatores intra-sujeitos e ordem das tarefas (Julgamento de 

causalidade vs. Estimativa temporal) como fator entre sujeitos.  

Como pode ser observado na Tabela 4, foi encontrado um efeito significativo apenas 

para [Curto vs. Longo] e [Colisão vs. Sem colisão]. Como esperado, os resultados sugerem 

que intervalos mais curtos e a colisão entre os discos resultaram em uma sensação maior de 

causalidade entre os eventos. A presença da ação voluntária não interferiu nos julgamentos.  

                                                 
4
 Estas instruções foram baseadas em outros experimentos que utilizaram a mesma metodologia (ENGBERT et 

al., 2007; ENGBERT; WOHLSCHLAGER; HAGGARD, 2008; HUMPHREYS; BUEHNER, 2009; MOORE et 

al., 2009; MOORE; WEGNER; HAGGARD, 2009; WENKE; HAGGARD, 2009) 
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Figura 15: Média ± EP dos julgamentos de causalidade e das estimativas temporais do Experimento 2. As barras 

de erros na tarefa de Estimativa temporal sugerem existir uma alta variabilidade em como os sujeitos 

utilizam a escala de tempo. Porém, isso não afeta a consistência de como as manipulações 

experimentais afetaram os julgamentos temporais. 

 

Os dados de estimativa temporal foram submetidos a uma ANOVA de medidas 

repetidas semelhante à utilizada para a análise anterior. Como esperado, também foi 

encontrado um efeito significativo de [Curto vs. Longo], sugerindo que os voluntários 

estimavam os intervalos de 300ms como mais longos do que os de 200ms. Foi encontrado 

também um efeito significativo de [Colisão vs. Sem colisão] e uma interação entre [Ativo vs. 

Passivo] X [Colisão vs. Sem colisão]. Um teste post hoc (Tukey’s HSD) foi realizado e 

indicou que a condição Ativa-Colisão era significativamente menor que as outras três 

condições (p<0,05).  

Foi encontrada também uma interação significativa de Ordem X [Curto vs. Longo]. 

Como pode ser observado na Figura 16 essa interação sugere que voluntários que começaram 

com a tarefa de Julgamento de causalidade sofreram um maior efeito de [Curto vs. Longo] nas 

estimativas temporais. Possivelmente a tarefa de Julgamento de causalidade serviu de treino 

para esses voluntários que passaram a discriminar melhor os intervalos longos e curtos. 

Porém, de maior importância, não foi encontrada nenhuma outra interação significativa de 

Ordem, sugerindo que os efeitos da ação e da causalidade não dependem de treino. 



47 

 

Tabela 4 – Resultados da ANOVA de medidas repetidas. Efeitos significativos (p<0,05) estão indicados com 

asterisco. 

Julgamento de Causalidade 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 
DF 

Den 
DF 

F Value Pr > F 

Ativo vs. Passivo 1 14 0,18 0,67 

Colisão vs. Sem colisão 1 14 11,99 <0,01* 

Curto vs. Longo 1 14 29,09 <0,01* 

Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão 1 14 0,81 0,38 

Ativo vs. Passivo*Curto vs. Longo 1 14 0,73 0,40 

Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 0,26 0,61 

Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 3,60 0,08 

Ordem 1 14 2,72 0,12 

Ordem*Ativo vs. Passivo 1 14 0,04 0,85 

Ordem*Colisão vs. Sem colisão 1 14 0,05 0,83 

Ordem*Curto vs. Longo 1 14 0,06 0,81 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão 1 14 0,04 0,85 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Curto vs. Longo 1 14 2,47 0,14 

Ordem*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 0,01 0,91 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 1,30 0,27 

Estimativa Temporal 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 
DF 

Den 
DF 

F Value Pr > F 

Ativo vs. Passivo 1 14 1,96 0,18 

Colisão vs. Sem colisão 1 14 4,63 0,05* 

Curto vs. Longo 1 14 25,59 <0,01* 

Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão 1 14 6,08 0,03* 

Ativo vs. Passivo*Curto vs. Longo 1 14 0,01 0,92 

Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 0,07 0,79 

Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 2,26 0,15 

Ordem 1 14 0,15 0,70 

Ordem*Ativo vs. Passivo 1 14 0,33 0,57 

Ordem*Colisão vs. Sem colisão 1 14 0,67 0,43 

Ordem*Curto vs. Longo 1 14 7,78 0,01* 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão 1 14 0,90 0,36 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Curto vs. Longo 1 14 0,01 0,92 

Ordem*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 0,05 0,83 

Ordem*Ativo vs. Passivo*Colisão vs. Sem colisão*Curto vs. Longo 1 14 1,90 0,19 

 



48 

 

2.6.5 Discussão 

2.6.5.1 O efeito da causalidade sobre a percepção temporal 

Nossos resultados indicaram uma dissociação entre os fatores que modulam a percepção 

de causalidade e os fatores que modulam estimativas temporais. Nos julgamentos de 

causalidade, a duração do intervalo entre os eventos e a configuração espacial dos estímulos 

modularam as respostas, concordando com resultados da literatura (YOUNG; ROGERS; 

BECKMANN, 2005; YOUNG; FALMIER, 2007). A presença da ação voluntária, por sua 

vez, não influenciou os julgamentos de causalidade. Já na tarefa de estimativas temporais, os 

intervalos também influenciaram a resposta. Porém, para que existisse um intentional binding, 

ambos os fatores - ação voluntária e colisão - precisavam estar presentes.  

Esses resultados sugerem que nem a ação voluntária e nem uma alta causalidade entre 

dois eventos são condições suficientes para gerar uma aproximação temporal entre eles; os 

dois fatores são condições necessárias para o fenômeno. Estudos anteriores haviam mostrado 

que a presença de uma ação voluntária não era suficiente para gerar o efeito e que uma relação 

causal entre ação e consequência precisava existir (BUEHNER; HUMPHREYS, 2009; 

MOORE et al., 2009; MOORE; WEGNER; HAGGARD, 2009).  Porém, nossos resultados 

mostram, pela primeira vez, que apenas uma relação causal entre os dois efeitos também não é 

o suficiente para gerar o intentional binding: a colisão entre os estímulos gera uma forte 

sensação de causalidade entre os eventos, mas a aproximação temporal só ocorre quando 

sujeito está ativamente envolvido produzindo a causa.  

Figura 16: Interação de Ordem*Curto vs. Longo encontrado no Experimento 4. Barras de erro representam  

intervalos de confiança de 0.95. 
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O fato de nenhum destes dois fatores serem capazes de isoladamente gerar um 

intentional binding excluí diversas possibilidades. Por exemplo, poderia ser argumentado que 

o efeito é resultado da utilização de diferentes marcadores temporais nas condições Ativas e 

Passivas: enquanto na condição Passiva o sujeito utiliza apenas informações dos estímulos 

para estimar o intervalo entre eles, nas condições Ativas o sujeito pode utilizar uma 

combinação de informação motora e/ou sensorial. Porém, caso isso fosse verdade, seria 

esperado um intentional binding em todas as condições Ativa e não exclusivamente nas 

condições Ativa-Colisão. Uma segunda possibilidade, sugerida por Eagleman e Holcombe 

(2002) seria que o intentional binding ocorre na presença da ação voluntária porque as 

pessoas têm mais certeza que eventos nos quais elas têm controle são causalmente 

relacionados. Entretanto, nossos resultados sugerem que causar um evento (no caso o 

movimento do segundo disco) não aumenta o julgamento de causalidade entre eles. 

 

2.6.5.2 Causalidade e previsibilidade 

Nossos resultados complementam a discussão do capítulo anterior, sobre previsibilidade 

temporal e intentional binding. No Experimento 1, o voluntário julgava, de maneira indireta, o 

intervalo entre dois eventos: (A) Ação motora/desaparecimento do PF e (B) Beep. Na 

discussão anterior, focamos na previsibilidade do evento (B), porém, não podemos esquecer 

que a previsibilidade do evento (A) também pode influenciar a percepção do intervalo. 

Levando isso em consideração, podemos perceber que a natureza dos intervalos a serem 

comparados em condições Ação e Sem ação do Experimento 1 eram essencialmente 

diferentes. Em condições Sem Ação, o evento (A) era o desaparecimento do PF, que ocorria 

entre 1000ms e 2000ms após seu aparecimento e, por isso, era sempre imprevisível. Nas 

condições Ação, o evento (A) era a própria ação do voluntário, que, em teoria, pode ser 

considerada previsível. O maior intentional binding ocorreu justamente nas condições Ação-

Fixo-Curto, quando os dois eventos a serem julgados eram altamente previsíveis. Todas as 

outras condições possuíam um grau menor de previsibilidade: em condições Sem ação o 

momento de ocorrência do primeiro evento era aleatório; em condições Intervalo Aleatório o 

momento do segundo evento era aleatório; e mesmo em condições Ação-Fixo-Longo, pode ser 

argumentado que a precisão ao se estimar um intervalo de 600ms é menor do que estimar um 

intervalo de 300ms, por isso o beep era menos previsível do que em condições Ação-Fixo-

Curto. Assim, novamente o intentional binding poderia ser reduzido a uma questão de 

previsibilidade temporal.  
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Porém, os resultados do Experimento 2 vão contra essa argumentação. No presente 

experimento, o intervalo a ser julgado era entre os eventos: (A). Parar do primeiro disco e (B). 

Início do movimento do segundo disco. A previsibilidade destes dois eventos era semelhante 

em todas as condições experimentais. Mesmo em condições Passiva, o voluntário sabia 

exatamente quando e onde o primeiro evento iria ocorrer. Uma semelhança experimental 

ainda maior ocorria entre as condições Ativo-Colisão e Ativo-Sem colisão, onde a 

previsibilidade do primeiro e segundo evento era idêntica em ambas as condições. Mas, 

mesmo assim, o intentional binding ocorreu somente na condição Ativo-Colisão, fortalecendo 

novamente a ideia de que intentional binding não é causado exclusivamente por uma 

previsibilidade temporal.  

2.7 Discussão da Parte 1 

2.7.1 Considerações gerais 

Como citado no início deste trabalho, a explicação original para o intentional binding é 

que este efeito é resultado de uma atividade cognitiva específica de nosso sistema nervoso 

central, que tem como objetivo aproximar as representações conscientes de eventos sensório-

motores que circundam ações voluntárias (HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002).  

O nosso principal argumento para questionar essa proposta era a escassez de dados que 

possibilitassem uma comparação adequada com outras modulações conhecidas na literatura. 

Por isso,  tentamos comparar o intentional binding com outros fenômenos, como recalibração 

temporal, modulações por previsibilidade temporal e por causalidade. Curiosamente, nossos 

dados indicaram que nenhuma das modulações investigadas por nós gerou resultados 

semelhantes ao intentional binding.  

Entretanto, a explicação de Haggard ainda nos parece teleológica no sentido de propor 

um mecanismo específico que tem como função aproximar ações e consequências. Nesta 

sessão, temos como objetivo discutir outras possíveis explicações para o efeito. 

2.7.2 Intentional binding e a modulação de latências perceptivas 

O intentional binding é caracterizado pela aproximação temporal de uma ação e sua 

consequência sensorial. Porém, essa aproximação pode ocorrer em diferentes estágios do 

processamento. A primeira possibilidade é a consequência sensorial ser processada mais 

rapidamente e, por isso, a sensação de aproximação entre os dois eventos (EAGLEMAN; 
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HOLCOMBE, 2002; BALDO; CRAVO; HADDAD, 2007). Nesta visão, a ação motora 

modula a latência perceptiva do estímulo sensorial. Uma segunda possibilidade, relacionada 

com a proposta original de Haggard, é o intentional binding ser uma modulação da 

representação do intervalo entre a ação motora e consequência. Neste caso, a modulação 

ocorre na representação do intervalo em si e a ação motora não afeta necessariamente 

latências perceptivas (HAGGARD et al., 2002; HAGGARD; CLARK; KALOGERAS, 2002).  

Experimentos com estimativas temporais – como nosso Experimento 2 – não 

conseguem diferenciar entre estes dois mecanismos (ENGBERT et al., 2007; ENGBERT; 

WOHLSCHLAGER; HAGGARD, 2008; HUMPHREYS; BUEHNER, 2009). Mesmo nos 

experimentos originais com o ―Relógio do Libet‖ a distinção entre a modulação de latências 

perceptivas ou do intervalo não é evidente (HAGGARD et al., 2002; HAGGARD; CLARK; 

KALOGERAS, 2002; HAGGARD; CLARK, 2003; WOHLSCHLAGER et al., 2003; 

HAGGARD, 2005; MOORE et al., 2009). Pode ser argumentado que a decisão de onde estava 

o ponteiro do relógio quando determinado evento ocorreu sofra influências tanto da latência 

perceptiva do estímulo quanto de vieses de resposta ou cognitivos (HAGGARD et al., 2002). 

Entretanto, em nosso Experimento 1, por termos utilizado um método de julgamento de 

simultaneidade entre eventos, a influência de um viés de resposta sobre os dados é pequena 

(ZAMPINI; GUEST; SHORE, 2005; VAN EIJK et al., 2008). Neste sentido, nossos 

resultados sugerem que a ação motora é ao menos capaz de modular latências perceptivas. 

Isso não significa que o intentional binding possa ser resumido a este mecanismo. Vale 

lembrar que este efeito se caracteriza não somente pela aproximação da consequência 

sensorial à ação motora, mas também pela aproximação da ação motora à consequência 

sensorial. Apesar da aproximação da consequência à ação ser quantitativamente maior do que 

da ação à consequência (HAGGARD et al., 2002), essa segunda aproximação – que não pode 

ser explicada por uma modulação de latências – ainda é relevante ao efeito.   

Assim, tem sido cada vez mais aceito que tanto a modulação de latências perceptivas 

quanto a modulação do intervalo em si estejam presentes em quase todos os experimentos e o 

grau de influência de cada mecanismo depende da tarefa em si (CRAVO; CLAESSENS; 

BALDO, 2009; HUMPHREYS; BUEHNER, 2009; HUMPHREYS; BUEHNER, 2010; 

CRAVO; CLAESSENS; BALDO, in press).  
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2.7.3 O conceito de cópia eferente 

O principal achado de nosso trabalho é o papel que a ação tem sobre a percepção de 

tempo. Nossos resultados indicam que causar um estímulo voluntariamente faz com que ele 

seja percebido como ocorrendo antes do que outros estímulos. Nenhuma outra manipulação 

testada por nós foi capaz de gerar uma modulação quantitativamente semelhante (STETSON 

et al., 2006; EAGLEMAN, 2008). 

Diversos achados sugerem haver diferenças entre estimulação externa e estimulações 

causadas por nós mesmos. Bays et al. (2005) e Tsakaris e Haggard (2003), com diferentes 

metodologias, mostraram que uma pressão na pele é sentida como mais fraca quando causada 

pelo próprio sujeito. Segundo estes autores, isso pode ser devido a mecanismos que prevêem 

as consequências sensoriais de ações voluntárias e as atenuam. De fato, essa idéia não é algo 

novo na história da fisiologia. Em 1950, Roger Sperry (1950) propôs que ao enviar um 

comando motor à musculatura, as áreas motoras também enviam uma cópia eferente (ou 

descarga corolária) para áreas sensoriais. Por meio desta cópia, o organismo pode diferenciar 

exaferências (entradas sensoriais geradas pelo ambiente externo independentemente dos 

movimentos do organismo) de reaferências (entradas sensoriais que refletem um movimento 

gerado pelo organismo). Nesta visão, uma entrada sensorial que ocorre desacompanhada de 

uma cópia eferente é considerada pelo sistema sensorial uma exaferência. Já uma entrada 

acompanhada de uma descarga corolária é uma reaferência. Assim, a descarga corolária 

fornece uma espécie de sinal de referência, utilizada pelo sistema sensorial para comparação 

de sinais externos (Figura 17). Aparentemente, mesmo organismos mais simples, como 

artrópodes, possuem esse tipo de mecanismo (WEBB, 2004). 

Recentemente, modelos baseados na idéia de cópia eferente têm sido utilizados para 

explicar, por exemplo, o aprendizado sensório-motor. Wolpert (1997) propõe que nosso 

sistema nervoso central contém modelos internos, que representam aspectos de nosso próprio 

corpo e de sua interação com o mundo externo, a fim de aperfeiçoar controle motor e 

aprendizado. Um dos componentes-chave de tais modelos é a cópia eferente, que prevê as 

consequências sensoriais de comandos motores quando movimentos são realizados. Essas 

consequências sensoriais podem então ser canceladas ou atenuadas. Esse processo de re-

aferentação já foi estudado, por exemplo, no controle dos movimentos oculares. Ora, cada vez 

que mexemos os olhos o mundo dá pulos em nossa retina, porém, a sensação que temos é que 

essa mudança se dá suavemente (JEANNEROD, 1994). Outro fenômeno ligado a tal processo 

é a dificuldade que temos em fazer cócegas em nós mesmos (BLACKMORE; WOLPERT; 
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FRITH, 1998), que possivelmente é resultado da atenuação sensorial causada por essas cópias 

eferentes. 

2.7.4 Cópia eferente e intentional binding  

Com base no conceito de cópia eferente e em nossos resultados, surge a questão: o 

intentional binding pode ser consequência deste mecanismo? Cabe ressaltar que a cópia 

eferente atenua a consequência sensorial do estímulo. Esta atenuação parece contraditória 

levando em consideração nossos resultados: um estímulo atenuado pode ser percebido como 

ocorrendo antes do que um estímulo não atenuado? Apesar de contraditório, este parece ser o 

caso. A relação entre atenuação sensorial e intentional binding foi estudada em um trabalho de 

Tsakaris e Haggard (2003). Os autores compararam estímulos táteis causados por uma ação 

voluntária e involuntária. Os resultados indicaram que estímulos causados voluntariamente 

são percebidos como ocorrendo antes (intentional binding) e menos intensos (atenuação 

sensorial).  

Investigando apenas a atenuação sensorial, Sato (2008) encontrou resultados 

semelhantes ao de Tsakaris e Haggard (2003), porém em tons causados por uma ação 

Figura 17: Esquema simplificado de um circuito sensório-motor. O córtex pré-motor e a área motora 

suplementar preparam os comandos motores que são executados pelo córtex motor primário. Uma  

cópia destes comandos motores é enviada para o córtex parietal, onde é utilizada para prever 

consequências sensoriais do movimento 

 Fonte: Modificado de Haggard (2009). 
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voluntária. Além disso, ele mostrou que esta atenuação não pode ser explicada por simples 

previsibilidade temporal do estímulo auditivo. Estudos recentes de EEG sugerem que esta 

atenuação pode ocorrer em processos precoces do processamento auditivo (BAESS et al., 

2009).  

Bays et al. (2005) realizaram uma investigação mais ampla da dinâmica temporal desta 

atenuação sensorial. Eles mostraram que ela ocorre apenas se o estímulo causado pelo 

voluntário for apresentado numa janela temporal específica, centrada no instante no qual a 

ação normalmente produz aquela estimulação. Ou seja, estímulos semelhantes apresentados 

antes ou depois do que era esperado pelo sujeito não eram percebidos como menos intensos. 

Segundo os autores, estes resultados sugerem que a atenuação sensorial é um processo que 

modula especificamente consequências esperadas da ação. Em um estudo semelhante, 

Blackmore et al. (1999) encontraram que a atenuação sensorial depende não somente de uma 

previsibilidade temporal, mas também de uma previsibilidade espacial do estímulo. Utilizando 

estímulos táteis, os autores mostraram que quando o estímulo causado pelo sujeito era 

espacialmente descolado, uma menor atenuação ocorria. Este conjunto de trabalhos sugere 

que a atenuação sensorial decorrente da cópia eferente é um mecanismo altamente específico 

que obedece a uma dinâmica espaço-temporal característica do estímulo causado pela ação. 

Comparando esses resultados com os estudos sobre o intentional binding, é possível 

observar uma semelhança na fenomenologia de ambos. Nos dois casos, apenas uma maior 

previsibilidade temporal do estímulo não é suficiente para gerar o efeito e uma ação motora 

precisa estar presente (SATO, 2008; CRAVO; CLAESSENS; BALDO, in press). A ação, por 

sua vez, é necessária, mas não suficiente: é igualmente necessário que a consequência da ação 

obedeça às expectativas do sujeito. Quando esta expectativa é quebrada ou inexistente, ocorre 

a diminuição tanto do intentional binding (STETSON et al., 2006; MOORE; HAGGARD, 

2008; CRAVO; CLAESSENS; BALDO, 2009; MOORE et al., 2009) quanto da atenuação 

sensorial (BLACKMORE; FRITH; WOLPERT, 1999; BAYS; WOLFPERT; FLANAGAN, 

2005). Esta comparação de resultados sugere que estes efeitos podem compartilhar 

mecanismos em comum.  
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2.8 Conclusões Parte 1 

Nossos resultados sugerem que a ação motora voluntária e uma relação causal entre a 

ação e sua consequência são condições necessárias para o intentional binding. Uma alta 

previsibilidade temporal ou uma relação causal entre dois eventos sem a presença da ação não 

foram suficientes para gerar um efeito semelhante. Estes resultados sugerem que mecanismos 

ligados à preparação e/ou execução motora influenciam a percepção temporal das 

consequências desta ação. 
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3 PARTE 2. O PAPEL DE OSCILAÇÕES DE BAIXA FREQUÊNCIA NA ATENÇÃO TEMPORAL  

3.1 Atenção temporal implícita e explícita 

Como mencionado na primeira parte desta tese, uma série de estudos tem sugerido que 

podemos alocar nossa atenção a instantes específicos no tempo (NOBRE, 2001; NOBRE; 

CORREA; COULL, 2007; COULL; NOBRE, 2008). Apesar do interesse sobre este assunto 

ter aumentado nos últimos anos, o estudo de como a informação temporal pode modular nosso 

desempenho remonta ao início do séc. XX. Em um dos primeiros trabalhos sobre o assunto, 

Herbert Woodrow demonstrou que o intervalo entre um sinal de aviso (Warning Signal - WS) 

e um alvo influencia o tempo de reação a este alvo (WOODROW, 1914). Woodrow encontrou 

que em condições onde intervalos de diferentes durações eram mantidos constantes dentro de 

um bloco experimental, os voluntários respondiam mais rapidamente para alvos apresentados 

após intervalos curtos. Entretanto, quando intervalos de diferentes durações eram 

apresentados dentro do mesmo bloco, o resultado se invertia e o tempo de reação era mais 

curto para intervalos longos (WOODROW, 1914; NIEMI; NAATANEN, 1981; LUCE, 

1986). Este segundo efeito ficou conhecido como “Foreperiod Effect” e é um dos efeitos 

mais estudados na literatura de atenção temporal (NIEMI; NAATANEN, 1981; LOS; KNOL; 

BOERS, 2001; NOBRE; CORREA; COULL, 2007; COULL, 2009). 

 A diminuição dos tempos de reação em função do intervalo é comumente discutida em 

termos de “Hazard rates” – a probabilidade condicional de um evento ocorrer dado que ele 

ainda não ocorreu. Como discutido no início desta tese, um dos exemplos mais comuns deste 

efeito é a largada de uma prova de 100 metros rasos. Após o sinal de prepare-se, os atletas 

sabem que o sinal de largada vai ser dado a qualquer momento. Ora, a cada instante que passa 

e o sinal de largada não é disparado, aumenta a probabilidade do sinal ser disparado em um 

dos próximos instantes. Com isso, o atleta pode aumentar sua preparação motora e disparar 

mais rapidamente. 

A principal diferença entre o “Foreperiod Effect” e os resultados de atenção temporal 

descritos na primeira parte desta tese (Figura 4) reside na utilização da informação temporal 

de maneira voluntária ou não. Em um trabalho recente, Coull e Nobre (2008) propuseram uma 

taxonomia para a literatura de percepção de tempo e atenção temporal (Figura 18). Dentro do 

conceito de atenção temporal, elas propõem uma dissociação entre atenção temporal 

voluntária (endógena) e automática (exógena). Segundo as autoras, a atenção temporal 

endógena ocorre quando a atenção é direcionada voluntariamente a determinado momento por 
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meio de pistas simbólicas (COULL; NOBRE, 2008). Esse tipo de manipulação foi 

amplamente utilizado a partir da década de 1990 nos trabalhos discutidos na primeira parte 

desta tese (MINIUSSI et al., 1999; NOBRE, 2001; CORREA et al., 2006a). 

 

 

A atenção temporal exógena, por outro lado, é estabelecida incidentalmente por meio de 

uma estrutura temporal regular dos estímulos dentro do experimento (COULL; NOBRE, 

2008). Nesta taxonomia, o Foreperiod Effect se encaixa na atenção temporal exógena, já que a 

antecipação ao momento em que o alvo vai ocorrer não se dá de maneira deliberada, mas sim 

devido a uma regularidade temporal aprendida entre o WS e o alvo (COULL; NOBRE, 2008). 

Além do Foreperiod Effect, a atenção temporal exógena ocorre também na presença de 

estímulos rítmicos. Por exemplo, em um experimento de Jones et al. (2002), um tom de 

referência era apresentado no início de cada trial, seguido por uma série de tons (de outra 

frequência) embebidos em um ritmo. Ao final desta série de tons, um tom alvo era 

apresentado dentro ou fora do ritmo da sequência. Os participantes eram instruídos a 

responder se o tom alvo era semelhante ou não ao tom de referência. Foi encontrado um 

desempenho melhor nas apresentações onde o tom alvo era apresentado no mesmo ritmo da 

sequência de tons (JONES et al., 2002). Segundo os autores, este resultado indica que a 

Figura 18: Taxonomia funcional de percepção de tempo e atenção temporal. Informação temporal explícita é 

utilizada em tarefas que exigem uma reprodução motora ou discriminação perceptiva de intervalos 

temporais. Informação temporal implícita ocorre como subproduto da regularidade temporal de uma 

ação motora (emergent timing) ou de estímulos perceptivos (temporal expectations). Expectativas 

temporais podem ser estabelecidas por meio de uma estrutura temporal regular dos estímulos 

(exógena) ou de maneira deliberada por meio de pistas (endógena).  

   Fonte: Modificado de Coull e Nobre (2008). 
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atenção temporal foi sintonizada pelo ritmo e por isso estímulos apresentados dentro daquele 

ritmo foram processados de maneira mais eficiente (JONES et al., 2002). 

Em um estudo relacionado, Mathewson et al. (2010) apresentaram um alvo visual difícil 

de ser detectado. Em diferentes apresentações, este alvo era precedido por uma sequência de 

estímulos visuais (SOA=82ms) como pistas temporais. A atenção temporal era manipulada 

mudando-se o número de pistas temporais que precediam o alvo (nenhuma pista, 2, 4 ou 8) e o 

intervalo entre a última pista e o alvo (32, 59, 82, 107 e 130ms). Foi encontrada uma maior 

acurácia e sensibilidade ao alvo (d‘) quando este era apresentado em fase com as pistas 

temporais (MATHEWSON et al., 2010). Estes resultados apóiam a idéia de que o 

processamento de estímulos pode ser melhorado por sincronização a eventos rítmicos. 

Segundo Mari R. Jones (e dentro do conceito de atenção temporal exógena) nossos recursos 

atencionais têm uma natureza oscilatória que podem se sincronizar a estímulos externos 

(JONES, 1976, 2010). Assim, estímulos apresentados em fase com o oscilador são 

processados mais eficientemente, enquanto que aqueles apresentados fora de fase são 

processados de maneira ineficiente (JONES, 1976, 2010). 

Além destes estudos comportamentais, estudos de eletrofisiologia têm reforçado a idéia 

de que a atividade oscilatória em nosso SNC tem um papel fundamental em processos 

cognitivos (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; BUZSAKI, 2006; FRIES, 2009). Em seres 

humanos, a metodologia mais utilizada para se medir estas oscilações é a eletroencefalografia 

(EEG).  

3.2 Eletroencefalografia (EEG) 

3.2.1 Bases Neurais do EEG 

O primeiro registro de atividade elétrica do cérebro humano foi realizado por Hanz 

Berger (BERGER, 1929). Na época, Berger estava investigando se seres humanos podiam se 

comunicar por meio de telepatia (BUZSAKI, 2006). Apesar de seus resultados não serem 

capazes de confirmar sua teoria, Berger descobriu uma das ferramentas mais importantes em 

neurociências — a eletroencefalografia  (EEG). 

O EEG é uma medida da atividade elétrica contínua do cérebro, registrado no escalpo 

na forma de pequenas flutuações elétricas (LUCK, 2005). Existem basicamente dois tipos de 

atividade elétrica relacionadas a neurônios em nosso sistema nervoso central: potenciais de 

ação e potenciais pós-sinápticos. Na maioria dos casos, eletrodos na superfície do escalpo não 
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são capazes de detectar potenciais de ação devido à velocidade dos disparos e ao alinhamento 

dos neurônios. Quando um potencial de ação é gerado, uma alteração rápida na polaridade do 

potencial de membrana ocorre seqüencialmente ao longo do axônio. Para que as amplitudes 

dos potenciais de ação de neurônios diferentes se somem, eles precisariam disparar 

exatamente ao mesmo tempo. Caso os neurônios disparem com intervalos variáveis entre eles, 

em uma mesma região do espaço, diferenças de potencial negativas e positivas tenderão a se 

cancelar mutuamente, diminuindo assim a amplitude do sinal. Como é improvável que 

neurônios disparem precisamente ao mesmo tempo, potenciais de ação medidos em um 

mesmo eletrodo tendem a se cancelar. 

Os potenciais pós-sinápticos, ao contrário dos potencias de ação, duram tipicamente 

dezenas ou mesmo centenas de milissegundos. Quando um neurotransmissor excitatório é 

liberado na fenda sináptica, o fluxo de íons positivos para dentro do neurônio pós-sináptico 

gera potencial elétrico negativo na região externa da célula. Isso faz com que uma corrente 

também flua para fora do corpo celular do neurônio, gerando uma diferença de potencial 

positiva nesta área. Essa assimetria na distribuição espacial de cargas gera um pequeno dipolo.  

Dipolos gerados por neurônios individuais são relativamente fracos e não podem ser 

medidos no escalpo. As variações de potencial elétrico só podem ser detectadas quando um 

grande número de neurônios com um alinhamento similar em relação ao escalpo se 

hipolarizam ou hiperpolarizam sincronicamente, somando-se vetorialmente a contribuição 

simultânea de vários dipolos orientados paralelamente uns aos outros (LUCK, 2005). Lorente 

de Nó se referiu a este conjunto de neurônios como um open-field (LORENTE DE NÓ, 1947). 

Por outro lado, caso as células estejam dispostas de maneira aleatórias uma as outras, os 

vários dipolos terão orientações também aleatórias, cuja soma vetorial gerará um dipolo 

resultante de pequena magnitude, como ocorre nos closed-fields (Figura 19). Assim, registros 

eletrofisiológicos só podem ser medidos no escalpo como EEG se os dipolos resultantes 

destes open-fields foram intensos o suficiente e tiverem a orientação adequada em relação ao 

eletrodo. No cérebro, a principal fonte destes sinais vêm de neurônios piramidais do córtex.   

Portanto, apesar de o EEG ser considerado uma medida relativamente direta de nosso 

sistema nervoso central, cabe ressaltar que é uma medida enviesada. Além do registro ser 

quase que exclusivamente de atividade cortical, ele ainda sofre uma série de distorções devido 

a anatomia de nosso crânio. A propagação da atividade elétrica de diferentes populações de 

neurônios é influenciada pelos vários elementos da cabeça, como o crânio e o escalpo, que 

possuem diferentes propriedades de condução elétrica. A atividade elétrica segue sempre o 

caminho de menor resistência e por isso pode ser distorcida pela configuração destes 
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diferentes tecidos. Por exemplo, a atividade elétrica tende a se espalhar lateralmente quando 

encontra a alta resistência elétrica do crânio. 

 

 

A dificuldade em estimar de onde vêm os dipolos registrados no escalpo é conhecida 

como o problema inverso (PLONSEY, 1963; LUCK, 2005).  Para se entender melhor este 

problema, é útil considerarmos antes o problema direto. O problema direto consiste em 

calcular a distribuição dos potencias elétricos no escalpo dadas as fontes conhecidas de 

atividade elétrica no cérebro. Sabendo-se a distribuição dos dipolos elétricos no cérebro e as 

propriedades físicas dos meios (crânio, meninges, líquor, escalpo, etc.), é possível calcular-se 

a distribuição de potencias no escalpo, a qual corresponde à única solução possível do 

problema. Porém, o caminho inverso, ou seja, calcular os dipolos geradores sabendo-se 

apenas a distribuição de potenciais no escalpo é um problema solúvel, mas que não apresenta 

solução única, já que o sinal detectado no EEG pode refletir infinitas combinações de dipolos 

geradores (HELMHOLTZ, 1867). 

3.2.2 Registro e processamento do sinal de EEG 

O EEG é comumente registrado em eletrodos dispostos no sistema 10-20 ou na versão 

estendida 10-10 (AEEGS, 1991; OOSTENVELD; PRAAMSTRA, 2001). Estas disposições 

consistem em posicionar os eletrodos em pontos utilizando porcentagens de distâncias 

cranianas (Figura 20). Além dos eletrodos no escalpo, são ainda usados eletrodos oculares 

(para registro de movimentos oculares e piscadas) e eletrodos de referência.  

Figura 19: Representação de correntes elétricas gerada por grupos de neurônios com diferentes alinhamentos.   

Fonte: Modificado de Lorente de Nó (1947). 
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Durante o registro, o potencial de cada eletrodo é comparado com o potencial de uma 

referência. Idealmente, a referência deveria ser posicionada em um ponto não afetado por 

atividades elétricas relacionadas à tarefa, permitindo que o ruído elétrico externo seja 

removido dos outros eletrodos. Diferentes referências já foram testadas, como nariz, 

mastóides, queixo e até dedo do pé (LUCK, 2005). Entretanto, não existe uma referência 

neutra ideal e a atividade diferencial entre dois eletrodos vai sempre refletir a atividade de 

ambos. Um dos pontos mais importantes na escolha da referência é evitar eletrodos 

enviesados em relação a um dos hemisférios. Uma prática comum é de combinar 

matematicamente os eletrodos posicionados nos dois mastóides usando como referência a 

média destes dois.  

O primeiro passo na análise de dados é a remoção de artefatos. Estes artefatos são 

comumente causados por ruído elétrico no ambiente ou por fatores fisiológicos, como 

piscadas, movimentos oculares e atividade muscular. A piscada consiste primariamente de 

uma deflexão monofásica de 50-100 μV  com uma duração típica de 200-400ms. Assim, uma 

das soluções mais comuns é de estabelecer um limiar e remover trechos de registro onde o 

potencial elétrico dos eletrodos oculares ultrapasse este limiar. Outros tipos de artefatos 

podem envolver flutuações elétricas do registro em um ou mais eletrodos. Uma das maneiras 

mais comuns de remover essas flutuações é aplicar filtros no sinal. Filtros podem ser 

utilizados tanto para remover flutuações lentas do registro (Passa-alto) quanto para remover 

Figura 20: Posição e nomenclatura dos eletrodos nos sistemas 10-20 e 10-10. Círculos pretos indicam as posições 

originais do sistema 10-20 e círculos cinza indicam as posições adicionais introduzidas no sistema 10-

10.  

 Fonte: Modificado de Oostenveld e Praamstra (2001). 
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flutuações rápidas (Passa-baixo). É importante ressaltar que os filtros devem ser sempre 

utilizados com cuidado e apenas em frequências que não possuem interesse fisiológico.  

3.2.3 Análise do registro de EEG 

3.2.3.1 Potenciais relacionados ao evento (PRE) 

Após a remoção de artefatos, o EEG pode ser cortado em épocas referentes a algum 

evento de interesse do experimentador. Por exemplo, o sinal pode ser cortado em períodos de 

-300ms a 800ms ao redor da apresentação de um estímulo alvo ou de uma ação motora. 

Normalmente, uma linha de base é subtraída da época. Como o objetivo do experimentador é 

quantificar mudanças na amplitude do sinal relacionadas ao estímulo, é comumente assumido 

que o período pré-estímulo é neutro e representa a atividade basal daquela época. Assim, a 

média deste período pré-estímulo (i.e. -300ms ao momento apresentação do alvo) é calculada 

e subtraída de todos os pontos da época. Como último passo, a média destas épocas é 

calculada (Figura 21). 

Este procedimento amplifica sinais neurais relacionados ao evento de interesse ao 

mesmo tempo em que remove ou minimiza todas as outras fontes de sinal. Deflexões no PRE 

são normalmente chamadas de componentes, ou potenciais, e podem ser descritas em termos 

de sua polaridade, latência e amplitude. O nome de cada componente usualmente descreve se 

ele é uma deflexão positiva ou negativa, seguido de um número para indicar ou a latência do 

componente ou a posição ordinal do pico (i.e. P100 descreve um pico positivo que ocorre 

cerca de 100ms após a apresentação do estímulo). Em termos de interpretação, a latência de 

um PRE nos ajuda a entender qual estágio do processamento aquele componente reflete (i.e. 

componentes precoces são considerados como relacionados a processos perceptuais enquanto 

componentes tardios como relacionados a processos de tomada de decisão). Cabe ressaltar que 

a polaridade de um potencial não reflete o processo ser excitatório ou inibitório e depende 

apenas da posição dos eletrodos ativos e do eletrodo de referência em relação à população 

neural que gerou o sinal (CLARK; FAN; HILLYARD, 1995). 
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A análise do PRE baseada unicamente na polaridade e na latência do componente não 

permite inferências claras sobre os processos cognitivos adjacentes. Atividade registrada em 

uma posição particular do escalpo representa uma somação de atividade gerada por diferentes 

áreas do cérebro, que podem ter diferentes características temporais. Como o cérebro age 

como um volume condutor, a atividade gerada em uma localização específica pode se 

propagar através do cérebro e ser detectada em diferentes eletrodos. Esse efeito é chamado de 

somação espacial. Os sinais também interagem no tempo, resultando na somação temporal. 

Portanto, um PRE não necessariamente representa atividade em um grupo específico de 

neurônios e nem um estágio específico único de processamento. 

3.2.3.2 Análise espectral 

A presença de oscilações no registro de EEG foi notada por Berger em seus primeiros 

experimentos (BERGER, 1929; BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; BUZSAKI, 2006). Essas 

oscilações são geradas principalmente por atividades sincrônicas em conjuntos de neurônios. 

Utilizando uma análise espectral, é possível observar as mudanças na atividade oscilatória do 

cérebro associadas a mudanças no comportamento e funções cognitivas.  

Este tipo de análise abriu a possibilidade de investigar atividade induzida e não somente 

atividade evocada, como no caso dos PRE (TALLON-BAUDRY; BERTRAND, 1999). Uma 

 

Figura 21: Representação esquemática de registro e análise de PRE. (A) O registro de EEG é amplificado e   

armazenado na forma de um traçado continuo com marcações onde eventos de interesse ocorreram. (B) 

O registro é cortado em épocas em torno dos eventos de interesse. (C) A média destas épocas é calculada 

resultando no PRE. 

 Fonte: Modificado de Luck (2005). 
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resposta evocada, oscilatória ou não, é caracterizada por apresentar uma relação temporal fixa 

a determinado evento. Por isso, esta resposta pode ser detectada ao se calcular a média de 

várias épocas. Por outro lado, uma resposta induzida consiste de disparos de atividade 

oscilatória cuja latência pode variar um pouco de apresentação para apresentação. Devido a 

estas pequenas diferenças temporais, esta atividade induzida não é capturada pelos 

procedimentos clássicos de promediação (Figura 22). De fato, vários sinais de EEG não 

possuem uma relação temporal estrita com um evento, e por isso não são representadas em 

PRE. Cabe ressaltar que a maioria do potencias presentes no EEG provavelmente possuem 

aspectos induzidos e evocados pelo evento e que a exata relação entre as duas atividades não é 

totalmente compreendida (MAKEIG et al., 2004). Quantificar atividade neural induzida é 

particularmente interessante para analisar atividade cerebral antecipatória relacionada a 

processos de expectativa. Como o voluntário não sabe o momento exato em que um alvo vai 

ocorrer, pode-se supor a existência de uma pequena variação no momento em que uma 

atividade oscilatória específica vai ocorrer, o que causaria, por sua vez, a impossibilidade de 

se encontrar esta atividade em PRE
5
.  

 

                                                 
5
 Em princípio, o termo PRE (potencial relacionado ao evento) poderia se referir tanto à atividade induzida 

quanto à evocada, já que ambas estão relacionadas ao evento. Entretanto, por motivos históricos, o termo PRE é 

utilizado exclusivamente para a atividade evocada que pode ser detectada por métodos de promediação. 

Figura 22: Representação esquemática de atividade evocada e induzida. Uma resposta evocada (caixas azuis) 

possui a mesma latência e fase em todas as apresentações e por isso pode ser detectada por métodos de 

promediação. Uma resposta induzida (caixas verdes) possui uma pequena variabilidade no momento de 

seu aparecimento. Por isso, ela tende a ser cancelada quando a média entre apresentações é calculada. 

 Fonte: Modificado de Tallon-Baudry e Bertrand (1999). 
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A análise espectral do registro de EEG é baseada na análise de Fourier. De maneira 

geral, a análise de Fourier decompõe um sinal complexo (i.e. EEG) em funções senoidais, 

transformando assim um sinal que era definido no domínio temporal para um sinal definido 

no domínio de frequências (BUZSAKI, 2006; VUGT; SEDERBERG; KAHANA, 2007; 

ROACH; MATHALON, 2008). Um dos problemas de se usar a transformada de Fourier em 

um registro de EEG é de perder a informação temporal do sinal (BUZSAKI, 2006). Uma 

possível solução é realizar a análise em janelas temporais consecutivas e assim ver-se a 

evolução temporal do sinal. Apesar de este recurso resolver parte do problema, outras 

desvantagens surgem ao se utilizar este método: (1) a transformada de Fourier assume que o 

sinal a ser decomposto é estacionário; (2) por trabalhar com uma janela de comprimento fixo, 

diferentes frequências possuirão diferentes resoluções temporais. Para entendermos melhor 

estas duas objeções, consideremos uma análise de Fourier em uma janela de 250ms do 

registro de EEG. Com esta duração, a frequência mais baixa a qual a potência pode ser 

estimada é de 4 Hz, que tem um período de 250ms. Por outro lado, para uma frequência de 40 

Hz (que possui um período de 25ms), esta janela pode conter até 10 ciclos desta oscilação. 

Assim, a estimativa de potência para as frequências mais altas será melhor, já que mais ciclos 

estão presentes no sinal. Por outro lado, como dito anteriormente, um dos pressupostos da 

análise de Fourier é que o sinal a ser analisado é estacionário. Consequentemente, neste 

exemplo é assumido que a potência da frequência de 40 Hz durante todo esse período é 

constante, o que não necessariamente é verdade. Uma solução para ambas as objeções é usar 

métodos tais como as wavelets (VUGT; SEDERBERG; KAHANA, 2007), também chamadas 

de ondaletas (MORETTIN, 1999).  

A transformação contínua de wavelet é um método de decomposição espectral 

conceitualmente similar à análise de Fourier. A principal vantagem deste método para sua 

utilização em registros de EEG é o comprimento do período a ser analisado ser proporcional à 

frequência a ser estimada. Por exemplo, assumindo uma decomposição de wavelet onde cada 

função tem 6 ciclos de duração, a wavelet para a frequência de 4 Hz será de 1000ms, enquanto 

que a wavelet para a frequência de 40 Hz será de 150ms. Essa variação no comprimento do 

período a ser analisado resulta em uma resolução temporal relativamente semelhante para 

todas as frequências analisadas (VUGT; SEDERBERG; KAHANA, 2007; ROACH; 

MATHALON, 2008).  

A decomposição espectral de um sinal complexo resulta em duas medidas ortogonais: 

potência e fase. Medidas de potência descrevem o quanto determinada frequência estava ou 

não presente em determinado trecho do sinal. Por exemplo, dizer que houve um aumento na 
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potência de 10 Hz significa que houve um aumento na presença desta oscilação no sinal
6
. As 

estimativas de fase, por sua vez, podem ser utilizadas para descrever diferentes aspectos do 

sinal, como por exemplo, o Phase Locking Value (PLV, que será discutido adiante). 

Além de informações sobre potência e fase de oscilações, é possível ainda medir a 

relação entre estas duas medidas (Figura 23). Alguns autores propõem que existe uma relação 

hierárquica entre as diferentes oscilações de nosso cérebro (LAKATOS et al., 2005; 

SCHROEDER; LAKATOS, 2009a; HE et al., 2010). Nesta visão, a potência de frequências 

mais altas depende da fase de frequências mais baixas. Como pode ser observado na Figura 

23, as oscilações em 7 Hz acontecem em momentos específicos da fase de 1.5 Hz. Oscilações 

em 40 Hz, por sua vez,  estão correlacionadas a fases específicas do componente de 7 Hz. 

Recentemente, o acoplamento entre fase-potência têm sido associado a uma série de funções 

cognitivas em humanos e primatas não humanos (LAKATOS et al., 2005; CANOLTY et al., 

2006; SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b). 

 

 

3.3 Atividade oscilatória e excitabilidade cortical 

Quando Hanz Berger realizou o primeiro registro de atividade elétrica do cérebro 

humano, uma de suas primeiras observações foi a presença de uma oscilação característica – 

atualmente conhecida como oscilação alfa – que era intensificada quando os participantes 

fechavam os olhos (BERGER, 1929). Nos anos seguintes de sua descoberta, o EEG era visto 

                                                 
6
 Na literatura de EEG os termos sincronização, aumento de amplitude ou aumento de potência são utilizados 

como sinônimos. 

Figura 23: Representação esquemática de acoplamento entre fase e potência. O primeiro traçado (verde) 

representa um registro de EEG comumente observado, onde as oscilações são misturas complexas 

de componentes de diferentes frequências. Os três traçados seguintes ilustram componentes 

individuais nas frequências de 1.5 Hz, 7 Hz e 40 Hz. Neste exemplo existe um forte acoplamento 

entre a fase de frequências mais baixas com a potência de frequências mais altas. 

 Fonte: Modificado de Schroeder e Lakatos (2009a). 
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com uma mistura de interesse e dúvida se aquele sinal registrado por Berger era de fato 

proveniente de atividade cerebral ou de artefatos musculares. Foi apenas após uma série de 

estudos na década de 1930, feitos por Adrian e Mathews, que as descobertas de Berger 

passaram a ser aceitas (ADRIAN; MATTHEWS, 1934a, b). Entre estes experimentos, um dos 

mais importantes era em pacientes trepanados (i.e. pacientes com furos no crânio), onde o 

sinal registrado não era distorcido pelo crânio (ADRIAN; MATTHEWS, 1934a, b). Com isso, 

Adrian e Mathews passaram a acreditar e defender que as oscilações registradas por Berger 

eram provenientes do cérebro e não apenas artefatos. 

O entusiasmo gerado por estas descobertas não durou muito tempo e nas décadas 

seguintes houve uma diminuição no estudo de oscilações no cérebro humano. Um dos 

principais motivos deste desinteresse vinha da crença que as oscilações ocorriam apenas em 

situações quando o cérebro estava ―desconectado‖ do mundo externo, como no caso das 

oscilações alfa quando os participantes fechavam os olhos e das oscilações delta presentes no 

sono (BUZSAKI, 2006). Porém, nas últimas décadas o interesse por oscilações corticais 

voltou a aumentar e uma série de estudos tem mostrado que oscilações neurais em diferentes 

bandas estão relacionadas a diferentes funções cognitivas (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; 

BUZSAKI, 2006; PALVA; PALVA, 2007; LAKATOS et al., 2008; FRIES, 2009; 

SCHROEDER; LAKATOS, 2009b; UHLHAAS; SINGER, 2010). 

As bases fisiológicas destas oscilações ainda não estão totalmente descritas (BUZSAKI, 

2006). Porém, estudos em macacos sugerem que as oscilações presentes nos potenciais de 

campo locais (local field potentials – LFP
7
) refletem a alternância rítmica (e sincrônica) de 

fluxo de corrente para dentro e fora da membrana de populações de neurônios (LAKATOS et 

al., 2005). Em um estudo semelhante, Whittingstall e Logothetis registraram simultaneamente 

atividade multiunitária de neurônios (MUA), LFP e EEG em macacos (WHITTINGSTALL; 

LOGOTHETIS, 2009). Como pode ser observado na Figura 24, os resultados indicaram uma 

correlação significativa entre a atividade multiunitária e oscilações nas bandas delta, teta e 

gama. Além disso, eles encontraram uma maior taxa de disparos em fases específicas da 

oscilação delta (WHITTINGSTALL; LOGOTHETIS, 2009).  

Cabe ressaltar que o registro multiunitário e o LFP/EEG estão medindo respostas 

fisiologicamente diferentes. Enquanto a taxa de disparos multiunitárias está medindo 

potencias de ação, o LFP/EEG mede principalmente potencias pós-sinápticos. Assim, 

                                                 
7
 O LFP é um método invasivo para o registro de atividade de populações neuronais. Teoricamente, os sinais 

captados pelo LFP e EEG têm a mesma origem, entretanto este último é distorcido pelo crânio antes de chegar 

aos eletrodos no escalpo. 
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enquanto a MUA reflete mudanças no potencial de membrana que alcançaram o limiar e 

causaram o disparo dos neurônios, o LFP/EEG pode refletir oscilações subliminares que estão 

apenas modulando a excitabilidade daqueles neurônios. Neste sentido, a correlação entre a 

fase da oscilação delta e da taxa de disparos fica clara. Os neurônios têm uma maior 

probabilidade de dispararem quando sua excitabilidade (refletida na fase das oscilações delta) 

é maior. Como será discutido adiante, esta modulação da atividade neuronal pelas oscilações 

lentas representa um aspecto fundamental do SNC.  

 

Figura 24: (A) Espectro de potência do registro de EEG e atividade multiunitária de uma sessão 

experimental do estudo de Whittingstall e Logothetis (2009). Repare como modulações em 

gama (e.g. 43 Hz) têm uma correlação com a atividade multiunitária enquanto que 

modulações em alfa (e.g. 12 Hz) não possuem esta mesma correlação. (B) Coeficiente de 

correlação entre a potência de diferentes bandas e atividade multiunitária no mesmo 

experimento. As barras representam erro padrão. (C) Oscilação delta presente no registro de 

EEG (traçado vermelho) e atividade multiunitária (traçado preto) de uma apresentação 

experimental. Áreas sombreadas indicam períodos onde a atividade multiunitária excedeu  5 

desvios padrões  de sua atividade média. Esses períodos específicos coincidiram com o  vale 

da oscilação delta.  

 Fonte: Modificado de Whittingstall e Logothetis (2009). 
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Mas, afinal, qual é a vantagem de um conjunto de neurônios estarem sincronizados 

entre si? A idéia básica é que populações neuronais que oscilem sincronicamente têm uma 

comunicação facilitada (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; BUZSAKI, 2006; FRIES, 2009). Por 

exemplo, na Figura 25 podem ser observados três grupos de neurônios, cada um deles 

representado por um círculo. Ao lado, estão representados o LFP destes neurônios (linha 

senoidal) e seus potenciais de ação (linhas verticais). Os potencias de ação podem chegar 

nestes neurônios em seus picos de excitabilidade (setas) e assim causar o disparo destes, ou 

em momentos de baixa excitabilidade (setas sem ponta) onde eles não são capazes de causar o 

disparo. Repare como a sincronização dos dois grupos de neurônios (representados nas duas 

linhas de cima) facilita a comunicação entre eles. Enquanto que a dessincronização entre dois 

grupos (duas linhas de baixo) interfere na comunicação entre eles. 

  

As oscilações presentes nos cérebros dos mamíferos vão de aproximadamente 0,5 Hz a 

500 Hz, mas são comumente classificadas em 5 bandas (Tabela 5): delta (0.5-4 Hz), teta (4-8 

Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 Hz) e gama (> 30 Hz). Apesar desta divisão em bandas, é 

importante ressaltar que as oscilações no sistema nervoso central formam um contínuo onde 

uma banda pode coexistir no tempo e interferir com a outra.  

 

Figura 25:  Representação esquemática de populações neuronais sincronizadas ou não-sincronizadas entre si. 

Fonte: Modificado de Uhlhaas e Singer (2010). 
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Tabela 5 – Organização anatômica e função de quarto das principais bandas de frequências presentes no 

cérebro humano. Modificado de Uhlhass e Singer (2010) 

 

Cada uma destas bandas está relacionada a diferentes funções cognitivas e estão 

presentes em diferentes regiões de nosso sistema nervoso central (UHLHAAS; SINGER, 

2010). Porém, existem alguns princípios básicos que emergem devido a características 

fisiológicas do cérebro. Por exemplo, como a maioria das conexões entre neurônios são locais 

e por causa da velocidade finita de tráfego de informações em nosso cérebro, a sincronização 

de neurônios em oscilações de frequência alta é normalmente restrita a pequenas populações 

de neurônios. Oscilações de frequência mais baixa, por outro lado, podem influenciar um 

número maior de neurônios e assim carregar informações por distâncias maiores em nosso 

SNC (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; BUZSAKI, 2006). Consequentemente, a amplitude de 

oscilações baixas em nosso SNC é maior do que a de oscilações altas. Essa relação entre a 

amplitude de oscilações baixas e altas também representa uma característica importante do 

sistema de oscilações presente em nosso SNC: a densidade espectral do EEG (ou LFP) é 

inversamente proporcional a frequência. Essa relação fica evidente na Figura 26A, onde é 

possível observar a relação quase linear entre o logaritmo da potência e o logaritmo da 

frequência. Esta propriedade é chamada de invariância de escala e está presente não somente 

no sinal de EEG, como também em outros sistemas de oscilações como a bolsa de valores e 

em ondas sísmicas (HE et al., 2010; KAYSER; ERMENTROUT, 2010). 

A presença de invariância de escala em um sistema implica em uma série de 

características nas relações entre as diferentes bandas de oscilações. Por exemplo, nestes 

sistemas, perturbações que ocorrem em frequências mais baixas causam uma cascata de 

dissipação de energia e assim podem modular oscilações mais altas (BUZSAKI; DRAGUHN, 

2004; HE et al., 2010; KAYSER; ERMENTROUT, 2010). Mais especificamente a fase da 

oscilação da frequência baixa pode modular a amplitude da oscilação de frequência mais alta 

(Figura 26B), porém sempre de maneira transitória (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; 

LAKATOS et al., 2005; BUZSAKI, 2006; KAYSER; ERMENTROUT, 2010).  

Frequência Anatomia Função 

Teta (4-7 Hz) Hipocampo, córtex sensorial e 

córtex pré-frontal 

Memória, plasticidade sináptica, 

controle top-down, sincronização a 

longas distâncias 

Alfa (8-12 Hz) Tálamo, hipocampo, formação 

reticular, córtex sensorial e córtex 

motor 

Inibição, atenção, consciência, 

controle top-down e sincronização a 

longas distâncias 

Beta (13-30 Hz) Todas as estruturas corticais, 

núcleos sub-talâmicos, núcleos da 

base, bulbo olfatório 

Atenção, controle motor, seleção 

sensorial e sincronização a longas 

distâncias 

Gama (30-200 Hz) Todas as estruturas cerebrais, retina 

e bulbo olfatório 

Percepção, atenção, memória, 

consciência e plasticidade sináptica 
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No SNC, essa relação entre a fase da oscilação de baixa frequência e potência da 

oscilação de alta frequência é chamada de acoplamento entre frequências e tem sido 

amplamente estudada nos últimos anos (LAKATOS et al., 2005; CANOLTY et al., 2006; 

SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b; CANOLTY; KNIGHT, in press). Funcionalmente, 

imagina-se que este acoplamento entre frequências no SNC pode servir como um mecanismo 

para transferir informação de redes neurais extensas operando em escalas temporais mais 

lentas para redes neurais locais, onde um processamento mais rápido, necessário para uma 

computação mais eficiente, possa ocorrer (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; CANOLTY et al., 

2006; CANOLTY; KNIGHT, in press).   

3.4 Bases neurais da atenção temporal 

3.4.1 Modulação de PRE 

Enquanto trabalhos sobre atenção espacial e intermodal encontram modulações de 

potenciais relacionados a estágios precoces do processamento, como P1 e N1 (HEINZE et al., 

1990; CLARK; FAN; HILLYARD, 1995; LUCK; HILLYARD, 1995; MCDONALD et al., 

2005; VIBELL et al., 2007), a atenção temporal parece modular potenciais mais tardios como 

o P300 e N2 (NOBRE, 2001; CORREA et al., 2006a; HACKLEY, 2009).  

Figura 26:  (A) Espectro de potência hipotético com invariância de escala. Repare na relação inversamente   

proporcional entre o log da amplitude e log da frequência presente no espectro. (B) Exemplo de 

acoplamento entre fase e potência. Os dois painéis superiores (traçados pretos) representam dois 

sinais oscilatórios de diferentes frequências. O painel inferior (traçado cinza) ilustra uma combinação 

entre os dois sinais onde a fase da oscilação mais baixa modula a potência da frequência mais alta. 

Repare como neste exemplo a amplitude da frequência mais alta é maior na fase de /2 da frequência 

mais baixa. 

 Fonte: Figura adaptada de Kayser et al. (2010). 
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A modulação de processos mais precoces, por outro lado, ainda não está bem 

estabelecida. Mesmo em experimentos onde é observado um efeito atencional sobre medidas 

comportamentais relacionadas a processos perceptivos (por exemplo, modulando o d’), este 

efeito não é refletido de maneira consistente nos PRE, ora aumentando, ora diminuindo a 

amplitude de N1 (GRIFFIN; MINIUSSI; NOBRE, 2002; DOHERTY et al., 2005). Por isso, 

alguns autores têm sugerido que o principal foco de modulação da atenção temporal são 

processos perceptivos tardios e processos motores precoces (HACKLEY et al., 2007; 

HACKLEY, 2009). 

Outro potencial que tem sido correlacionado de maneira consistente com expectativa 

temporal é a Variação Contingente Negativa – CNV (WALTER et al., 1964; NIEMI; 

NAATANEN, 1981; LOS; HESLENFELD, 2005; PFEUTY; RAGOT; POUTHAS, 2005). Ao 

contrário da maioria dos PRE, o CNV ocorre em antecipação a momentos de alta expectativa 

temporal. Por exemplo, em procedimentos onde um alvo é apresentado após um sinal de aviso 

(Warning Signal – WS), como nos experimentos envolvendo o Foreperiod Effect, o CNV é 

normalmente encontrado em eletrodos centrais como Cz e CPz e tem sua amplitude acentuada 

(ficando mais negativo) em momentos de alta expectativa temporal, onde o alvo tem uma alta 

probabilidade de ser apresentado (NIEMI; NAATANEN, 1981; TRILLENBERG et al., 2000; 

LOS; HESLENFELD, 2005). Além de ser observado em experimentos de Foreperiod Effect, 

o CNV também pode ser observado em tarefas de atenção temporal endógena, iniciando-se 

após a apresentação da pista simbólica e ficando mais negativo próximo aos momentos de 

possível aparecimento do alvo (MINIUSSI et al., 1999; GRIFFIN; MINIUSSI; NOBRE, 

2001).  

A inclinação do CNV tem sido correlacionada com a duração esperada entre pista e alvo 

(MINIUSSI et al., 1999; TRILLENBERG et al., 2000; LOS; HESLENFELD, 2005; 

PFEUTY; RAGOT; POUTHAS, 2005; PRAAMSTRA et al., 2006). Por exemplo, nos 

experimentos já citados de Miniussi et al., onde uma pista simbólica indicava com 80% de 

probabilidade o momento de ocorrência do alvo, os autores encontraram que o CNV tinha 

uma inclinação menor quando a pista indicava o alvo longo comparado ao alvo curto 

(MINIUSSI et al., 1999). Em um estudo relacionado, Trillenberg et al. (2000) investigaram o 

CNV utilizando o Foreperiod Effect, em experimentos onde o alvo poderia ser apresentado 

1,3s, 1,95s ou 2,6s após o WS. Porém, em diferentes condições experimentais, a probabilidade 

do alvo ser apresentado em cada um destes intervalos era alterada, modificando assim a 

expectativa temporal dos participantes. Os resultados mostraram que a amplitude do CNV 

dependia mais da expectativa de apresentação do alvo do que do intervalo em si 
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(TRILLENBERG et al., 2000). Em um experimento semelhante, Praamstra et al. (2006) 

apresentaram uma série de estímulos (setas apontadas para a direita ou esquerda) com 

intervalos constantes de 1,5s (SOA curto) ou 2,5s (SOA longo) entre eles. Os voluntários 

tinham que responder a cada estímulo indicando a direção que a seta apontava. Porém, o 

último estímulo de cada série tinha um SOA de 1,75s. Ou seja, nos blocos de SOA curto, esse 

último intervalo era mais longo do que o esperado pelos voluntários e nos blocos de SOA 

longo esta intervalo era mais curto que o esperado. Como pode ser visto na Figura 27, a 

inclinação do CNV era maior nos blocos de SOA curto fazendo com que o CNV alcançasse 

sua maior amplitude 1,5s após o último alvo, como esperado devido aos outros SOAs. Nos 

blocos de SOA longo o CNV tinha sua amplitude máxima apenas aos 2s (PRAAMSTRA et 

al., 2006). 

Cabe ressaltar que o CNV parece estar relacionado a processos temporais como um todo 

e não apenas a expectativa temporal. Por exemplo, Pfeuty et al. (2005) realizaram uma tarefa 

de comparação de duração entre intervalo memorizado e um intervalo teste. Os resultados 

mostraram que o CNV registrado durante o intervalo teste tinha seu pico no fim do intervalo 

memorizado, sugerindo que neste caso o CNV possa servir como um marcador de um 

intervalo memorizado (PFEUTY; RAGOT; POUTHAS, 2005).  

Como discutido anteriormente, localizar a fonte espacial de um PRE é difícil por uma 

série de limitações do registro do sinal em si. Porém, experimentos conjuntos de EEG e fMRI 

sugerem que o CNV tem sua principais fontes na área motora-suplementar, córtex anterior 

cingulado e tálamo (NAGAI et al., 2004). Com base em sua localização e modulação, alguns 

autores têm sugerido que o CNV reflita uma antecipação generalizada a momentos de 

Figura 27: CNV registrado no experimento de Praamstra et al. (2006). Repare como a inclinação deste 

potencial - e consequentemente o instante em que sua amplitude chega ao máximo - depende dos  

SOAs dos estímulos anteriores  

 Fonte: Modificado de Praamstra et al. (2006). 
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ocorrência de eventos relevantes a tarefa (TRILLENBERG et al., 2000; PFEUTY; RAGOT; 

POUTHAS, 2005; PRAAMSTRA et al., 2006). 

 

3.4.2 Modulação de atividade oscilatória 

3.4.2.1 Modulação de altas e baixas frequências 

Dado o papel fundamental das oscilações neurais no controle da excitabilidade cortical, 

seria de se esperar que processos atencionais modulassem de alguma maneira esses 

mecanismos. Apesar da maioria dos trabalhos ainda serem sobre atenção espacial, os 

resultados sugerem existir uma relação entre processos atencionais e atividade oscilatória no 

SNC (FRIES et al., 2001; SCHOFFELEN; OOSTENVELD; FRIES, 2005; WOMELSDORF; 

FRIES, 2006; WOMELSDORF et al., 2006; BUSCHMAN; MILLER, 2007; PALVA; 

PALVA, 2007; LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; MATHEWSON et al., 2009; 

SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b).  

Já nos primeiros registros de EEG, Berger observou que as ondas alfa desapareciam em 

condições onde “attention was fully occupied” (BERGER, 1929). Curiosamente, uma série de 

experimentos tem confirmado esta relação entre atenção e dessincronização de alfa 

(WORDEN et al., 2000; FRIES et al., 2001; THUT et al., 2006). Por exemplo, Thut et al. 

(2006) realizaram um experimento registrando EEG em seres humanos onde uma pista 

auditiva simbólica indicava em qual lado do campo visual um alvo visual era mais provável 

de ser apresentado. Os autores encontraram uma dessincronização lateralizada da atividade de 

alfa no hemisfério contralateral ao campo visual indicado pela pista (THUT et al., 2006). 

Ao contrário de alfa, oscilações gama parecem apresentar uma maior sincronização em 

regiões atendidas. Em um dos estudos mais importantes sobre a relação de oscilações gama e 

atenção espacial, Womelsdorf et al. (2006) mediram a amplitude de gama em neurônios na 

região V4 de macacos em uma tarefa de orientação espacial. Os autores encontraram que 

estímulos apresentados em regiões Atendidas geravam uma maior amplitude de gama pós-

estímulos do que estímulos apresentado em regiões Não-Atendidas (WOMELSDORF et al., 

2006). 

Em um dos poucos experimentos que investigaram o papel de oscilações e expectativa 

temporal em seres humanos, Schoffelen et al. (2005) utilizaram uma tarefa clássica de 

Foreperiod concomitante ao registro de MEG (SCHOFFELEN; OOSTENVELD; FRIES, 

2005). Neste experimento, o intervalo entre o WS e alvo era aleatorizado entre 50ms e 
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3000ms. Porém, em diferentes condições experimentais, a probabilidade de o alvo ser 

apresentado aumentava ou diminuía conforme o tempo passava. Na condição que eles 

chamaram de UP-schedule, a probabilidade de o alvo ser apresentado aumentava linearmente 

com o tempo. Na condição chamada de DOWN-schedule, a probabilidade de o alvo ser 

apresentado diminuía linearmente com o tempo. Ou seja, nesta condição o alvo tinha uma alta 

probabilidade de ser apresentado logo no início do trial e diminuía com o tempo
8
.  

Como pode ser observado na Figura 28, foi encontrada uma correlação entre os tempos 

de reação e o Hazard rate. Para a análise do sinal de MEG, os autores focaram nas bandas de 

beta (15 a 30 Hz) e gama (40 a 70 Hz) no córtex motor. Eles encontraram uma correlação 

positiva entre o Hazard rate e amplitude de gama e uma correlação negativa entre o Hazard 

rate e amplitude de beta (SCHOFFELEN; OOSTENVELD; FRIES, 2005). Os resultados 

encontrados na oscilação gama são congruentes com os resultados de atenção espacial 

(WOMELSDORF; FRIES, 2006; WOMELSDORF et al., 2006; WOMELSDORF; FRIES, 

2007). Os resultados encontrados na oscilação beta também são congruentes com resultados 

prévios da literatura. Esta oscilação tem sido consistentemente relacionada com atividade 

motora e resultados da literatura sugerem uma relação entre dessincronização desta oscilação 

e preparação motora (SANES; DONOGHUE, 1993; PFURTSCHELLER; STANCÁK; 

NEUPER, 1996; SWANN et al., 2009; TZAGARAKIS et al., 2010; WANG, 2010).  

                                                 
8
 Para tal manipulação funcionar foram adicionados 10% de catch-trials onde o alvo não era apresentado. 
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Baseado neste conjunto de resultados apresentados até o momento, alguns autores têm 

sugerido que processos atencionais estão relacionados principalmente com a sincronização de 

oscilações gama e a dessincronização de oscilações mais lentas, como alfa (FRIES et al., 

2001; WOMELSDORF; FRIES, 2007).  

Entretanto, em uma sequência de trabalhos recentes, Lakatos e Schroeder encontraram 

que oscilações de baixa frequência (como delta) podem participar de processos atencionais 

(LAKATOS et al., 2005; LAKATOS et al., 2007; LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 

2009; SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b). Em seus experimentos, uma sequência de 

estímulos auditivos e visuais eram apresentados alternadamente, com SOAs de 300ms entre 

eles. O macaco era ensinado a alocar sua atenção aos estímulos visuais ou auditivos em 

diferentes blocos experimentais e a responder toda vez que um estímulo na modalidade 

atendida fosse diferente (o paradigma clássico de oddball). Os autores encontraram que 

oscilações delta presentes na lâmina supragranular do córtex visual primário dos macacos se 

sincronizavam com os estímulos visuais somente quando estes eram atendidos. Mais 

especificamente, eles encontraram que a fase de uma oscilação de aproximadamente 1,5 Hz 

era consistente em todos os momentos de possível aparição dos estímulos atendidos 

(LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009). Além disso, eles encontraram que a 

potência de gama aumentava e diminuía em acordo com a fase desta oscilação (LAKATOS et 

al., 2008; LAKATOS et al., 2009). Segundo os autores, esses resultados indicam que o córtex 

visual do macaco alternava em fases ótimas e não-ótimas para o processamento destes 

U
P
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N

Figura 28: Resultados encontrados por Schoffelen et al. (2005). Os painéis superiores mostram o Hazard rate, 

os tempos de reação e análise espectral para a condição UP-schedule. Os painéis inferiores 

mostram os mesmos resultados para a condição DOWN-schedule.  

 Fonte: Modificado de Schoffelen et al. (2005). 
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estímulos (LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009). Para comprovar esta última 

observação, eles mostraram uma correlação entre a fase desta oscilação no momento de 

apresentação do alvo e o tempo de reação a este alvo (LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et 

al., 2009). 

3.4.2.2 Modo Rítmico e Contínuo 

Em um primeiro momento pode parecer contraditório alguns autores encontrarem que a 

atenção suprime oscilações mais baixas enquanto outros encontram que estas oscilações têm 

um papel essencial na seleção sensorial. Entretanto, Lakatos e Schroeder propõem que esta 

diferença de resultados ocorre por causa das tarefas utilizadas (SCHROEDER; LAKATOS, 

2009b). Segundo eles, a característica fundamental que define se a oscilação baixa vai ou não 

ter um papel na atenção é a dinâmica temporal da tarefa. Enquanto nas tarefas utilizadas por 

Lakatos e Schroeder existia um ritmo implícito para o qual os macacos poderiam sincronizar 

(mesmo que de maneira involuntária), este ritmo inexistia em tarefas que encontraram 

modulações apenas nas oscilações gama (FRIES et al., 2001; WOMELSDORF et al., 2006; 

WOMELSDORF; FRIES, 2007).  

Assim, Lakatos e Schroeder propõem que nosso cérebro possui dois modos de operação, 

o modo Rítmico e o modo Contínuo (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Segundo eles, o 

modo Rítmico é utilizado quando existe uma estrutura temporal fixa relevante para a tarefa às 

quais os sistemas sensoriais possam sincronizar. Por outro lado, quando não existe um ritmo o 

qual o sistema possa sincronizar, um modo Contínuo de operação é utilizado, onde oscilações 

de baixa frequência são suprimidas e o sistema é puxado para um estado contínuo de alta 

excitabilidade. Portanto, apesar destes dois modos de operação estarem envolvidos na 

otimização do processamento de estímulos, essa otimização se dá de maneiras 

fundamentalmente diferentes (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). 

No modo Rítmico, estímulos apresentados em janelas temporais de alta excitabilidade 

cortical seriam amplificados, enquanto estímulos apresentados fora de fase com estas janelas 

seriam suprimidos. Nestes casos, o alinhamento de oscilações de baixa frequência (e.g. teta e 

delta) com o ritmo ou eventos regulares presentes no experimento funcionaria como um 

mecanismo central para regular excitabilidade cortical por expectativas temporais 

(LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Estas 

oscilações, por sua vez, controlariam a amplitude de potências mais altas (e.g. beta e gama) 

para que o processamento de eventos relevantes que acontecem em momentos esperados seja 

maximizado. Eles também propõem que o CNV pode ser reflexo destas oscilações de baixa 
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frequência, ou seja, o CNV observado no PRE seria uma oscilação de baixa frequência que 

possui uma fase consistente em diferentes trials (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). 

Já o modo Contínuo maximiza a sensibilidade suprimindo oscilações de baixa 

frequência e explorando as vantagens de oscilações de alta frequência. Porém, a principal 

desvantagem do modo Contínuo seria seu alto custo metabólico. De fato, existe uma alta 

correlação entre oscilações gama e variáveis metabólicas no SNC, como respostas 

hemodinâmicas (MUKAMEL et al., 2005; NIESSING et al., 2005). No modo Rítmico há um 

menor gasto energético porque as oscilações gama são ―racionalizadas‖ e só ocorrem em 

momentos específicos da oscilação mais baixa. Como já citado anteriormente, uma série de 

estudos têm mostrado a importância desta relação entre a fase de oscilações de baixa 

frequência com amplitude de oscilações de alta frequência. O fato de este acoplamento ser 

uma característica marcante de nosso SNC reforça a possibilidade do sistema Rítmico ser o 

modo de operação padrão de nossos cérebros.  

3.5 Experimento 3. O papel de oscilações de baixa frequência na programação 

motora 

3.5.1 Objetivos 

Como descrito até o momento, tem sido proposto que um dos efeitos da atenção é 

modular oscilações de alta frequência, facilitando a comunicação entre pequenas populações 

neurais (FRIES et al., 2001; SCHOFFELEN; OOSTENVELD; FRIES, 2005; 

WOMELSDORF; FRIES, 2006; WOMELSDORF et al., 2006; WOMELSDORF; FRIES, 

2007; FRIES, 2009). Por outro lado, as oscilações de baixa frequência têm sido cada vez mais 

pensadas como um possível mecanismo para regular excitabilidade cortical de regiões mais 

extensas e assim organizar e coordenar atividades mais globais em nosso SNC (LAKATOS et 

al., 2005; LAKATOS et al., 2007; LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; 

SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b). 

No presente experimento tivemos como objetivo estudar o papel de oscilações de baixa 

frequência em uma tarefa de Foreperiod effect. Mais do que o interesse pelo Foreperiod effect 

em si, o objetivo era observar se estas oscilações e o CNV variavam de maneira sistemática 

com a antecipação motora crescente inerente neste tipo de tarefa. Adicionalmente, nós 

estávamos interessados se a excitabilidade motora, refletida pelas oscilações beta, pode ser 

modulada por essas oscilações lentas. 
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3.5.2 Métodos 

3.5.2.1 Aparato Experimental 

Os experimentos foram realizados em uma sala com atenuação sonora e luz ambiente 

diminuída. A cada sessão de testes, o participante sentava em frente a um monitor  (frequência 

de 100 Hz) acoplado a um computador. As rotinas computacionais foram elaboradas por meio 

de um programa específico para experimentação psicofísica chamado “Presentation” (Versão 

12.2, www.neurobs.com). 

3.5.2.2 Participantes 

Doze voluntários participaram deste experimento (idades entre 23-34 anos, 8 mulheres e 

4 homens, todos destros). Os participantes eram voluntários de graduação e pós-graduação da 

Universidade de Oxford. Eles possuíam acuidade visual normal ou corrigida, bem como 

condições gerais de saúde compatíveis com a realização do experimento. Eles preencheram 

um Termo de Anuência e um questionário de avaliação geral e eram informados sobre o tipo 

de experimento e respectivos procedimentos, mas não sobre os objetivos específicos do 

experimento. Os procedimentos metodológicos relativos a esse experimento trabalho foram 

previamente submetidos e aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade de Oxford. 

3.5.2.3 Procedimento Experimental 

Cada bloco experimental começava com ponto de fixação no centro da tela. Após um 

intervalo aleatório entre 500ms e 1000ms um estímulo de aviso era apresentado (Warning 

Signal-WS). Após um intervalo de 1,25s, 2,25s ou 3,25s, o WS era preenchido por um alvo 

azul (Go) em 80% dos trials ou por um alvo vermelho (No-Go) nos outros 20% dos trials 

(Figura 29A). Após 200ms, o alvo e o WS eram substituídos pelo ponto de fixação. Os 

participantes eram instruídos a pressionar um botão o mais rápido possível com seu dedo 

indicador direito para alvos Go e a não responder a alvos No-Go. 

Os intervalos entre WS e alvo eram aleatorizados de acordo com uma distribuição que 

permanecia constante durante o bloco experimental. Duas distribuições foram utilizadas. Na 

distribuição Assimétrica Negativa (Neg), o alvo tinha uma probabilidade de 0,10, 0,45 e 0,45 

de ser apresentado após 1,25s, 2,25s ou 3,25s respectivamente. Na distribuição U, o alvo tinha 

uma probabilidade de 0,45, 0,1 e 0,45 de ser apresentado após 1,25s, 2,25s ou 3,25s 
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respectivamente (Figura 29B). Cada uma destas probabilidades tinha um WS próprio (um 

quadrado ou um losango, ambos com 1° de lado). Para metade dos participantes o quadrado 

foi utilizado como WS na distribuição Neg enquanto que para a outra metade na distribuição 

U.  

Os participantes eram submetidos às diferentes Distribuições Probabilísticas no mesmo 

dia com a ordem de exposição balanceada entre os voluntários. Cada participante realizava 

um bloco de treino seguido de 4 blocos experimentais da mesma Distribuição Probabilística. 

No começo de cada bloco experimental os participantes eram informados sobre a 

probabilidade do alvo aparecer após cada um dos intervalos. Cada sessão experimental 

consistia de 10 blocos com 60 apresentações cada (1 bloco de treino e 4 blocos experimentais 

para cada Distribuição).  

3.5.2.4 Registro de EEG 

O registro de EEG foi adquirido continuamente de 35 eletrodos (Ag/AgCl) a uma 

frequência de 1000 Hz com o eletrodo sobre o mastóide direito como referência. Os eletrodos 

foram posicionados de acordo com o sistema Internacional 10-10 (AEEGS, 1991; 

OOSTENVELD; PRAAMSTRA, 2001) e registrados por meio de um amplificador NuAmp 

(Neuroscan, El Paso, TX). As impedâncias foram mantidas abaixo de 5kΩ. A montagem 

consistia de sete eletrodos centrais (Fz, FCz, Cz, CPz, Pz, POz e Oz) e 14 eletrodos em cada 

hemisfério (FP1/FP2, F1/F2, F3/F4, FC1/FC2, FC3/FC4, C1/C2, C3/C4, CP1/CP2, CP3/CP4, 

P1/P2, P3/P4, PO3/PO4, PO7/PO8, e O1/O2). Seis eletrodos extras foram usados como terra, 

referência e para registro do eletrooculograma (EOG). Eletrodos de EOG foram posicionados 

ao lado de cada um dos olhos (HEOG) e acima e abaixo do olho esquerdo (VEOG).  

Figura 29: (A) Sequência temporal da apresentação dos estímulos no Experimento 3. (B) Probabilidade de 

aparecimento e Taxas de Antecipação geradas pelas diferentes distribuições. As barras 

representam a probabilidade do alvo ser apresentado nos respectivos intervalos em cada 

distribuição (U e Neg). As linhas representam a Taxa de Antecipação gerada por cada distribuição.  
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3.5.2.5 Análise do EEG 

As análises de PRE foram realizadas utilizando o programa Neuroscan versão 4.3 

(Neuroscan, El Paso, TX). Para a análise do CNV, o registro contínuo do EEG foi re-

referenciado offline para a média dos mastóides e filtrado com um filtro passa-baixo de 40 Hz 

(24 db/oct). Os PRE gerados nos trials onde o alvo foi apresentado após 3,25s foram cortados 

de -500ms a 5000ms relativos ao aparecimento do WS e tratados para a remoção de potenciais 

DC lentos (POLI et al., 2007). As épocas foram então cortadas de -200ms a 3750ms, relativos 

ao WS. O período antes do WS (-200ms a 0ms) foi utilizado como baseline. Épocas com 

muito ruído (±100 µV em qualquer eletrodo) ou artefatos oculares (±50 µV) nos eletrodos de 

EOG foram rejeitadas. Em média 90 trials (mínimo de 84 trials) foram analisados por sujeito 

e condição.  

A análise espectral foi realizada no registro sem a aplicação de filtros e somente em 

apresentações onde o alvo foi apresentado após 3,25s. Estas apresentações foram cortadas de  

-500ms a 3750ms relativos ao aparecimento do WS. Estimativas de potência e fase foram 

computadas por meio de uma transformação contínua de wavelet (comprimento de 6 ciclos) 

em cada apresentação para as frequências entre 2 e 40 Hz (em passos de 0,5 Hz). Para cada 

combinação de tempo e frequência, o resultado da transformação de wavelet era um número 

complexo onde a parte real representa a amplitude (potência) e parte imaginária representa a 

fase da oscilação. Foi calculado o logaritmo das estimativas de potência. A amplitude média 

do período entre -250ms e 0ms foi utilizado como linha de base. Para cada combinação de 

tempo e frequência, foi calculada a diferença do logaritmo da amplitude de potência naquele 

ponto com o logaritmo da amplitude média do período da linha de base. 

Com as estimativas de fase, calculamos o PLV (phase locking value). O PLV mede a 

concentração das fases das oscilações em torno de seu valor médio nos diferentes trials. Esse 

índice pode assumir valores de 0 e 1, onde 0 representa uma ausência de sincronização entre 

trials e 1 uma sincronização perfeita (BUSCH; DUBOIS; VANRULLEN, 2009). Por 

exemplo, um PLV de 1 para a oscilação de 5 Hz a 3 segundos significa que, em todos os 

trials, a oscilação de 5 Hz estava na mesma fase da oscilação naquele instante. Enquanto que 

um valor de 0 indica que em cada trial aquela oscilação estava numa fase diferente naquele 

instante (BUSCH; DUBOIS; VANRULLEN, 2009).  
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3.5.2.6 Taxa de Antecipação 

Como citado anteriormente, a expectativa temporal de determinado evento ocorrer dado 

que ele ainda não ocorreu é comumente discutida em termos de “Hazard rates” (JANSSEN; 

SHADLEN, 2005; NOBRE; CORREA; COULL, 2007; TSUNODA; KAKEI, 2008; CUI et 

al., 2009; BUETI et al., 2010). Assim, podemos definir Hazard rate como:  
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Onde f(t) é a probabilidade do alvo ser apresentado naquele instante e F(t) é a 

distribuição cumulativa 
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f s ds , que representa a soma das probabilidades do alvo ter sido 

apresentado até aquele instante. Assim, 1-F(t) representa a probabilidade do alvo não ter sido 

apresentado ainda. Nós calculamos a Subjective Hazard Rate (normalmente chamada de Taxa 

de Antecipação) baseada no pressuposto de que o intervalo temporal entre dois eventos é 

percebido com uma incerteza proporcional a este intervalo (GIBBON, 1977). Para isso, a 

distribuição f(t) foi ―borrada‖ com uma distribuição normal onde o desvio padrão era 

proporcional ao tempo. 
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O coeficiente de variação   era uma fração de Weber para estimativas temporais e o 

valor utilizado foi de  =0,3, baseados em estudos semelhantes (JANSSEN; SHADLEN, 

2005; WEARDEN; LEJEUNE, 2007; TSUNODA; KAKEI, 2008; BUETI et al., 2010). A 

Eq.(2) é baseada no pressuposto de que a incerteza sobre intervalos temporais aumenta com o 

tempo. Por isso, um evento que ocorre no momento t é percebido como ocorrendo em t ± σ. 

As Taxas de Antecipação foram calculadas substituindo ~f(t) e sua integral ~F(t) na Eq. (1). 

Para facilitar a interpretação, a Taxa de Antecipação foi normalizada baseada em seu valor 

máximo.  

Na Figura 29B, podemos observar as Taxas de Antecipação geradas pelas diferentes 

distribuições. Como pode observado, a principal diferença ocorre no primeiro intervalo. Neste 

intervalo existe uma antecipação maior na distribuição U do que na distribuição Neg. A partir 
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do segundo intervalo essa diferença diminui e no terceiro intervalo essa diferença é 

inexistente.  

3.5.3 Resultados 

3.5.3.1 Resultados Comportamentais 

Para cada participante, intervalo e distribuição, foram calculadas as médias dos tempos 

de reação de respostas corretas (Figura 30). Estes dados foram submetidos a uma ANOVA de 

medidas repetidas com os fatores Distribuição (U e Neg) e Intervalo (1,25s, 2,25s e 3,25s). 

Foi encontrado um efeito significativo de Intervalo (F(2,22)=80,70; p<0,001) mostrando o 

resultado clássico de Foreperiod: tempos de reação mais rápidos para intervalos mais longos 

(NIEMI; NAATANEN, 1981). Foi encontrado também um efeito significativo da Distribuição 

(F(1,11)=8,51; p<0,05) e uma interação entre os fatores (F(2,22)=11,66; p<0,001). Análises de 

simple main effects indicaram uma diferença significativa entre as distribuições somente no 

primeiro intervalo (p<0,01, correção de Bonferroni). Foi também encontrado que, em ambas 

as distribuições, os tempos de reação eram maiores no primeiro em comparação ao segundo e 

terceiro intervalos (p<0,001, correção de Bonferroni). Porém, somente na distribuição Neg os 

tempos de reação foram mais curtos no terceiro quando comparado ao segundo intervalo 

(p<0,01, correção de Bonferroni).  

 

Figura 30: (A) Tempos de Reação (média ± EP) em função dos diferentes intervalos e distribuições. (B) Média 

dos PRE no eletrodo Cz gerados pelo WS em trials onde o alvo era apresentado após 3,25s. Os 

retângulos cinzas indicam o período utilizado para a análise estatística. 
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3.5.3.2 Variação Contingente Negativa (CNV) 

Como descrito na parte de métodos, a análise do CNV se restringiu a trials onde o alvo 

foi apresentado 3,25s após o WS. Com isso, foi possível examinar a dinâmica temporal deste 

potencial sem a contaminação de potenciais relacionados ao processamento de alvos.  

Em acordo com a literatura existente, nós encontramos um CNV mais pronunciado em 

eletrodos centrais (MINIUSSI et al., 1999; TRILLENBERG et al., 2000; LOS; 

HESLENFELD, 2005). Para a análise estatística, calculamos a amplitude média nos períodos 

entre -100ms e 100ms em torno dos momentos de possível aparecimento do alvo (1,25s, 2,25s 

e 3,25s). Estes dados foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas com os fatores 

Distribuição (U e Neg) e Intervalo (1,25s, 2,25s e 3,25s). Foi encontrado um efeito 

significativo de Intervalo (F(2,22)=19,58; p=0,001), indicando que o CNV se tornava mais 

negativo com o passar dos intervalos. Não houve efeito significativo de Distribuição 

(F(1,11)=1,22; p>0,2), mas a interação entre os fatores foi significativa (F(2,22)=4,46; p<0,05). 

Assim como os resultados de tempo de reação, encontramos uma diferença entre as 

distribuições somente no primeiro intervalo (p<0,01, correção de Bonferroni). Como pode ser 

visto na Figura 30B, nas duas distribuições o CNV fica mais negativo com o tempo. 

Entretanto, no primeiro intervalo existe uma diferença marcante entre os dois potenciais, com 

os valores da distribuição U sendo mais negativos.  

3.5.3.3 Oscilações Teta 

Assim como na análise do CNV, somente trials onde o alvo era apresentado após 3,25s 

foram analisados. As oscilações teta foram mais fortes em eletrodos centrais. Para a análise 

estatística, calculamos a média da amplitude de teta (6 Hz a 8 Hz) no eletrodo Cz de -100ms a 

100ms em torno dos dois primeiros possíveis momentos de apresentação do alvo (1,25s e 

2,25s). Nós não analisamos os dados do último intervalo para evitar potenciais evocados pelo 

evento. Esses dados foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas com os fatores 

Distribuição (Neg e U) e Intervalo (1,25s e 2,25s). Houve efeito significativo de ambos os 

fatores principais: Distribuição (F(1,11)=5,56; p<0,05) e Intervalo (F(1,11)=11,69; p<0,01). A 

interação dos fatores também foi significativa (F(1,11)=6,25; p<0,05). Assim como os 

resultados do tempo de reação e CNV, encontramos que somente no primeiro intervalo houve 

uma diferença entre as distribuições (p<0,01, correção de Bonferroni). Encontramos também 

que somente na distribuição Neg. houve uma diferença entre os dois intervalos (p<0,001, 

correção de Bonferroni). Como pode ser observado na Figura 31, a amplitude de teta 
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aumentou com o intervalo. Na distribuição U este aumento se dá mais rapidamente e alcança 

seu valor máximo antes do primeiro intervalo. Na distribuição Neg esse aumento se dá de 

maneira mais lenta, alcançando seu máximo somente no segundo intervalo.  

Para a análise de concentração de fase, a média do PLV foi calculada de 4 a 6 Hz para 

um período de 400ms (-125ms a 275ms) em torno dos possíveis momentos de apresentação 

do alvo. Esses valores foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas com os fatores 

Distribuição e Intervalo. Foi encontrado um efeito marginal para Distribuição (F(1,11)=4,14; 

p=0,07) e um efeito não significativo para Intervalo (F(1,11)=0,442; p>0,5). A interação dos 

fatores foi significativa (F(1,11)=5,32; p<0,05). Análises de simple main effects mostraram uma 

diferença significativa entre as distribuições somente no primeiro intervalo (p<0,01, correção 

de Bonferroni). Nenhuma outra diferença significativa foi encontrada (p>0,1, correção de 

Bonferroni). Na Figura 32, podemos observar como o PLV foi maior no primeiro intervalo 

(1,25s) na distribuição U. Diferentemente do CNV e da amplitude de teta, o PLV não teve um 

aumento ou diminuição gradual e apenas apresentou picos em valor em momentos 

específicos. 

 

Figura 31: Análise espectral da potência de teta no eletrodo Cz. Os dois painéis superiores mostram a 

potência relativa ao período de baseline (ver texto para mais detalhes). O painel inferior 

representa a atividade entre 6 e 8 Hz (média ± EP). Os retângulos cinzas representam o intervalo 

utilizado para a análise estatística. 
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3.5.3.4 Acoplamento entre fase e potência 

O acoplamento entre frequências baixas e altas no córtex pode funcionar como um 

mecanismo para coordenar a atividade em diferentes regiões corticais (CANOLTY et al., 

2006; CANOLTY; KNIGHT, in press). Para analisar o acoplamento entre fase e potência 

neste experimento, duas etapas foram realizadas. Em um primeiro momento, fizemos um 

mapeamento do acoplamento entre a fase de teta e a amplitude de beta.  

Para isso, os valores de fase de cada oscilação de teta (4 a 8 Hz) do eletrodo Cz foram 

concatenados com os valores de potência de beta (14 a 30 Hz) do eletrodo C3 (posicionado 

sobre o córtex motor contralateral a mão utilizada na resposta) no intervalo entre 1s e 3s após 

o WS. Ou seja, para cada frequência de teta, nós concatenamos todas as estimativas de fase de 

todos os trials dentro deste período com as respectivas estimativas de potência das outras 

frequências. O objetivo era verificar se existiria uma relação entre a fase de teta e a amplitude 

de potência das outras frequências. As fases foram então separadas em 30 janelas de 12˚ e a 

amplitude média de cada frequência dentro de cada janela foi calculada. As amplitudes 

médias dentro de cada frequência e participante foram normalizadas utilizando-se uma 

transformada z-score. Assim, nesta etapa tínhamos a distribuição da amplitude de cada 

frequência de beta sobre os 30 intervalos da fase de teta. Nosso interesse era a correlação entre 

a fase de teta a potência de beta. Como os valores de fase são circulares, nós utilizamos uma 

correlação circular-linear (BERENS, 2009). É importante ressaltar que os dados de todos os 

participantes foram colapsados antes do cálculo do coeficiente de correlação. Assim, apenas 

um acoplamento consistente entre os diferentes participantes é refletido neste coeficiente. 

Caso um acoplamento entre diferentes fases de teta ocorresse em diferentes participantes, os 

nossos valores de R
2
 seriam baixos, mesmo que individualmente cada voluntário tenha um 

acoplamento alto. Esse mapeamento foi feito separadamente para as duas distribuições e a 

Figura 32: PLV (média ± EP) de 4 a 6 Hz no eletrodo Cz. Os retângulos cinzas representam o período utilizado 

para a análise estatística. 



87 

 

média entre estes mapas é mostrado na Figura 33. Como pode ser observado, o acoplamento 

mais forte entre teta e beta aconteceu na frequência de 5 Hz de teta. 

 

Em uma segunda etapa, nosso interesse era investigar se este acoplamento entre a fase 

de teta a 5 Hz e a potência de beta acontecia em momentos diferentes nas diferentes 

condições. Para isso, realizamos um procedimento semelhante ao já descrito, porém para 200 

janelas curtas de 600ms com seus centros entre 1 s e 3 s após o WS (passos de 10ms). Ou seja, 

para cada janela, os valores de fase da oscilação de 5 Hz eram concatenados com os valores 

de amplitude das outras frequências. As amplitudes médias dentro de cada frequência e 

participante eram então normalizadas (z-score) e o coeficiente de correlação circular-linear era 

calculado.  

Como pode ser visto na Figura 34A, a dinâmica temporal do acoplamento entre as 

frequências foi diferente nas duas condições experimentais. Na distribuição U, um aumento 

no acoplamento entre teta e beta pode ser observado logo após o primeiro possível momento 

de aparecimento do alvo (1,25s). Já na distribuição Neg, um aumento parecido pode ser 

observado após o segundo momento de possível aparecimento (2,25s). Nosso interesse era na 

modulação deste acoplamento pelas diferentes probabilidades de aparição do alvo e por isso 

nós realizamos uma análise na diferença entre os acoplamentos encontrados na condição U e 

Neg (Figura 34B). 

Como as propriedades da correlação circular-linear são diferentes da correlação linear, 

nós utilizamos um teste não-paramétrico de análise de clusters para testar a significância 

estatística destes dados (MARIS; OOSTENVELD, 2007). Este tipo de análise consiste em 

Figura 33: Acoplamento de fase e potência entre diferentes frequências. A abscissa representa as frequências 

de teta do eletrodo Cz para as quais foram estimadas a fase. A ordenada representa as frequências 

do eletrodo C3 para as quais foram estimadas a potência. Regiões em vermelho representam um 

acoplamento (indexados pelo R
2
) entre a fase e a potência das duas frequências. 
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agrupar pontos adjacentes no plano de tempo-frequência que ultrapassem um limiar pré-

fixado (MARIS; OOSTENVELD, 2007). Para tal análise, dois parâmetros são fundamentais: 

o limiar para a localização dos clusters (veja adiante como escolhemos este valor) e o 

tamanho da vizinhança - o valor utilizado foi 2 (como sugerido por MARIS;  OOSTENVELD, 

2007) - para a qual regiões são consideradas adjacentes. De maneira simplificada, a análise 

consiste em procurar no plano de tempo-frequência pontos que ultrapassem o limiar. Ao 

encontrar um destes pontos, é procurado em regiões adjacentes (em nossa análise em um raio 

de dois pontos) se também existem pontos que ultrapassem este limiar. Por exemplo, na 

Figura 34B estão indicados dois clusters de pontos que ultrapassaram o limiar estabelecido 

por nós. Repare que na figura estão representados apenas os dois maiores clusters e que na 

verdade outros clusters também foram encontrados. Após o mapeamento dos clusters, a soma 

dos valores de R
2 

dentro de cada um destes clusters foi calculada e armazenada.  

Para calcular a significância estatística destes valores, um procedimento de bootstrap foi 

realizado (MARIS; OOSTENVELD, 2007). Para isso, uma análise de clusters semelhante era 

realizada em dados onde as condições experimentais eram aleatoriamente misturadas entre si 

(teste de permutação). Ou seja, duas condições fictícias eram criadas (Condição A e B), onde 

a Condição A continha dados de fase e potência da condição Neg de 6 participantes e da 

condição U para outros 6. A condição B continha os dados restantes. A correlação entre fase e 

potência era calculada para estas condições e era calculada a diferença entre elas. Uma análise 

de cluster semelhante à realizada nos dados reais era realizada neste conjunto de dados 

fictícios, e a soma dos R
2 

dentro de cada cluster era armazenada. Este procedimento foi 

realizado 5000 vezes. O objetivo destas permutações era observar o padrão de clusters 

presente quando não havia uma diferença real entre as condições experimentais (lembrando 

que as condições estão misturadas entre si).  

A significância estatística era estimada comparando-se os valores da soma do maior 

cluster de cada permutação com a soma de cada cluster dos dados reais (MARIS; 

OOSTENVELD, 2007). De maneira simplificada, o que esta análise está medindo é a 

probabilidade de encontrar clusters da amplitude dos encontrados nos dados reais (seja pelo 

tamanho ou pela intensidade) quando não há diferença entre as condições. Caso essa 

probabilidade seja pequena, então podemos concluir que existe uma diferença entre as 

condições naquela região de tempo-frequência. Para a escolha do limiar, nós estimamos o 

99,5% percentil das diferenças obtidas entre as condições fictícias. Ou seja, nós utilizamos a 

distribuição das diferenças de R
2
 dos dados permutados para estimar um valor de limiar que 

representasse de fato um número maior que 99,5% dos valores. A nossa análise mostrou que 



89 

 

houve um acoplamento significativamente maior na condição U no primeiro cluster (p<0,01). 

O acoplamento maior encontrado no segundo cluster na condição Neg não foi significativo 

(p>0,5). 

 

Para melhor ilustrar o que significa esta diferença de acoplamento entre as condições, a 

Figura 35 mostra a distribuição da potência de beta em função da fase de teta (5 Hz) no 

período entre 1,5 e 2 s nas duas condições experimentais. Como pode ser visto, enquanto na 

condição Neg a distribuição da amplitude de beta é aleatória, na condição U a potência de beta 

é distribuída de acordo com a fase de teta (Figura 35). 

Figura 34: (A) Dinâmica temporal do acoplamento entre a fase de teta (5 Hz, eletrodo Cz) e a potência de 

beta (eletrodo C3) nas diferentes condições experimentais. O coeficiente de acoplamento (R
2
) foi 

calculado para janelas sequenciais de 600ms (passo de 10ms). O painel inferior mostra a média dos 

coeficientes para as frequências entre 15 e 25 Hz. Os painéis da direita mostram a média dos 

coeficientes para o período entre 1,5 e 2 s (quadrado contínuo no mapa) e 2,5 e 3 s (quadrado 

pontilhado no mapa). (B) Diferença entre os coeficientes de acoplamento (U - Neg). Regiões em 

vermelho (azul) representam períodos  onde o acoplamento foi maior (menor) na condição U do 

que na Neg. Os contornos indicam os clusters onde houve uma maior diferença entre as condições. 
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Para excluir a possibilidade desta diferença de acoplamento ser causado por um 

aumento da concentração de fase ou pelo aumento de potências das frequências envolvidas, 

nós realizamos uma série de análises controle. Essas análise foram realizadas nos valores de 

PLV e amplitude de teta (5Hz) no eletrodo Cz e na amplitude de beta (15 a 25 Hz) no eletrodo 

C3. Para todas as análises, foram calculadas as médias dos respectivos dados (amplitude ou 

PLV) no período entre 1,5s e 2  e 2,5s e 3s após o WS. Os valores foram então submetidos a 

uma ANOVA de medidas repetidas com os fatores Distribuição (U e Neg) e Intervalo (1,5s a 

2s e 2,5s a 3s).  

A análise do PLV de teta mostrou não haver um efeito significativo de nenhum dos 

fatores ou da interação dos mesmos entre si: Distribuição (F(1,11)=1,225; p>0,29); Intervalo 

(F(1,11)=0,13; p>0,7) e Interação (F(1,11)=0,54; p>0,4). De maneira semelhante, não houve 

efeito significativo destes fatores nem da interação sobre a amplitude de teta: Distribuição 

(F(1,11)=0,738; p>0,4); Intervalo (F(1,11)=2,20; p>0,16) e Interação (F(1,11)=0,02; p>0,9). A 

análise da amplitude de beta mostrou um efeito marginalmente significativo de Intervalo 

(F(1,11)=4,23; p=0,064), um efeito não significativo de Distribuição (F(1,11)=1,20; p=0,296) e 

uma interação não significativa entre eles (F(1,11)=2,94; p>0,11). O efeito marginalmente 

significativo sugere uma maior dessincronização de beta no segundo intervalo do que no 

primeiro. Entretanto esse resultado não interfere na diferença encontrada no acoplamento 

entre as oscilações, já que o efeito maior ocorreu no primeiro intervalo, onde não houve 

diferença significativa de amplitude de teta, PLV de teta ou amplitude de beta. 

 

Figura 35:  Distribuição da potência de beta (15 a 25 Hz) sobre a fase de teta (5 Hz) nas diferentes condições 

experimentais no período entre 1,5 e 2 s. Os painéis inferiores mostram a média dos z-score 

(média ± EP) da amplitude de beta (15 a 25 Hz). 
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3.5.4 Discussão 

Neste experimento, nós investigamos os mecanismos neurais pelos quais expectativas 

temporais influenciam a preparação e atualização de respostas motoras. Como esperado, 

nossos dados comportamentais confirmaram a modulação dos tempos de reação pela taxa de 

antecipação (NIEMI; NAATANEN, 1981; TRILLENBERG et al., 2000; LOS; AGTER, 

2005; NOBRE; CORREA; COULL, 2007; COULL, 2009; BUETI et al., 2010).  

O CNV também variou de acordo com a taxa de antecipação, reforçando a relação deste 

potencial com expectativa temporal (WALTER et al., 1964; TRILLENBERG et al., 2000; 

LOS; HESLENFELD, 2005; PFEUTY; RAGOT; POUTHAS, 2005). O CNV teve sua maior 

diferença de amplitude entre as condições no primeiro intervalo, onde havia também a maior 

diferença de expectativa de apresentação do alvo. Essas diferenças sugerem que o nível de 

antecipação gerado pelo WS foi diferente nas duas condições experimentais. O CNV parece 

ter sua fonte principalmente em áreas motoras (NOBRE, 2001; NAGAI et al., 2004) e por isso 

esta diferença em sua amplitude pode representar diferentes níveis de preparação motora. 

3.5.4.1 Oscilações de baixa frequência como mecanismo de expectativa temporal 

Nossos resultados apóiam a idéia de que oscilações lentas (em nosso experimento, 

oscilações teta) podem fornecer um mecanismo central para a expectativa temporal 

(LAKATOS et al., 2005; LAKATOS et al., 2007; LAKATOS et al., 2008; SCHROEDER; 

LAKATOS, 2009b). Essa relação ficou evidente pelo aumento de sincronização de teta em 

função da taxa de antecipação. A amplitude de teta teve seus picos em antecipação a 

momentos críticos onde o alvo tinha alta probabilidade de ser apresentado.  

Enquanto oscilações de frequência mais alta são capazes de modular apenas pequenas 

populações devido à baixa velocidade de comunicação neural, oscilações de baixa frequência 

podem modular atividade sobre regiões maiores e em uma escala temporal mais longa 

(BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; BUZSAKI, 2006). Assim, é possível que estas oscilações 

estejam coordenando a excitabilidade cortical de maneira global. Neste sentido, o papel 

exercido por estas oscilações pode ser semelhante ao papel normalmente atribuído ao CNV, 

de representar uma antecipação generalizada a possíveis momentos de ocorrência de eventos 

relevantes. 

Oscilações teta em elétrodos centro-frontais têm sido encontradas em uma variedade de 

tarefas cognitivas em humanos e macacos (MITCHELL et al., 2008), e a modulação de sua 

amplitude e fase tem sido relacionada a memória (JENSEN; TESCHE, 2002), demanda 
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atencional (SAUSENG et al., 2007; TSUJIMOTO et al., 2010), monitoração de erro (LUU; 

TUCKER; MAKEIG, 2004; DEBENER et al., 2005) e expectativa de reforço (TSUJIMOTO; 

SHIMAZU; ISOMURA, 2006; COHEN; ELGER; RANGANATH, 2007). Alguns autores 

sugerem que a formulação de uma teoria que possa atribuir uma função cognitiva única a estas 

oscilações e englobar todos estes resultados é quase impossível (MITCHELL et al., 2008). 

Entretanto é possível encontrar consistências entre nossos resultados e resultados prévios. Por 

exemplo, em tarefas de monitoração de erro e expectativa de reforço, existe uma estrutura 

temporal intrínseca envolvida, que pode estar associada à relação entre teta e expectativa 

temporal encontrada por nós. Assim, em experimentos onde existe um domínio temporal 

envolvido, a amplitude de teta pode servir como mecanismo para antecipação de eventos. 

Além da modulação da amplitude de teta, observamos também que a expectativa 

temporal aumentou a concentração das fases de teta (medida pelo PLV) em momentos de alta 

expectativa temporal. O aumento de concentração em torno de uma fase ótima para o 

processamento sensorial e/ou preparação motora tem sido proposto como um possível 

mecanismo de expectativa temporal (LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; 

STEFANICS et al., 2010). Em nossos dados, essa diferença ocorreu principalmente pelo 

aumento da concentração de fase na distribuição U, em um período semelhante ao período 

onde encontramos diferenças no CNV. Como mencionado, foi recentemente proposto que o 

CNV é reflexo de um alinhamento consistente entre trials de oscilações de baixa frequência 

(SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Cabe ressaltar que o cálculo de um PRE amplifica todos 

os sinais que possuem uma relação temporal e de fase fixa com determinado evento. Neste 

sentido, é pouco provável que o CNV (e em última análise qualquer outro PRE) seja resultado 

de modulações em uma única frequência; pelo contrário, estes potenciais provavelmente 

resultam da soma de uma série de modulações nas mais diversas frequências (MAKEIG et al., 

2004). Entretanto, baseado no momento onde estas duas modulações ocorreram e no fato da 

relação entre estas duas medidas ter sido proposta anteriormente, nossos resultados reforçam a 

possível relação entre os dois. 

No trabalho de Schoffelen, Oostenveld e Fries (2005), mencionado anteriormente, os 

autores não discutem o eventual papel de oscilações teta em seus resultados. Infelizmente, não 

temos como afirmar se eles não encontraram diferenças nestas oscilações ou se nem chegaram 

a testar uma diferença de teta entre suas condições experimentais. Assim, é difícil fazer uma 

comparação com os nossos resultados. Entretanto, é possível fazer uma comparação das 

oscilações beta, que no trabalho de Schoffelen, Oostenveld e Fries (2005) teve sua 

dessincronização modulada pela condição experimental. Como mostrado nas análises 
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controles, nós encontramos uma dessincronização de beta em função do tempo, mas que não 

foi diferente entre as condições experimentais. Esta diferença de resultados pode ser explicada 

por uma diferença fundamental entre nosso experimento e de Schoffelen, Oostenveld e Fries 

(2005). Enquanto no experimento deles o alvo poderia ser apresentado em qualquer momento 

entre 0,5 e 3 s após o WS, em nosso experimento o alvo tinha 3 momentos distintos e bem 

espaçados de apresentação. Assim, enquanto na condição deles o voluntário tinha que manter 

uma preparação ótima por todo o período, em nosso experimento esta preparação poderia ser 

cíclica. Como proposto por Lakatos e Schroeder (2009b), este tipo de manipulação pode 

favorecer um modo Rítmico de funcionamento do SNC, onde as oscilações de baixa 

frequência podem desempenhar um papel fundamental. Apesar de não encontrarmos uma 

dessincronizarão de beta dependente da condição experimental, nós encontramos uma 

diferença marcante na relação de teta com esta oscilação, como discutido a seguir.  

3.5.4.2 Acoplamento entre frequências e a reprogramação motora  

O acoplamento entre frequências tem sido proposto como um mecanismo para transferir 

informações de redes neurais de grande-escala para o processamento local e rápido, necessário 

para uma computação eficiente (CANOLTY; KNIGHT, in press). Em nossos dados, 

encontramos um acoplamento entre a fase de teta e a amplitude de beta em momentos onde 

uma reprogramação motora pode estar ocorrendo.  

As oscilações teta, como discutido acima, podem ser pensadas como refletindo um 

estado generalizado de expectativa. As oscilações beta, por outro lado, têm sido 

correlacionadas à preparação e à inibição motoras (PFURTSCHELLER; STANCÁK; 

NEUPER, 1996; SWANN et al., 2009; TZAGARAKIS et al., 2010; WANG, 2010). Em 

nossos dados, esses mecanismos de preparação/inibição parecem ser controlados pelas 

oscilações compostas por frequências mais baixas. Assim, nós sugerimos que este 

acoplamento possa estar relacionado a uma reprogramação motora quando as expectativas 

temporais codificadas pela oscilação lenta não foram preenchidas. 

Um fato importante de ressaltar em nossos resultados é que, apesar de ter sido 

previamente sugerido que o acoplamento entre duas frequências é sempre transitório, devido a 

características intrínsecas das oscilações presentes no SNC (BUZSAKI, 2006; HE et al., 2010; 

KAYSER; ERMENTROUT, 2010; CANOLTY; KNIGHT, in press), nós fomos os primeiros 

a, de fato, medir a evolução temporal deste acoplamento. Com isso, além de reforçar a idéia 

de que o acoplamento é sempre transitório, nós mostramos que o momento em que ele ocorre 

pode ser modulado por características da tarefa em si, concordando com a proposta de que ele 
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possa atuar como um mecanismo temporalmente preciso para transferir informações de 

processos generalizados para uma computação local e eficiente. 

3.6 Experimento 4. O papel de oscilações de baixa frequência na atenção 

temporal exógena 

3.6.1 Ação temporal na ação e percepção 

Como discutido previamente, uma série de trabalhos de PRE tem sugerido que a atenção 

temporal possa modular estágios tardios do processamento, como processos decisionais e 

motores (CORREA et al., 2006a; HACKLEY et al., 2007; HACKLEY, 2009). Por outro lado, 

a modulação de processos sensoriais ainda é amplamente discutida (CORREA et al., 2006a; 

CORREA, 2010; NOBRE, 2010).  

Uma possível explicação para este falta de efeitos em processos precoces é a grande 

maioria dos experimentos de atenção temporal utilizar tarefas de tempo de reação. Ora, estas 

tarefas enfatizam a velocidade de resposta, mas não requerem uma análise perceptiva 

detalhada das características visuais do alvo (CORREA et al., 2006a). Com base nessa idéia, 

Correa e colaboradores recentemente propuseram que o aspecto fundamental para a atenção 

temporal modular processos perceptivos é aumentar a demanda sensorial da tarefa (CORREA; 

LUPIANEZ; TUDELA, 2005; CORREA et al., 2006a; CORREA, 2010). Para verificar tal 

teoria, eles realizaram um experimento de apresentação visual serial rápida (rapid serial 

visual presentation, RSVP), onde o alvo (a letra X) era apresentado dentro de uma sequência 

de distratores (outras letras). A tarefa dos voluntários era julgar se o alvo havia ou não sido 

apresentado naquela sequência. Esta tarefa possuía uma alta demanda atencional, 

considerando que cada estímulo (alvo ou distrator) durava apenas 14 ms. Uma pista no 

começo de cada sequência indicava momentos específicos onde o alvo poderia ser 

apresentado. Eles encontraram que pistas válidas melhoram o desempenho dos voluntários, 

indexado pelo d‘ (CORREA; LUPIANEZ; TUDELA, 2005). 

Portanto, apesar de haver alguma evidência comportamental de que a atenção temporal 

possa modular processos sensoriais, ainda faltam correlatos neurofisiológicos. O único estudo 

que encontrou uma modulação de P1 usando estímulos visuais foi um trabalho de Correa et al. 

(2006). Todavia, este experimento possui alguns artefatos gerados pelo desenho experimental, 

como uma possível sobreposição de potenciais gerados por pistas e alvos (NOBRE, 2010). 
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3.6.2 O modo Rítmico existe em seres humanos? 

Um dos pontos fundamentais da proposta de Schroeder e Lakatos é que os dois modos 

de operação (Rítmico ou Contínuo) são capazes de otimizar o processamento de estímulos e 

que o modo que será utilizado depende da tarefa (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). O 

modo Rítmico seria utilizado em tarefas que possuem uma estrutura temporal fixa às quais os 

sistemas sensoriais possam sincronizar. O modo Contínuo, por outro lado, seria utilizado 

quando não existe um ritmo o qual o sistema possa sincronizar (SCHROEDER; LAKATOS, 

2009b).   

Ainda em sua proposta, eles afirmam que o modo Rítmico seria o modo preferido do 

SNC por sua economia de energia (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Entretanto, a maioria 

dos estudos investigando oscilações e atenção em humanos tem encontrado um aumento na 

potência de gama e uma diminuição em alfa, ambos os efeitos relacionados com o modo 

Contínuo (WORDEN et al., 2000; SCHOFFELEN; OOSTENVELD; FRIES, 2005; BAUER 

et al., 2006; THUT et al., 2006; JENSEN; KAISER; LACHAUX, 2007; PALVA; PALVA, 

2007; WYART; TALLON-BAUDRY, 2008; TALLON-BAUDRY, 2009; WYART; 

TALLON-BAUDRY, 2009). Assim sendo, apesar das evidências comportamentais já 

descritas por Jones et al. indicando que a atenção temporal pode ser sintonizada por um ritmo 

(JONES et al., 2002), não existem, até o momento, correlatos eletrofisiológicas de que o modo 

Rítmico de funcionamento exista em seres humanos. O único resultado que talvez se 

aproxime deste correlato é o nosso Experimento 3. Entretanto, Schroeder e Lakatos enfatizam 

o papel do modo Rítmico em sistemas sensoriais, enquanto nossos resultados, até o momento, 

focalizam os sistemas motores (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). 

3.6.3 Objetivos 

Com base no que foi apresentado até o momento, pode ser observado que não existe 

ainda um consenso sobre o fato da atenção poder ou não modular processos sensoriais e, 

também, se existiria o modo Rítmico de operação em seres humanos. Por isso, no presente 

experimento tivemos como objetivos: (1). Verificar se a atenção temporal exógena gerada por 

um ritmo é capaz de modular processos perceptivos; (2). Analisar o correlato eletrofisiológico 

desta modulação, mais especificamente procurando mecanismos ligados ao modo Rítmico de 

funcionamento, tal como o acoplamento entre frequências.  
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3.6.4 Métodos 

3.6.4.1 Aparato Experimental 

Os experimentos foram realizados em uma sala com atenuação sonora e luz ambiente 

diminuída. A cada sessão de testes, o participante sentava em frente a um monitor (frequência 

de 100 Hz) acoplado a um computador. As rotinas computacionais foram elaboradas por meio 

de um programa específico para experimentação psicofísica chamado “Psychtoolbox” 

(BRAINARD, 1997; PELLI, 1997). 

3.6.4.2 Participantes 

Dezesseis voluntários participaram deste experimento (idades entre 21-32 anos, 9 

mulheres e 7 homens, todos destros). Os participantes eram voluntários, estudantes de 

graduação ou pós-graduação da Universidade de Oxford. Eles possuíam acuidade visual 

normal ou corrigida, bem como condições gerais de saúde compatíveis com a realização do 

experimento. Eles preencheram um Termo de Anuência e um questionário de avaliação geral 

e eram informados sobre o tipo de experimento e respectivos procedimentos, mas não sobre os 

objetivos específicos do experimento. Os procedimentos metodológicos relativos a esse 

experimento foram previamente submetidos e aprovados pela Comissão de Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Universidade de Oxford. 

3.6.4.3 Procedimento Experimental 

Os estímulos visuais consistiam de discos de 4˚ de ângulo visual com bordas de cor lilás 

ou azul e duração de 50 ms. Para metade dos voluntários os discos lilases eram os alvos e os 

discos azuis os distratores, enquanto as cores se invertiam para a outra metade. Os alvos 

tinham em seus centros estímulos de Gabor embebidos em ruído, enquanto os distratores 

possuíam apenas ruído (Figura 36A). Os estímulos de Gabor possuíam 4˚ de diâmetro, 2 

ciclos por grau de frequência espacial e inclinação de 45˚ ou -45˚ em relação à vertical, com 

uma luminância mínima de 17,9 cd/m² e máxima de 117,7 cd/m². O ruído era gaussiano, com 

média 0 e variância de 0,1.  
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Cada trial experimental consistia de uma sequência de 154 estímulos (14 alvos e 140 

distratores).  Em trials Rítmicos, todos os estímulos eram apresentados com um SOA de 

400ms (Figura 36B). Em trials Arrítmicos, os SOAs podiam ser de 200, 300, 400, 500 ou 

600ms. Os alvos eram apresentados aleatoriamente dentro da sequência de distratores (média 

de um alvo a cada 10 distratores, mínimo de 5 e máximo de 14 distratores entre alvos). Um 

aspecto fundamental de nosso procedimento experimental é que mesmo em trials Arrítmicos, 

o SOA entre o alvo e o distrator precedente, e entre alvo e o distrator posterior era sempre de 

400ms. Ou seja, enquanto o SOA entre distratores poderia ser de 200ms, 300ms, 500ms ou 

600ms, o SOA em torno dos alvos era fixo em 400ms. Nosso objetivo ao realizar esta 

manipulação era assegurar que qualquer mascaramento causado pelo distrator precedente ou 

posterior ao alvo fosse semelhante entre condições experimentais. O mascaramento visual se 

refere a uma redução da visibilidade de um estímulo pela presença de um segundo estímulo 

próximo no tempo e espaço (BREITMEYER; OGMEN, 2006). Esse fenômeno pode ocorrer 

tanto quando o estímulo mascarador vem antes do alvo (mascaramento anterógrado) como 

quando vem depois do alvo (mascaramento retrógrado). Assim, mesmo que houvesse algum 

Figura 36: (A) Estímulos utilizados no Experimento 4. Os distratores consistiam apenas de ruído enquanto os 

alvos consistiam de um estímulo Gabor embebido em ruído. (B) Sequência temporal dos estímulos 

do Experimento 4. Em trials Rítmicos todos os estímulos eram apresentados com um SOA de 

400ms, enquanto em trials Arrítmicos este SOA era aleatório entre 200 e 600ms. 
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nível de mascaramento em nosso experimento, ele deveria ser semelhante entre as condições 

experimentais. 

Os participantes eram instruídos a indicarem, cada vez que um alvo era apresentado, se 

ele estava inclinado para a direita ou esquerda, pressionando botões em uma caixa de 

respostas com seu dedo indicador direito ou esquerdo, respectivamente. Eles eram informados 

que não precisavam ter pressa para responder, mas que respostas mais lentas do que 1 

segundo seriam consideradas como não respondidas. É importante ressaltar que a sequência 

de estímulos não era interrompida após a apresentação de um alvo, e os estímulos 

continuavam a ser apresentados normalmente até o fim do trial.  

No início de cada sessão experimental, os participantes eram submetidos a um 

procedimento de staircase para calcular o nível de contraste entre alvo e ruído que gerava 

75% de acerto (GARCIA-PÉREZ, 1998; LEEK, 2001). Para tal, cada voluntário realizava 12 

trials na condição Arrítmica. O contraste do alvo sobre o ruído começava com valores altos e 

ia diminuindo/aumentando de acordo com as respostas prévias do voluntário. Com base no 

valor deste limiar, sete níveis de contraste eram calculados em uma escala logarítmica para 

que a intensidade do alvo durante o experimento pudesse assumir valores entre -0,3 log a 0,3 

log do limiar do voluntário. 

Após o cálculo do limiar, os voluntários realizavam 50 trials experimentais (25 

Rítmicos e 25 Arrítmicos) em ordem aleatória. Os voluntários não eram informados sobre a 

natureza do próximo trial (Rítmico ou Arrítmico) e eram instruídos a perceberem o tipo de 

trial pelo SOA dos primeiros estímulos. 

3.6.4.4 Registro de EEG 

O registro de EEG foi adquirido continuamente de 35 eletrodos (Ag/AgCl) a uma 

frequência de 1000 Hz com o eletrodo sobre o mastóide direito como referência. Os eletrodos 

foram posicionados de acordo com o sistema Internacional 10-10 (AEEGS, 1991; 

OOSTENVELD; PRAAMSTRA, 2001) e registrados por meio de um amplificador NuAmp 

(Neuroscan, El Paso, TX). As impedâncias foram mantidas abaixo de 5kΩ. A montagem 

consistia de sete eletrodos centrais (Fz, FCz, Cz, CPz, Pz, POz e Oz) e 14 eletrodos em cada 

hemisfério (FP1/FP2, F1/F2, F3/F4, FC1/FC2, FC3/FC4, C1/C2, C3/C4, CP1/CP2, CP3/CP4, 

P1/P2, P3/P4, PO3/PO4, PO7/PO8, e O1/O2). Seis eletrodos extras foram usados como terra, 

referência, e para registro do eletrooculograma (EOG). Eletrodos de EOG foram posicionados 

ao lado de cada um dos olhos (HEOG) e acima e abaixo do olho esquerdo (VEOG).  
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3.6.4.5 Análise do EEG 

A análise espectral foi realizada no registro sem a aplicação de filtros. O registro foi 

cortado em épocas de -500ms a 500ms em torno do momento de apresentação dos alvos. 

Épocas com muito ruído (±100 µV em qualquer eletrodo) ou artefatos oculares (±50 µV) nos 

eletrodos de EOG foram rejeitadas. Para as frequências de 2 a 20 Hz (em passos de 0,25 Hz) 

estimativas de potência e fase foram computadas por meio de uma transformação contínua de 

wavelet (comprimento de 4 ciclos). Para as frequências de 20 Hz a 60 Hz (em passos de 2 Hz) 

estimativas de potência e fase foram computadas por meio de uma transformação contínua de 

wavelet (comprimento de 10 ciclos). Os parâmetros utilizados para as duas faixas de 

frequência foram escolhidos para que o custo entre resolução espectral e resolução temporal 

fosse o maior possível. Para cada combinação de tempo e frequência, o resultado da 

transformação de wavelet era um número complexo onde a parte real representa a amplitude 

(potência) e a parte imaginária representa a fase da oscilação.  

3.6.5 Resultados 

3.6.5.1 Resultados Comportamentais 

A partir das respostas dos voluntários, foram construídas curvas psicométricas que 

forneciam a probabilidade de acerto em função do contraste do alvo (Figura 37A). O limiar e 

a inclinação destas curvas foram obtidos a partir do ajuste de uma função Weibull aos dados 

de cada participante. O limiar corresponde ao contraste do alvo para o qual o voluntário 

apresentava 75% de acerto e a inclinação representa a influência do aumento/diminuição do 

contraste sobre o desempenho do voluntário (WICHMANN; HILL, 2001). Os valores de 

limiar e inclinação das diferentes condições foram submetidos a um teste-t pareado. Os 

resultados mostraram que o limiar nas condições Rítmicas era significantemente menor do 

que em condições Arrítmicas (t(15)=2,36, p<0,03).  Ou seja, o nível de contraste entre alvo e 

ruído para o qual os voluntários possuíam 75% de acerto era menor em trials Rítmicos do que 

em trials Arrítmicos, sugerindo que o ritmo possa estar aumentando a relação sinal-ruído dos 

alvos e assim facilitando o processamento destes. Por outro lado, não houve diferença 

significativa entre as inclinações nas duas condições (t(15)=1,1, p>0,3).  
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Para a análise dos tempos de reação (Figura 37B), foram colapsados os tempos de 

resposta para alvos de contraste acima do limiar do participante (0,1; 0,2 e 0,3) e abaixo do 

limiar (-0,3; -0,2 e -0,1). Os dados foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas 

com os fatores Condição (Rítmica e Arrítmica) e Contraste (Abaixo e Acima do Limiar). Os 

resultados mostraram um efeito significativo de ambos os fatores (Contraste: F(1,15)=118; 

p<0,001; Condição: F(1,15)=7,07; p<0,05) e uma interação significativa entre eles (F(1,15)=5,88; 

p<0,05). Análises de simple main effects mostraram uma diminuição significativa do tempo de 

reação com o aumento de contraste em ambas as condições (p<0,01, correção de Bonferroni). 

Entretanto, somente para contrastes altos o tempo de reação na condição Rítmica foi menor do 

que na condição a Arrítmica (p<0,001, correção de Bonferroni). 

 

3.6.5.2 Acoplamento entre fase e potência 

Uma das principais diferenças entre o modo Contínuo e Rítmico seria o acoplamento 

entre oscilações (SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b). Teoricamente, no modo Rítmico as 

oscilações mais altas são ―racionalizadas‖ e só ocorrem em momentos específicos da 

oscilação mais lenta (SCHROEDER; LAKATOS, 2009a, b). Por isto, nós estávamos 

interessados em verificar se existiria uma diferença significativa entre o acoplamento de fase e 

potência nas diferentes condições experimentais. Para tal comparação, os valores de fase de 

cada oscilação entre 2 e 8 Hz (passo de 0,25 Hz) foram concatenados com os valores de 

potência de 20 a 60 Hz (passo de 2 Hz) no período entre -300ms e 300ms em torno de alvos 

para os quais os voluntários responderam corretamente. Para cada frequência entre 2 a 8 Hz 

Figura 37: (A) Proporção de acertos (média ± EP) em função do contraste do alvo para trials Rítmicos e  

Arrítmicos. Funções Weibull foram ajustadas para cada voluntário e condição e foram estimados o 

limiar e a inclinação da curva ajustada. (B) Tempos de reação (média ± EP) para alvos abaixo e 

acima do limiar em trials Rítmicos e Arrítmicos.  
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foi criada uma tabela com os valores da fase daquela oscilação, da amplitude das frequências 

entre 20 e 60 Hz e o instante no tempo. As fases foram separadas em 30 janelas de 12˚ e 

calculada a amplitude média de cada frequência dentro de cada janela. Esses valores médios 

foram então normalizados dentro de cada frequência e participante utilizando-se uma 

transformada z-score. Assim, nesta etapa tínhamos a distribuição da amplitude de cada 

frequência para cada participante sobre os 30 intervalos da fase da oscilação mais baixa. Foi 

então calculado a correlação circular-linear para medir a relação entre estas duas medidas 

(BERENS, 2009). Com isso foi possível fazer um mapa da relação entre fase da oscilação 

mais lenta com amplitude da oscilação mais rápida.  

Diferentemente do Experimento 3, onde tínhamos uma hipótese a priori de quais 

eletrodos queríamos investigar, neste experimento o procedimento foi realizado para cada 

eletrodo. Como pode ser visto na Figura 38, em ambas as condições experimentais houve um 

acoplamento entre as frequências, principalmente entre a fase de oscilações de 3 e 4 Hz com a 

amplitude de oscilações de 20 a 30 Hz. Entretanto, o acoplamento foi maior na condição 

Rítmica, tanto em intensidade do acoplamento quanto na extensão. Para calcular a 

significância estatística desta diferença, uma análise de cluster semelhante a do Experimento 3 

foi realizada (o limiar e o parâmetro que determinam a região adjacente foram idênticos aos 

da análise do Experimento 3). Nós encontramos um cluster onde o acoplamento foi 

significativamente maior em condições Rítmicas entre as frequências de 2,5 a 4,25 Hz e as 

frequências de 22 a 35 Hz (p<0,01). Como pode ser observado na topografia deste efeito 

(Figura 38), esta diferença se deu principalmente em eletrodos occipitais.  
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Para melhor ilustrar esta diferença, a Figura 39 mostra o acoplamento entre a fase da oscilação 

de 4 Hz com a amplitude das frequências entre 20 e 45 Hz. Como pode ser visto, enquanto nas 

condições Rítmicas a amplitude das frequências altas dependia da fase da oscilação de 4 Hz, 

esta relação inexistiu nas condições Arrítmicas (Figura 39). 

 

Figura 38: Acoplamento entre fase e potência em trials Rítmicos e Arrítmicos. Os painéis superiores mostram a 

média do coeficiente de acoplamento (R
2
) dos eletrodos O1 e O2 para a fase das frequências de 4 a 8 

Hz com a potência das frequências de 20 a 55 Hz. O painel inferior mostra a diferença entre os R
2
 

destas duas condições. O contorno mostra o cluster onde houve uma diferença significativa entre o 

acoplamento nas duas condições. A topografia (painel inferior à direita) mostra a distribuição desta 

diferença no escalpo. Repare como a diferença se concentrou nos eletrodos O1 e O2. 

 

Figura 39: Distribuição da potência de 20 a 40 Hz sobre a fase da oscilação de 4 Hz nas diferentes condições 

experimentais. Os painéis inferiores mostram a média dos z-score (média ± EP) da amplitude de 

potências entre 20 e 40 Hz. O painel da direita mostra o R
2
 das diferentes condições experimentais 

em função da frequência. 
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3.6.5.3 Acoplamento e acurácia 

Um maior acoplamento entre frequências em trials Rítmicos sugere que os voluntários 

estavam utilizando estratégias diferentes nas diferentes condições experimentais. Entretanto, 

pode ser argumentado que esta diferença de acoplamento é ―evocada‖ pelas diferentes 

estruturas temporais presentes entre as condições. Neste sentido, uma questão fundamental é 

se este acoplamento tem alguma relação com o desempenho do voluntário.  

O jeito mais direto de responder a esta pergunta seria calcular o acoplamento entre fase 

e potência para alvos onde o voluntário errou e comparar com o acoplamento para quando ele 

acertou o julgamento. Porém, considerando que os participantes acertavam uma média de 

75% dos alvos, existe uma diferença muito grande entre o número de acertos e erros, o que 

pode resultar em um viés nas medidas de acoplamento. Para contornar este problema, nós 

realizamos um procedimento de reamostragem. Ou seja, para cada voluntário e condição 

experimental, foi calculado o número de alvos onde houve um erro no julgamento. Foi então 

escolhido, aleatoriamente, um número igual de amostragens dos alvos onde o voluntário 

acertou, e calculado o R
2
 como descrito na sessão anterior. Este procedimento foi repetido 

1000 vezes. Com isso, foi possível comparar o acoplamento entre fase e potência entre erros e 

acertos com um número semelhante de amostras. Por este processo ser muito custoso 

computacionalmente, esta análise foi realizada somente para o acoplamento das frequências 

mais altas com a fase de 4 Hz, dado que foi nesta frequência que encontramos o acoplamento 

mais forte.  

Como pode ser visto na Figura 40, o padrão das respostas corretas em ambas as 

condições é muito semelhante ao padrão encontrado na Figura 39. Cabe lembrar que os 

painéis que representam o acoplamento de respostas corretas na Figura 40 são na verdade uma 

média dos mapas de acoplamento de 1000 reamostragens. Cada uma destas reamostragens 

possuía um número menor de amostras do que as utilizadas para calcular o acoplamento 

representado na Figura 39 e por isso a intensidade do acoplamento é menor. 

O essencial desta figura é o fraco acoplamento presente em alvos onde o voluntário 

errou. Para calcular a diferença estatística entre o acoplamento de erros e acertos, um teste 

não-paramétrico foi realizado. Como pode ser visto no painel lateral da Figura 40, houve uma 

diferença significativa apenas na comparação entre o acoplamento presentes nos erros e 

acertos da condição Rítmica entre as de 25 Hz a 30 Hz (p<0,05). Nas condições Arrítmicas, 

não houve diferença entre o acoplamento encontrado em acertos e erros em nenhuma 

frequência (p>0,7).   
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3.6.5.4 Análise de potência e PLV  

Ao contrário do Experimento 3, neste experimento não tínhamos hipóteses a priori para 

conduzir nossa análise de amplitude e PLV. Por isso, realizamos uma série de análises 

exploratórias para investigar se havia uma diferença de amplitude e PLV entre as condições 

experimentais.  

Em um primeiro passo, investigamos a diferença entre a amplitude de oscilações de 

baixa frequência, entre 2 e 14 Hz. Como pode ser visto na Figura 41, houve uma diferença 

entre as condições nas frequências entre 2 e 4 Hz, no período antes da apresentação do alvo. 

Uma análise de cluster semelhante às realizadas anteriormente, com os mesmos parâmetros,  

mostrou que este cluster era estatisticamente diferente entre as condições experimentais 

(p<0,05). Uma topografia deste efeito mostra como ele era mais forte nos eletrodos occipitais 

(O1 e O2). Uma análise semelhante para frequências mais altas mostrou um cluster em gama 

Figura 40: Distribuição da potência de 20 a 40 Hz sobre a fase da oscilação de 4 Hz nas diferentes 

condições experimentais e em alvos corretos e incorretos. Os painéis inferiores mostram a 

média dos z-score (média ± EP) da amplitude de potências entre 20 e 40 Hz. Os painéis da 

direita mostram os R
2
 das diferentes condições experimentais e em trials onde o participante 

errou (linha tracejada) ou acertou (linha contínua). A região em cinza mostra onde houve uma 

diferença significativa entre o acoplamento de julgamentos corretos e incorretos. 
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(35 a 45 Hz) em torno do momento de apresentação do alvo. Porém, ele não foi significativo 

(p>0,3).  

Por último, a análise do PLV das oscilações de baixa frequência mostraram um cluster 

significativo (p<0,05) entre -300ms até a apresentação do alvo, para as oscilações de 2 a 5 Hz. 

Esse efeito novamente foi encontrado principalmente em eletrodos occipitais. De maneira 

geral, os efeitos de amplitude e PLV foram focados em oscilações próximas à frequência de 

apresentação dos estímulos. 

3.6.6 Discussão 

3.6.6.1 Atenção temporal e ritmo 

Neste experimento, investigamos se a atenção temporal exógena gerada por um ritmo é 

capaz de modular processos perceptivos. Nossos resultados mostraram que os voluntários 

Figura 41: Análises da diferença de Potência e PLV entre trials Rítmicos e Arrítmicos. Os painéis mostram a 

diferença entre a amplitude (painéis superiores) e PLV (painel inferior) entre a condições nos 

eletrodos O1 e O2. Contornos em preto representam clusters onde houve diferença significativa entre 

as condições. Contornos em cinza (painel central) onde a diferença não foi significativa. Topografias à 

direita mostram a distribuição dos respectivos clusters no escalpo. 
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tinham um limiar menor em condições onde havia um ritmo entre os estímulos, sugerindo que 

a presença do ritmo pode aumentar a relação sinal-ruído. Esse resultado concorda com outros 

trabalhos que sugerem ser um dos efeitos principais da atenção esta amplificação do sinal em 

relação ao ruído (VERGHESE, 2001; CAMERON; TAI; CARRASCO, 2002; LING; 

CARRASCO, 2006). Assim, nossos resultados reforçam a ideia de que a atenção temporal 

pode modular também processos sensoriais (JONES, 1976; JONES et al., 2002; CORREA et 

al., 2006b; CORREA, 2010; JONES, 2010).  

Em estudos anteriores sobre atenção temporal induzidas por um ritmo, o ritmo estava 

sempre presente e o alvo poderia ou não ser apresentado neste ritmo (JONES, 1976; JONES et 

al., 2002; JONES, 2010; MATHEWSON et al., 2010). Em nosso experimento, por outro lado, 

existiam condições onde havia e não havia um ritmo. Cabe ressaltar que nosso principal 

objetivo com tal manipulação era induzir os participantes a adotarem diferentes estratégias nas 

diferentes condições. Mais especificamente, o objetivo era que em condições Rítmicas os 

voluntários pudessem se sincronizar ao ritmo facilitando o processamento dos alvos. Já a falta 

de ritmo, na condição Arrítmica, obrigaria o voluntário a manter uma atenção máxima durante 

todo o período entre dois estímulos. Todavia, as duas estratégias poderiam, em princípio, 

gerar desempenho semelhante. Isto posto, acreditamos que o fato da tarefa ter uma alta 

demanda perceptual causou a diferença entre as condições. Além dos alvos terem um baixo 

contraste, o fato dos trials serem longos (154 estímulos) faz com que prestar atenção em todos 

os intervalos entre dois estímulos seja extremamente difícil. Neste sentido, nossos resultados 

apoiam a proposta de Correa et al. de que um aspecto fundamental para a atenção temporal 

modular processos perceptivos é aumentar a demanda sensorial da tarefa (CORREA; 

LUPIANEZ; TUDELA, 2005; CORREA et al., 2006a; CORREA, 2010).  

Além da modulação do limiar, o tempo de reação também foi modulado pela presença 

do ritmo. Esta modulação se deu somente em condições em que o alvo estava acima do limiar 

do voluntário. Este resultado é particularmente interessante quando levado em conta que a 

maioria dos experimentos envolvendo atenção temporal utilizam estímulos supra-limiares. 

Neste caso, a modulação encontrada por nós foi semelhante à modulação encontrada na 

maioria dos resultados da literatura: uma diminuição dos tempos de reação para condições 

onde existe atenção temporal (NOBRE, 2001). Novamente, este resultado reforça a proposta 

de Correa, de que a demanda da tarefa pode influenciar os estágios que serão modulados pela 

atenção temporal (CORREA et al., 2006a; CORREA, 2010). 
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3.6.6.2 Modo Rítmico e artefatos 

Como citado, nosso principal objetivo neste experimento era fazer com os voluntários 

utilizassem estratégias distintas nas duas condições experimentais. Mais especificamente, 

queríamos observar se a presença de um Ritmo seria capaz de causar o modo Rítmico de 

funcionamento, como proposto por Schroeder e Lakatos (2009b). Segundo estes autores, o 

modo Rítmico se caracterizaria principalmente pelo aumento de frequências de baixa 

oscilação e pelo aumento do acoplamento entre a fase de frequências de baixa oscilação com a 

amplitude de frequências mais altas (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Em nossos 

resultados, nós encontramos em condições Rítmicas o aumento de sincronização de oscilações 

e PLV de delta (2,5 Hz), e um aumento do acoplamento entre a fase de oscilações entre 3 e 4 

Hz com a amplitude de frequências mais altas. 

Pode ser argumentado que o aumento das oscilações e do PLV na mesma frequência de 

apresentação dos estímulos seja ―evocada‖. Ora, como nas condições Rítmicas os estímulos 

eram apresentados sempre nos mesmos instantes, os potenciais gerados por estes estímulos 

poderiam estar se sobrepondo durante o trial, resultando no aumento da amplitude e do PLV 

nesta frequência. Devido às características temporais em nosso experimento, fica difícil 

contornar este problema metodológico. A análise de potência e PLV podem estar de fato 

representando uma ressonância do sistema sensorial com a frequência de apresentação dos 

estímulos sem que, necessariamente, este aumento de frequências seja devido ao modo 

Rítmico de funcionamento. Assim, apesar de nosso resultado estar de acordo com a proposta 

de que no modo Rítmico exista um aumento de oscilações de baixa frequência, uma discussão 

aprofundada sobre este resultado poderia ser apenas especulação sobre um artefato 

experimental.  

Entretanto, o acoplamento entre frequências baixas e altas não sofre deste mesmo 

problema. Em acordo com a proposta de Lakatos e Schroeder, nós encontramos um maior 

acoplamento nas condições rítmicas (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Ao contrário da 

análise de PLV e amplitude, este aumento não se deu na mesma frequência de apresentação de 

estímulos, diminuindo a possibilidade de este resultado ser evocado por características 

temporais do estímulo. Ademais, como discutido a seguir, o acoplamento entre frequências foi 

diferente para acertos e erros, diminuindo ainda mais a possibilidade deste resultado ser 

meramente um artefato. 
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3.6.6.3 Acoplamento como mecanismo de seleção sensorial 

Como discutido anteriormente, uma série de trabalhos tem proposto que acoplamento 

entre frequências é uma característica fundamental de nosso SNC, e que ocorre 

constantemente (LAKATOS et al., 2005; CANOLTY et al., 2006; KAYSER; 

ERMENTROUT, 2010; CANOLTY; KNIGHT, in press). Em nosso experimento, nós 

encontramos um acoplamento entre frequências em ambas as condições. Entretanto, em 

acordo com a proposta de Lakatos e Schroeder, o acoplamento foi maior em condições onde 

havia um ritmo ao qual o sistema sensorial podia se sincronizar (SCHROEDER; LAKATOS, 

2009b). Além disso, observamos que na condição Rítmica o acoplamento entre estas 

frequências era maior para alvos onde o voluntário acertou em relação a alvos onde ele errou. 

Esta é a primeira vez que é mostrado que o acoplamento entre frequências possui uma 

correlação com o desempenho em uma tarefa. 

O fato do acoplamento ser diferente para acertos e erros somente em condições 

Rítmicas fortalece a sugestão de que os voluntários estavam utilizando diferentes estratégias 

nas diferentes condições experimentais. Ora, poderia ser argumentado que o acoplamento 

entre frequências fosse importante em ambas as condições, e que o menor acoplamento em 

condições Arrítmicas tivesse sido responsável pelo pior desempenho nesta condição. Contudo, 

caso este fosse o caso, então uma diferença entre o acoplamento de erros/acertos deveria 

surgir também em condições Arrítmicas. Como isto não ocorreu, sugerimos que o 

acoplamento entre frequências tem  um papel fundamental principalmente na presença de um 

ritmo. Possivelmente, este acoplamento pode indexar o quão sincronizados com o ritmo os 

voluntários estavam. Alguns voluntários reportaram ao fim do experimento que, apesar de 

acharem a condição Rítmica mais fácil, quando eles ―perdiam o ritmo‖ dos estímulos a tarefa 

ficava extremamente difícil. Talvez, esse acoplamento esteja relacionando com essa sensação 

de estar ou não ―no ritmo‖. Por outro lado, em condições onde não existe um ritmo, os 

voluntários podem utilizar diferentes estratégias, como uma sincronização contínua de 

oscilações de alta frequência (WOMELSDORF et al., 2006; FRIES, 2009; TALLON-

BAUDRY, 2009). 

O acoplamento maior se deu entre a fase de oscilações de 3 a 4 Hz com a potência de 

oscilações entre 25 e 35 Hz em eletrodos occipitais. As oscilações de 3 a 4 Hz ficam entre 

delta e teta. Como já discutido no experimento anterior, oscilações teta têm sido relacionadas 

com uma série de funções cognitivas (JENSEN; TESCHE, 2002; MITCHELL et al., 2008). 

Todavia, elas são comumente encontradas em eletrodos centrais, como em nosso Experimento 
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3, enquanto neste experimento o acoplamento foi mais pronunciado em eletrodos occipitais. 

Oscilações delta, por outro lado, são comumente associadas às fases do sono (BUZSAKI, 

2006). Porém, uma série de experimentos mostrou que oscilações delta e teta no córtex visual 

de macacos podem se sincronizar a um ritmo relevante para a tarefa (LAKATOS et al., 2005; 

LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Por 

usarmos EEG, não é possível afirmar que as oscilações de 3-4 Hz presentes em nosso sinal 

sejam provenientes do córtex occipital, mas, com base nos resultados de nossa tarefa e pela 

semelhança de nosso desenho experimental com o utilizado por Lakatos e colaboradores 

(LAKATOS et al., 2005; LAKATOS et al., 2008; LAKATOS et al., 2009; SCHROEDER; 

LAKATOS, 2009b), é possível especular que se trata de oscilações oriundas de regiões 

sensoriais. 

As oscilações entre 25 e 35 Hz em eletrodos occipitais são normalmente classificadas 

como gama (LAKATOS et al., 2009; UHLHAAS; SINGER, 2010; WANG, 2010). Essas 

oscilações têm sido relacionadas com uma série de funções cognitivas, e parecem de maneira 

geral refletir um estado de alta excitabilidade neuronal e sincronização que pode facilitar a 

amplificação de representações neuronais (TALLON-BAUDRY; BERTRAND, 1999; 

WOMELSDORF et al., 2006; JENSEN; KAISER; LACHAUX, 2007; FRIES, 2009; 

TALLON-BAUDRY, 2009). Portanto, o acoplamento entre duas oscilações parece estar 

possibilitando que momentos de alta excitabilidade neuronal ocorra somente em momentos 

específicos da fase da oscilação mais lenta. Como sugerido por Lakatos e Schroeder, este 

acoplamento pode estar racionalizando as oscilações mais altas (SCHROEDER; LAKATOS, 

2009b).  

Fica a questão de porque a oscilação lenta envolvida é de 3 a 4 Hz quando a frequência 

de apresentação é de 2,5 Hz. Poderia ser esperado que o acoplamento ocorresse com uma 

frequência próxima a frequência de apresentação do alvo. Em experimentos utilizando uma 

sequência rítmica de estímulos com 600ms de SOA entre os estímulos atendidos, Lakatos e 

Schroeder acharam efeitos sobre o PLV de oscilações delta e teta (LAKATOS et al., 2008; 

LAKATOS et al., 2009). Assim, a relação entre frequência de apresentação e oscilações 

moduladas ainda não está clara. Futuros experimentos que manipulem o SOA entre os 

estímulos poderão melhor elucidar esta questão.  
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3.7 Discussão da Parte 2 

3.7.1 Considerações Gerais 

Nesta segunda parte da tese, nosso objetivo foi investigar a relação entre oscilações 

neurais de baixa frequência e expectativa temporal. No Experimento 3, utilizamos o 

Foreperiod Effect para estudar a relação destas oscilações com uma preparação motora 

crescente inerente a este tipo de tarefa. No Experimento 4, investigamos a modulação destas 

oscilações pela presença de um ritmo relevante à tarefa. Nossos resultados mostraram que a 

atenção temporal pode modular tanto tempos de resposta (Experimento 3) quanto facilitar o 

processamento sensorial (Experimento 4). É importante enfatizar que em ambos os 

experimentos nós encontramos uma relação marcante entre os efeitos comportamentais e 

oscilações de baixa frequência, sugerindo a participação destes mecanismos nos dois 

resultados. 

3.7.2 Atenção temporal e estágios de processamento 

Embora a atenção temporal tenha sido relacionada originalmente a estágios tardios do 

processamento, como processos decisionais e motores (WOODROW, 1914; WALTER et al., 

1964; NIEMI; NAATANEN, 1981; MINIUSSI et al., 1999; GRIFFIN; MINIUSSI; NOBRE, 

2001; NOBRE, 2001) os resultados do Experimento 4 apoiam uma série de novas evidências 

comportamentais e eletrofisiológicas de que ela possa modular também processos sensoriais 

(JONES et al., 2002; CORREA; LUPIANEZ; TUDELA, 2005; CORREA et al., 2006a; 

JONES, 2010; MATHEWSON et al., 2010). Como discutido previamente, uma possível 

explicação para este falta de efeitos em processos precoces é a grande maioria dos 

experimentos de atenção temporal utilizar tarefas de tempo de reação (CORREA et al., 

2006a).  

Entretanto, Nobre e colaboradores propõem uma explanação alternativa. Segundo os 

autores, a atenção temporal isoladamente não é capaz de modular processos perceptivos e 

influencia apenas processos tardios por meio de preparação motora generalizada (DOHERTY 

et al., 2005; HACKLEY et al., 2007; CORREA; NOBRE, 2008; HACKLEY, 2009; NOBRE, 

2010). Mas, de acordo com esta visão, a atenção temporal pode ter um efeito importante em 

processos sensoriais quando combinada com outros tipos de atenção (DOHERTY et al., 2005; 

CORREA; NOBRE, 2008; NOBRE, 2010). Ou seja, a atenção temporal exerce efeitos mais 

marcantes em processos sensoriais quando acompanhada de previsões sobre outras 
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características do estímulo que podem ser claramente mapeadas para propriedades de campos 

receptivos neurais, tais como propriedades espaciais (MINIUSSI et al., 1999; GRIFFIN; 

MINIUSSI; NOBRE, 2001; NOBRE, 2001; GRIFFIN; MINIUSSI; NOBRE, 2002; 

DOHERTY et al., 2005; NOBRE, 2010). De fato, a maioria dos experimentos que 

encontraram um efeito da atenção temporal sobre processos sensoriais possuíam (mesmo que 

implicitamente) informações relevantes sobre a localização espacial do estímulo. Por 

exemplo, em nosso Experimento 4, todos os alvos eram apresentados centralmente. 

Essa proposta de Nobre sugere um meio ecologicamente plausível de como a atenção 

temporal pode modular diferentes estágios do processamento. Ora, expectativas temporais 

raramente acontecem de maneira isolada. Normalmente, um aumento de expectativa temporal 

está relacionado a uma ação motora ou  ao aparecimento de um estímulo (NOBRE, 2010). 

Neste sentido, além da demanda da tarefa, informações sobre outras características do 

estímulo podem influenciar os estágios o qual a atenção temporal vai modular. Por exemplo, 

os efeitos consistentes no processamento motor, reportados na literatura e em nosso 

Experimento 3, sugerem que a expectativa temporal possa facilitar a seleção e preparação de 

respostas especificas (MINIUSSI et al., 1999; GRIFFIN; MINIUSSI; NOBRE, 2001; 

NOBRE, 2001; DOHERTY et al., 2005; HACKLEY et al., 2007; HACKLEY, 2009). Por 

outro lado, quando combinado com informações adicionais do estímulo, como, por exemplo, a 

localização, a atenção temporal pode modular a excitabilidade local de regiões específicas do 

sistema sensorial, resultando assim em uma facilitação sensorial. Futuros experimentos 

poderão indicar se outras características do estímulo como cor ou modalidade sensorial 

poderiam também ser combinadas com informações temporais do estímulo. 

3.7.3 Oscilações de baixa frequência e controle de excitabilidade cortical 

Com base na proposta de Nobre, é possível argumentar que um dos papéis fundamentais 

da expectativa temporal é controlar o nível de excitabilidade cortical de regiões ligadas à 

tarefa a ser realizada. Neste sentido, nossos resultados sugerem que as oscilações de baixa 

frequência podem servir como base para estes processos antecipatórios, modulando de 

maneira rítmica a excitabilidade de grandes populações neurais e facilitando a comunicação 

entre regiões do cérebro relevantes a tarefa.  

Um aspecto fundamental de nossos resultados é que mesmo com todas as diferenças  

metodológicas entre os Experimentos 3 e 4, o papel que as oscilações de baixa frequência 

exerceram nos dois é notavelmente semelhante. Neste sentido, nossos resultados concordam 
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com a proposta de que o modo Rítmico vs. Contínuo de funcionamento não é apenas mais 

uma variedade de atenção, como espacial ou intermodal, mas sim um mecanismo geral de 

funcionamento do SNC (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Nesta visão, mesmo a atenção 

espacial, por exemplo, pode funcionar nestes dois modos. De acordo com Schroeder e 

Lakatos, em tarefas de atenção espacial, por exemplo, as pistas podem indicar quais regiões 

do córtex cerebral precisam de uma excitabilidade ótima para o processamento sensorial 

(SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). Nestas regiões, oscilações lentas podem se sincronizar 

ao ritmo da tarefa enquanto as oscilações nas regiões não atendidas oscilariam aleatoriamente. 

Cabe ressaltar que este exemplo é congruente com a visão, recém-discutida por Nobre, sobre a 

combinação de informação temporal com outras características do estímulo (NOBRE, 2010). 

Em ambas, diferentes sistemas podem se beneficiar de informação temporal relevante para a 

tarefa. Contudo, Schroeder e Lakatos sugerem que o mecanismo pelo qual esta informação é 

utilizada para aumentar a excitabilidade cortical em momentos específicos é a sincronização 

de oscilações de baixa frequência (SCHROEDER; LAKATOS, 2009b). 

3.7.4 Acoplamento entre oscilações e a coordenação de processamento em diferentes 

escalas  

Além de controlar a excitabilidade cortical, nossos resultados mostraram um papel 

fundamental das oscilações de baixa frequência na modulação de frequências mais altas. Em 

nossos dois experimentos este acoplamento se deu entre frequências diferentes e com 

diferentes topografias. Enquanto no Experimento 3 este acoplamento se deu entre o teta 

central e oscilações beta em eletrodos sobre o córtex motor, no Experimento 4 este 

acoplamento se deu entre delta/teta e gama em eletrodos occipitais. Apesar desta diferença de 

topografia, os resultados sugerem que, em ambos os casos, este acoplamento possa estar 

servindo para uma função semelhante. Ora, como discutido previamente, imagina-se que o  

acoplamento entre frequências altas e baixas no SNC possa servir como um mecanismo para a 

transferência entre informação de redes neurais extensas operando em escalas temporais mais 

lentas para redes neurais locais, onde um processamento mais rápido, necessário para uma 

computação mais eficiente, possa ocorrer (BUZSAKI; DRAGUHN, 2004; CANOLTY et al., 

2006; CANOLTY; KNIGHT, in press).  Assim, é possível especular que em nossos dois 

experimentos a oscilação mais baixa estava modulando a excitabilidade de uma região cortical 

mais extensa (regiões motoras no Experimento 3 e sensoriais no Experimento 4) e seu 

acoplamento com a frequência mais alta poderia estar coordenando a transferência de 
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informações para regiões corticais menores. No Experimento 3, esta computação local poderia 

estar envolvida na reprogramação motora, enquanto, no Experimento 4, para a amplificação 

de estímulos sensoriais.  

Em uma revisão recente, Knight e Canolty sugerem que a variação de intensidade do 

acoplamento (e, em última análise, de qualquer medida eletrofisiológica) no tempo e entre 

condições experimentais seriam evidências fundamentais para que este fenômeno estivesse, de 

fato, refletindo um mecanismo do SNC (CANOLTY; KNIGHT, 2010). Trabalhos recentes de 

Tort e colaboradores têm mostrado que o acoplamento entre teta e gama no hipocampo de 

ratos varia tanto no tempo quanto em diferentes tarefas (TORT et al., 2008; TORT et al., 

2009).  

Entretanto, nossos experimentos são os primeiros a mostrar que esta variação ocorre 

também em seres humanos. No Experimento 3, mostramos que o acoplamento entre 

frequências é transiente e ocorre em momentos relevantes da tarefa a ser realizada. Além 

disso, neste mesmo experimento a análise de acoplamento foi realizada em uma época longa 

(de 3 segundos) onde nenhum estímulo estava sendo apresentado, possibilitando assim 

observar a dinâmica temporal deste acoplamento sem a contaminação por potenciais 

evocados. No Experimento 4, mostramos que além do acoplamento ser diferente entre 

condições experimentais, ele também teve uma correlação com o desempenho dos 

voluntários. Neste sentido, nossos dados apoiam a ideia de que o acoplamento transiente entre 

diferentes frequências pode funcionar como um mecanismo para coordenar a atividade em 

áreas corticais distribuídas, proporcionando assim uma comunicação eficiente no SNC.  

3.8 Conclusões Parte 2 

Nossos resultados sugerem que a expectativa temporal pode modular diferentes fases do 

processamento, facilitando tanto estágios sensoriais quanto a preparação motora. Além disso, 

encontramos que oscilações de baixa frequência parecem ter um papel fundamental nestes 

processos antecipatórios, modulando a excitabilidade de grandes populações neurais e 

coordenando a transferência entre informação de redes neurais extensas para redes neurais 

locais por meio de seu acoplamento com frequências mais altas. 
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4 DISCUSSÃO GERAL 

4.1.1 Considerações Gerais 

Na primeira parte desta tese, nós encontramos que mecanismos ligados à preparação 

e/ou execução motora influenciam a percepção temporal das consequências desta ação. Na 

segunda parte, nós encontramos que a expectativa temporal pode modular diversos estágios do 

processamento de um estímulo e que oscilações de baixa frequência parecem estar ligadas a 

este fenômeno. Nesta última sessão, temos como objetivo discutir as possíveis relações entre 

estes dois mecanismos e futuros caminhos. Contudo, antes de entrar nesta discussão, vamos 

apresentar brevemente alguns experimentos que investigam os correlatos eletrofisiológicos da 

cópia eferente em seres humanos. 

4.1.2 Oscilações na relação ação-percepção 

Na discussão da parte 1, introduzimos o conceito de cópia eferente como um 

mecanismo que atenua as consequências sensoriais de nossas próprias ações. Quase a 

totalidade de experimentos de EEG neste assunto tem focado no processamento de estímulos 

auditivos causados pelo próprio sujeito e tem mostrado que estes estímulos geram um 

potencial N100 de amplitude menor do que estímulos causados pelo computador 

(MARTIKAINEN; KANEKO; HARI, 2005; ALIU; HOUDE; NAGARAJAN, 2008; BAESS 

et al., 2009). Em nenhum destes experimentos foi pedido aos voluntários que comparassem a 

intensidade dos estímulos que eles causaram com estímulos não causados por eles. Mesmo 

assim, os autores interpretaram seus achados como refletindo uma atenuação sensorial de 

estímulos causados pelos próprios participantes (MARTIKAINEN; KANEKO; HARI, 2005; 

ALIU; HOUDE; NAGARAJAN, 2008; BAESS et al., 2009). Em um destes estudos foi 

medido também a amplitude de oscilações gama evocadas pelos estímulos (BAESS et al., 

2009). Foi encontrado que estímulos causados pelos voluntários causaram uma menor 

amplitude de oscilações gama (40 Hz) no período entre 35ms e 50ms após a apresentação do 

estímulo (BAESS et al., 2009).  

Como pode ser observado, não foram muitos os estudos que investigaram a relação 

entre oscilações de baixa frequência e cópia eferente. Entretanto, um trabalho recente 

investigou o papel da cópia eferente em pacientes que possuíam eletrodos implantados no 

córtex auditivo e na área de Broca (CHEN et al., in press). Em duas condições experimentais, 

os voluntários escutavam fonemas que eles mesmos falavam, ou gravações dos mesmos 
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fonemas sem a vocalização. Além da amplitude do N100, foi também investigado a relação 

entre as fases das oscilações entre o córtex auditivo e na área de Broca. Em acordo com 

resultados anteriores, foi encontrada uma atenuação do N100. Entretanto, foi encontrada 

também uma relação mais consistente da fase de gama (35 Hz a 50 Hz) entre essas regiões 

quando a vocalização estava presente (CHEN et al., in press). Um aumento da relação de fase 

entre duas regiões é normalmente interpretada como havendo uma integração maior entre a 

atividade destas duas (LACHAUX et al., 1999; VARELA et al., 2001). Assim, os autores 

sugeriram que a atenuação do N100 foi causada justamente por esta maior integração entre a 

área de Broca e o córtex auditivo, possivelmente por meio da cópia eferente (CHEN et al., in 

press). 

4.1.3 Ação, expectativa e oscilações 

O conceito de cópia eferente é de particular interesse nesta discussão por constituir um 

exemplo de expectativa. Possivelmente, o processo de geração de outros tipos de expectativa 

– como, por exemplo, a expectativa temporal – pode compartilhar de mecanismos 

semelhantes. Mas será que a cópia eferente tem relação com mecanismos atencionais? A 

resposta mais intuitiva seria que não, por dois motivos principais: (1). Resultados 

comportamentais sobre o intentional binding e atenuação sensorial sugerem que estes efeitos 

não podem ser explicados por mecanismos atencionais (SATO, 2008; CRAVO; 

CLAESSENS; BALDO, 2009; CRAVO; CLAESSENS; BALDO, in press); (2). A cópia 

eferente diminui a intensidade percebida de um estímulo, em contraposição à modulação mais 

comumente atribuída à atenção, que é a de facilitar o processamento de estímulos 

(REYNOLDS; CHELLAZZI, 2004). 

Apesar destas diferenças fenomenológicas, estes dois processos parecem compartilhar 

substratos neurais semelhantes. Em uma revisão recente, Coull e Nobre (2008) fizeram um 

levantamento das regiões mais comumente ativadas em tarefas que envolvem algum tipo de 

expectativa temporal, sendo elas: área motora suplementar (SMA), núcleos da base (NG), 

cerebelo, córtex frontal inferior, córtex pré-motor e córtex parietal. Como pode ser observado, 

existe claramente uma sobreposição de regiões ligadas à expectativa temporal com regiões 

ligadas à preparação/execução motora. De fato, quase todas essas áreas estão representadas na 

Figura 17, que mostra as áreas que têm relação com a cópia eferente. Cabe ressaltar que 

devido à baixa resolução temporal de fMRI, é difícil diferenciar regiões que estão controlando 

a orientação temporal das regiões que estão sendo moduladas por esta orientação. Portanto, 
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não é possível descartar a possibilidade desta sobreposição entre áreas motoras e de 

expectativa temporal ser causada puramente por parâmetros experimentais (COULL; 

NOBRE, 2008; COULL, 2010; NOBRE, 2010). Todavia, Schubotz e colaboradores 

recentemente propuseram o que normalmente pensamos como um sistema ―motor‖ pode ser, 

na verdade, um sistema ―preditivo‖ (SCHUBOTZ, 2007; WOLFENSTELLER; SCHUBOTZ; 

CRAMON, 2007). Por exemplo, em um trabalho recente deste grupo foi mostrado que o 

córtex pré-motor – classicamente  associado a tarefas de planejamento, imaginação e 

observação de ações – é ativado também durante tarefas de previsão de futuros eventos, 

mesmo que estes eventos sejam não-biológicos, como uma sequência lógica de pontos 

(WOLFENSTELLER; SCHUBOTZ; CRAMON, 2007). Esta visão apoia a possibilidade de 

existir uma relação entre as áreas responsáveis por preparação motora e expectativa temporal 

(WOLFENSTELLER; SCHUBOTZ; CRAMON, 2007).  

Assim, é possível observar que não existe ainda um consenso sobre se expectativas 

temporais e a cópia eferente compartilham ou não substratos neurais. Essa relação fica ainda 

mais complicada quando levado em conta que nem o intentional binding nem a atenuação 

sensorial podem ser explicadas exclusivamente por processos atencionais (SATO, 2008; 

CRAVO; CLAESSENS; BALDO, 2009; CRAVO; CLAESSENS; BALDO, in press). 

Contudo, cabe ressaltar que tanto no caso do intentional binding quanto na atenuação 

sensorial, a atenção temporal não é suficiente, mas necessária. Da mesma maneira, a ação 

motora também é necessária, mas não suficiente. Em ambos, a consequência sensorial precisa 

ser acompanhada de uma expectativa temporal para o efeito ocorrer. Isso sugere que, apesar 

destes fenômenos não poderem ser resumidos a uma simples expectativa temporal, eles 

também não podem ser explicados sem este mecanismo. Possivelmente, a ação motora nestes 

casos é uma maneira de recrutar mecanismos envolvidos na atenção temporal, do mesmo 

modo que a presença de um ritmo na tarefa ou de uma expectativa temporal crescente inerente 

a passagem do tempo. 

Com isso voltamos ao segundo problema: a cópia eferente diminui a intensidade 

percebida de um estímulo, em contraposição à modulação mais comumente atribuída à 

atenção, ou seja, a de facilitar o processamento de estímulos (VERGHESE, 2001; 

REYNOLDS; CHELLAZZI, 2004). Neste ponto entra um aspecto interessante do conceito de 

oscilações neurais modulando excitabilidade cortical. Ora, dentro de uma oscilação, 

amplificar ou atenuar um sinal é uma questão de fase. Assim, a mesma oscilação amplifica 

sinais em fases específicas e atenua sinais em outra fase. De fato, uma série de estudos tem 

mostrado que a fase de oscilações de baixa frequência no momento de apresentação de alvos 
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visuais podem modular tanto o tempo de resposta àquele alvo (LAKATOS et al., 2008; 

STEFANICS et al., 2010) quanto a sensibilidade a ele (BUSCH; DUBOIS; VANRULLEN, 

2009; MATHEWSON et al., 2009; WYART; SERGENT, 2009; BUSCH; VANRULLEN, 

2010).  

Com base nisto, é possível especular que as oscilações de baixa frequência, que tiveram 

um papel fundamental na modulação de tempos de reação e acurácia em nossos Experimentos 

3 e 4, poderiam também servir como mecanismos para a atenuação de estímulos causados por 

nós mesmos. Até o momento, não existem evidências diretas sobre o assunto, entretanto 

alguns experimentos parecem apoiar indiretamente esta ideia. Por exemplo, no trabalho já 

discutido de Bays et al. (2005), os autores investigaram a dinâmica temporal da atenuação 

sensorial causada por uma ação motora voluntária. Em seus experimentos, os voluntários 

tinham que julgar a intensidade de um estímulo tátil em seu dedo indicador causado pelo 

pressionar de um botão (Figura 42). Entretanto, o aspecto mais importante deste experimento 

era que o estimulo tátil era apresentado com diferentes assincronias em relação ao apertar do 

botão pelo voluntário. Como pode ser visto na Figura 42, a atenuação era maior quando o 

estímulo era apresentado simultaneamente ao momento de apertar do botão. Entretanto, a 

atenuação parece ser um processo gradual, onde estímulos apresentados temporalmente 

próximos ao momento esperado são menos atenuados do que estímulos apresentados com um 

intervalo muito longo. De fato, esta atenuação se assemelha muito a uma oscilação de baixa 

frequência, com um período de 600ms, o que resultaria em uma frequência de 

aproximadamente 1,66 Hz. Assim, é possível ao menos especular que esta atenuação sensorial 

possa ter como mecanismo subjacente uma oscilação de baixa frequência que inibe o córtex 

somatossensorial em momentos onde a consequência é esperada. 

 

 



118 

 

Contudo, esse mecanismo ainda não é capaz de explicar a dissociação entre a atenuação 

sensorial causada pela ação motora e a aproximação temporal entre ação e consequência. Ora, 

uma atenuação do estímulo deveria, pelo menos a princípio, resultar em um tempo maior de 

seu processamento. Por outro lado, nosso Experimento 1 sugere que a ação motora é capaz 

também de diminuir o tempo de processamento de estímulos causados por ela. Infelizmente, 

os trabalhos comparando esses dois efeitos ainda são muito escassos para possibilitarem 

alguma explicação. Até o momento existe apenas um trabalho onde tanto a atenuação 

sensorial quanto a aproximação da ação à consequência foram medidos nos mesmos 

voluntários (TSAKIRIS; HAGGARD, 2003). Porém, neste trabalho os participantes 

realizavam as duas tarefas (comparar a intensidade do estímulo e julgar o momento de 

aparecimento deste) em diferentes blocos. Por isso, os voluntários podem estar utilizando 

diferentes estratégias nos diferentes blocos, dificultando uma comparação destes resultados 

com a ideia aqui proposta. 

Como pode ser visto, os trabalhos que investigam a relação entre expectativa temporal e  

ação motora e os possíveis mecanismos subjacentes a estes fenômenos ainda são escassos. Por 

isso, não desejamos propor nesta tese a existência de um mecanismo único e comum a todos 

eles. No entanto, acreditamos existir ao menos uma sobreposição entre fenômenos e 

mecanismos ligados a estes diferentes processos.  

 

Figura 42: Representação esquemática do experimento e resultados de Bays et al. (2005). Os voluntários 

eram instruídos a comparar a intensidade de um estímulo causado pelo pressionar de um 

botão com um estímulo padrão. O estímulo causado pela ação motora era apresentado com 

assincronias entre -300ms a 300ms em torno do momento de pressão do botão. Os resultados 

mostram a intensidade percebida do estímulo em função da assincronia 

 Fonte: Modificado de Bays et al. (2005) 
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5 CONCLUSÕES 

Em resumo, nossos resultados sugerem que processos de expectativa temporal podem 

ser recrutados de diferentes maneiras, como preparação motora e ritmos inerentes a tarefa. 

Além disso, encontramos que diferentes aspectos do processamento de estímulos sensoriais 

podem ser modulados por estas expectativas temporais, mostrando que este é um processo 

dinâmico ligado principalmente à tarefa a ser realizada. Em nossos experimentos de EEG, 

encontramos que oscilações de baixa frequência têm um papel fundamental no controle de 

excitabilidade cortical de regiões do sistema nervoso central em antecipação a momentos 

relevantes. Estas oscilações parecem ser um mecanismo ligado a processos antecipatórios, 

independente do estágio que está sendo modulado. Em conjunto, nossos resultados sugerem 

que a expectativa temporal é um processo dinâmico que pode influenciar diferentes estágios 

do processamento por meio da sincronização da excitabilidade cortical a momentos relevantes 

da tarefa a ser executada. 
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