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RESUMO

SAIS, F. A. Por que locais demarcados são importantes para o aparecimento do efeito
atencional automático? 2011. 78 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Existem muitos trabalhos na literatura mostrando que um estímulo periférico não informativo

espacialmente captura a atenção para o local de seu aparecimento. Por outro lado, existem

uma série de outros trabalhos em que não são observados efeitos comportamentais nem

eletrofisiológicos da captura atencional nessas condições. Tem sido bastante discutida a idéia

de que a captura da atenção por um estímulo estaria sujeita a uma modulação e dependeria da

tarefa realizada. Assim, um estímulo só capturaria a atenção se tivesse alguma relação com

outro estímulo de interesse para o sujeito como, por exemplo, se tivesse a mesma cor do

estímulo alvo. Nós investigamos, no Experimento 1A e 1B, em uma tarefa de escolha de

local, uma situação em que aparece o efeito atencional quando existem demarcações nos

locais de aparecimento dos estímulos, mas, se não existem essas demarcações, o efeito

atencional simplesmente desaparece. A única diferença entre os procedimentos era a presença

ou ausência de demarcações, todos os demais parâmetros eram idênticos. Nesse experimento,

investigamos se, na condição sem demarcações, o estímulo não capturaria a atenção por ser

filtrado em estágios precoces de processamento. Se isso fosse verdade, não seria esperado que

o estímlo fosse capaz de gerar outro tipo de efeito sobre o comportamento. Por isso, testamos

se, apesar de não capturar a atenção, o estímulo provocaria um outro efeito frequentemente

associado à captura atencional, a inibição de retorno. Observamos que o estímulo precedente

provocou a inibição de retorno e, portanto, a razão pela qual o estímulo precedente não

captura a atenção nessas condições não deve ser atribuída a uma filtragem precoce no seu

processamento. Além disso, investigamos, nos experimentos 2, 3 e 4, se alterações no fundo

da tela, que gerasse maior competição no processamento dos estímulos presentes na cena

visual, poderiam levar à captura da atenção, mesmo sem a presença das demarcações

classicamente utilizadas. De fato, observamos que quando a intensidade dos estímulos

competidores presentes na tela era alta, o estímulo precedente passou a capturar a atenção.

Explicamos esse resultado com a hipótese de que as demarcações são importantes por

adicionarem ruído ao processamento dos estímulos apresentados, influenciando a

representação desses estímulos e, portanto, a possibilidade de um estímulo capturar a atenção.

Por fim, no experimento 5A e 5B, investigamos se os resultados da tarefa de escolha de local



seriam repetidos em uma tarefa de discriminação de forma. Observamos que os resultados

foram semelhantes, embora o efeito da captura atencional pelo estímulo precedente não tenha

sido tão evidente. Esse resultado está de acordo com trabalhos da literatura em que o efeito

atencional é menor em tarefas de discriminação de forma do que em tarefas de detecção,

possivelmente pela necessidade de direcionar a atenção para processamentos internos

envolvidos na identificação dos estímulos.

Palavras-chave: Neurociências. Psicofísica. Tempo de reação. Atenção Seletiva. Atenção

Visual.



ABSTRACT

SAIS, F. A. Why are placeholders important to the manifestation of the automatic
attentional effect? 2011. 78 p. Master thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

A number of studies show that an uninformative peripheral stimulus captures attention to the

location in space where it appears. On the other hand, there are plenty of other studies in

which neither behavioural nor eletrophysiological evidences of attentional capture are

observed in such conditions. The idea that attentional capture is modulated and depends on

the task at hand has been acutely argued in the literature. Thus, a stimulus would capture

attention only if it has some resemblance with another stimulus of interest to the subjetc, such

as if both shared the same color. In Experiment 1A and 1B we investigated, using a local

choice task, a situation in which if placeholders are presented on the screen the attentional

effect is shown but, if the placeholders are absent, the attentional effect desappears. The only

difference between the two procedures was the presence or absence of the placeholders, all

other parameters remained constant. In this experiment we investigated if the peripheral

stimulus did not capture attention in the absence of the placeholders because it was filtered in

early stages of processing. If that were the case, we would not expect the stimulus to generate

any other effect on behaviour. Therefore, we tested if  although the stimulus did not capture

attention in the absence of placeholders it would still generate another effect often associated

with attentional capture, the inhibition of return. We did observe the inhibition of return at this

experiment, hence it follows that the reason why the stimulus did not capture attention can not

me atribuited to a filtering in early stages of processing. Besides that, we investigated in

experiments 1, 2 and 3 if changes on screen background generating an ehnancement of

competition between the processing of stimuli present on the visual scene would produce

attentional capture even in the absence of the placeholders. Indeed, we observed that when the

competing stimulus intensity were high the peripheral stimuli was able to capture attention.

We explain this result with the hipothesis that the placeholders are important because they add

noise to the stimuli processing and affect the stimuli representation, acting on the ability of a

stimulus to capture attention. Lastly, in experiment 5A and 5B we investigated if the results

observed in the location choice task would be replicated in a form discrimination task. We

found similar results, even though the attentional capture were not as unequivocal in the

discrimination task as it were in the location choice task. This result is in accordance with



other studies in the literature that show a smaller attentional effect in discrimination tasks than

in detection tasks, feasibly because of the need to direct attentional resources to internal

processing related to the stimuli identification.

Key-words: Neuroscience. Psychophysics. Reaction Time. Selective Attention. Visual

Attention.



1 INTRODUÇÃO

Embora em nossa experiência diária sejamos capazes de jurar que temos acesso a

todas as informações visuais apresentadas diante de nossos olhos, uma afirmação desse tipo

não resiste a uma análise comportamental e fisiológica do funcionamento do nosso sistema

visual. Existem processos de seleção de informação atuando em todas as fases de

processamento sensorial, desde o nível dos receptores até processamentos que levam à

realização de uma ação motora ou a processos cognitivos tais como atenção, memória e

consciência. A seleção feita já pelos receptores na retina modula a entrada de informações no

sistema visual: os receptores são distribuídos de modo que não há uma ótima resolução de

processamento em todas as regiões: uma alta concentração de receptores na fóvea garante alta

resolução no processamento de estímulos centrais, mas perifericamente a concentração de

receptores é menor e a resolução também, com perda massiva de acuidade a apenas alguns

graus da fóvea.

Apesar dessas reduções na entrada de informação no sistema, a quantidade de

informações que passa ainda é muito grande. Assim, existem mecanismos antencionais que

selecionam apenas uma parcela dos estímulos que receberá um processamento mais

extensivo, enquanto o restante dos estímulos passará por uma análise bem mais limitada. Esse

é um dos motivos da enorme dificuldade de encontrar as chaves antes de sair de casa quando

não as deixamos sempre no mesmo lugar, ou de descobrir o segredo de um truque de mágica

bem apresentado. Se estivéssemos o tempo todo processando todas as informações presentes

em uma cena com a mesma eficiência, certamente sairíamos de casa bem mais rápido e o

mágico teria mais dificuldades, por sua vez, em garantir seu ganha pão.

Desde a antiguidade já se notava que a percepção sensorial não é um fenômeno

puramente passivo: Aristóteles não menciona explicitamente a atenção, mas questiona a

possibilidade de que alguém seja capaz de perceber dois objetos simultaneamente,

argumentando que “de dois movimentos o mais forte sempre tende a deslocar o mais fraco”.

Embora no século XVII os principais aspectos da fenomenologia da atenção já tivessem sido

registrados e as principais posições teóricas já tivessem sido formuladas no final do século

XVIII, foi nos anos de 1930 que a atenção foi introduzida na disciplina da psicologia como

um tópico de destaque, com as discussões de Wolf. Wolf formulou algumas generalizações

sobre a atenção. Uma delas, por exemplo, descreve uma relação inversa entre a intensidade da



atenção e a quantidade de informação abarcada por ela: quanto maior a atenção, menor a

parcela do campo visual atendida. Essas generalizações são formuladas como proporções, mas

não são acompanhadas de dados quantitativos que suportem as relações (HATFIELD, 1998).

A introdução de dados experimentais nos estudos sobre a atenção ocorreu a partir dos

trabalhos de Hermann von Helmholtz, na segunda metade do século XIX. Helmholtz estava

particularmente interessado em como nós somos capazes de direcionar a atenção para uma

região do campo visual diferente daquela para a qual nossos olhos estão apontando. Para

estudar esse fenômeno ele construiu uma espécie de taquitoscópio, por meio do qual

conseguia apresentar estímulos visuais por intervalos muito curtos de tempo. Ele matinha

sempre o olhar fixo no centro do campo visual. Antes de apresentar um cartão com letras

impressas, ele escolhia uma região do espaço para a qual concentrar a sua atenção.

Surpreendentemente, durante o pequeno intervalo de iluminação, as letras que estavam na

área em que a atenção havia sido concentrada eram mais identificáveis e as letras que estavam

localizadas nas vizinhanças do ponto de fixação ocular eram mais difíceis de ser identificadas.

Essa foi a primeira técnica utilizada para estudar a capacidade de orientar a atenção

independentemente da focalização ocular, e evidencia o papel determinante da atenção para

uma identificação eficiente dos objetos (WRIGHT; WARD, 2008).

Diferentemente do que ocorre na auto-experimentação de Helmholtz, um estímulo

pode capturar a atenção em situações em que o sujeito não expressa vontade prévia na

mobilização atencional, não é dada nenhuma instrução nesse sentido e a orientação da atenção

para esses estímulos não oferece nenhuma vantagem evidente (passível de ser declarada pelo

sujeito) para a realização de uma tarefa em andamento que pudesse levar o sujeito a prestar

atenção voluntariamente a esses estímulos. Classicamente, pode-se observar esse tipo de

captura atencional de duas maneiras: pela busca de um objeto alvo em meio a outros

estímulos competidores, que pode ser estudada tarefas de busca visual; ou pela resposta a um

objeto alvo quando este ocorre em um local para o qual a atenção tenha sido previamente

alocada, que pode ser estudada em tarefas que apresentam um estímulo periférico que precede

o alvo em alguns milissegundos (BRIAND; KLEIN, 1987). Por esses dois procedimentos é

possível estudar a mobilização involuntária da atenção, amplamente considerada um processo

de natureza automática. Em tarefas de busca visual, são estímulos que não tem nenhuma

relação com o estímulo alvo que interessa ao sujeito e, no entanto, mesmo assim provocam

um atraso no tempo de resposta quando estão presentes na tela. No caso de tarefas de

localização espacial com estímulos precedentes, os estímulos precedentes não predizem de



nenhuma maneira o local de aparecimento do estímulo alvo, tendo igual probabilidade de

ocorrer no mesmo local em que posteriormente aparecerá o estímulo alvo ou de ocorrer em

qualquer outro local.   

É atribuído a Posner e seus colaboradores o desenvolvimento e refinamento desse

procedimento de orientação encoberta da atenção que utiliza estímulos precedentes

(POSNER, 1980; POSNER; COHEN, 1984). Nosso trabalho utiliza tarefas de localização

espacial, adaptadas a partir de um procedimento experimental de Posner. Nesse procedimento,

cada tentativa (apresentação do estímulo alvo a que o sujeito deve responder) se inicia com o

aparecimento de um ponto de fixação no centro da tela e de dois quadrados, um à direita e

outro à esquerda desse ponto central, demarcando os locais em que serão apresentados os

estímulos. O sujeito é instruído a manter o olhar fixo no centro durante todo o procedimento e

a responder ao estímulo alvo que aparecerá uma parte das vezes dentro do quadrado da direita

e uma parte das vezes dentro do quadrado da esquerda. Alguns milissegundos antes do

aparecimento do estímulo alvo é apresentado o estímulo precedente, que consiste numa

alteração de luminância em um dos quadrados. Esse estímulo precedente tem a mesma

probabilidade de ocorrer no mesmo local em que posteriormente é apresentado o alvo e no

local oposto ao que posteriormente é apresentado o alvo. Em intervalos curtos entre o

estímulo precedente e o estímulo alvo (até aproximadamente 300 milissegundos) costuma-se

observar que os tempos de resposta ao alvo são significativamente mais baixos quando o alvo

é apresentado no mesmo local em que foi apresentado o estímulo precedente e

significativamente mais altos quando o alvo é apresentado no local oposto ao da apresentação

do estímulo precedente. Essa diferença nos tempos de resposta é atribuída à mobilização da

atenção pelo estímulo precedente para a região do espaço em que ele foi apresentado.

Até a década de 1990 praticamente não se encontra na literatura questionamentos

acerca da capacidade de um estímulo capturar a atenção automaticamente nessas condições.

No entanto, principalmente a partir de resultados obtidos por Folk et al. (1992), esse

mecanismo passou a ser questionado, com o uso de variações dessa tarefa em que não eram

observadas respostas mais rápidas no mesmo local de apresentação de um estímulo

precedente quando o estímulo precedente não possuía alguma característica física

compartilhada com o estímulo alvo. Esses resultados deram origem à hipótese da captura

contingente da atenção, segundo a qual a atenção é orientada involuntariamente por um

estímulo apenas quando esse estímulo possui um atributo que é crítico para a performance do

sujeito na realização da tarefa.



Cabe aqui notar que os resultados comportamentais obtidos em procedimentos

experimentais que visam a observar os efeitos da atenção podem ser atribuídos ao mecanismo

de captura atencional ou à natureza dos efeitos provocados pela alocação atencional. Assim,

quando observamos um resultado negativo como a ausência de efeito atencional, a princípio

podemos interpretar esse resultado de dois modos: podemos supor que a atenção não foi

capturada ou podemos supor que a atenção foi capturada, mas seu efeito não foi observado.

Supondo que a ausência de um efeito observável da atenção signifique que a atenção

não foi capturada, ou seja, que não teriam sido ativados os mecanismos que levam a um

processamento seletivo dos estímulos em níveis perceptivos e motores, a determinação das

condições em que se observa o efeito atencional e das condições em que não se observa esse

efeito permite a identificação de quais são os fatores críticos envolvidos na ativação desse tipo

de processamento que caracteriza a captura atencional. A partir da identificação desses fatores

podem ser elaborados modelos teóricos do processamento neural que corresponde à

fenomenologia da atenção, o que torna evidente o interesse de situações experimentais em que

o efeito atencional observado por Posner não é verificado em variações do seu procedimento

experimental.

Resultados desse tipo têm se multiplicado nas últimas duas décadas, e estudos mais

recentes de eletrofisiologia mostram que não ocorre atividade elétrica associada à atenção nas

condições em que não se observam efeitos comportamentais da captura atencional

(LEBLANC; PRIME; JOLICOEUR, 2008; EIMER; KISS, 2008, 2010; KISS et al., 2008).

Nesses estudos, a presença do componente N2pc fornece um marcador temporal preciso da

orientação da atenção no espaço. O componente N2pc é caracterizado como uma deflexão

negativa registrada por eletrodos posicionados no escalpo posterior, contralaterais ao lado de

um estímulo atendido, tipicamente entre 180 ms e 300 ms após o aparecimento do estímulo.

Em nosso laboratório também temos um conjunto de experimentos em que diferenças

na apresentação dos estímulos resultam na ausência de efeitos facilitadores sobre a resposta.

Macea et al. (2006) mostram que a atenção não é mobilizada quando o estímulo alvo é

facilmente discriminável, e que a atenção é mobilizada quando a discriminação necessária

para identificar o alvo é mais difícil.

A explicação mais clássica para a orientação involuntária da atenção considera que a

captura atencional ocorre de maneira puramente automática, direcionada pelos atributos

físicos dos estímulos presentes em uma cena visual. De fato, diversos atributos presentes em

uma cena visual são processados paralelamente, tais como cor, orientação espacial,



intensidade luminosa, etc. Alguns desses atributos se destacam em relação aos demais, ou

seja, são mais salientes. Picos nesse mapa de saliência seriam capazes de direcionar a

mobilização da atenção por gerarem alças de feedback que intensificariam a atividade das

redes neurais relacionadas ao estímulo saliente (THEEUWES, 2010). Desse modo, a atenção

seria um mecanismo que intrinsecamente estaria aumentando o processamento do estímulo de

interesse, ou seja, do sinal, se pensarmos na cena visual em termos de sinal e ruído e que o

sinal corresponde ao processamento do estímulo de interesse e o ruído corresponde a

quaisquer outros processamentos não relacionados diretamente ao estímulo de interesse. Note-

se que, por esse mecanismo, qualquer estímulo que se destaque no mapa de saliência

direcionará a atenção para si e levará a uma subsequente amplificação do sinal correspondente

ao seu processamento. Esse mecanismo não explica adequadamente, sem a elaboração de

hipóteses adicionais, os resultados em que a captura da atenção por um estímulo precedente é

contingente e ocorre apenas quando este é semelhante ao estímulo alvo.

Por outro lado, a explicação da captura contingente da atenção, nos termos propostos

por Folk e Remington (1992), não dá conta de explicar os resultados em que a

discriminabilidade do estímulo alvo determina se a atenção será mobilizada ou não. Nessa

situação, foi mostrado que o estímulo precedente não é sempre capaz de mobilizar a atenção,

mas que a semelhança física entre o estímulo precedente e o estímulo alvo não é

determinante. Assim, parece ser necessária uma hipótese mais abrangente para explicar o

mecanismo da captura involuntária da atenção, que possa explicar um maior número de

tarefas em que essa captura não ocorre.

O procedimento original de Posner e suas variações utilizam demarcações nos locais

de aparecimento dos estímulos na tela. No entanto, Woodman, Arita e Luck (2009) realizaram

um experimento em que a atenção era orientada voluntariamente para um local da tela

utilizando uma pista visual com 100% de validade e observaram que o componente N2pc

precedia o aparecimento do alvo apenas quando havia demarcações presentes na tela durante

todo o teste. Na ausência das demarcações, esse componente, associado à mobilização

atencional, foi observado apenas após o aparecimento do alvo na tela. A explicação dos

autores para este resultado é que o mecanismo atencional associado ao componente N2pc

seleciona objetos e não apenas a localização no espaço. As demarcações seriam objetos

atuando como âncoras para a focalização da atenção, segundo esse ponto de vista.

Resultados anteriores do nosso laboratório (GRECHI, 2006) sugerem que as

demarcações são importantes também para a mobilização automática da atenção por estímulos



precedentes periféricos. Utilizando uma tarefa de localização espacial, Grechi (2006)

observou que o efeito atencional, presente quando eram utilizadas demarcações na tela,

desaparecia em uma tarefa idêntica em que as demarcações não estavam presentes.

Esse resultado é difícil de ser explicado pela teoria de que qualquer estímulo saliente

é capaz de mobilizar a atenção para o local de seu aparecimento, uma vez que o estímulo

precedente utilizado é exatamente o mesmo nos experimentos com e sem demarcações. Se de

fato a mobilização atencional é direcionada pela saliência do estímulo e um estímulo saliente

sempre captura atenção, conforme argumenta Theeuwes (2010), duas hipóteses poderiam

explicar a ausência de efeito quando não há demarcações na tela.

A primeira hipótese é que ocorreria um mascaramento anterógrado do estímulo

precedente sobre o estímulo alvo, uma vez que o estímulo precedente, aparecendo na tela sem

as demarcações, representa uma maior alteração de luminância do que quando ele aparece

sobreposto às demarcações (GRECHI, 2006; KEYSERS; PERRET, 2002). Nesse caso, o

estímulo precedente ativaria mecanismos atencionais, mas, devido à inibição sensorial do

processamento do estímulo alvo, o efeito da captura atencional não seria observado no

comportamento.

A segunda hipótese é que a atenção seria capturada pelo estímulo precedente e

rapidamente desengajada, de modo que quando o estímulo alvo aparecesse ela não estaria

mais facilitando o processamento daquele local. Esse argumento é utilizado por Theeuwes e

Godijn (2002) para explicar a ausência de efeito atencional quando o estímulo precedente é

irrelevante para a tarefa. Segundo os autores, nessas condições é possível observar uma

inibição de retorno, caracterizada pela inibição da resposta em um local previamente atendido

e que é utilizada como evidência de que a atenção esteve previamente orientada para o local

em que ela ocorre. Folk e Remington (2006), no entanto, mostram evidências contrárias à

hipótese do rápido desengajamento da atenção, utilizando medidas de efeito de

compatibilidade e também de inibição de retorno como indicadores da captura atencional.

É igualmente difícil explicar que um estímulo precedente não capture a atenção na

ausência de demarcações utilizando a idéia da captura contingente da atenção uma vez que,

novamente, o estímulo precedente e o estímulo alvo utilizado na presença ou na ausência de

demarcações são os mesmos, a semelhança entre o estímulo precedente e o estímulo alvo é a

mesma nas duas situações.



A explicação utilizada por Woodman, Arita e Luck (2009) de que o mecanismo

atencional seleciona objetos e não apenas a localização no espaço poderia, a princípio,

fornecer uma explicação para esses resultados, caso se aplicasse também à captura

automática: se o mecanismo atencional de fato seleciona objetos e não apenas locais no

espaço, é possível que em um experimento de localização espacial com estímulos precedentes

não houvesse tempo para a focalização da atenção após o aparecimento do estímulo

precedente, uma vez que o estímulo precedente não fica presente na tela durante toda a

tentativa e as assincronias entre o estímulo precedente e o estímulo alvo utilizadas nesses

experimentos são curtas. No entanto, essa explicação não dá conta dos resultados em que se

evidencia a captura contingente da atenção (FOLK et al., 1992), tampouco dos resultados de

Macea et al (2006).

Pode-se adotar uma explicação que considera tanto o modelo de captura contingente

da atenção, como o modelo de captura da atenção direcionada por um mapa de saliência.

Nesse caso, outros fatores contextuais podem tornar o estímulo precedente relevante para a

realização da tarefa. A determinação das configurações atencionais adotadas em uma tarefa e

que estariam modulando o processamento dos estímulos não dependeria apenas de

processamentos hierarquicamente superiores, ou seja, não seria apenas “de cima para baixo”.

Pelo contrário, combinaria os processamentos ocorrendo “de baixo para cima”, que refletiriam

a saliência dos estímulos, e processamentos “de cima para baixo”, criando um mapa de

prioridade. Em última análise, a mobilização da atenção refletiria uma atividade caracterizada

pelo balanço dessas duas influências (FECTEAU; MUNOZ, 2006; LAMY; EGETH, 2004;

FOLK; REMINGTON, 1998). É possível explicar desse modo tanto os resultados de

Theeuwes (2010), como os de Folk et al. (1992) e os de Macea et al. (2006): quando um

estímulo é muito saliente, a influência do mapa de saliência sobre o mapa de prioridade pode

ser preponderante. No entanto, se houver uma sintonização forte do sistema para um dado

atributo, determinada pela relevância desse atributo para a tarefa, essas configurações é que

terão maior influência sobre o mapa de prioridade. Do mesmo modo, quando o estímulo alvo

é muito discriminável dos demais, o sistema se sintonizaria muito fortemente para os atributos

que caracterizam o estímulo de interesse e o processamento do estímulo precedente, com

atributos irrelevantes para a tarefa, seria inibido.

Adotando esse modelo, como explicar que o estímulo precedente capture a atenção

quando se utilizam as demarcações, mas não capture a atenção quando não se utilizam as

demarcações? Nossa hipótese é que as demarcações tornem os estímulos precedente e alvo



menos salientes, de modo que sejam menos discrimináveis um do outro. Nessa situação, o

estímulo precedente, sendo menos distinto, seria considerado relevante pelo sistema e

mobilizaria a atenção para o local de seu aparecimento. Na ausência de demarcações, não

existem estímulos competidores e tanto o estímulo precedente como o estímulo alvo são mais

facilmente discrimináveis. Nessa situação, o estímulo precedente não mobilizaria a atenção

por ser considerado irrelevante pelo sistema.

Assim, utilizamos em quatro experimentos tarefas de localização espacial adaptadas

do procedimento experimental de Posner e Cohen (1984) para verificar se a atenção é

mobilizada de maneira diferente por um estímulo periférico não informativo espacialmente na

presença ou na ausência de demarcações, se a mobilização da atenção é de fato modulada e se

essa modulação depende da discriminabilidade dos estímulos.

O primeiro experimento teve o objetivo de repetir os dados em que a atenção não é

mobilizada na ausência de demarcações e, adicionalmente, verificar se o estímulo precedente

gera uma inibição de retorno nessas condições. Foram utilizadas, portanto, as assincronias de

100, 400 e 800 milissegundos entre o início dos estímulos precedente e alvo. Ele foi dividido

em um experimento A, em que foi utilizado o procedimento com posições demarcadas que

serve como controle, e um experimento B, em que não foram apresentadas demarcações na

tela.

O segundo experimento utilizou o mesmo procedimento do experimento B, sem

demarcações, mas com assincronias de 50, 100, 150, 200 e 250 milissegundos entre o início

do estímulo precedente e o início do estímulo alvo, com a intenção de testar as hipóteses de

mascaramento anterógrado e de desengajamento da atenção.

O terceiro experimento utilizou o mesmo procedimento do segundo experimento, mas

dessa vez foram apresentadas durante toda a tentativa linhas verticais e horizontais na tela,

formando um fundo quadriculado. Pretendíamos, assim, adicionar ruído sensorial ao

processamento dos estímulos, tornando o estímulo precedente e o estímulo alvo menos

salientes e, portanto, menos discrimináveis. Esperávamos que, se a explicação a partir de um

mapa de prioridade estivesse correta, o estímulo precedente seria capaz de mobilizar a atenção

nesse experimento, a despeito da ausência das demarcações na tela.

Uma vez que os resultados do segundo experimento não seriam totalmente

conclusivos em relação a hipóteses alternativas para explicar o possível aparecimento de um

efeito atencional no terceiro experimento, realizamos um quarto experimento, idêntico ao



experimento anterior, exceto pelo fato de que as linhas verticais e horizontais que formavam o

padrão quadriculado tinham uma intensidade menor nesse experimento, de modo que não

constituíam um ruído significativo capaz de tornar os estímulo menos discrimináveis.

Esperávamos que, nesse caso, o estímulo precedente não fosse capaz de mobilizar a atenção.



CONCLUSÕES

 Os resultados do presente estudo demonstram que a ocorrência do efeito atencional

nos testes de atenção encoberta de Posner depende de modo importante da presença de

estímulos concorrentes com o estímulo alvo.

Eles sugerem que a captura da atenção por um estímulo é modulada de acordo com a

configuração de estímulos apresentados em uma cena visual. A presença de estímulos

competidores pode ser um fator que modula essa captura da atenção. Possivelmente, o grau de

sobreposição entre as redes neuronais que representam o estímulo apresentado e as redes

neuronais ativadas durante a realização da tarefa determinam se o estímulo apresentado ativa

ou não mecanismos atencionais.
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