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Resumo 

 

Experiências armazenadas acerca de regularidades passadas permitem a 

previsão do ambiente e, consequentemente, a possibilidade de ações antecipadas. Esta 

capacidade cognitiva é expressa em modelos de aprendizagem de sequências, que são 

capazes de acessar a previsibilidade das sequências de eventos e gerar descrições do 

desempenho em protocolos experimentais como a tarefa de tempo de reação serial. 

Nos experimentos 1, 2 e 3 deste trabalho, a abordagem informacional foi aplicada à 

descrição do desempenho na tarefa de tempo de reação serial. 

A relação entre medidas de entropia e desempenho na tarefa de tempo de 

reação serial envolvendo diferentes tipos de sequência foi investigada nos 

Experimentos 1a e 1b. As medidas de entropia foram feitas pelo processamento das 

frequências de eventos das sequências (i.e., pares, trios, quadras etc). Os resultados 

revelaram que a entropia informacional das sequências é um bom descritor do 

desempenho: (1) sequências de baixa entropia são realizadas mais rapidamente e são 

mais frequentemente reconhecidas ao final da sessão do que as de alta entropia; (2) 

uma curva sigmóide relaciona valores de entropia aos de tempo de reação: parâmetros 

“min” (tempo de reação com a previsão total), “max” (tempo de reação sem previsão) 

e “x50” (valor de entropia relacionada ao limiar de previsão); (3) o treinamento torna 

previsíveis sequências de alta entropia (o “x50” aumenta com o treinamento); e (4) 

com o treinamento, mais elementos prévios da sequência passam a ser utilizados para 

a previsão do próximo elemento. 

A relação entre desempenho e expectativas probabilísticas geradas durante o 

treinamento foi investigada no Experimento 2. Esse experimento envolveu múltiplas 

combinações de sequências de treino e teste, aplicadas a voluntários em sessões 

únicas. A diferença entre as previsibilidades das sequências de teste e treino foi 

quantificada pela distância de Kullback-Leibler: pequenas distâncias indicam que o 

treino proporciona boa previsão sobre o teste. Desconsiderando os efeitos de entropia 

(descrito no Experimento 1), a distância de Kullback-Leibler entre as sequências de 

teste e treino está relacionada ao desempenho: (1) distâncias pequenas levam à  

manutenção das expectativas (prévias) e tempos de reação curtos; (2) distâncias 

grandes levam à negligência das previsões e tempos de reação intermediários; e (3) 
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distâncias intermediárias estão relacionadas a um conflito entre as estratégias de 

manutenção e negligência das expectativas, e geram tempos de reação elevados. 

Portanto, a flexibilidade das previsões ocorre em distâncias pequenas; uma estratégia 

alternativa, de negligência das previsões, é adotada em distâncias grandes. 

A estratégia desenvolvida nos Experimentos 1a e 1b foi útil para avaliar, no 

Experimento 3, a equivalência funcional entre treinamento imaginativo e real na 

aprendizagem de sequências. Este experimento envolveu voluntários testados na 

tarefa de tempo de reação serial ao longo de várias sessões de treinamento 

imaginativo e real. Os desempenhos durante o treinamento imaginativo e real foram 

descritos e comparados; o experimento mostrou também que a previsibilidade da 

sequência acessada por meio do treinamento imaginativo pode ser expressa 

posteriormente no desempenho real da tarefa. No entanto, o limite de previsibilidade 

das sequências acessado pelo treinamento imaginativo é inferior ao limite acessado 

por treinamento real, descrita pelo menor “x50” do (1) treinamento imaginativo em 

relação ao treinamento real e (2) desempenho real após o treinamento imaginativo em 

relação ao desempenho real após o treinamento real. 

Em conclusão, é possível afirmar que o modelo de entropia informacional é 

capaz de descrever a variabilidade do desempenho na tarefa de tempo de reação 

serial. Estes achados apóiam a existência de um princípio geral de acesso à 

previsibilidade para explicação da aprendizagem e memória. 

 

Abstract 

 

Stored experiences of past regularities allow the prediction of the environment 

and, consequently, the possibility of anticipatory actions. This cognitive capacity is 

expressed in models of sequence learning, which are able to access the predictability 

of sequences of events and to generate descriptions of performance on experimental 

protocols as serial reaction time task. In Experiments 1, 2 and 3 of this work the 

informational framework was applied to the description of performance in serial 

reaction time task.  

The relationship between entropy measures and performance on serial 

reaction time task involving multiple sequence types was investigated on Experiments 
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1a and 1b. The entropy measures were done by processing the frequencies of events 

of the sequences (i.e. pairs, triads, quads etc). The results revealed that information 

entropy of the sequences is an impressively good descriptor of performance: (1) low 

entropy sequences were performed more rapidly and were more frequently 

recognized in the end of the session than the high entropy ones; (2) a sigmoid curve 

relates entropy to reaction time: parameters “min” (reaction time with total 

prediction), “max” (reaction time with no prediction) and “x50” (entropy value 

related to threshold of prediction); (3) training makes high entropy sequences 

predictable (the “x50” increases with training); and (4) with training, more previous 

elements of sequence are used for prediction of the next one.  

The relationship between performance and probabilistic expectancies 

generated during training was investigated on Experiment 2. This experiment 

involved multiple arrangements of training and testing sequences, applied to 

volunteers on single sessions. The difference between the predictabilities of testing 

and training sequences was quantified by the Kullback-Leibler divergence: small 

divergence indicates that training provides good prediction on testing. Disregarding 

the entropy effects (described on Experiment 1), Kullback-Leibler divergence 

between training and testing sequences is related to performance: (1) short 

divergences lead to (previous) predictions maintenance and low reaction times; (2) 

large divergences lead to predictions negligence and intermediate reaction times; and 

(3) intermediate divergences are related to conflict between the strategies of 

maintenance and negligence of predictions, and generate high reaction times. 

Therefore, the flexibility of predictions occurs on short divergences; an alternative 

strategy, of predictions negligence, is adopted on large divergences.  

The strategy developed on Experiments 1a and 1b was useful to evaluate, on 

Experiment 3, the functional equivalence between imagery and actual training on 

sequence learning. This experiment involved volunteers tested on serial reaction time 

task along multiple imagery and actual training sessions. Performances on both 

imagery and actual training were described and compared; the experiment also 

showed that the sequence predictability accessed on imagery training can be 

expressed on posterior actual performance. However, the limit of sequence 

predictability accessed by imagery training is lower than the limit accessed by actual 

training, described by the lower “x50” of (1) imagery training compared to actual 
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training and (2) actual performance after imagery training compared to actual 

performance after actual training. 

In conclusion, it is possible to state that the entropy model is able to describe 

the variability of performance on serial reaction time task. These findings support the 

existence of a general principle of accessing the predictability to explain learning and 

memory. 
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Nota de leitura 

 

A tese é estruturada em uma seção principal, constituído por Introdução geral, 

Experimento 1, Experimento 2 e Discussão geral (dos Experimentos 1 e 2). No 

Experimento 1 foi investigada a relação entre previsibilidade, expressa pela entropia 

de Shannon, e o desempenho na tarefa de tempo de reação serial. O Experimento 2 é 

a extrapolação do conceito teórico de entropia, em que foi investigada a relação entre 

a diferença entre a previsibilidade esperada e a previsibilidade real, quantificada pela 

distância de Kullback-Leibler, e o desempenho na tarefa de tempo de reação serial. A 

Discussão geral centra-se no impacto dessa abordagem na interpretação dos sistemas 

de memória e na descrição de possíveis princípios gerais para cognição. 

Adicionalmente, há o Experimento 3, uma aplicação da proposta desenvolvida 

na seção principal num caso específico de interesse do laboratório, a avaliação da 

equivalência funcional entre o treinamento por execução real da tarefa de tempo de 

reação serial e o treinamento por imaginação motora. Finalmente, os Anexos, que 

contêm descrições mais detalhadas das análises, descrição dos conceitos principais da 

teoria da informação e apresentação de aspectos complementares que podem ser 

importantes para as idéias apresentadas na seção principal da tese. 

A grande quantidade de tabelas e gráficos é consequência de um cuidado que 

tivemos em permitir que o leitor possa acompanhar em detalhes o raciocínio, mas a 

maior parte deles apresenta informações complementares. 
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Introdução 

 

Nosso mundo não é obscuro e desordenado, ou pelo menos não o percebemos 

como tal. De fato, nosso sistema nervoso é capaz de representar eventos do ambiente, 

associando-os a outros eventos e estabelecendo relações causais entre estes. Essa 

capacidade traz um enorme ganho adaptativo ao organismo, pois este poderá 

antecipar os eventos do ambiente, gerando ações comportamentais que não 

necessitam ocorrer como resposta a eventos ambientais, mas sim à representação 

dessas contingências ambientais. Desta forma, a partir das experiências passadas, 

comportamentos podem ser gerados antecipadamente à ocorrência do evento. 

Essa capacidade guia todos os nossos comportamentos, dos mais simples aos 

mais sofisticados: ao olhar para o céu para prever a ocorrência de chuvas e decidir 

sobre levar um guarda-chuva, ao olhar e cheirar alimentos e escolher qual deve ser 

ingerido minimizando riscos, ou ao analisar o número de carros nas diferentes vias de 

circulação, para escolha da melhor rota a fim de evitar congestionamentos, baseado 

no histórico das vias de tráfego, estamos fazendo antecipações com base em padrões 

aprendidos. 

A forma como são operadas as contingências das regularidades ambientais 

pode ser avaliado sistematicamente por diversas abordagens experimentais. Knowlton 

e col. (1996) avaliaram a capacidade de pacientes e voluntários saudáveis de fazer 

previsões numa tarefa de classificação probabilística. A tarefa consistia em fazer 

previsões climáticas (escolha entre as opções “chuva” ou “sol”) com base em pistas 

dadas por cartas (contendo símbolos geométricos); uma dada pista estava associada a 

“sol” com chance de 0.75, 0.57, 0.43 ou 0.25 (e com associação a “chuva” com 

chance de 0.25, 0.43, 0.57 ou 0.75, respectivamente). Após a escolha, o voluntário era 
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informado sobre o acerto ou erro na previsão. A previsibilidade da tarefa, dada 

relações entre as cartas e as opções climáticas, era percebida ao longo das múltiplas 

tentativas, o que permitia um aumento na frequência de acerto.  

Uma abordagem semelhante foi desenvolvida por Posner (1980), para 

avaliação da orientação atencional. O voluntário deveria pressionar um botão assim 

que percebesse dado estímulo-alvo, que poderia aparecer em apenas duas posições - à 

esquerda ou à direita; esse estímulo-alvo era precedido por outro estímulo, 

denominado pista, apresentado centralmente na tela, local ao qual o voluntário fixaria 

seu olhar ao longo de todo o experimento; a pista indicaria a provável localização do 

estímulo-alvo. Com essa abordagem pode-se avaliar qual a influência do 

direcionamento da atenção para o local indicado pela pista sobre o processamento de 

estímulo-alvo no local ao qual a atenção foi direcionada, bem como no outro local, 

não atendido: a frequência de detecção é maior e os tempos de reação são menores 

quando o estímulo-alvo é apresentado no local ao qual a atenção foi direcionada (i.e., 

pista válida), em relação a quando o estímulo-alvo é apresentado no outro local (i.e., 

pista inválida). Estas variação no comportamento pode ser explicadas pela 

previsibilidade da tarefa: quanto maior a previsibilidade do estímulo-alvo, mais 

preparados estão os circuitos neurais associados com a percepção deles, bem como a  

resposta motora de apertar o botão. De fato, alguns autores propõem que os conceitos 

de atenção e memória podem ser aproximados. Segundo essa proposta, o desempenho 

em tarefas de atenção pode ser tratado como resultado dos mesmos processos que 

envolvem memória, ou seja, alteração de um comportamento a partir de uma 

experiência prévia – resultando na preparação em função do conhecimento de certas 

contingências de ocorrência dos eventos (Helene e Xavier, 2003). A interpretação de 

que as regularidades ambientais determinarão graus de preparação sensorial e motora 
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e que isso está por trás dos desempenhos observados parece ser tanto suficiente para 

explicar os resultados em tarefas atencionais quanto ser aplicável na interpretação dos 

resultados de aprendizagem de sequências, avaliada na tarefa de tempo de reação 

serial. 

 

Prevendo eventos e sequências 

A abordagem aplicada no presente trabalho é a de aprendizagem de 

sequências avaliada pela tarefa de tempo de reação serial. A versão original desta 

tarefa, desenvolvida por Nissen e Bullemer (1987), consistia de uma série de 

tentativas em que, em cada uma delas, o voluntário deveria responder o mais 

rapidamente possível ao aparecimento de um estímulo em uma de quatro posições na 

tela, utilizando o botão correspondente à posição indicada. O tempo de reação de cada 

tentativa era dado pelo intervalo de tempo entre o aparecimento do estímulo e o 

aperto do botão correspondente. Esse trabalho envolveu o treinamento de grupos 

independentes de voluntários em dois tipos de estrutura de apresentação de estímulos: 

sequência fixa (4231324321) ou em padrão aleatório na disposição dos estímulos. Os 

voluntários expostos ao padrão aleatório tiveram uma pequena redução nos tempos de 

reação ao longo do treinamento; essa melhora é interpretada como decorrente da 

aprendizagem das associações perceptuo-motoras da estrutura básica da tarefa. Os 

voluntários expostos à sequência fixa, por outro lado, apresentaram redução 

substancial dos tempos de reação; essa melhora deve-se à aprendizagem das 

associações perceptuo-motoras e também à aprendizagem do padrão existente nessa 

sequência, permitindo antecipação de seus eventos (Nissen e Bullemer, 1987). 

Adicionalmente, a antecipação dos eventos na tarefa de reação serial na 

condição em que os voluntários foram expostos à sequência fixa parece envolver 
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processos distintos em fases iniciais e tardias do treino, isso porque nos primeiros 

estágios os voluntários executam a tarefa sem reconhecer a presença de uma 

sequência fixa no aparecimento dos estímulos; já nos estágios finais, os voluntários 

são capazes de identificar a presença, e mesmo fazer o relato, de qual a sequência fixa 

de elementos presentes ali. Vale ressaltar que em ambos os momentos os voluntários 

são mais rápidos na tarefa com a sequência fixa que na aleatória, mostrando que se 

valem da previsibilidade da sequência fixa. Isso mostra que a memória acerca do 

padrão fixo de apresentação dos estímulos, presente na sequência fixa de repetição, 

pode ocorrer com ou sem a consciência das relações entre os eventos ambientais, e 

que tais relações podem ser expressas verbalmente em alguns casos. Nesse sentido, a 

identificação de tipos de memória representa uma tentativa natural para a 

investigação da organização desses processos, na direção de satisfazer os resultados 

comportamentais aqui descritos.  

Dois sistemas capazes de armazenamento de informação por longos períodos 

de tempo são descritos: os sistemas de memória implícita e explícita (Cohen, 1984; 

Tulving, 1985; Squire, 2004; Xavier, 1993; 1996). Define-se (1) conhecimento 

explícito (ou declarativo), como aquele relacionado a fatos e eventos, expressos pela 

lembrança da informação sob forma passível de relato verbal, e (2) conhecimento 

implícito (ou procedimental), expresso pelo desempenho habilidoso em tarefas 

treinadas previamente (Squire e Zola-Morgan, 1991; Xavier, 1993; 1996). Assim, no 

trabalho de Nissen e Bullemer (1987), nos primeiros estágios os voluntários 

apresentam apenas conhecimento implícito da sequência, enquanto que, nos estágios 

finais, os voluntários apresentam adicionalmente conhecimento explícito desta. 

Nissen e Bullemer (1987) usaram duas sequências em seus experimentos, a 

sequência aleatória e a sequência fixa DBCACBDCBA; sequências com estruturas, 
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respectivamente, imprevisível e previsível. Outras sequências, porém, poderiam ser 

elaboradas, com estruturas mais ou menos previsíveis do que a sequência fixa 

aplicada no estudo de Nissen e Bullemer (1987). Uma das primeiras tentativas de 

apresentação dessa variação na previsibilidade na estrutura das sequências foi 

proposta por Cohen e col. (1990), que distinguia as sequências com base nas 

transições entre os elementos que as constituíam. A sequência AEBDC foi 

denominada “única”, uma vez que dado um elemento qualquer há uma única opção 

para o elemento posterior: a posição A sempre é seguida por E, e a posição B sempre 

é seguida por D. Já a sequência ACBCAB foi denominada “ambígua”, pois há sempre 

mais de uma opção dado um elemento:  a posição A é seguida por C ou D, a posição 

B é seguida por A ou C. Adicionalmente, a sequência ADCACB foi denominada 

“híbrida”, pois há tanto transições ambíguas, como AC e AD, como únicas, como BA 

e DC. Vale ressaltar aqui que, ao tratar as sequências como “ambíguas”, “híbridas” ou 

“únicas” ou autores estavam se referindo, mesmo que de maneira apenas qualitativa, à 

estrutura de previsibilidade de cada uma delas. 

 

Calculando a previsibilidade de eventos e sequências 

Essa abordagem envolvendo os três níveis de previsibilidade propostas por 

Cohen e col. (1990) pode ser interpretada como uma abordagem segundo o modelo de 

probabilidades condicionais, aplicado com sucesso nas investigações sobre 

aprendizagem de sequências (como no estudo de Remillard e Clark, 2001). A 

probabilidade condicional consiste na atribuição de um valor de probabilidade (p) de 

um evento X dado um elemento Y, apresentada pela expressão p(X|Y). A aplicação 

das probabilidades condicionais à sequência “híbrida” ADCACB usada no estudo de 
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Cohen e col. (1990) leva a p(C|A)=0.5 e p(D|A)=0.5 (transições únicas) ou p(A|B)=1 

e p(C|D)=1 (transições únicas). 

Nessa classificação das sequências, proposta por Cohen e col. (1990), é 

considerada a probabilidade p(X|X-1), indicando a probabilidade do elemento 

seguinte X, com base em um único elemento prévio X-1. A transição X-1;X 

(concatenação dos eventos X-1 e X, gerando a transição X-1;X) é denominada 

transição de primeira ordem, por processar apenas um elemento prévio, e, pela 

mesma razão, a probabilidade dada por p(X|X-1) é denominada probabilidade de 

primeira ordem. As probabilidades poderiam ser definidas com base em dois 

elementos prévios, p(X|X-1;X-2), que é uma probabilidade de segunda ordem, e 

assim por diante. De fato, estrutura em ordens mais altas pode ser acessada, de modo 

que os voluntários são capazes de responder mais rapidamente com base na 

previsibilidade em ordens altas (Cleeremans e McClelland, 1991).  

Remillard e Clark (2001) investigaram a aprendizagem de sequências pelo 

prisma da probabilidade condicional, incluindo probabilidade condicional de primeira 

ordem, mas também de segunda e terceira ordens. Os autores relataram boa predição 

do desempenho por esse modelo: altas probabilidades estão associadas a baixos 

tempos de reação; ordens altas estão associadas a pequenas diferenças nos tempos de 

reação associados a probabilidades altas e baixas. Note que a ordem da probabilidade 

condicional é uma estratégia matemática que trata de pares, trincas e quadras de 

elementos das sequências, respectivamente pelas ordens 1, 2 e 3.   

De fato, diversos trabalhos trataram de investigar de que forma se pode 

acessar as expectativas geradas pela previsibilidade de eventos em uma tarefa de 

tempo de reação serial. A previsibilidade das sequências pode ser descrita por 

diversas ferramentas, como a probabilidade condicional, entropia informacional ou 
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modelos conexionistas. Cada uma dessas ferramentas tem seus pontos positivos e 

negativos.  

 

Probabilidade condicional 

Uma forma de formalizar a maneira como as previsibilidades estão associadas 

em diferentes ordens é chamada de probabilidade condicional. O modelo da 

probabilidade condicional, apresentado brevemente nos parágrafos anteriores, se 

caracteriza pela facilidade do cálculo envolvido, que demanda apenas uma operação 

algébrica simples a partir da contagem dos eventos presentes na sequência em 

questão. Desta forma são considerados os elementos prévios, incluindo X-1 até X-3 

(dependendo da ordem), que serão utilizados para expressar um dado elemento 

posterior, representado por X na notação p(X|X-1). 

Por outro lado, exatamente por sua simplicidade, a probabilidade condicional 

falha por não incluir uma representação integrada da estrutura das sequências, 

expressa não em probabilidades isoladas, mas que trate das previsibilidades conjuntas 

da sequência. Essa limitação pode ser observada na prática. Na sequência 

121212123412 as probabilidades condicionais associadas aos elementos 2 e 4, dado o 

elemento anterior, têm exatamente o mesmo valor, p(2|1)=p(4|3)=1. Seguindo a 

concepção de que altas probabilidades determinam altas previsibilidade e, portanto, 

respostas rápidas, seria esperado que os tempos de reação para os elementos 2 e 4 

sejam baixos e iguais. Porém, não é plausível, pelo menos não sem um treinamento 

longo, que os tempos de reação para evento raro (elemento 4) sejam os mesmos que 

para o evento comum (elemento 2); assim, caso esse experimento fosse realizado, os 

resultados provavelmente difeririam da expectativa do modelo de probabilidade 

condicional.  
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Uma outra limitação gerada pelo fato de que a probabilidade condicional não 

inclui uma representação integrada da estrutura das sequências é evidenciada pela 

impossibilidade de comparar valores de probabilidade condicional de eventos 

provenientes de sequências que sejam compostas por número diferente de posições 

(botões). Isso foi observado no trabalho de Remillard e Clark (2001), em que eventos 

com mesma probabilidade condicional em mesma ordem tiveram tempos de reação 

diferentes (ver Experimento 1 e 2, com quatro posições, e Experimento 3, com seis 

posições). A razão dessa diferença é a menor previsibilidade global na sequência 

compostas por maior número de posições. 

 

Modelos conexionistas 

Os modelos conexionistas são uma classe de modelos computacionais que têm 

sido amplamente aplicados ao estudo da cognição e comportamento. McClelland, 

Rumelhart e Hinton (1986) defendem o uso desses modelos, pois estes oferecem 

descrições formais e acuradas dos fenômenos cognitivos. Uma classe desses modelos 

são as redes recorrentes simples (“simple recurrent networks” ou SRN): redes neurais 

artificiais capazes de reproduzir e prever o desempenho de aprendizagem de 

sequências (Cleeremans e McClelland, 1991). As SRNs foram desenvolvidas por 

Elman (1980) por uma modificação nas redes neurais “feedfoward” de três camadas; 

de maneira genérica, as SRNs são compostas de camada de entrada (“input layer”), 

camada escondida (“hidden layer”) e camada de saída (“output layer”), incluindo uma 

camada de entrada adicional, chamada de camada contextual (“context layer”).  

Os valores de ativação na “input layer” e “context layer” definem as ativações 

da “hidden layer”, que, por sua vez, definem a ativação da “output layer”, 

dependendo dos pesos das conexões entre os neurônios de cada camada. O erro da 
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ativação produzida pela rede (i.e., da “output layer”) é determinada pela comparação 

com a ativação esperada para a rede (a atividade “target”). Esse erro é usado para 

atualizar os pesos das conexões entre as camadas, de modo a minimizar o erro na 

tentativa seguinte.  

A posição do estímulo-alvo (i.e., a atividade “target”) na tentativa N é 

apresentada como atividade da “input layer” na tentativa N+1; a atividade da “context 

layer” consiste na atividade da “hidden layer” da tentativa prévia. Note que a 

atividade “target” assim como as atividades de cada neurônio da “input layer” e 

“output layer” são correspondentes à posição do estímulo/botão. Se a SRN é 

implementada usando a função sigmóide logística para ativação, a atividade dos 

neurônios estará no intervalo entre 0 e 1, e o escore de predição pode ser obtido por 

“atividade do neurônio output correto” / “soma da atividade de todos os neurônios 

output”, que retornará valores próximos de 1 se a previsão for precisa. 

Diferente do modelo de probabilidade condicional, o objetivo da SRN é 

incluir uma representação integrada da estrutura das sequências e, assim, pode tratar 

com sucesso as limitações não tratáveis pela probabilidade condicional apresentadas 

previamente. Apesar disso, os modelos conexionistas são criticados quanto ao seu uso 

para explicação dos processos de aprendizagem porque sua estrutura não representa a 

previsibilidade explicitamente, além de ser considerada não plausível biologicamente, 

uma vez que os neurônios, as conexões entre os neurônios e a estrutura das redes 

neurais artificiais têm pouca similaridade com as redes biológicas. Adicionalmente, 

aspectos importantes do modelo, como a velocidade das mudanças nas conexões e a 

habilidade de generalização, são dependentes de parâmetros a serem incluídos nas 

simulações, sendo que estes parâmetros não são obtidos por medidas biológicas ou 

obtidos a priori – estes precisam ser estimados, o que pode ser uma tarefa árdua.  
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Entropia / Teoria da Informação 

A entropia informacional foi descrita por Shannon (1948) e relaciona a 

probabilidade de um evento particular a uma medida de incerteza, de modo que 

eventos com baixa probabilidade de ocorrência têm incertezas altas (isto é, entropias 

altas). Adicionalmente sua proposta permite integrar a entropia (h) de cada um dos 

múltiplos eventos individuais que formam uma mensagem em uma medida global da 

entropia informacional (H), associada à mensagem como um todo. 

O cálculo proposto por Shannon fornece a quantidade ótima de dígitos 

binários (i.e., bits) necessária para a representação de cada evento de uma 

determinada mensagem de forma que a quantidade média de bits/evento da 

mensagem seja a menor possível. Assim, cada evento da mensagem terá um valor de 

entropia (h) e o valor médio de entropia dos eventos é a entropia da mensagem (H). 

Desta forma, é possível tanto expressar um valor de entropia tanto do evento quanto 

da mensagem, a partir de um cálculo algébrico simples. 

Pela possibilidade de produzir um valor de entropia global da mensagem, a 

aplicação do conceito de entropia é bastante difundida na compactação de 

informações e pode ser observada no seguinte exemplo. Assumindo que uma fonte 

gera mensagens compostas pelos eventos A, B, C e D com a mesma probabilidade, é 

possível calcular que a quantidade ótima de dígitos binários (i.e., bits) necessária para 

a representação de cada evento de uma determinada mensagem seria de 2 bits/evento 

("11" para A, "10" para B, "01" para C e "00" para D) – este é o limite mínimo 

teórico se a mensagem é formada pela combinação de quatro eventos individuais com 

a mesma probabilidade de 1/4 cada. Assim, uma mensagem de 8 eventos gerada por 

essa fonte poderia ser AABBCCDD, que requer 16 bits para ser representada 



 

 21

(“1111101001010000”). Este limite permite escrever uma série de N elementos do 

modo mais econômico e, garante que, ainda assim, seja possível identificar cada 

elemento individualmente, i.e., essa mensagem tenha uma única decodificação. 

Porém, se a probabilidade de ocorrência de cada um dos elementos fosse diferente, a 

representação deveria ser diferente também. Por exemplo, que o evento A tenha a 

probabilidade de 1/2, B de 1/4, C de 1/8 e D também de 1/8; uma mensagem com 

essas probabilidades poderia ser, por exemplo, AAAABBCD. No entanto, nesse caso 

a codificação apresentada previamente não seria a mais econômica (demandaria os 

mesmos 16 bits, mesmo sendo uma mensagem menos incerta). Seria mais econômico 

e ainda seria garantida a decodificação única adotar uma representação nova: “1” para 

A, “01” para B, “001” para C e “000” para D. Aplicando essa codificação, a 

mensagem AAAABBCD tornar-se-ia 11110101001000, que tem 14 bits (média de 

1.75 bits/evento), menor que os 16 necessários no caso das probabilidades 

homogêneas do primeiro exemplo. Essa representação mais econômica é possível 

uma vez que, apesar de o número de elementos ser igual (oito), tornou-se agora mais 

comum encontrar A do que C ou D, o que faz com que seja mais econômico utilizar 

apenas 1 bit para A e 3 bits para C e D. As medidas obtidas em cada um dos 

exemplos, de 2 ou 1.75 bits, são consequência das probabilidades e medidas da 

incerteza global das mensagens, e recebem a denominação de entropia informacional 

da mensagem. 

O método de Shannon (1948) permite calcular a entropia informacional de 

cada evento por   e a entropia informacional da mensagem 

 . A entropia da mensagem (H) pode ser compreendida como 

uma média ponderada das entropias dos eventos (h), dada por   .  
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O processamento da entropia dos elementos X (seguinte) isolados da 

sequência (ex. elemento isolado 1, elemento isolado 2) é denominado entropia de 

ordem zero (H0), isso porque nenhum elemento anterior esta sendo processado. No 

entanto, pode-se avaliar a entropia conjunta do elemento X (seguinte) e X-1 

(anterior), denominada entropia de primeira ordem (H1) usando a mesma equação 

apresentada previamente, mas considerando como eventos as transições de primeira 

ordem (ex. 12, 14). Entropia H2 é calculada a partir da distribuição de eventos com 

três elementos (ex. 121, 123) e a entropia H3, a partir da distribuição de eventos com 

quatro elementos (ex. 1231, 3423). Para mais detalhes sobre a Teoria da Informação 

ver Anexo A. 

A entropia informacional traz a mesma vantagem metodológica da 

probabilidade condicional: a facilidade do cálculo, que demanda apenas uma álgebra 

simples a partir da contagem dos eventos das sequências. Apesar disso, há poucos 

estudos que aplicaram as medidas de entropia informacional à descrição do 

desempenho na tarefa de tempo de reação serial. Stadler (1992) usou a abordagem da 

entropia informacional para desenvolver o índice de redundância estatística, que se 

relaciona ao desempenho: taxas de aprendizagem altas e tempos de reação baixos são 

exibidos por voluntários desempenhando sequências de altas redundâncias. Jamieson 

e Mewhort (2009) aplicaram o índice de redundância estatística a sequências com 

variadas probabilidades condicionais de primeira ordem e também observaram 

desempenho mais rápido em sequências de maior redundância estatística de primeira 

ordem; neste mesmo estudo, o desempenho foi também comparado a predições de um 

modelo conexionista, Minerva 2, similar à SRN, mostrando congruência entre os 

modelos. De fato, similarmente à SRN, o modelo de entropia informacional também é 

capaz de capturar a previsibilidade global da estrutura das sequências.  
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Assim, o modelo de entropia informacional têm as características positivas da 

SRN, relativa à boa previsão, e também às características positivas da probabilidade 

condicional, considerando a simplicidade de cálculo, que descreve a previsibilidade 

de modo direto. 

Por outro lado, a abordagem pela teoria da informação para aprendizagem de 

sequências demanda mais investigação, para que seu potencial preditivo e 

explanatório possa ser explorado. Nesse sentido, um bom entendimento sobre a 

aplicação da abordagem pela entropia informacional à aprendizagem de sequências 

seria dado ao oferecer respostas para perguntas como (1) “Como se dá a relação entre 

entropia informacional e desempenho?”; (2) “Como essa relação se altera ao longo do 

treinamento?”; (3) “Há flexibilidade do conhecimento de sequências?”; (4) “Como a 

abordagem pela teoria da informação pode ser aplicada na descrição e comparação 

aprendizagem de sequências por diferentes protocolos de treinamento?”. Estas 

perguntas estão apresentadas com mais detalhe a seguir. 

 

(1) Como se dá a relação entre entropia informacional e desempenho? 

A relação entre previsibilidade e desempenho é tipicamente assumida como 

linear (Jamieson e Mewhort, 2009; Remillard e Clark, 2001), o que pode ser 

questionado. Apesar da relação entre previsibilidade e tempo de reação ser bem 

conhecida, é pouco razoável esperar que nas condições extremas de previsibilidade 

alta ou baixa, pequenas variações da previsibilidade levem a alterações do tempo de 

reação. Por exemplo, sequências muito simples e de alta previsibilidade como a 

sequência 12 ou a sequência 123 terão tempos de reação muito parecidos ou mesmo 

iguais, pois podem ser igualmente antecipadas apesar de possuírem entropias 

diferentes nas múltiplas ordens. Esse mesmo efeito pode ser pensado em sequências 
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pouco previsíveis. Uma sequência fixa muito longa será, na prática, tão previsível 

quanto uma sequência aleatória apesar dos valores de entropia diferentes. Esse efeito 

gera dois limites: acima ou abaixo de dois certos valores alterações na previsibilidade 

não terão consequente alteração no desempenho. Já entre estes dois valores qualquer 

alteração da previsibilidade levará à alteração do tempo de reação. Dessa forma, uma 

curva sigmóide seria uma boa indicação para observar a relação entre desempenho e 

entropia informacional – de fato, a curva sigmóide é frequentemente observada em 

processos psicológicos simples, recebe até a designação de curva psicofísica. Essa é 

uma pergunta importante que deve ser respondida. 

 

(2) Como essa relação se altera ao longo do treinamento? 

É possível que estas relações entre entropia informacional e desempenho para 

sequências de diferentes tipos podem ainda variar de acordo com a quantidade de 

treinamento. Com muito pouco treinamento, uma sequência muito simples e de alta 

previsibilidade 12 já poderia ser antecipada pelo voluntário; já uma sequência mais 

complexa como 13242314, com a mesma quantidade de treino, não poderia ser 

antecipada. Por outro lado, com treinamento extensivo, tanto a sequência simples 

quanto a complexa poderiam ser igualmente antecipadas pelo voluntário. Tal variação 

na capacidade de antecipação às sequências de diferentes entropias informacionais, 

poderia ser captada globalmente por variações na forma da curva sigmóide, e 

expressa matematicamente pelos parâmetros dessa curva. Entender essa relação 

envolve entender qual a extensão da aplicação de um modelo da previsibilidade dos 

eventos como ferramenta. 
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(3) Há flexibilidade do conhecimento de sequências? 

Qual a influência do conhecimento sobre uma sequência no desempenho de 

outra? É possível que alta similaridade entre as sequências de treino e teste permitam 

uma melhora no desempenho na última, em relação uma condição de baixa 

similaridade. Por outro lado, essa influência pode não ser obrigatoriamente positiva. 

O conhecimento aprendido sobre uma sequência de treino pode ser contrastante com 

as relações entre elementos de uma sequência de teste. Essas possibilidades foram 

investigas usando ferramentas da teoria da informação. 

 

(4) Como a abordagem pela teoria da informação pode ser aplicada na descrição e 

comparação aprendizagem de sequências por diferentes protocolos de treinamento? 

Além do protocolo habitual para tarefa de tempo de reação serial, de 

responder com execuções motoras correspondentes a estímulos variados ao longo de 

múltiplas tentativas, pode-se avaliar a aprendizagem de sequências por outras 

estratégias. Uma delas é o treinamento imaginativo, que consiste em gerar imagens 

mentais (isto é, imaginar) dos movimentos correspondentes sem a efetiva execução 

motora, e tem se mostrado um protocolo de treinamento efetivo para uma 

aprendizagem de série de procedimentos. Uma questão possível que tentamos 

responder é se a previsibilidade contida na estrutura das sequências pode ser acessada 

pelo treinamento imaginativo de modo equivalente ao acessado pelo treinamento real 

habitual. 

Essas questões e outras mais serão investigadas nos Experimentos 1, 2 e 3, 

que avaliam, respectivamente, a relação entre medidas de entropia informacional de 

sequências e o desempenho ao longo do treinamento; a transferência de conhecimento 

gerado pelo treinamento em uma sequência para o desempenho de uma outra, sob o 
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prisma da teoria da informação; e aplicação da abordagem pela entropia 

informacional para a aprendizagem de sequências por treino imaginativo e treino real. 
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Experimento 1 

 

No presente experimento foi investigada a relação entre desempenho e 

entropia informacional de sequências na tarefa de tempo de reação serial. Foram 

oferecidas condições experimentais variadas aos voluntários, incluindo sequências 

fixas (estrutura dada por cadeia de elementos que se repete circularmente; ex: 1221-

1221-1221...) e probabilísticas [estrutura dada probabilidade de transições, descritas, 

por exemplo, por matriz de probabilidades condicionais em que cada elemento prévio 

é apresentado em uma linha e cada elemento seguinte em uma coluna; ex: p(1|1)=0.5, 

p(2|1)=0.5, p(1|2)=0.5 e p(2|2)=0.5, gerando sequência como 121122211...], com 

diferentes previsibilidades, e o desempenho foi avaliado ao longo de uma longa série 

de tentativas.  

A primeira etapa desse experimento (Experimento 1a), envolveu seis grupos 

independentes de voluntários expostos a seis condições experimentais: três 

sequências fixas e três sequências probabilísticas. Duas das sequências fixas e duas 

das sequências probabilísticas foram elaboradas de modo a apresentar exatamente as 

mesmas relações de probabilidades condicionais de primeira ordem (classificadas 

como sequências “híbridas” e “ambíguas” pela denominação usada por Cohen e col., 

1990). Além dessas duas sequências fixas e duas sequências probabilísticas, foram 

incluídas uma sequência fixa bastante previsível (classificável como “única”),  e uma 

sequência aleatória (que pode ser classificada como sequência probabilística em que 

todos os elementos têm igual probabilidade dado um elemento prévio).  

A segunda etapa desse experimento (Experimento 1b), envolveu um 

voluntário exposto, ao longo de múltiplas sessões, a 48 sequências distintas. As 

sequências eram de diferentes tipos (fixas, probabilísticas – em diferentes ordens, e 
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aleatórias), bem espalhadas nos diferentes níveis de previsibilidade. Em cada uma das 

sessões uma sequência foi apresentada ao voluntário, que teve seu desempenho 

avaliado ao longo das tentativas. 

Com esses dois experimentos foi possível investigar como a entropia 

informacional se relaciona com o desempenho. Em mais detalhe, o Experimento 1a 

permite avaliar a possibilidade de avaliação conjunta de diversas características das 

sequências (como de semelhanças e diferenças nas probabilidades condicionais 

associadas a sequência fixas, probabilísticas e aleatórias) na forma de uma medida 

global de previsibilidade, a entropia informacional. Já o Experimento 1b, permite 

avaliar o quão robusto é o modelo de entropia informacional na previsão do 

desempenho, ao inserir uma gama de sequências inda maior que no Experimento 1a. 

 

Experimento 1a 

 

Métodos 

A coleta de dados foi realizada em uma sessão única de cerca de 30 minutos 

em uma sala com luminosidade e ruídos reduzidos, por um computador pessoal com 

monitor padrão usando rotina programada no software MEL Professional 2.01 – PST 

inc (rotina disponível no Anexo J).  

O voluntário sentava-se à frente de um monitor de computador posicionado ao 

nível dos olhos, distante cerca de 60cm, e era equipado com o fone de ouvido e dois 

mouses com dois botões cada (totalizando quatro posições para resposta), a serem 

apertados com os dedos (1) médio da mão esquerda, (2) indicador da mão esquerda,  

(3) indicador da mão direita e (4) médio da mão direita (Figura 1). 
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Para cada voluntário o experimento consistia da apresentação de um total de 

1225 tentativas, organizadas em 25 blocos com 49 tentativas cada. Cada tentativa 

iniciava-se após o final da tentativa anterior, com a apresentação no monitor de quatro 

linhas horizontais, indicando as quatro posições possíveis de aparecimento do 

estímulo “X”, de 4.0x3.5cm, correspondente aos quatro botões de coleta de resposta. 

Linhas dispostas horizontalmente com 5cm de comprimento e 2mm de espessura, 

sendo espaçadas lateralmente em 1.5cm indicavam as posições onde apareceriam os 

estímulos. Um esquema do aparato está representado na Figura 1. 

 

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

 
Figura 1 – Esquema do sistema de apresentação de estímulos visuais e  resposta da 

tarefa de tempo de reação serial (Nissen e Bullemer, 1987). As letras amarelas representam as 

relações entre as posições na tela e os botões para resposta. Adaptação de figura cedida por 

Rodrigo Atique. 

 

 

Em cada tentativa o voluntário deveria apertar, o mais rápido possível e 

evitando erros, o botão correspondente ao estímulo X apresentado sobre uma de 

quatro linhas horizontais presentes. No momento em que o voluntário apertava o 

botão, o estímulo X desaparecia da tela e o tempo de reação era registrado; um novo 

estímulo aparecia 20 ms após o botão ser solto; caso o botão apertado não 
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correspondesse à posição do estímulo, o erro era registrado e sinalizado ao voluntário 

através de um estímulo sonoro (“beep”) em um fone de ouvido e o estímulo aparecia 

na mesma posição, isso se repetia até o apertar do botão correto. Ao final de cada 

bloco o tempo de reação médio foi informado ao voluntário. 

 

Dados coletados 

Foram registrados, para cada tentativa, os tempos de reação (tempo entre o 

aparecer do estímulo e o apertar do botão) e a acurácia de cada resposta dada (número 

de erros realizados até o acerto).  

Adicionalmente, uma única resposta de reconhecimento da sequência pelo 

voluntário foi coletada. Ao final do bloco 22 era perguntado aos voluntários se os 

estímulos eram ordenados seguindo algum padrão fixo ou lógico ou se eram 

apresentados aleatoriamente; caso o voluntário relatasse existência de padrão, era 

pedido que este fosse declarado para o experimentador. Desta forma, duas respostas 

eram possíveis, sim e não. Caso a resposta fosse sim, esta deveria ser validada pela 

confirmação da sequência em questão. 

  

Voluntários 

Foram recrutados 48 voluntários, estudantes de graduação e pós-graduação da 

Universidade de São Paulo (23 homens, 25 mulheres; idade média ± dp = 23.7 ± 2.7, 

entre 18 e 30 anos) que não tinham participado previamente de experimentos 

similares. O Comitê de Ética em Pesquisa – Seres Humanos do IB-USP aprovou o 

presente estudo (ver Anexo K). Os voluntários foram organizados em seis grupos 

independentes, cada um com oito voluntários. Cada grupo foi exposto a uma 

sequência de treinamento diferente, entre os blocos 5 e 22. 
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Sequências 

Foram utilizadas um total de seis sequências, com diferentes previsibilidades. 

A medida formal de previsibilidade, através da entropia informacional em múltiplas 

ordens está apresentado adiante. As sequências eram fixas, probabilísticas ou 

aleatórias. As sequências probabilísticas foram geradas por uma rotina em 

VisualBasic, associado ao MS-Excel, a partir de definições do número total de 

transições e probabilidade de ocorrência desejada para cada uma das transições de 

primeira ordem. As identificações das seis sequências foram feitas pela referência ao 

tipo de sequência e também ao valor de entropia de ordem 1, como apresentado 

abaixo: 

(1) sequência fixa de entropia muito baixa (FMB), elementos 2143. Nessa sequência haviam elementos 

cujas probabilidades eram p(X|X-1)=1.00 (elemento 1 sempre após 2, elemento 2 sempre após 

3, elemento 3 sempre após 4, elemento 4 sempre após 1); 

(2) sequência fixa de entropia baixa (FB), elementos 21213434. Nessa sequência haviam elementos 

cujas probabilidades eram p(X|X-1)=1.00 (elemento 1 sempre após 2, elemento 4 sempre após 

3) ou p(X|X-1)=0.50 (elemento 3 após de 1 ou 4, elemento 2 após de 1 ou 4); 

(3) sequência fixa de entropia alta (FA), elementos 21432341. Nessa sequência haviam elementos 

cujas probabilidades eram p(X|X-1)=0.50 (elemento 1 após 2 ou 4, elemento 2 após 1 ou 3, 

elemento 3 após 4 ou 2, elemento 4 após 1 ou 3); 

(4) sequência probabilística de entropia baixa (PB). Nessa sequência haviam elementos cujas 

probabilidades p(X|X-1) eram as mesmas da sequência FB, p(X|X-1)=1.00 (elemento 1 

sempre após 2, elemento 4 sempre após 3) ou p(X|X-1)=0.50 (elemento 3 após de 1 ou 4, 

elemento 2 após de 1 ou 4), porém com uma estrutura probabilística;  

(5) sequência probabilística de entropia alta (PA). Nessa sequência haviam elementos cujas 

probabilidades p(X|X-1) eram as mesmas da sequência FA, p(X|X-1)=0.50 (elemento 1 após 2 

ou 4, elemento 2 após 1 ou 3, elemento 3 após 4 ou 2, elemento 4 após 1 ou 3), porém com 

uma estrutura probabilística;  
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 (6) sequência aleatória (RND). Nessa sequência haviam elementos cujas probabilidades eram p(X|X-

1)=0.33 (elemento 1 após 2, 3 ou 4;  elemento 2 após 1, 3 ou 4; elemento 3 após 1, 2 ou 4; 

elemento 4 após 1, 2 ou 3), também com uma estrutura probabilística. 

 

Estrutura da sessão 

O arranjo das sequências para cada grupo está representado na Tabela 1, abaixo. As seis 

sequências foram apresentadas apenas nos blocos 5 a 18. Antes e depois da apresentação das 

sequências específicas de cada grupo, nos blocos 1 a 4 e 23 a 25, foram apresentadas sequências 

aleatórias para todos os grupos. 

 

Tabela 1 – Arranjo experimental, indicando, a cada conjunto de blocos, quais as 

sequências aplicadas na tarefa de tempo de reação serial  

Blocos 1 a 4 Blocos 5 a 18 Blocos 23 a 25 

Sequências aleatórias 

(RND) 

Sequências fixas, probabilísticas ou aleatórias de 

entropia variável (FMB, FB, FA, PB, PA ou 

RND, dependendo do grupo) 

Sequências aleatórias 

(RND) 

 

Cálculo das entropias informacionais das sequências 

A entropia das sequências foi calculada pela entropia conjunta das 

distribuições probabilísticas dos elementos X, X-1, X-2 etc. (elementos seguinte, 

último, penúltimo etc.). A determinação do valor de entropia da mensagem em ordem 

0 (H0), ordem 1 (H1), ordem 2 (H3), ordem 3 (H3), e assim por diante, envolveu a 

aplicação do método de Shannon (1948) para determinação da entropia informacional 

da mensagem  avaliado isoladamente eventos de ordem zero (X, 

i.e. elementos isolados), eventos de ordem 1 (concatenação X-1;X, i.e. elementos 

formando pares), eventos de ordem 2 (concatenação X-2;X-1;X, i.e. elementos 

formando trincas), eventos de ordem 3 (concatenação X-3;X-2;X-1;X, i.e. elementos 

formando quadras), e assim por diante. Para mais detalhes sobre a teoria da 
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informação, entropia informacional e entropia conjunta ver Anexo A; para detalhes 

sobre o cálculo das entropias das sequências do presente experimento ver Anexo B. 

Os valores de entropia nas múltiplas ordens estão apresentados na Tabela X, abaixo. 

 

Tabela 1. Entropia informacional (em bits) nas múltiplas ordens (H0 a H7, H10 e 

H20), da sequência fixa de entropia de primeira ordem muito baixa (FMB – maior 

previsibilidade), sequência fixa de entropia de primeira ordem baixa (FB), sequência fixa de 

entropia de primeira ordem alta (FA), sequência probabilística de entropia de primeira ordem 

baixa (PB), sequência probabilística de entropia de primeira ordem alta (PA) e da sequência 

aleatória (RND – menor previsibilidade). 

 H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H10 H20
FMB 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
FB 2.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
FA 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PB 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 7.00 12.00
PA 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 12.00 22.00
RND 2.00 3.58 5.17 6.75 8.34 9.92 11.51 13.09 17.85 33.70

 

Análise dos dados 

A análise dos dados de tempo de reação, acurácia e reconhecimento das 

sequências envolveram diferentes estratégias, apresentadas a seguir. 

 

Tempo de reação 

Para as análises e representações gráficas dos dados de tempos de reação 

foram utilizadas as medianas do tempo de reação das tentativas sem erros de cada 

bloco. 
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(1) Desempenho dos voluntários nos blocos com sequência aleatória ou sequências 

específicas 

Os tempos de reação na sequência aleatória ou sequência específica para cada 

grupo foram analisados independentemente (incluindo os blocos 1 a 4, com sequência 

aleatória, blocos 23 a 25, com sequência específica para cada grupo, e blocos 5 a 22, 

novamente com sequência aleatória). Foram usadas ANOVAs de medidas repetidas 

incluindo o fator entre-sujeitos “grupo” (6 níveis – FMB, FB, FA, PB, PA e RND) e o 

fator intra-sujeitos “bloco” (4, 18 ou 3 níveis para as análises independentes dos  

dados referentes aos blocos 1 a 4, 5 a 22 e 23 a 25, respectivamente) e, 

adicionalmente, “tempo de reação” como variável dependente. Quando necessário, o 

teste Tukey HSD foi usado para múltiplas comparações. A representação gráfica está 

expressa como a média das medianas e o erro padrão. 

 

(2) Definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento 

A definição dos melhores modelos dos tempos de reação envolveu três etapas: 

definição, estimação dos valores dos parâmetros e “atribuição de nota” para cada um 

dos modelos estatísticos.  

A definição dos modelos estatísticos (descritos, no caso de distribuição 

normal por  ), foi feita pela atribuição de duas 

características, a função matemática (duas opções: linear, descrita pela equação  

, ou sigmóide, descrita pela equação 

  ) e a ordem de entropia (dez opções: H0, H1, H2, 

H3, H4, H5, H6, H7, H10 ou H20, que entram como o X nas funções linear e 

sigmóide). Assim, foram definidos 10 modelos estatísticos com a função linear,  

(em que a 
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“ENTROPIA” pode ser qualquer uma das ordens) e outros 10 modelos com a função 

sigmóide, . 

A Figura 2 inclui uma representação gráfica dos modelos estatísticos.  

 

 
Figura 2 – Representação dos modelos estatísticos linear (esquerda) e sigmóide 

(direita), incluindo os respectivos parâmetros de cada um deles (modelo linear: “intercepto”, 

“inclinação” e “desviopadrão”; modelo sigmóide “min”, “max”, “x50” e “desviopadrão”). 

 

Os parâmetros do modelo linear “intercepto”, “inclinação” e “desviopadrão” e 

os parâmetros do modelo sigmóide “min”, “max”, “x50” e “desviopadrão” tiveram 

seus valores estimados pelo método MLE (“Maximum Likelihood Estimation”) para 

a distribuição de pontos no plano entropia x tempo de reação de cada bloco em que as 

sequências específicas para cada grupo foram aplicadas (entre os blocos 5 e 22). 

A “atribuição de nota” ou “pontuação” para cada um dos modelos em cada um 

dos blocos foi feita pelo método AIC (“Akaike Information Criterion”). Foram 

considerados os melhores descritores do desempenho em cada bloco os modelos com 

menores AICs. Mais detalhes sobre os métodos MLE e AIC estão apresentados no 

Anexo H. 

A apresentação dos resultados da seção “definição dos melhores modelos para 

os blocos de treinamento” incluiu (1) a diferença entre os AICs entre o modelo 

selecionado (expresso pelo valor zero) e os demais modelos (valores maiores do que 
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zero); (2) a distribuição dos tempos de reação em cada bloco em função da ordem de 

entropia, relacionado pela função matemática do modelo selecionado; e (3) os valores 

dos parâmetros estimados dos modelos selecionados para cada bloco. 

 

(3) Conjunção das relações entre entropia, treinamento e desempenho 

As mesmas curvas que representavam o desempenho dos voluntários nos 

blocos com sequência aleatória ou sequências específicas foram apresentadas 

conjuntamente com os melhores modelos para os blocos de treinamento na forma de 

um gráfico com três dimensões: entropia, blocos de treinamento e tempo de reação. 

 

Acurácia 

Para as análises e representações gráficas dos dados de acurácia foi utilizado o 

número de tentativas com erros em cada bloco, para cada voluntário. 

As mesmas análises aplicadas aos tempos de reação descritas na seção “(1) 

desempenho dos voluntários nos blocos com sequência aleatória ou sequências 

específicas” e “(2) definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento” 

foram aplicadas às medidas de acurácia. A única exceção foi a inclusão do modelo 

constante, descrito por , além dos demais 

modelos lineares e sigmóides com entropia nas múltiplas ordens. 

 

Reconhecimento das sequências 

Para as análises e representações gráficas dos dados de reconhecimento das 

sequências foram utilizadas o número de voluntários de cada grupo que relataram (1) 

presença ou ausência de algum padrão diferente do aleatório e (2) a sequência fixa 

corretamente ou incorretamente. 
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As respostas dos voluntários em relação a presença ou ausência de padrão 

diferente do aleatório foram associadas aos valores “1” ou “0”, “sim” e “não” 

respectivamente. Similarmente, as respostas dos voluntários com a declaração correta 

ou incorreta da sequência fixa também foram associadas aos valores “1” ou “0”, 

“correta” e “incorreta”, respectivamente. Note que os únicos sequências que poderiam 

ser relatadas verbalmente de modo consistente são as sequências fixas, e, por isso, 

apenas os voluntários dos grupos FMB, FB e FA foram incluídos nessa segunda 

análise de reconhecimento das sequências. 

Foram aplicadas regressões logísticas independentes para cada uma das 

medidas de reconhecimento das sequências, incluindo, como variável dependente, as 

(1) respostas de reconhecimento de padrão ou (2) declaração correta da sequência fixa 

(valores “1” e “0”, que indicam as respostas “sim” e “não” para as perguntas 

realizadas) e, como preditor contínuo, a entropia informacional das sequências 

executadas pelos voluntários. Idealmente, a ordem de entropia para essa análise seria 

selecionada pelo métodos AIC e MLE (ver Anexo H), usando modelos sigmóides 

com parâmetros min=1 e max=0 fixos (ver seção Análise dos dados − Tempo de 

reação − Definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento).  

 

Resultados 

Tempos de reação 

(1) Tempos de reação: desempenho dos voluntários nos blocos com sequência 

aleatória ou sequências específicas 

Blocos 1 a 4: todos os grupos expostos à sequências aleatórias 

Foi realizada uma ANOVA para medidas repetidas para a variável dependente 

tempo de reação incluindo o fator entre-sujeitos “grupo” e o fator intra-sujeitos 
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“bloco”. Nesses blocos  foram empregadas apenas sequências aleatórias, 

independente do grupo de voluntários. Foi possível observar que os grupos não 

diferem entre si [efeito de grupo: F(5,42)=1.62, p=0.18], mostrando ausência de 

diferenças anteriores ao experimento (Figura 3 – blocos 1 a 4). Adicionalmente, 

houve melhora ao longo dos blocos [efeito de bloco: F(3,126)=42.13, p<0.01], o que 

mostra um rápido aprendizado no início do experimento; essa melhora foi 

diferenciada para os grupos [efeito grupo x bloco: F(15,126)=3.80, p<0.01]. Em uma 

análise de comparações múltiplas foi possível observar diferença significante somente 

no bloco 1, em que o grupo FMB é mais lento que os grupos RND, FA e FB 

(p=0.01). Como um todo, isso indica que os grupos comportaram-se 

homogeneamente antes da tarefa, ou seja, quaisquer diferenças observadas entre os 

blocos 5 e 22 devem ser entendidas como produto do impacto gerado pelas 

sequências. 
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Figura 3 – Tempo de reação ao longo dos blocos de treinamento para cada um dos 

grupos de voluntários expostos a diferentes sequências (RND – aleatória, PA – probabilística 

de H1 alta, PB – probabilística de H1 baixa, FA – fixa de H1 alta, FB – fixa de H1 baixa, 

FMB – fixa de H1 muito baixa). Cada bloco apresentou 49 tentativas. Entre os blocos 1 e 4 e 

entre os blocos 23 e 25, sequências aleatórias foram executadas; entre os blocos 5 e 22, 

sequências diferentes foram executadas pelos grupos. Os pontos do gráfico expressam a 

média das medianas dos tempos de reação ± erro padrão. 

 

Blocos 5 a 22: cada grupo foi exposto a uma sequência diferente 

Foi realizada uma ANOVA para medidas repetidas para a variável dependente 

tempo de reação incluindo o fator entre-sujeitos “grupo” e o fator intra-sujeitos 

“bloco”. Ao longo dos blocos 5 a 22, cada grupo de voluntários executou uma 

sequência particular. Revelaram-se muito evidentes as diferenças entre os grupos 

[efeito de grupo: F(5,42)=42.56, p<0.01] (Figura 3 – blocos 5 a 18). Uma análise de 
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comparações múltiplas mostrou que existiram três padrões de desempenho: (1) um 

que contém os grupos RND e PA (não diferiram entre si; p=1.00; mas diferiram dos 

demais, p<0.01), (2) PB e FA (não diferiram entre si no valor de tempo médio, 

p=0.37; diferiram dos demais p≤0.03 – a diferença visível entre PB e FA nos últimos 

blocos de treino foi evidenciada em análise posterior) e, finalmente, (3) com os 

grupos FB e FMB (não diferiram entre si, p=0.53; mas diferiram dos demais p<0.03). 

Diferenças ao longo do treinamento [efeito de bloco: F(17,714)=48.30, 

p<0.01] e na inclinação das curvas [efeito grupo x bloco: F(85,714)=5.05, p<0.01] 

também foram observadas. Isso mostra que as diferentes entropias parecem ter 

impacto diferente tanto no desempenho geral quanto na taxa de aprendizagem. 

A relação global entre grau de incerteza (mensurado aqui pelos valores de 

entropia das sequências) e desempenho é evidente na Figura 3, em que os tempos de 

reação são maiores nas sequências de maior entropia: RND e PA têm maiores 

entropias e maiores tempos de reação, FB e FMB têm menores entropias e maiores 

tempos de reação, e, finalmente, PB e FA têm entropias intermediárias entre as 

demais sequências, bem como tempos de reação intermediários. Alguns aspectos 

particulares dessa relação entre entropia e desempenho, no entanto, são bastante 

curiosos:  

(1) As sequências RND e PA, que têm entropias diferentes, não apresentaram 

desempenho diferente em momento algum do treinamento (p≥0.17); da mesma forma 

as sequências FMB e FB não diferiram entre os blocos 6 e 22 (p≥0.08). Esses dois 

casos sugerem que a relação entre entropia e desempenho possa não ser linear, i.e., 

em valores muito altos ou muito baixos de entropia, uma variação no valor da 

entropia não teria o mesmo efeito uma alteração de mesma magnitude em faixas de 

entropia intermediária.   
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(2) A similaridade entre o desempenho de FA e PA nos blocos 1 e 2 (p=0.29 e 

p=0.10) e diferenças nos blocos posteriores (p≥0.01), assim como a similaridade entre 

FB e PB no bloco 5 (p=0.22) e diferenças nos blocos posteriores (p>0.01) sugere que 

tais semelhanças e diferenças no desempenho sejam resultantes das semelhanças e 

diferenças nas entropias das sequências referentes à sua estrutura não apenas em 

ordem 1. Tanto FA e PA quanto FB e PB têm mesma entropia de ordem 1, porém 

diferenças nas entropias de ordem maior que 2, em que sequências probabilísticas são 

mais incertas que sequências fixas. Segundo essa hipótese, os voluntários passariam a 

ser, ao longo dos blocos de treinamento, capazes de utilizar mais elementos prévios 

da sequências (X-1 para X-2 ou X-3, por exemplo) para prever um dado elemento 

seguinte (X), e isso seria expresso pela relação entre desempenho e valores de 

entropia em ordens mais altas, em que estão expressas diferenças nas incertezas das 

sequências. 

(3) A similaridade entre o desempenho de PB e FA entre os blocos 5 e 12 

(p≥0.16) e a diferença nos blocos posteriores (p≤0.05) demanda a descrição tanto das 

relações não lineares (em razão da similaridade no desempenho nos primeiros blocos 

apesar da H1 ser maior em FA do que em PB) quanto das dinâmicas de acesso da 

informação nas múltiplas ordens (em razão da H3 ser maior em PB do que em FA). 

Note que isso decorre das relações de entropia complexas que sequências PB e FA 

têm entre si (a entropia de ordem 1 de PB é menor que a de FA, as entropias de ordem 

2 são iguais, e as entropias de ordem maior ou igual a 3 são maiores em PB do que 

em FA).  

A tentativa de gerar um entendimento melhor desses aspectos (1), (2) e (3) 

leva à descrição da relação sigmóide entre entropia e tempo de reação, em diferentes 
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ordens ao longo dos blocos de treinamento, apresentado mais adiante, no item “(2) 

definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento”. 

 

Blocos 23 a 25: todos os grupos expostos à sequências aleatórias 

Foi realizada uma ANOVA para medidas repetidas para a variável dependente 

tempo de reação incluindo o fator entre-sujeitos “grupo” e o fator intra-sujeitos 

“bloco”. Nesses blocos  foram empregadas apenas sequências aleatórias, 

independente do grupo de voluntários, e, curiosamente, os grupos diferem entre si 

[efeito de grupo: F(5,42)=2.83, p=0.03]. Adicionalmente, não houve variação global 

ao longo dos três blocos [efeito de bloco:  F(2,84)=1.02, p=0.37], mas houve efeito de 

interação entre os grupos e os blocos [efeito grupo x bloco: F(10,84)=2.27, p=0.02] 

(Figura 3 – blocos 23 a 25). De fato, em um teste de comparações múltiplas apenas 

duas diferenças pontuais foram notadas, no bloco 23, entre os grupos FMB e RND 

(p<0.01) e entre PB e RND (p=0.01). Esses achados indicam que o treinamento em 

sequências diferentes (treinadas entre os blocos 5 a 23) causa variação no 

desempenho em uma mesma sequência (aleatória, executada a partir do bloco 23) 

posterior. De fato, tirante o grupo RND, todos os outros grupos passaram por uma 

mudança da sequência no bloco 23, o que leva a uma incompatibilidade entre a 

sequência que estava sendo executada até o bloco 22 e que passou a ser executada. 

Uma consequência desta incompatibilidade é que as expectativas sobre a tarefa 

tiveram que ser ajustadas. A influência de treinamento de uma sequência sobre o 

desempenho de outra e a forma como expectativas não cumpridas alteram o 

desempenho serão investigados no Capítulo 2. 
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(2) Tempos de reação: definição dos melhores modelos para os blocos de 

treinamento 

Os modelos lineares e sigmóides construídos para as múltiplas ordens foram 

comparados e os escores das comparações estão representados na Figura 4. Os 

escores são as diferenças entre os AICs dos modelos testados e do melhor modelo 

testado, e estão representados na forma de escala de cores entre 0 (vermelho escuro – 

melhor modelo) e 90 (azul escuro – a subtração entre os AICs do pior modelo e 

melhor modelo foi 90). Os modelos sigmóides mostraram-se superiores aos modelos 

lineares e houve variação na ordem de entropia dos modelos de melhor explicação ao 

longo dos blocos de treinamento, como antevisto no item “(1) desempenho dos 

voluntários nos blocos com sequência aleatória ou sequências específicas” pelos 

achados de (a) similaridades de desempenho em sequências de diferentes entropias e 

(b) similaridades no desempenho nos primeiros blocos de treinamento e diferenças 

nos blocos mais avançados em grupos executando sequências com mesma entropia 

em ordem 1 e entropias em ordem mais altas diferente. 
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Figura 4 – Diferenças entre os AICs do modelo selecionado (expresso pelo valor 

zero) e os demais modelos (valores maiores do que zero). As cores expressas em cada 

combinação entre modelo (eixo das ordenadas) e bloco (eixo das abscissas) indicam as 

diferenças entre os AICs entre os modelos testados e o melhor modelo selecionado para cada 

um dos blocos de apresentação das sequências. Os modelos relacionam séries de valores de 

entropia (em múltiplas ordens) a valores de tempo de reação, seguindo uma função linear ou 

sigmóide. O melhor modelo (que tem o menor AIC entre os modelos testados) foi 

representado como distância zero (resultando, portanto, em delta AIC zero), representado 

com a cor vermelho-escura. Os modelos com distância menor ou igual a 2 têm o mesmo 

poder explanatório que o melhor modelo – todos estes estão sinalizados com o símbolo “o”. 

 

O valor das ordens de entropia dos modelos considerados os melhores 

descritores do desempenho parece aumentar gradativamente ao longo dos blocos de 

treinamento: nos primeiros estágios de treinamento nas sequências, entre os blocos 5 

e 8, o modelo sigmóide H1 foi o selecionado; em estágios intermediários de 

treinamento, entre os blocos 9 e 19, foi selecionado o modelo sigmóide H3 (exceto no 
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bloco 14); já em estágios avançados, entre o blocos 20 e 22, o modelo sigmóide H4 

foi o selecionado. A distribuição dos tempos de reação em cada bloco em função da 

ordem de entropia (H1, H3 ou H4), relacionado pela função matemática (sigmóide) 

do modelo selecionado estão representados nas Figuras 5, 6 e 7.  
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Figura 5 – Relação entre entropia H1 e os tempos de reação dos voluntários ao longo 

dos blocos de tentativas. O modelo sigmóide H1 foi o selecionado para os blocos 5 a 8, 

representados em cor preta; a cor cinza representa a relação nos blocos em que esse modelo 

não foi selecionado (ou para os blocos que não foram inseridos nessa análise – blocos 1 a 4 e 

23 a 25, relativos a sequências aleatórias). 
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Figura 6 – Relação entre entropia H3 e os tempos de reação dos voluntários ao longo 

dos blocos de tentativas. O modelo sigmóide H3 foi o selecionado para os blocos 9 a 13 e 15 

a 19, representados em cor preta. 
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Figura 7 – Relação entre entropia H4 e os tempos de reação dos voluntários ao longo 

dos blocos de tentativas. O modelo sigmóide H4 foi o selecionado para os blocos 14 e 20 a 

22, representados em cor preta. 

 

Ainda relativo aos modelos selecionados como melhores descritores para da 

variabilidade dos tempos de reação nos blocos de treinamento, a seguir são 

apresentados os valores estimados para os parâmetros destes modelos (esses valores 

já foram apresentados, implicitamente, na representações das relações entre entropia e 

desempenho nas Figuras 5, 6 e 7). Os parâmetros “min”, “max” e “x50” que definem 

a forma da curva sigmóide (ver Figura 2, na seção Métodos) podem ser usados para 

representar conjuntamente a variação dos tempos de reação para todas as sequências 

ao longo dos blocos de treinamento. Quando há saturação da sigmóide nos valores 

baixos de entropia (ver gráficos das Figuras 5 a 7), os valores de “min” indicam o 

desempenho ótimo dos voluntários quando estes conseguem prever totalmente os 
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elementos futuros da sequência. Similarmente, quando há saturação da sigmóide nos 

valores altos de entropia, os valores de “max” indicam o desempenho ótimo dos 

voluntários quando estes respondem para os elementos futuros da sequência sem 

benefícios da previsibilidade. Já os valores de “x50” indicam a capacidade de 

processamento dos voluntários; outra interpretação é que os valores de “x50” seriam 

limiares de não-previsão da sequência. 

Na Figura 8 está representada os valores estimados para os parâmetros “min”, 

“max” e “x50” da função sigmóide dos modelos selecionados para cada um dos 

blocos de treinamento com as diferentes sequências. Considerando, para as 

afirmações sobre “min” e “max” apenas os blocos em que há representação das 

saturações da sigmóide em baixa entropia (blocos 7 a 19 em H3 e blocos 13 a 22 em 

H4) e em alta entropia (bloco 5 em H1, blocos 7 a 19 em H3 e blocos 13 a 22 em H4), 

e para afirmações sobre “x50” todos os blocos amostrados, houve uma tendência a (1) 

redução dos valores de “min” e “max” e (2) aumento dos valores de “x50”. Essas 

variações são indicativos de melhora do desempenho, dados tanto pela redução do 

tempo de execução – cada vez em janelas temporais mais reduzidas (estabilizando 

entre “min”≈100 ms e “max”≈350 ms no final da sessão experimental), quanto pelo 

aumento das entropias das sequências passíveis de serem previstas (cada vez maiores, 

porém estabilizando em cerca de “x50”≈3.4 em H3 e “x50”≈3.8 bits em H4). 
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Figura 8 – Variação nos parâmetros “min”, “max” e “x50” dos modelos 

sigmóide/H1, sigmóide/H3 e sigmóide/H4 ao longo dos blocos de treinamento. Os símbolos 
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indicam os valores dos parâmetros nos blocos em que os modelos foram selecionados; 

intervalos com blocos consecutivos em que os modelos foram selecionados estão 

representados com linha contínua, intervalos com blocos não consecutivos estão 

representados com linha pontilhada. 

 

(3) Tempos de reação: conjunção das relações entre entropia, treinamento e 

desempenho 

A relação entre entropia, treinamento e tempo de reação pôde ser expressa 

conjuntamente, como apresentado na Figura 9, abaixo. O eixo que representa entropia 

envolve valores de entropia H1 (Figura 9 – esquerda) e H3 (Figura 9 – direita), pois 

estes representam melhor grande parcela de desempenho nos blocos de treinamento 

(H1 representa melhor os quatro blocos iniciais e H3 representa melhor os dez blocos 

intermediários, enquanto H4 representa melhor os quatro blocos finais; ver Figura 4), 

e a entropia H4 apresenta relações visualmente parecidas com as de H3 (ver Figuras 6 

e 7, blocos 14, 20, 21 e 22). Os dados de tempo de reação apresentados na Figura 9 

são os mesmos os apresentados previamente, na Figura 3; foi incluído apenas um 

novo eixo de entropia H1 ou H3. 

 

100

200

300

400

500

4 6 8 10 12 14
16

18
20

22
2.0

2.5

3.0

3.5

TR
 (m

s)

Blocos

H1 (
bit

s)

100

200

300

400

500

4 6 8 10 12 14
16

18
20

22
2

3

4

5

6

TR
 (m

s)

Blocos

H3 (
bit

s)

RND
PA
PB
FA
FB
FMB

  
Figura 9 – Tempo de reação como função da quantidade de treino (blocos 4 a 22) e 

entropias H1 (esquerda) e H3 (direita) treinadas pelos grupos. Os modelos sigmóide/H1 são 
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os melhores descritores do desempenho entre os blocos 5 e 8, e os modelos sigmóide/H3 são 

os melhores descritores entre os blocos 9 e 18 (exceto 14). Linhas foram inseridas no bloco 4 

e 22 para melhorar a leitura da figura, porém não são os descritores formais. Note que as 

curvas são as mesmas que as apresentadas na Figura 3.  

 

Acurácia 

(1) Acurácia: desempenho dos voluntários nos blocos com sequência aleatória ou 

sequências específicas 

Foram realizadas três ANOVAs para medidas repetidas para a variável 

dependente número de tentativas com erros incluindo o fator entre-sujeitos “grupo” e 

o fator intra-sujeitos “bloco”. Analisando isoladamente (1) os blocos 1 a 4, com 

sequência aleatória para todos os grupos, (2) os blocos 5 a 22, em que cada grupo 

executou uma sequência específica e (3) os blocos 23 a 25, com sequência aleatória 

para todos os grupos, (a) não foram observadas diferenças entre os grupos [efeito de 

grupo: F(5,42)=1.25, p=0.30, F(5,42)=2.02, p=0.10 e F(5,42)=1.48, p=0.22, 

respectivamente], (b) houve aumento do número de erros ao longo dos blocos [efeito 

de bloco: F(3,126)=2.34, p=0.08, F(17,714)=2.82, p<0.01 e F(2,84)=3.35, p=0.04, 

respectivamente] e (c) o aumento no número de erros deu-se em taxas diferentes 

dependendo do grupo nos blocos 5 a 22, em que cada grupo executou uma sequência 

específica [efeito grupo x bloco: F(17,714)=2.82, p<0.01; não houve tal diferença nos 

blocos 1 a 4 e 23 a 25, em que todos os grupos executaram sequências aleatórias: 

F(15,126)=0.58, p=0.88 e  F(10,84)=0.619, p=0.80, respectivamente], porém sem 

relação aparente com as medidas de entropia. O desempenho dos voluntários em 

relação à acurácia está representado  na Figura 10. 
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Figura 10 – Acurácia, medida pelo número de tentativas com erro, ao longo dos 

blocos de treinamento para cada um dos grupos de voluntários. Os pontos do gráfico 

expressam o número de erros médio do grupo ± erro padrão. 

 

(2) Acurácia: definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento 

Os modelos sigmóides, lineares e constantes foram comparados e revelaram 

AICs bastante próximos (modelos sigmóides de ordem maior ou igual a 1 entre 

400.85, modelos lineares de ordem maior ou igual a 1 entre 398.85 e 399.74 e 401.80 

e modelos constantes têm AIC entre 397.08 e 397.86) entre os blocos 5 a 22, em que 

os voluntários executaram sequências deferentes dependendo do grupo em que 

estavam inseridas. Dessa forma, os modelos constantes, mais simples, foram 

superiores aos modelos sigmóides, mais complexos, e se igualaram aos modelos 

lineares, de complexidade intermediária. Pelo fato de que o modelo mais simples teve 

pontuação compatível com o modelo de complexidade intermediária, a decisão mais 
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razoável é a de que seja utilizado o modelo mais simples; assim, o modelo constante 

foi selecionado como o melhor modelo explicativo das relações entre entropia e 

número de erros.  

De fato, a seleção do modelo constante, que não relaciona a acurácia aos 

valores de entropia, indica que não há variação importante do número de erros em 

função da entropia nos diferentes blocos de treinamento; desse modo, parecem existir 

fontes de variabilidade mais importantes que não a entropia das sequências. Houve, 

no entanto, uma sutil tendência de que sequências de maior entropia estivessem 

associadas a um maior número de erros, expressa por grande número de ajustes com 

inclinações positivas entre os blocos de apresentação das sequências variáveis (Figura 

11 – blocos 5 a 22, em que há inclinação positiva entre os blocos 6 e 22).  

Adicionalmente, nos blocos 23 a 25, após a retirada das sequências variáveis e 

a execução da sequência aleatória para todos os grupos, também não foi observada 

variação do número de erros em função da entropia das sequências treinadas 

previamente (modelos sigmóides de ordem maior ou igual a 1 têm AIC entre 401.62 e 

401.70, modelos lineares de ordem maior ou igual a 1 têm AIC entre 399.60 e 399.73 

enquanto os modelos constantes têm AIC entre 397.67 e 397.74); no entanto, é 

possível notar uma tendência sutil de que grupos que executaram sequências de baixa 

entropia previamente tenham obtido maiores números de erros do que grupos que 

executaram sequências de alta entropia (Figura 11 – blocos 23 a 25). 
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Figura 11 – Acurácia, dada pelo número de tentativas com erro, em função dos 

valores de entropia H3 ao longo dos blocos de treinamento para os voluntários treinados nas 

diferentes sequências. 

 

Reconhecimento das sequências 

As medidas de reconhecimento, que consistem das respostas de presença ou 

ausência de padrão diferente do aleatório e declarações corretas ou incorretas da 

sequência fixa, indicaram que (1) quase todos os voluntários julgaram que existia um 

padrão diferente do aleatório (exceto 4 participantes do total de 48: 1 do grupo PA e 3 

do grupo RND) e que (2) quando era apresentada uma das sequências fixas, esta 

poderia ser declarada (exceto por 2 participantes, do grupo FA, do total de 24 

voluntários que executaram sequências fixas). Note que há pouca variabilidade nos 

dados, com 44 respostas “1” e 4 respostas “0” para o julgamento de presença de 

padrão diferente do aleatório, e 22 respostas “1” e 2 respostas “0” para declarações 



 

 55

corretas da sequência fixa; com pouca variabilidade nos dados, é improvável que 

modelos que se propõem a explicar a variabilidade destes tenham sucesso. 

De fato, a análise MLE/AIC com modelos sigmóides com parâmetros min=1 e 

max=0 fixos variando nas ordens de entropia, aplicada com objetivo de definir a 

ordem entropia para a regressão logística, não foi capaz de revelar ordem preferencial 

para previsão do reconhecimento: os AICs dos modelos nas múltiplas ordens tinham 

os mesmos valores (para respostas de ausência ou presença de padrão diferente do 

aleatório, variaram em milésimos de 253.72;  para declarações incorretas e corretas da 

sequência fixa, em milésimos de 396.33). Por não se ter um critério formal, optou-se 

por utilizar, então, a entropia H4, que melhor descreveu a variabilidade dos tempos de 

reação nessa etapa do treinamento, como o preditor do reconhecimento das 

sequências na regressão logística. 

Apesar das altas taxas de acerto (91.67% e  91.30%) nas regressões logísticas 

com (1) reconhecimento de padrão e (2) declaração correta da sequência fixa, os 

modelos não se mostraram bons descritores da variabilidade do desempenho (p=0.26 

e p=0.99, respectivamente). Tanto as altas taxas de acerto e quanto a inadequação do 

fator entropia para descrição das respostas podem ser justificadas pela baixa 

variabilidade nas medidas, com alta frequência das respostas “1”. Apesar disso, como 

apresentado no primeiro parágrafo dessa seção, as respostas de que indicam ausência 

de reconhecimento de qualquer padrão apenas nas sequências de maior entropia (2 

voluntários de RND e 1 de PA); similarmente, entre as sequências fixas, apenas na 

sequência mais complexa (FA) foi observada declaração incorreta da sequência, 

porém, por apenas um voluntário. A distribuição das respostas ao longo da entropia 

está apresentada na Figura 12. 
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Figura 12 – Reconhecimento das sequências, dado por respostas de presença ou 

ausência de padrão diferente do aleatório (esquerda) e declarações corretas ou incorretas da 

sequência fixa (direita).  

 

Discussão experimento 1a 

Entropias maiores, tempos de reação mais altos: descrição pela curva sigmóide 

Os resultados do experimento 1a revelam que a entropia informacional é 

capaz de descrever o desempenho na tarefa de tempo de reação serial envolvendo as 

diferentes sequências aplicadas. De fato, sequências com baixas entropias são 

executadas mais rapidamente do que sequências com altas entropias, isto é, quanto 

mais simples a sequência, menor o tempo de reação (Figura 3). 

Adicionalmente, foi possível observar que a relação entre entropia 

informacional e tempo de reação parece seguir uma função sigmóide (Figuras 4 e 9); 

isto é, há uma faixa de estabilidade em entropia baixa, em que sequências simples 

mas com graus diferentes de entropia demandam o mesmo tempo de execução, e 

também uma faixa de estabilidade em entropia alta, em que sequências complexas 

mas com graus diferentes de entropia demandam o mesmo tempo de execução. Isso 

indica que nas condições extremas de previsibilidade (alta ou baixa), variações da 
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previsibilidade não causam a alterações no comportamento. Assim, diferentes 

sequências com entropias muito baixas podem ser igualmente antecipadas, e o tempo 

necessário para a resposta é o tempo da ação motora já planejada. Já diferentes 

sequências com entropias muito altas são, na prática, nada previsíveis e o tempo 

necessário para a resposta é o de observação do estímulo, preparação motora e ação 

motora.  

Outro aspecto referente às sigmóides, é a variação dos parâmetros ao longo do 

treinamento (Figura 8). Foram observadas (1) redução dos valores de “min”, o que 

indica que ao longo do treinamento há melhora no desempenho ótimo dos voluntários 

quando estes conseguem prever totalmente os elementos futuros da sequência; (2) 

redução dos valores de “max”, o que indica que ao longo do treinamento há melhora 

no desempenho ótimo dos voluntários quando estes respondem para os elementos 

futuros da sequência sem benefícios da previsibilidade; e (3) aumento dos valores de 

“x50”, o que indica que ao longo do treinamento são processadas estruturas mais e 

mais complexas. 

  

Ordens de entropia dos modelos selecionados ao longo dos blocos 

Ao longo dos blocos de treinamento, o valor das ordens de entropia dos 

modelos considerados os melhores descritores do desempenho parece aumentar 

gradativamente (Figura 4). A interpretação mais intuitiva para esse achado é a de que 

as relações das sequências aprendidas inicialmente são bastante simples, envolvendo 

pares e trincas de elementos (eventos processados para definição dos valores de 

entropia H1 e H2); mais adiante no treinamento, estruturas mais complexas podem 

ser processadas, como quadras ou quinas de elementos (eventos processados para 

definição dos valores de entropia H3 e H4).  
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No entanto, toda previsibilidade das sequências está expressa nas ordens 1 a 3 

(ver Anexo D – Figura 2 para detalhes); assim, nenhum ganho para previsibilidade 

seria obtido pelo processamento de ordens ainda mais altas. Esse raciocínio leva a 

pensar que a seleção de modelos de ordens maiores do que 3 (ex. modelo 

sigmóide/H4, selecionado nos blocos 14, 20, 21 e 22) represente apenas uma questão 

numérica técnica, de melhor ajuste do modelo para o conjunto de sequências usado. 

Por outro lado, pode-se questionar que o desempenho reflita uma previsão on-line dos 

elementos baseada em poucos elementos prévios; é mais parcimonioso pensar que 

conjuntos completos de elementos (para as sequências fixas com 8 elementos, por 

exemplo), sejam representados, que a ação planejada envolva conjuntos de respostas, 

e que esse aumento na ordem dos modelos reflita esse processo. Esse aspecto merece 

ser visto em detalhes em experimentos futuros e pode ser uma das chaves para a 

compreensão de como se dá o aprendizado de uma sequência. 

 

Acurácia e reconhecimento das sequências: relações fracas com entropia 

Outros aspectos da aprendizagem de sequências parecem ter alguma relação 

com a entropia informacional. A acurácia  e o reconhecimento das sequências, apesar 

de não apresentarem relações evidentes com entropia informacional, revelaram 

tendências de que sequências mais simples apresentem menos erros e sejam mais 

reconhecidas (Figuras 11 e 12). 

 

Os achados de relação entre tempo de reação e entropia informacional são 

bastante consistentes e plausíveis, no entanto, fundamentam-se em um conjunto 

relativamente pequeno de sequências e níveis de entropia. O mesmo ocorre para 
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relações, ainda nebulosas, entre reconhecimento das sequências e número de erros. 

Um teste da generalidade dos achados está apresentado a seguir, no Experimento 1b. 

 

Experimento 1b 

 

Uma vez que os resultados do Experimento 1a apontaram para a possibilidade 

de uma relação entre as entropias informacionais das sequências e os desempenhos 

dos voluntários submetidos à tarefa de tempo de reação serial com estas sequências, a 

questão sobre qual a extensão desta relação e qual o grau de precisão com que é 

possível prever o desempenho a partir da entropia devem ser analisados. Para isso, é 

de grande valia um experimento em que possam ser avaliados os desempenhos em 

um número muito maior de sequências.  

 

Métodos 

O aparato, instruções e estrutura da sessão são os mesmos aplicados no 

Experimento 1a. 

A principal diferença entre a avaliação apresentada a seguir e o experimento 

1a refere-se ao fato de que 48 sequências foram empregadas, ao longo de 48 sessões e 

48 dias. Para que o experimento fosse factível houve o envolvimento de um único 

voluntário, o autor da presente tese, no momento com 26 anos, estudante de pós-

graduação na Universidade de São Paulo. Após uma sessão inicial envolvendo 

sequências aleatórias, foram aplicadas 48 sequências (em 48 dias diferentes) que 

poderiam ser aleatórias, probabilísticas ou fixas. Tais sequências, aplicadas entre os 

blocos 5 e 22, tiveram suas entropias quantificadas e apresentadas na Tabela 1. A 
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sequência apresentada em cada dia era sorteada e o voluntário não teve acesso aos 

dados até o final do experimento. 

 

Tabela 1. Entropia informacional (em bits) nas múltiplas ordens (H0 a H7, H10 e 

H20), das sequências aplicadas no presente experimento. 

Sequência H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H10 H20 
aleatória p(X|X-1)=0.33 2.00 3.58 5.17 6.75 8.34 9.92 11.51 13.09 17.85 33.70 
aleatória p(X|X-1)=0.33 2.00 3.58 5.17 6.75 8.34 9.92 11.51 13.09 17.85 33.70 
probabilística p(X|X-1)=0.5 ou 0.25 2.00 3.50 5.00 6.50 8.00 9.50 11.00 12.50 17.00 32.00 
probabilística p(X|X-1)=0.67 ou 0.33 2.00 3.50 5.00 6.50 8.00 9.50 11.00 12.50 17.00 32.00 
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.2 2.00 3.37 4. 74 6.11 7.48 8.85 10.23 11.60 15.71 29.42 
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.2 2.00 3.37 4.74 6.11 7.48 8.85 10.23 11.60 15.71 29.42 
probabilística p(X|X-1)=0.67 ou 0.17 2.00 3.25 4.50 5.75 7.01 8.26 9.51 10.76 14.52 27.03 
probabilística p(X|X-1)=0.67 ou 0.17 2.00 3.25 4.50 5.75 7.01 8.26 9.51 10.76 14.52 27.03 
probabilística p(X|X-1)=0.5 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 12.00 22.00 
probabilística p(X|X-1)=0.57 ou 0.43 2.00 2.99 3.97 4.95 5.93 6.92 7.90 8.88 11.83 21.64 
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.4 2.00 2.97 3.94 4.91 5.88 6.85 7.83 8.80 11.71 21.42 
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.4 2.00 2.97 3.94 4.91 5.88 6.85 7.83 8.80 11.71 21.42 
probabilística p(X|X-1)=0.67 ou 0.33 2.00 2.92 3.84 4.70 5.56 6.43 7.29 8.16 10.75 19.39 
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3; X-4)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 4.00 5.00 5.81 6.62 7.43 8.25 10.68 18.79 
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3; X-4)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 4.00 5.00 5.81 6.62 7.43 8.25 10.68 18.79 
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 4.00 4.81 5.62 6.43 7.25 8.06 10.49 18.60 
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 4.00 4.81 5.62 6.43 7.25 8.06 10.49 18.60 
probabilística p(X|X-1; X-2)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 3.81 4.62 5.43 6.25 7.06 7.87 10.30 18.41 
probabilística p(X|X-1; X-2)=0.75 ou 0.25 2.00 3.00 3.81 4.62 5.43 6.25 7.06 7.87 10.30 18.41 
probabilística p(X|X-1; X-2)=0.75 ou 0.25 2.00 2.81 3.62 4.43 5.25 6.06 6.87 7.68 10.11 18.23 
probabilística p(X|X-1)=0.75 ou 0.25 2.00 2.81 3.62 4.43 5.25 6.06 6.87 7.68 10.11 18.23 
probabilística p(X|X-1)=0.75 ou 0.25 2.00 2.81 3.62 4.43 5.25 6.06 6.87 7.68 10.11 18.23 
probabilística p(X)=0.75 ou 0.25 1.81 2.62 3.43 4.25 5.06 5.87 6.68 7.49 9.92 18.04 
probabilística p(X)=0.75 ou 0.25 1.81 2.62 3.43 4.25 5.06 5.87 6.68 7.49 9.92 18.04 
probabilística p(X|X-1)=0.8 ou 0.2 2.00 2.72 3.44 4.17 4.89 5.61 6.33 7.05 9.22 16.44 
probabilística p(X|X-1)=0.8 ou 0.2 2.00 2.72 3.44 4.17 4.89 5.61 6.33 7.05 9.22 16.44 
fixa 3124124131423242124231343234131214143432 2.00 3.56 4.70 5.12 5.27 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 
fixa 424131424132413132 1.99 2.68 3.20 3.57 3.95 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 
fixa 2324241323142414 1.95 2.91 3.63 3.88 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
fixa 321431241434231 1.99 3.51 3.77 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 
fixa 41324231423142 1.99 3.09 3.24 3.38 3.52 3.66 3.81 3.81 3.81 3.81 
fixa 242424241424 1.33 1.65 1.95 2.25 2.52 2.79 3.58 3.58 3.58 3.58 
fixa 242313232414 1.96 2.92 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 
fixa 241423142323 1.96 3.08 3.42 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 
fixa 1341242312 1.97 3.12 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 
fixa 4231324321 (mesma de Nissen e Bullemer, 1987) 1.97 3.12 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 
fixa 413141413 1.53 2.20 2.73 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 
fixa 41423132 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
fixa 323242 1.46 1.92 2.25 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 
fixa 324124 1.92 2.25 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 
fixa 413242 1.92 2.25 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 
fixa 431312 1.92 2.25 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 
fixa 1424 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fixa 2134 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fixa 2314 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fixa 3241 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fixa 4132 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
fixa 21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Análise dos dados 

As análises e representações gráficas dos dados de tempos de reação foram 

utilizadas as medianas do tempo de reação das tentativas sem erros de cada bloco. 

Foram usadas as mesmas análises do Experimento 1a apresentadas nas seções 

“definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento” (i.e., MLE/AIC com 

modelos lineares e sigmóides nas múltiplas ordens) e “conjunção das relações entre 

entropia, treinamento e desempenho” (i.e., representação das medianas dos tempos de 

reação ao longo dos blocos incluindo eixo adicional com valores de entropia na 

ordem do modelo selecionado). 

Para as análises e representações gráficas dos dados de acurácia foram 

utilizadas o número de tentativas com erros em cada bloco. Foram usadas as mesmas 

análises apresentadas nas seção “definição dos melhores modelos para os blocos de 

treinamento” do Experimento 1a (i.e., MLE/AIC com modelos lineares e sigmóides 

nas múltiplas ordens, e modelos constantes). 

Para as análises e representações gráficas dos dados de reconhecimento das 

sequências foram utilizadas o número de voluntários de cada grupo que relataram (1) 

presença (resposta expressa por “1”) ou ausência (“0”) de algum padrão diferente do 

aleatório e (2) a sequência fixa corretamente (“1”) ou incorretamente (“0”). Foram 

usadas as mesmas análises apresentadas no Experimento 1a (i.e., regressões logísticas 

independentes para cada uma casa medidas de reconhecimento, incluindo a entropia 

das sequências como preditor contínuo). 
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Resultados 

Tempos de reação 

Entre os blocos 1 e 4, os tempos de reação foram bastante homogêneos, 

variando entre 222 e 333 ms, e média ± desvio padrão de 268.2 ± 17.4 ms. Entre os 

blocos 5 e 22, os tempos de reação foram bastante variáveis, com valores entre 26 e 

357 ms, e média ± desvio padrão de 192.7 ± 86.4 ms. Entre os blocos 23 e 25, os 

tempos de reação foram mais homogêneos, variando entre 205 e 346 ms, e média ± 

desvio padrão de 263.4 ± 21.3 ms. A distribuição das medianas dos tempos de reação 

ao longo dos blocos de cada sessão estão apresentados na Figura 1.  

 

  
Figura 1 – Tempo de reação ao longo dos blocos de treinamento para cada sessão 

envolvendo sequências diferentes. Cada bloco apresenta 49 tentativas. Entre os blocos 1 e 4 e 

entre os blocos 23 e 25, sequências aleatórias foram executadas; entre os blocos 5 e 22, 

sequências diferentes foram executadas nas diferentes sessões. A cor das curvas é dada de 

acordo com o valor da entropia H2 da sequências apresentadas entre o bloco 5 e 22: vermelho 

para sequências de baixa entropia, azul para sequências de alta entropia. 
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Tempos de reação: definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento 

Os modelos lineares e sigmóides construídos para as múltiplas ordens foram 

comparados e os escores das comparações estão representados na Figura 2. Os 

escores são as diferenças entre os AICs dos modelos testados e do melhor modelo 

testado, e estão representados na forma de escala de cores entre 0 (vermelho escuro – 

melhor modelo) e 100 (azul escuro). Os modelos sigmóides mostraram-se superiores 

aos modelos lineares. Entre os modelos sigmóides, aqueles que incluíam valores de 

entropia H2 foram considerados os melhores descritores da variabilidade dos tempos 

de reação ao longo de todos os blocos. Modelos incluindo valores de entropias em 

outras ordens, como H3 e H4 também foram considerados bons descritores em blocos 

pontuais (blocos 19 e 22 para modelo sigmóide/H3 e blocos 14 e 19 para modelo 

sigmóide/H4). A relação entre entropia H2 e os tempos de reação ao longo dos blocos 

de treinamento está representada na Figura 3.  
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Figura 2 –  Diferenças entre os AICs do modelo selecionado (expresso pelo valor 

zero) e os demais modelos (valores maiores do que zero). As cores expressas em cada 



 

 64

combinação entre modelo (eixo das ordenadas) e bloco (eixo das abscissas) indicam as 

diferenças entre os AICs entre os modelos testados e o melhor modelo selecionado para cada 

um dos blocos de apresentação das sequências. Os modelos relacionam séries de valores de 

entropia (em múltiplas ordens) a valores de tempo de reação, seguindo uma função linear ou 

sigmóide. O melhor modelo (que tem o menor AIC entre os modelos testados) foi 

representado como distância zero (resultando, portanto, em delta AIC zero), representado 

com a cor vermelho-escura. Os modelos com distância menor ou igual a 2 têm o mesmo 

poder explanatório que o melhor modelo – todos estes estão sinalizados com o símbolo “o”. 

 

1 2 3 4 5
0

200

400

TR
 (m

s)

bl1 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

bl2 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

bl3 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

bl4 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

bl5

1 2 3 4 5
0

200

400

TR
 (m

s)

bl6

1 2 3 4 5
0

200

400

bl7

1 2 3 4 5
0

200

400

bl8

1 2 3 4 5
0

200

400

bl9

1 2 3 4 5
0

200

400

bl10

1 2 3 4 5
0

200

400

TR
 (m

s)

bl11

1 2 3 4 5
0

200

400

bl12

1 2 3 4 5
0

200

400

bl13

1 2 3 4 5
0

200

400

bl14

1 2 3 4 5
0

200

400

bl15

1 2 3 4 5
0

200

400

TR
 (m

s)

bl16

1 2 3 4 5
0

200

400

bl17

1 2 3 4 5
0

200

400

bl18

1 2 3 4 5
0

200

400

bl19

1 2 3 4 5
0

200

400

bl20

1 2 3 4 5
0

200

400

TR
 (m

s)

H2 (bits)

bl21

1 2 3 4 5
0

200

400

H2 (bits)

bl22

1 2 3 4 5
0

200

400

H2 (bits)

bl23 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

H2 (bits)

bl24 - aleat

1 2 3 4 5
0

200

400

H2 (bits)

bl25 - aleat

 
Figura 3 – Relação entre entropia H3 e os tempos de reação ao longo dos blocos de 

tentativas. O modelo sigmóide H3 foi o selecionado para os blocos 10 a 22, representados em 

cor preta; a cor cinza representa a relação ao longo dos blocos que não foram inseridos na 

análise – blocos 1 a 4 e 23 a 25, com sequências aleatórias. 
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Os parâmetros “min” e “x50” da função sigmóide variaram ao longo dos 

blocos, enquanto o parâmetro “max” manteve-se relativamente constante ao longo 

dos blocos (ver Figura 4). Houve uma tendência a (1) redução dos valores de “min” e 

de (2) aumento dos valores de “x50”. Essas variações são indicativos de melhora do 

desempenho, dados tanto pela redução do tempo de execução – cada vez em janelas 

temporais mais reduzidas (estabilizando entre min≈20 ms e max≈270 ms) quanto pelo 

aumento das entropias das sequências passíveis de serem previstas (cada vez maiores, 

porém estabilizando em cerca de x50≈3.25 bits em H2).  

Essas variações são indicativos de melhora do desempenho, dados tanto pela 

redução do tempo de execução – cada vez em janelas temporais mais reduzidas 

(estabilizando ao redor de 100 a 350 ms no final da sessão experimental), quanto pelo 

aumento das entropias das sequências passíveis de serem previstas (cada vez maiores, 

porém estabilizando em cerca de H3=3.4 e H4=3.8 bits). 
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Figura 4 – Variação nos parâmetros “min”, “max” e “x50” do modelo sigmóide/H2 

ao longo dos blocos de treinamento.  

 

Tempos de reação: conjunção das relações entre entropia, treinamento e 

desempenho 

A relação entre entropia das sequências, quantidade de treinamento e tempo 

de reação do voluntário nas múltiplas sessões foram expressas conjuntamente, como 
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apresentado na Figura 5, abaixo. O eixo que representa entropia envolve valores de 

entropia H2, pois os modelos sigmóide com essa ordem de entropia descreveram 

melhor o desempenho entre os blocos 5 e 22 (ver Figura 2), 

As sequências fixas são as únicas que atingiram valores de entropia H2 

menores do que 3.44 bits; acima desse valor de H2, no entanto, há tanto sequências 

fixas quanto probabilísticas. O ponto interessante é o de que sequências fixas com H2 

alta (com valores de H2 igual a 3.58, 3.63, 3.77 e 4.70 bits) foram desempenhadas 

com tempos de reação similares ao das sequências probabilísticas nas mesmas faixas 

de entropia. 

 

 
Figura 5 – Tempo de reação como função da quantidade de treino (blocos 4 a 22) e 

entropia H2. As sequências probabilísticas (e sequências aleatórias) estão representadas em 

tons de verde, enquanto as sequências fixas estão representadas em tons de azul. Os modelos 

sigmóide/H2 são os melhores da variabilidade dos tempos de reação entre os blocos 6 e 22. A 

linha constante no bloco 4 foi inserida apenas para melhorar a leitura da figura, não se 

tratando de um descritor formal. As curvas são as mesmas que as apresentadas na Figura 2. 
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Acurácia 

Entre os blocos 1 e 4, os números de erros variaram entre 1 e 12, com média ± 

desvio padrão de 5.2 ± 2.0. Entre os blocos 5 e 22, os números de erros variaram 

entre 0 e 13, com média ± desvio padrão de 5.0 ± 2.3. Entre os blocos 23 e 25, os 

números de erros foram mais heterogêneos, variando entre 1 e 23 ms, e média ± 

desvio padrão de 7.8 ± 4.3 ms. A distribuição das medianas dos tempos de reação ao 

longo dos blocos de cada sessão estão apresentados na Figura 6. 

  

 
Figura 6 – Acurácia, medida pelo número de tentativas com erro, ao longo dos blocos 

de treinamento para cada sessão envolvendo sequências diferentes. Os pontos do gráfico 

expressam o número de erros médio do grupo ± erro padrão. Cada bloco apresenta 49 

tentativas. Entre os blocos 1 e 4 e entre os blocos 23 e 25, sequências aleatórias foram 

executadas; entre os blocos 5 e 22, sequências diferentes foram executadas nas diferentes 

sessões. A cor das curvas é dada de acordo com o valor da entropia H2 da sequências 

apresentadas entre o bloco 5 e 22: vermelho para sequências de baixa entropia, azul para 

sequências de alta entropia. 
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Acurácia: definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento 

Os modelos lineares, sigmóides e constantes foram comparados e revelaram 

AICs bastante próximos ao longo dos blocos 5 a 22, que envolveram o desempenho 

com as diferentes sequências (modelos sigmóides de ordem maior ou igual a 1 entre 

401.25 e 402.89, modelos lineares de ordem maior ou igual a 1 entre 399.27 e 400.89 

modelos constantes entre 397.56 e 399.47). Dessa forma, os modelos constantes, mais 

simples, foram superiores aos modelos sigmóides, mais complexos, e se igualaram 

aos modelos lineares, de complexidade intermediária. Pelo fato de que o modelo mais 

simples teve pontuação compatível com o modelo de complexidade intermediária, a 

decisão mais razoável é a de que seja utilizado o modelo mais simples; assim, o 

modelo constante foi selecionado como o melhor modelo explicativo das relações 

entre entropia e número de erros. 

De fato, a seleção do modelo constante, que não relaciona a acurácia aos 

valores de entropia, indica que não há variação importante do número de erros em 

função da entropia nos diferentes blocos de treinamento; desse modo, parecem existir 

fontes de variabilidade mais importantes que não a entropia das sequências. Houve, 

no entanto, uma sutil tendência de que sequências de maior entropia estivessem 

associadas a um maior número de erros, expressa pelos ajustes com inclinações 

positivas entre os blocos de apresentação das sequências variáveis (Figura 7 – blocos 

5 a 22).  

Adicionalmente, nos blocos 23 a 25, após a retirada das sequências variáveis e 

a execução da sequência aleatória para todos os grupos, houve uma tendência de que 

grupos que executaram sequências de baixa entropia previamente tenham maiores 

números de erros do que grupos que executaram sequências de alta entropia. Essa 

variação é confirmada pelas pontuações dos modelos no bloco 23, em que os modelos 
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sigmóides e lineares (de ordem maior ou igual a 1, com AIC entre 403.1324 e 

404.0561 para os modelos sigmóides e 402.12 e 403.26 para os modelos lineares) são 

superiores ao modelo constante (AIC igual a 406.29); nos blocos 24 e 25, os modelos 

constantes (AIC igual a 403.54 e 399.42, respectivamente) não diferem dos modelos 

lineares (AICs entre 401.75e 402.96 no bloco 24, e entre 400.31 e 400.40 no bloco 

25) ou sigmóides  (AICs entre 403.25 e 403.55 no bloco 24, e entre 401.00 e 402.08 

no bloco 25) (Figura 7 – blocos 23 a 25, com inclinação negativa diminuindo ao 

longo dos três blocos). Essa variações no desempenho associadas a  alteração das 

sequências serão investigadas no Experimento 2. 
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Figura 7 – Acurácia, dada pelo número de tentativas com erro, em função dos valores 

de entropia H3 ao longo dos blocos de treinamento para os voluntários treinados nas 

diferentes sequências. 
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Reconhecimento das sequências 

As medidas de reconhecimento, que consistem das (1) respostas de presença 

ou ausência de padrão diferente do aleatório e (2) declarações corretas ou incorretas 

da sequência fixa, estavam bem distribuídas entre as categorias “0” e “1” (34%:66% e 

32%:68%, respectivamente). Assim, existe a condição mínima para que modelos que 

se propõem a explicar a variabilidade destes tenham algum sucesso. 

Apesar disso, não foi possível definir uma ordem de entropia preferencial para 

descrição das medidas de reconhecimento pela análise MLE/AIC; os AICs dos 

modelos incluindo as múltiplas ordens tinham os mesmos valores (para respostas de 

ausência ou presença de padrão diferente do aleatório, modelos lineares de ordem 

maior ou igual a 1 variando em milésimos de 373.19, e modelos sigmóides de ordem 

maior ou igual a 1 variando em milésimos de 371.19;  para declarações incorretas e 

corretas da sequência fixa, modelos lineares de ordem maior ou igual a 1 variando em 

milésimos de 236.50, e modelos sigmóides de ordem maior ou igual a 1 variando em 

milésimos de 234.50). Por não haver um critério formal, utilizou-se, então, a entropia 

H2, que foi o melhor descritor do desempenho motor nessa etapa do treinamento, 

como preditor do reconhecimento das sequências na regressão logística. 

Foram encontradas altas taxas de acerto (84.29% e 77.91%) nas regressões 

logísticas com (1) reconhecimento de padrão e (2) declaração correta da sequência 

fixa, por modelos que se mostraram bons descritores da variabilidade dos escores de 

reconhecimento (p=0.03 e p<0.01, respectivamente). A distribuição das respostas ao 

longo da entropia está apresentada na Figura 8. 
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 Figura 8 – Reconhecimento das sequências, dado por respostas de presença ou 

ausência de padrão diferente do aleatório (esquerda) e declarações corretas ou incorretas da 

sequência fixa (direita).  

 

Discussão Experimento 1b 

Entropias maiores, tempos de reação mais altos: descrição pela curva sigmóide 

Os resultados do Experimento 1b corroboraram aqueles obtidos no 

Experimento 1a, mostrando que a partir da entropia informacional é possível prever o 

desempenho na tarefa de tempo de reação serial nas diferentes sequências aplicadas 

(Figura 2, 3 e 5). É interessante notar que o padrão que descreve a relação sigmóide 

entre as medidas de tempo de reação e a entropias das sequências, inicialmente 

observado, se mostrou bastante sólido: valores baixos em uma larga faixa de entropia 

estavam sempre associados a valores também baixos de tempos de reação, da mesma 

forma que valores altos de entropia estavam associados a tempos de reação altos. Foi 

possível confirmar a existência de valores intermediários organizados em uma faixa 

dinâmica onde pequenas alterações da entropia levavam a pequenos aumentos nos 

tempos de reação, confirmando o indicativo do Experimento 1a. Resumidamente, foi 

possível confirmar que a relação entre entropia informacional e tempo de reação 
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segue uma função sigmóide, com (1) desempenho não variável nas faixas baixa ou 

alta de entropia das sequências, e (2) desempenho variável na faixa intermediária, em 

que incrementos de entropia resultam em incrementos nos tempos de reação.  

Outro aspecto referente às sigmóides merece ser comentado: a variação dos 

parâmetros ao longo do treinamento (Figura 4). Foram observadas (1) redução dos 

valores de “min”, o que indica que ao longo do treinamento há melhora no 

desempenho ótimo dos voluntários quando estes conseguem prever totalmente os 

elementos futuros da sequência e (2) aumento dos valores de “x50”, o que indica que 

ao longo do treinamento são processadas estruturas mais e mais complexas. 

Adicionalmente, como seria esperado, não foi observada variação nos valores de 

“max”, uma vez que este parâmetro indica o desempenho dos voluntários quando 

estes respondem para os elementos da sequência sem benefícios da previsibilidade, e 

o voluntário já tinha sido bastante treinado com sequências aleatórias previamente a 

aplicação das sessões com sequências variáveis incluídas nas análises. 

Fica clara a determinação do tempo de reação como resultado da capacidade 

de  previsibilidade. 

 

Ordens de entropia dos modelos selecionados ao longo dos blocos 

Diferentemente do observado no Experimento 1a, em que os melhores 

modelos descritivos dos tempos de reação foram consecutivamente ao longo dos 

blocos modelos sigmóide/H1, sigmóide/H3 e sigmóide/H4, no Experimento 1b foram 

sempre os modelos sigmóide/H2 os melhores descritores, para todos os blocos de 

treinamento (Figura 2). Esse achado não está de acordo com a interpretação de que as 

relações das sequências aprendidas inicialmente são bastante simples, envolvendo 

poucos elementos prévios (descritos valores de entropia em ordens baixas), e que 
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mais adiante no treinamento, mais elementos prévios poderiam ser processados 

(descritos valores de entropia em ordens altas) 

Pode-se especular que esse resultado seja consequência do treinamento em 

sessões múltiplas, com possível associação à estratégia do voluntário de seguir à risca 

a instrução de responder aos estímulos o mais rapidamente possível evitando erros, 

que não inclui menção à procura de padrões. De fato, as respostas dadas aos estímulos 

eram muito rápidas (mesmo nas sequências aleatórias) o que pode estar relacionado 

com a possível limitação de tempo para relacionar esses estímulos (comparar com 

voluntários ingênuos do Experimento 1a e Experimento 2 ou voluntários treinados em 

múltiplas sessões em tarefa sutilmente diferente, no experimento 3).  

 

Relações entre acurácia e entropia das sequências 

Em relação ao número de erros ao longo dos blocos de treinamento 5 a 22 

com as múltiplas sequências, as mesmas tendências (fracas) de maior número de erros 

em entropias mais altas encontradas no Experimento 1a foram encontradas no 

Experimento 1b (Figura 7 – blocos 5 a 22). Uma interpretação possível é a de que a 

execução da tarefa de tempo de reação serial com (1) sequências com maiores 

entropias estaria associada a maior demanda cognitiva, uma vez que os voluntários 

não podem prever os elementos e têm que responder rapidamente demandando 

agilidade perceptuo-motora, e voluntários expostos a essa alta demanda cognitiva 

estariam mais propensos a cometer erros; por outro lado, quando as (2) sequências 

têm entropias baixas, pela sua alta previsibilidade aprendida pelos voluntários, têm 

seus elementos respondidos muito rapidamente: a execução rápida aumentaria, 

também, a propensão a cometer erros. O balanço do número de erros entre a execução 

da tarefa com alta demanda cognitiva ou com alta demanda motora penderia 



 

 74

levemente para a primeira condição, levando a um número de erros sutilmente 

superior. 

Em relação ao número de erros observado nos blocos 23 a 25 (com execução 

da sequência aleatória), é evidente o maior número nas sequências com baixa 

entropia, como relatado no Experimento 1a (no Experimento 1a este efeito aparecia 

apenas como uma tendência). No entanto, aqui o efeito foi bastante forte, 

principalmente no bloco 23, reduzindo progressivamente nos blocos posteriores 

(Figura 7 – blocos 23 a 25). Este efeito merece ser observado com atenção. Apesar de 

poder parecer estranho encontrar a maior quantidade de erros nos grupos que tinham 

melhor desempenho, este resultado exprime o que ocorre quando uma expectativa de 

baixa incerteza é confrontada com uma sequência aleatória, de alta incerteza. Se tem, 

nesse caso, o contra-ponto da vantagem da antecipação baseada no conhecimento das 

probabilidades, uma vez que (1) quando a sequência já era aleatória nos blocos 

anteriores, a passagem para os blocos 23 a 25 não resultou em mudança na tarefa 

executada, portanto não havia uma aposta sobre probabilidades a seres utilizadas; (2) 

quando a sequência era de complexidade alta (porém não aleatória), a tarefa, na 

prática, também não foi alterada (as previsões são tão incertas quanto na sequência 

aleatória); já (3) quando as sequências eram mais simples, as previsões nos blocos 5 a 

22 eram muito confiáveis, e a passagem para os blocos 23 a 25 demandou inibição 

dessas previsões, além de que qualquer aposta levar a uma taxa de erros maior que de 

acertos. 

 

Relações entre reconhecimento e entropia das sequências 

O reconhecimento das sequências, mensurado a partir (1) do julgamento da 

existência de um padrão diferente do aleatório e (2) da declaração correta da 
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sequência fixa quando esta estivesse presente, mostrou uma relação clara com os 

valores de entropia das sequências: apenas as sequências com entropias baixas foram 

reconhecidas (Figura 8).  

No Experimento 1a, apesar de existir a mesma tendência de que sequências 

com entropias baixas fossem mais reconhecidas do que as com entropias altas, a 

variabilidade dos escores de reconhecimento era muito baixa (quase todas as 

sequência foram julgadas como diferentes do aleatório, e quase todas as sequências 

fixas foram declaradas corretamente), e, assim, os modelos que relacionavam entropia 

aos escores de reconhecimento não foram considerados bons descritores da 

variabilidade. Uma justificativa óbvia para essa diferença é a seleção, no Experimento 

1b, de sequências fixas com altos níveis de entropia (no Experimento 1a, as 

sequências fixas tinham sempre baixa entropia). No entanto, para as medidas 

reconhecimento dadas pelo julgamento da existência de um padrão diferente do 

aleatório, essa justificativa não é suficiente. É possível supor que, em função do 

super-treino na tarefa, o critério de julgamento adotado pelo voluntário do 

Experimento 1b, que não julgou pela existência de padrão em sequências aleatórias, 

seja muito diferente daquele adotado pelos voluntários ingênuos avaliados no 

Experimento 1a (de fato, é frequente que voluntários ingênuos “achem padrão 

consistente em estruturas aleatórias”). 

 

Conclusão Experimento 1 

 

Fica bastante claro que a entropia informacional foi capaz de descrever o 

desempenho na tarefa de tempo de reação serial com diferentes conjuntos de 

sequências, treinadas em delineamentos experimentais distintos (muitos voluntários 
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desempenhando pequeno conjunto de sequências ou voluntário único desempenhando 

um grande conjunto de sequências).  

Estes achados ampliam o entendimento da relação entre entropia e 

desempenho na tarefa de tempo de reação serial descritas por Stadler (1992) e 

Jamieson e Mewhort (2009), que já indicavam que a previsibilidade das sequências 

associadas à tarefa eram bons descritores do desempenho apresentado pelos 

voluntários. Mais ainda, oferece uma medida quantitativa do desafio presente na 

tarefa, permitindo tratar de maneira consistente sobre a relação entre desafio da tarefa 

e desempenho, algo raramente possível de ser realizado. 

Adicionalmente, a descrição do desempenho ao longo dos blocos de 

treinamento por entropias de ordens progressivamente mais altas (ver Experimento 1) 

corrobora os achados pela abordagem pelo modelo de chunks competitivos (Servan-

Schreiber e Anderson, 1990) e nas análises de aprendizagem de sequência com 

previsibilidade descrita em diferentes ordens (Cleeremans e McClelland, 1991). 

De fato, é possível conceber que a estreita relação entre entropia 

informacional  e tempos de reação na tarefa de tempo de reação serial existe porque 

somos capazes de perceber e antecipar regularidades ambientais, que serão expressas 

no planejamento e execução da ação. Como sugerido por Helene e Xavier (2003) o 

desempenho está diretamente relacionado a essa possibilidade de preparação, que é 

proporcional à regularidade/previsibilidade da ação a ser executada e trás um 

beneficio também proporcional; e essa regularidade/previsibilidade pode ser expressa 

matematicamente pela entropia informacional.  

Os efeitos aqui encontrados estão sumamente de acordo com a proposta 

defendida por Helene e Xavier (2003), quando afirmam que “O sistema nervoso, em 

seu processo histórico de interação inicial com o ambiente, reage não apenas a 
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estímulos, mas também às contingências espaciais e temporais entre os estímulos, e 

também destes com suas respostas, num processo de aprendizagem que leva a 

modificações no seu funcionamento, caracterizando alterações “de-baixo-para-cima”. 

Com o acúmulo desses registros sobre ocorrências anteriores – memórias no sentido 

amplo da palavra – e a identificação de regularidades na ocorrência desses eventos, o 

sistema nervoso passa a gerar previsões (probabilísticas) sobre o ambiente” (pág. 12). 

A possibilidade de descrever de maneira precisa de que forma as respostas 

comportamentais seguem o padrão probabilístico ali presente é fundamental para 

entender outros resultados envolvendo o aprendizado de sequências (Nissen e 

Bullemer, 1987; Cohen e col., 1990) e pode trazer luz às questões que envolvem 

aprendizagem de sequência em condições em que há tarefas concorrentes (no Anexo 

F isso é realizado com os dados de Cohen e col., 1990), uma vez que estas tarefas 

adicionarão um desafio maior à realização da tarefa principal, gerando “aumento da 

complexidade” destas sequências (esta questão será tratada em detalhes mais adiante). 

Vale notar que o efeito comportamental gerado pela antecipação não apenas 

envolve benefícios, caso a expectativa não se cumpra é esperado um prejuízo no 

desempenho. De fato, nos casos em que o voluntário, após passar por vários blocos de 

treinamento em uma sequência de baixa entropia, é exposto a uma sequência aleatória 

fica claro que há um prejuízo associado à expectativa que não se cumpre (este efeito 

pode ser observado nos Experimentos 1a e 1b) , apesar de não ficar claro de que 

maneira esse prejuízo se apresenta. 

Essa relação entre regularidade, expressa pela entropia informacional, e 

preparação, evidenciável pelo desempenho na tarefa de tempo de reação serial, pode 

ser testada mais profundamente através de avaliação do desempenho no momento de 
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mudança na sequência, isto é, na transferência de conhecimento da sequência de 

treino para a sequência de teste.  

De fato, assim como a entropia informacional é capaz de definir o tamanho da 

codificação mínima para eventos de uma distribuição de probabilidades, há outras 

ferramentas da teoria da informação capazes de quantificar a ineficiência do uso de 

codificação ótima elaborada para uma distribuição de probabilidades diferente da 

distribuição de probabilidades que realmente ocorre (ver Anexo A). Essa abordagem 

tem potencial de aplicação para tratamento da transferência de conhecimento. Essa 

medida de ineficiência da codificação, denominada distância de Kullback–Leibler, 

aplicada a uma série de combinações de sequências, foi comparada ao desempenho de 

voluntários na tarefa de tempo de reação serial no momento de execução das 

sequências de teste. Os achados dessa abordagem estão apresentados no Experimento 

2, adiante. 
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Experimento 2 

 

A relação entre entropia informacional e desempenho na tarefa de 

aprendizagem de sequências foi tratada aqui como resultado de uma alteração na  

preparação. Essa preparação pode ser entendida como uma evidência da capacidade 

de ativar corretamente as vias sensório-motoras, envolvidas com o desempenho 

habilidoso, com base nas previsões dos eventos da sequência. Dessa forma, quanto 

maior a incerteza da sequência (i.e., quanto maior a entropia informacional da 

sequência), menor é possibilidade de gerar previsões e gerar preparação 

correspondente, e maiores serão os tempos de reação. 

Como vimos no experimento anterior, não há apenas benefícios associados ao 

treinamento: nos casos em que as expectativas de ocorrência não se cumprem surgem, 

também, prejuízos. Foram observados, no Experimento 1, prejuízos associados ao não 

cumprimento das previsões nos blocos da tarefa de tempo de reação serial em que 

houve troca da sequência. A atividade nas vias sensório-motoras associadas ao 

desempenho habilidoso da tarefa com uma sequência de treino não é a atividade ideal 

para o desempenho habilidoso da tarefa com uma sequência de teste distinta da 

sequência de treino: isso ocorre uma vez que as expectativas acerca dos eventos que 

compõem a sequência de teste não se cumprem quando esta difere da sequência de 

treino.  

Por exemplo, imaginemos que tenha sido realizado um treinamento com a 

sequência hipotética X (com os eventos A – previsível e B – imprevisível) e após o 

treinamento, tenha sido avaliado o desempenho em uma outra sequência hipotética, 

de teste, Y (com os eventos A – imprevisível e B – previsível). Em princípio, essa 

mudança fará com que, no momento de execução da sequência de teste Y, o 
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voluntário responda rapidamente para os eventos A, pouco frequentes, e lentamente 

para os eventos B, muito frequentes, de acordo com seus níveis de preparação. Essa 

diferença entre as previsibilidades dos eventos das sequências resultaria em uma piora 

no desempenho no teste em relação ao desempenho no treino. Em outra situação, em 

que a sequência de teste é igual à sequência apresentada durante o treinamento, isto é, 

com diferença nula, não há inadequação alguma nos graus de preparação, e assim, o 

desempenho seria ótimo. Dessa forma, se é esperado que quanto mais a expectativa 

seja cumprida melhores sejam os desempenhos, também é esperado que, quanto 

maior a diferença entre expectativa e realidade, maior seja o prejuízo no desempenho. 

O presente experimento foi elaborado com o objetivo de investigar o impacto 

das expectativas geradas durante o treinamento sobre o desempenho posterior em 

condições que cumprem ou não tais expectativas. Para tanto, foi avaliado o 

desempenho na tarefa de tempo de reação (evolvendo múltiplas sequências de teste)  

após a geração das expectativas (pela execução da tarefa com múltiplas sequências de 

treino). Note que cada combinação de sequência de treino e teste está associado a 

uma medida de diferença entre as previsibilidades; assim, foram amostradas múltiplos 

graus de diferença, expressas em um gradual em que um dos limite é dado por 

sequências de treino e teste idênticas, i.e., conjuntos de eventos idênticos (diferença 

zero, que indica sobreposição total entre previsto e ocorrido) e o outro, dado por 

sequências que apresentam conjuntos disjuntos de eventos (distância máxima, em que 

não há nenhum elemento em comum). 

Um aspecto adicional foi inserido nessa investigação, que é a complexidade 

da sequência de teste, pois, como mostrado no Experimento 1, esta influi de modo 

efetivo na variabilidade do desempenho.  
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A complexidade da sequência de teste será quantificada pela entropia 

informacional de Shannon (1948), que indica o número médio de bits requeridos para 

codificar eventos de uma distribuição de probabilidade (da sequência de teste). Já a 

diferença entre as sequências será quantificada pela distância de Kullback–Leibler 

(1951), também denominada entropia relativa, que indica o número médio de bits 

adicionais requeridos para codificar eventos que ocorrem seguindo uma distribuição 

de probabilidade (da sequência de teste) com base em código baseado em uma outra 

distribuição de probabilidades (da sequência de treino) (para saber mais sobre estas 

medidas, ver Anexo A, sobre a Teoria da Informação). 

Desta forma, será possível avaliar (1) se as expectativas durante geradas 

durante o treino com uma sequência produzirão prejuízos no desempenho de uma 

sequência de teste compatíveis com a diferença entre as sequências e (2) em que 

extensão o modelo baseado na Teoria da Informação é capaz de explicar o 

desempenho em tarefas de aprendizagem de sequências. 

 

Métodos 

A coleta de dados foi realizada em uma sessão única de cerca de 30 minutos 

em uma sala com luminosidade e ruídos reduzidos, por um computador pessoal com 

monitor padrão usando rotina programada no software MEL Professional 2.01 – PST 

inc (rotina apresentada no Anexo J).  

O voluntário sentava-se à frente de um monitor de computador posicionado ao 

nível dos olhos, distante cerca de 60cm, e era equipado com o fone de ouvido e dois 

mouses com dois botões cada (totalizando quatro posições para resposta), a serem 

apertados com os dedos (1) médio da mão esquerda, (2) indicador da mão esquerda,  

(3) indicador da mão direita e (1) médio da mão direita. 
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Para cada voluntário o experimento consistia da apresentação de um total de 

1225 tentativas, organizadas em 25 blocos com 49 tentativas cada. Cada tentativa 

iniciava-se após o final da tentativa anterior, com a apresentação no monitor de quatro 

linhas horizontais, indicando as quatro posições possíveis de aparecimento do 

estímulo “X”, de 4.0x3.5cm, correspondente aos quatro botões de coleta de resposta. 

Linhas dispostas horizontalmente com 5cm de comprimento e 2mm de espessura, 

sendo espaçadas lateralmente em 1.5cm indicavam as posições onde apareceriam os 

estímulos. Um esquema do aparato está representado na Figura 1. 

 

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

 
Figura 1 – Esquema do sistema de apresentação de estímulos visuais e  resposta da 

tarefa de tempo de reação serial (Nissen e Bullemer, 1987). As letras amarelas representam as 

relações entre as posições na tela e os botões para resposta. 

 

Em cada tentativa o voluntário deveria apertar, o mais rápido possível e 

evitando erros, o botão correspondente ao estímulo X apresentado sobre uma de 

quatro linhas horizontais presentes. No momento em que o voluntário apertava o 

botão, o estímulo X desaparecia da tela e o tempo de reação era registrado; um novo 

estímulo aparecia 20 ms após o botão ser solto; caso o botão apertado não 

correspondesse à posição do estímulo, o erro era registrado e sinalizado ao voluntário 

através de um estímulo sonoro (“beep”) em um fone de ouvido e o estímulo aparecia 
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na mesma posição, isso se repetia até o apertar do botão correto. Ao final de cada 

bloco o tempo de reação médio foi informado ao voluntário. 

 

Dados coletados 

Foram registrados, para cada tentativa, os tempos de reação (tempo entre o 

aparecer do estímulo e o apertar do botão) e a acurácia de cada resposta dada (número 

de erros realizados até o acerto).  

 

Voluntários 

Foram recrutados 24 voluntários, estudantes de graduação e pós-graduação da 

Universidade de São Paulo (12 homens e 12 mulheres; idade com média ± dp = 24.0 

± 2.4, entre 21 e 30 anos), os quais não haviam participado previamente de 

experimentos similares. O Comitê de Ética em Pesquisa – Seres Humanos do IB-USP 

aprovou o presente estudo (Anexo K). Cada voluntário foi exposto a uma sequência 

de treino e seis sequências de teste; as sequências de treino e de teste eram diferentes 

para os voluntários. 

 

Sequências 

Foram geradas vinte sequências diferentes, incluindo sequências fixas e 

aleatórias. As entropias e distâncias entre as sequências foram calculadas (ver item 

“Cálculo da entropia e distância das sequências” adiante). Posteriormente, foram 

selecionadas combinações entre sequências de treino e de teste que gerassem uma boa 

distribuição de pontos em um plano entropia x distância. Após essa seleção, 14 

sequências foram incluídas no experimento: (A) 14, (B) 143, (C) 12121214, (D) 

1324, (E) 1423, (F) 143243, (G) 142323, (H) 13132424, (I) 13142423, (J) 
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142314143142, (K) 13421243, (L) 14132423, (M) 1324213213424323 e (N) 

aleatória. Todas essas 14 sequências foram aplicadas como sequências de teste; 6 

delas foram aplicadas como sequências de treino (as sequências A, B, D, H, K e N). 

As sequências executadas por cada voluntário estão representados na Tabela 2, mas 

adiante. 

 

Estrutura da sessão 

A estrutura da sessão à qual os voluntários foram submetidos está representado na Tabela 1, 

abaixo. As sequências de treino foram apresentadas nos blocos 2 a 10, 12 a 13, 15 a 16, 18 a 19, 21 a 

22 e 24 a 25. Já as sequências de teste foram apresentadas nos blocos 11, 14, 17, 20, 23 e 26. No bloco 

1, no início da sessão, foi apresentada uma sequência aleatória para todos os voluntários. 

  

Tabela 1 – Estrutura da sessão, indicando, a cada conjunto de blocos, quais as são as 

sequências aplicadas na tarefa de tempo de reação serial. Sequência aleatória: N; sequências 

de treino: A, B, D, H, K ou N; sequências de teste: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ou N. 

Bloco 

1 

Blocos 

2 a 10 

Bloco 

11 

Blocos 

12 e 13 

Bloco

14 

Blocos 

15 e 16

Bloco 

17 

Blocos 

18 e 19

Bloco 

20 

Blocos 

21 e 22

Bloco  

23 

Blocos 

24 e 25 

Bloco 

26 

Aleatória Treino Teste 1 Treino Teste 2 Treino Teste 3 Treino Teste 4 Treino Teste 5 Treino Teste 6

 

Note que os voluntários foram expostos a uma série longa de blocos com a 

sequência de treino após ser exposto à primeira sequência de teste, no bloco 11; após 

isso, dois blocos retomando a mesma sequência de treino eram apresentados antes de 

cada bloco de teste, em que uma nova sequência era apresentada ao voluntário. As 

sequências executadas por cada voluntário estão representados na Tabela 2, mas 

adiante. 
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Cálculo da entropia e distância das sequências 

A entropia informacional é uma medida de incerteza que indica o número 

médio de bits requeridos para codificar eventos de uma distribuição de probabilidade 

P. A entropia informacional é calculada a partir da distribuição de probabilidades dos 

eventos, através do método de Shannon (1948), . Na aplicação 

para quantificação da entropia das sequências, as probabilidades usadas no cálculo 

são obtidas a partir das frequências relativas dos eventos da sequência. 

A distância (de Kullback–Leibler, também denominada entropia relativa) é 

uma medida global da diferença entre duas distribuições de probabilidade P e Q, que 

indica o número médio de bits adicionais requeridos para codificar eventos de P com 

base em código baseado em Q. O valor da distância é obtido pelo método de 

Kullback–Leibler (1951),  . Uma forma mais intuitiva por 

retomar a definição deste conceito, porém menos sucinta, é 

. Na aplicação para quantificação da 

distância entre a sequências, as probabilidades usadas no cálculo são obtidas a partir 

das frequências relativas dos eventos da sequência de treino (Q) e de teste (P). 

Os eventos das sequências usados para o cálculo das entropias e distâncias são 

pares de elementos das sequências, isto é, são de primeira ordem. A sequência 1234, 

por exemplo, é constituída por quatro eventos de mesma probabilidade: 12, 23, 34 e 

41. As entropias e distâncias, portanto, são de ordem 1 (H1 e D1); essa ordem foi a 

escolhida porque o desempenho de voluntários ingênuos nos primeiros momentos de 

execução da sequência é bem representada pela relação sigmóide entre a entropia H1  

e o tempo de reação (ver Experimento 1a, em que H1 representa bem os primeiros 

quatro blocos de exposição às sequências). 
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As sequências executadas em cada bloco por cada voluntário, juntamente com 

a entropia e a distância dessas sequências, estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Sequências, entropias e distâncias em cada bloco de treinamento de cada 

um dos voluntários. Cada voluntário (“v##”) executa apenas uma sequência de treino (colunas 

brancas da tabela) e seis sequências de teste (representas nas colunas cinzas da tabela, entre 

os blocos 11 e 26, intercaladas por dois blocos de treinamento). O bloco 1 envolve sequências 

aleatórias para todos os voluntários. Associado ao número do voluntário está representado 

também o gênero deste (“H”=homem, “M”=mulher). A tabela possui três blocos de linhas 

onde é representada, para os mesmos voluntários, informações sobre as sequências, entropia 

destas sequências e distâncias nas trocas de sequência. 
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 Blocos de 49 tentativas
  1 2 a 10 11 12 e 13 14 15 e 16 17 18 e 19 20 21 e 22 23 24 e 25 26 

Sequências (A a N)      
v02(H) N A J A I A D A A A N A K 
v09(H) N A A A D A J A K A I A N 
v19(M) N A N A K A I A D A A A J 
v23(M) N A K A A A N A I A J A D 
v07(H) N D J D G D D D E D L D B 
v10(H) N D E D B D L D D D J D G 
v13(M) N D L D D D J D B D G D E 
v17(M) N D G D L D E D J D B D D 
v04(H) N H A H I H B H N H H H J 
v05(H) N H B H N H A H H H J H I 
v16(M) N H H H J H I H B H N H A 
v18(M) N H N H A H H H I H J H B 
v03(H) N K K K F K A K B K N K M 
v11(H) N K M K N K B K A K F K K 
v20(M) N K F K B K K K M K A K N 
v24(M) N K A K M K N K K K B K F 
v01(H) N N A N N N J N D N B N F 
v12(H) N N F N J N A N N N B N D 
v14(M) N N N N D N B N A N F N J 
v21(M) N N J N B N N N F N D N A 
v06(H) N B L B B B C B G B M B E 
v08(H) N B M B C B G B E B B B L 
v15(M) N B E B B B L B M B G B C 
v22(M) N B C B E B M B B B L B G 

Entropia (bits)      
v02(H) 3.6 1.0 2.6 1.0 2.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.6 1.0 3.0 
v09(H) 3.6 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.6 1.0 3.0 1.0 2.5 1.0 3.6 
v19(M) 3.6 1.0 3.6 1.0 3.0 1.0 2.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.6 
v23(M) 3.6 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.6 1.0 2.5 1.0 2.6 1.0 2.0 
v07(H) 3.6 2.0 2.6 2.0 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.6 
v10(H) 3.6 2.0 2.0 2.0 1.6 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.0 2.3 
v13(M) 3.6 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.0 1.6 2.0 2.3 2.0 2.0 
v17(M) 3.6 2.0 2.3 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.6 2.0 1.6 2.0 2.0 
v04(H) 3.6 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 1.6 2.5 3.6 2.5 2.5 2.5 2.6 
v05(H) 3.6 2.5 1.6 2.5 3.6 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 
v16(M) 3.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 1.6 2.5 3.6 2.5 1.0 
v18(M) 3.6 2.5 3.6 2.5 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 1.6 
v03(H) 3.6 3.0 3.0 3.0 2.3 3.0 1.0 3.0 1.6 3.0 3.6 3.0 2.9 
v11(H) 3.6 3.0 2.9 3.0 3.6 3.0 1.6 3.0 1.0 3.0 2.3 3.0 3.0 
v20(M) 3.6 3.0 2.3 3.0 1.6 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 1.0 3.0 3.6 
v24(M) 3.6 3.0 1.0 3.0 2.9 3.0 3.6 3.0 3.0 3.0 1.6 3.0 2.3 
v01(H) 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 3.6 2.6 3.6 2.0 3.6 1.6 3.6 2.3 
v12(H) 3.6 3.6 2.3 3.6 2.6 3.6 1.0 3.6 3.6 3.6 1.6 3.6 2.0 
v14(M) 3.6 3.6 3.6 3.6 2.0 3.6 1.6 3.6 1.0 3.6 2.3 3.6 2.6 
v21(M) 3.6 3.6 2.6 3.6 1.6 3.6 3.6 3.6 2.3 3.6 2.0 3.6 1.0 
v06(H) 3.6 1.6 3.0 1.6 1.6 1.6 1.8 1.6 2.3 1.6 2.9 1.6 2.0 
v08(H) 3.6 1.6 2.9 1.6 1.8 1.6 2.3 1.6 2.0 1.6 1.6 1.6 3.0 
v15(M) 3.6 1.6 2.0 1.6 1.6 1.6 3.0 1.6 2.9 1.6 2.3 1.6 1.8 
v22(M) 3.6 1.6 1.8 1.6 2.0 1.6 2.9 1.6 1.6 1.6 3.0 1.6 2.3 

Distância (bits)      
v02(H) x 0 3.6 0 6.3 0 5.7 0 0.0 0 4.9 0 6.9 
v09(H) x 0 0.0 0 5.7 0 3.6 0 6.9 0 6.3 0 4.9 
v19(M) x 0 4.9 0 6.9 0 6.3 0 5.7 0 0.0 0 3.6 
v23(M) x 0 6.9 0 0.0 0 4.9 0 6.3 0 3.6 0 5.7 
v07(H) x 0 6.7 0 6.3 0 0.0 0 7.9 0 3.0 0 8.3 
v10(H) x 0 7.9 0 8.3 0 3.0 0 0.0 0 6.7 0 6.3 
v13(M) x 0 3.0 0 0.0 0 6.7 0 8.3 0 6.3 0 7.9 
v17(M) x 0 6.3 0 3.0 0 7.9 0 6.7 0 8.3 0 0.0 
v04(H) x 0 5.4 0 2.0 0 6.0 0 2.7 0 0.0 0 4.4 
v05(H) x 0 6.0 0 2.7 0 5.4 0 0.0 0 4.4 0 2.0 
v16(M) x 0 0.0 0 4.4 0 2.0 0 6.0 0 2.7 0 5.4 
v18(M) x 0 2.7 0 5.4 0 0.0 0 2.0 0 4.4 0 6.0 
v03(H) x 0 0.0 0 3.0 0 8.8 0 3.7 0 1.7 0 1.8 
v11(H) x 0 1.8 0 1.7 0 3.7 0 8.8 0 3.0 0 0.0 
v20(M) x 0 3.0 0 3.7 0 0.0 0 1.8 0 8.8 0 1.7 
v24(M) x 0 8.8 0 1.8 0 1.7 0 0.0 0 3.7 0 3.0 
v01(H) x 0 2.5 0 0.0 0 1.0 0 1.5 0 1.9 0 1.3 
v12(H) x 0 1.3 0 1.0 0 2.5 0 0.0 0 1.9 0 1.5 
v14(M) x 0 0.0 0 1.5 0 1.9 0 2.5 0 1.3 0 1.0 
v21(M) x 0 1.0 0 1.9 0 0.0 0 1.3 0 1.5 0 2.5 
v06(H) x 0 4.8 0 0.0 0 7.0 0 4.9 0 6.3 0 3.7 
v08(H) x 0 6.3 0 7.0 0 4.9 0 3.7 0 0.0 0 4.8 
v15(M) x 0 3.7 0 0.0 0 4.8 0 6.3 0 4.9 0 7.0 
v22(M) x 0 7.0 0 3.7 0 6.3 0 0.0 0 4.8 0 4.9 
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Análise dos dados 

Para as análises e representações gráficas dos dados de tempos de reação foi 

utilizada a mediana dos tempos de reação das tentativas sem erros no bloco. Para as 

análises e representações gráficas dos dados de acurácia foi utilizado o número de 

tentativas com erros no bloco. Apenas os blocos de teste (i.e., blocos 11, 14, 17, 20, 

23 e 26) foram incluídos nas análises. 

Duas diferentes estratégias de análise foram aplicadas aos mesmos dados de 

tempo de reação e acurácia. Essas estratégias incluíram as medidas de entropia e 

distância em suas escalas contínuas originais ou categorizadas em faixas. Estas 

estratégias foram identificadas, respectivamente, como análises incluindo as medidas 

(de entropia ou distância) em categorias ou escala contínua. Essa estratégia envolve 

análises diferentes (ver adiante) que aplicadas de forma complementar aumentam o 

entendimento global dos dados. 

 

Análises com entropia e distância em categorias 

Para fins de análise os valores de entropia e distância  foram organizados em 

três níveis cada. Para tal foram utilizados os seguintes critérios: (1) as faixas de 

entropia “baixa”, “média”e “alta” e também as faixas de distância “pequena” e 

“grande” deveriam ter aproximadamente as mesmas dimensões, (2) os três níveis de 

distância (“zero”, “pequena” e “grande”) nos níveis de entropia “baixa”, “média”e 

“alta” deveriam incluir, respectivamente, pelo menos um ponto representativo da 

execução de sequência de entropia H1=1 bit (sequência A) e de entropia H1=3.58 bits 

(sequência N). 

As escalas contínuas de entropia e distância foram categorizadas em entropias 

“baixa” (entre 1 e 1.585 bits), “média” (entre 1.811 e 2.585 bits) e “alta” (entre 3 e 
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3.585 bits) e distâncias “zero” (igual a 0 bits), “pequena” (entre 0.956 e 4.43 bits) e 

“grande” (entre 4.84 e 8.806 bits). Essa divisão está representada na Figura 2. 
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Figura 2 – Distribuição das sequências de teste no plano entropia H1 x distância D1, 

incluindo as categorias de entropia “baixa”, “média” e “alta” e as categorias de distância 

“zero”, “pequena” e “grande”. 

 

Os dados de tempo de reação e acurácia foram analisados independentemente. 

Foram usadas ANOVAs com fatores “entropia” (3 níveis – “baixa”, “média” e “alta”) 

e “distância”, (3 níveis – “zero”, “pequena” e “grande”), definindo “tempo de reação” 

ou “acurácia” como variável dependente. Quando necessário, o teste Tukey HSD foi 

usado para múltiplas comparações. A representação gráfica está expressa como a 

média das medianas e o erro padrão. 

 

Análises com entropia e distância em escalas contínuas 

Para estas análises, os dados de tempo de reação e acurácia foram 

representados em função dos fatores entropia e distância das condições 
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correspondentes (expressos em valores contínuos). Foi aplicada a rotina “gridfit” para 

Matlab (ver Anexo I), que gerou uma superfície entropia x distância x dados. Essa 

ferramenta inclui como pontos da superfície os valores dos dados no pontos entropia 

x distância amostrados (há réplicas destes, e, assim, o ponto da superfície é dado pela 

média dos valores amostrados) e, a partir das relações evidenciadas pelos pontos 

amostrados, extrapola os demais valores da superfície. 

A estratégia de avaliação das relações entre os dados e os fatores, adotada 

aqui, não consistiu da aplicação de testes estatísticos para seleção de modelos 

explicativos destas relações. Desse modo, diferente da abordagem prévia que tratava 

dos fatores entropia e distância categorizados, não foram realizados testes de hipótese 

com os valores contínuos dos fatores. Por outro lado, essa abordagem permite a 

criação de uma superfície que descreve globalmente a influência conjunta das 

entropias e distâncias sobre o desempenho, avaliado por medidas de tempo de reação 

e acurácia. 

 

Resultados 

A apresentação das análises dos dados de tempo de reação e de acurácia foi 

feita separadamente, cada uma em um item próprio. Cada um desses itens apresenta 

dois sub-itens, em que são apresentados, respectivamente, as análises com valores de 

entropia e distância (1) organizados em categorias ou (2) na escala contínua original. 

 

Tempos de reação  

Tempos de reação: análises com entropia e distância em categorias 

Os dados de tempo de reação nos blocos de teste estão representados na 

Figura 3, organizado em função das categorias de entropia e distância. Essa 
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representação é compatível com a análise de variâncias (ANOVA) realizada, com a 

variável dependente tempo de reação e os fatores “entropia” e “distância”, em que 

foram observados efeitos isolados de entropia e distância, mas não interação entropia 

x distância, descritos em detalhe abaixo. 

Foi observada uma relação monotônica entre entropia e tempo de reação, em 

que quanto maior a  entropia (nos níveis “baixa”, “média” e “alta”) maior o tempo de 

reação (Figura 3). Essa relação é revelada pelo resultado das análises realizadas: (1) a 

ANOVA revelou efeito de entropia [F(2,135)=65.810, p<0.01]; (2) a análise de 

comparações múltiplas revelou que a categoria de entropia “baixa” tem tempos de 

reação menores do que as categorias de entropia “média” (p<0.01) e “alta” (p<0.01) e 

que a categoria de entropia “média” tem tempos de reação menores do que as 

categorias de entropia “alta” (p<0.01).  

Foi observada uma relação não monotônica entre distância e tempo de reação: 

os menores tempos de reação foram observados na distância “zero”, os maiores 

tempos de reação foram observados na distância “pequena” e os tempos de reação 

intermediários, na distância “grande” (Figura 3). Essa relação é revelada pelo 

resultado das análises realizadas: (1) a ANOVA revelou efeito de distância 

[F(2,135)=9.82, p<0.01]; (2) a análise de comparações múltiplas revelou que a 

categoria de distância “zero” tem tempos de reação menores do que as categorias de 

distância “pequena” (p<0.01) e “grande” (p<0.01) e que a categoria de distância 

“pequena” tem tempos de reação maiores do que as categorias de distância “grande” 

(p=0.04). 

Finalmente, a ANOVA não revelou interação entropia x distância 

[F(4,135)=0.94, p=0.44]. A análise de comparações múltiplas incluindo os três níveis 

de cada um dos fatores não revelou diferenças entre as distâncias na categoria de 
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entropia “baixa” (p≥0.39) ou “alta” (p≥0.60). Essa mesma análise, na entropia 

“média”, revelou que a distância “zero” difere da distância “pequena” (p<0.01) mas 

não da distância “grande” (p=0.16), e também que a distância “pequena” não difere 

da distância “grande” (p=0.50). 
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Figura 3 – Tempos de reação para combinações entre as categorias de entropia e 

distância das sequências executadas nos blocos de teste. Os pontos do gráfico expressam a 

média das medianas dos tempos de reação ± erro padrão. Note que a distância “zero” têm os 

tempos de reação mas curtos, enquanto distância “pequena” tende a apresentar os maiores 

tempos de reação, e a distância “grande” tende a apresentar tempos de reação intermediários. 

 

Tempos de reação: análises com entropia e distância em escalas contínuas 

Assume-se aqui que a melhor forma de visualizar os efeitos possivelmente 

presentes na relação entre entropia e distância é aquela que respeita a característica 

contínua dos valores e relações entre estes fatores. Desta forma, para fins de 

representação visual, foi realizada tal organização. 

A relação entre tempo de reação e escalas contínuas de entropia e distância, 

avaliada pelo ajuste de uma superfície nessas três dimensões revelou, também, 
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consistência com as análises dos tempos de reação com níveis categóricos de entropia 

e distância. Os valores das médias dos tempos de reação expressos na Figura 3 foram 

reapresentados na Figura 4 – esquerda, seguindo uma escala de cores. O ajuste da 

superfície (Figura 4 – direita) revelou variação nos tempos de reação consistente com 

a variação observada na avaliação categórica (Figura 4 – esquerda). Os tempos de 

reação intermediários (entre 200 e 250 ms, representados em vermelho claro na 

Figura 5 – esquerda) ocorreram em entropias gradualmente menores (2.5 para 2 bits) 

com as distâncias 0 e 3 bits; nas distâncias entre 3 e 6 bits houve um aumento sutil 

das entropias (2 para 2.25 bits) associadas a estes tempos de reação intermediários; 

nas distâncias maiores que 6 houve um progressivo aumento das entropias (2.25 para 

2.75 bits) associadas a estes tempos de reação intermediários.  
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Figura 4 – Representação dos tempos de reação (escala de cores) em função da 

entropia (eixo X) e distância (eixo Y). A entropia e a distância estão apresentados em 

categorias (esquerda – as mesmas médias apresentadas na Figura 3) e em escala contínua 

(direita). 
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Acurácia  

Acurácia: análises com entropia e distância em categorias 

Os dados de acurácia nos blocos de teste estão representados na Figura 5, 

organizado em função das categorias de entropia e distância. Essa representação é 

compatível a ANOVA realizada, com a variável dependente número de erros e os 

fatores “entropia” e “distância”, em que foi observado efeito isolado de distância, mas 

não efeito de entropia ou interação entropia x distância, descritos em detalhe abaixo. 

A ANOVA não revelou efeito de entropia [F(2,135)=2.26, p=0.11]. No 

entanto, na análise de comparações múltiplas, há uma tendência de diferença entre a 

entropia “baixa”, que está associada ao menor número de erros, e a entropia “alta”, 

associada ao maior número de erros (p=0.07). Essa achado parece indicar que há uma 

tendência sutil de que categorias de maior entropia apresentem maior número de erros 

(Figura 5).  

Foi observada uma relação não monotônica entre distância e tempo de reação: 

as sequências de distância “zero” apresentaram número de erros intermediário às 

distâncias “grande” (menor número de erros) e “pequena” (maior número de erros) 

(Figura 5). Essa relação é revelada pelo resultado das análises realizadas: (1) a 

ANOVA revelou efeito de distância [F(2,135)=4.64, p=0.01]; (2) a análise de 

comparações múltiplas revelou que a categoria de distância “zero”, que apresentou 

número de erros intermediária, que não diferiu daqueles associados às distâncias 

“pequena” (p=0.19) ou “grande” (0.78), e que, adicionalmente, a categoria de 

distância “pequena” (que apresentou o maior número de erros) diferiu da categoria de 

distância “grande” (p<0.01). 

Finalmente, a ANOVA não revelou interação entropia x distância 

[F(4,135)=0.93, p=0.45]. A análise de comparações múltiplas incluindo os três níveis 
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de cada um dos fatores não revelou diferenças entre as distâncias na categoria de 

entropia “baixa” (p≥0.71), “média” (p≥0.68) ou “alta” (p≥0.71). 
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Figura 5 – Acurácia, medida pelo número de tentativas com erro, para combinações 

entre as categorias de entropia e distância das sequências executadas nos blocos de teste. Os 

pontos do gráfico expressam o número de erros médio ± erro padrão. 

 

Acurácia: análises com entropia e distância em escalas contínuas 

A relação entre acurácia e escalas contínuas de entropia e distância, avaliada 

pelo ajuste de uma superfície nessas três dimensões revelou, também, consistência 

com as análises dos tempos de reação com níveis categóricos de entropia e distância. 

Os valores médios dos número de erros expressos na Figura 5 foram apresentados em 

uma escala de cores na Figura 6 – esquerda. O ajuste da superfície (Figura 6 – direita) 

revelou variação nos tempos de reação consistente com a variação observada na 

avaliação categórica (Figura 6 – esquerda). Houve tendência de maior número de 

erros em sequências de maior entropia. Houve, também, em toda faixa de entropias, 
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um maior número de erros nas distâncias “pequenas” (entre 0.956 e 4.43 bits) do que 

nas distâncias “grandes” (entre 4.84 e 8.806 bits). 
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Figura 6 – Representação da acurácia (escala de cores), medida pelo número de 

tentativas com erro nos blocos de teste, em função da entropia (eixo X) e distância (eixo Y). 

A entropia e a distância estão apresentados em categorias (esquerda – as mesmas médias 

apresentadas na Figura 5) e em escala contínua (direita). 

 

Discussão 

A partir dos resultados do Experimento 1, ficou claro que os desempenhos 

observados têm relação direta com a previsibilidade das sequências. Nesse contexto, é 

razoável esperar que seja também essa relação que causaria as variação no 

desempenho dos voluntários quando expostos a uma sequência aleatória, após um 

longo treino com uma sequência específica (ver Experimentos 1a e 1b). A proposta 

testada no presente experimento é a de que as diferenças entre os padrões de 

previsibilidade das sequências de treino e teste determine as variações no 

desempenho. 



 

 98

Assim, o presente experimento testou a hipótese de que os prejuízos no 

desempenho de uma sequência de teste seriam compatíveis com a diferença entre as 

expectativas (geradas durante o treino com uma dada sequência) e a previsibilidade 

real dessa sequência de teste. Em outras palavras e focando nos aspectos mensuráveis, 

foi testada a hipótese de que quanto maior a diferença entre as sequências de teste e 

treino, pior seria o desempenho na sequência de teste. Para tanto, as medidas de 

desempenho nos blocos de teste na tarefa de tempo de reação serial foram 

confrontadas, associadamente, com as medidas de diferença entre as sequências de 

teste e treino (quantificada pela distância de Kullback–Leibler) e com as medidas de 

previsibilidade das sequências de teste (quantificada pela entropia de Shannon). 

Com base nos achados do presente experimento, ficou claro que os fatores 

tratados (a distância entre as sequências de teste e treino e a entropia da sequência de 

teste) influenciam o desempenho dos voluntários (ver Figuras 3 a 6). De fato, como 

era esperado a partir da observação dos resultados do Experimento 1, a relação entre 

entropia da sequência de teste seguiu um padrão monotônico em que quanto maior a 

entropia da sequência de teste, maiores são os tempos de reação. No entanto, o modo 

com que a distância entre as sequências de teste e treino interferem no desempenho 

das sequências de teste segue um padrão que merece ser discutido com cuidado. 

A relação observada entre distâncias e desempenho não seguiu um padrão 

monotônico: os tempos de reação e os números de erros foram menores para 

sequências de distâncias “grandes” do que para as distâncias “pequenas” (ver Figuras 

3 e 5), e, para os tempos de reação, esse efeito é mais pronunciado nas sequências de 

entropia “média” (ver Figura 3). Adicionalmente, os tempos de reação associados à 

distância “zero” foram menores do que aqueles exibidos com distâncias “pequenas” 

ou “grandes” (Figuras 3). Por outro lado, não foram observadas diferenças na 
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acurácia exibidos na distância “zero” em relação as distâncias “pequena” ou “grande” 

(Figura 5 – foi observado, apenas, maior número de erros nas distâncias “pequenas” 

em relação às distâncias “grandes”).  

As análises graduais dos mesmos dados de tempo de reação e acurácia 

evidenciam os aspectos já tratados nas análises discretas: maiores entropias estão 

associados a maiores tempos de reação e tendência a maior número de erros, e que 

distâncias “grandes” são desempenhadas mais rapidamente (principalmente em 

entropias “médias”) e com menos erros do que distâncias “pequenas” (ver Figuras 4 – 

esquerda e 6 – esquerda). Adicionalmente, a análise gradual dos tempos de reação 

(Figura 4 – esquerda) sugere que há prejuízos progressivamente maiores (i.e., 

aumento nos tempos de reação) de acordo com o aumento das distâncias no intervalo 

entre 0 e 3 bits; essa relação parece se inverter para distâncias maiores do que 3 bits, 

em que o aumento da distância está associado a redução no prejuízo (apesar de não 

atingir, mesmo nas maiores distâncias, os mesmos níveis de desempenho exibidos nas 

condições de manutenção da sequência de treino, com distância de 0 bits). 

 

Flexibilidade do conhecimento: seleção, durante o teste, entre “manutenção” ou 

“abandono” da codificação elaborada para acessar a previsibilidade do treino 

É possível interpretar que este efeito de variação dos tempos de reação em 

função das distâncias seja decorrente da variação da estratégia empregada pelos 

voluntários nessas situações, ou seja, um fenômeno relacionado à “manutenção” ou 

“abandono” da expectativa gerada pela execução das sequências de treino. 

A estratégia de “manutenção” da expectativa consiste do uso, durante o teste, 

da codificação aprendida durante o treino. Esta estratégia resulta, no entanto, em 

eficiência proporcionalmente menor com o aumento da distância (de Kullback–
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Leibler) entre a sequência de treino e a de teste. Isso porque em distâncias muito 

pequenas, a preparação resultante das expectativas tende a ser adequada às ações 

necessárias (o tempo necessário para a resposta é o tempo da ação motora já 

planejada), com demanda de poucas inibições pontuais das preparações em curso, 

para direcionamento para as ações adequadas; já para distâncias maiores, as 

preparações tendem a ser inadequadas e, assim, é maior a frequência das inibições das 

preparações seguidas do direcionamento para as ações adequadas. Como 

consequência, são maiores as penalidades relacionadas à manutenção das expectativas 

quanto maiores são as distâncias.  

A estratégia de “abandono” da expectativa é oposta a estratégia de 

manutenção: a codificação aprendida durante o treino não é aplicada durante o teste. 

Seguindo a estratégia, as preparações não ocorreriam e, assim, não há inibições 

destas. Assim, pelo menos nos momentos logo após a adoção dessa estratégia, o 

voluntário desempenha a tarefa como se a estrutura desta fosse nada previsível: o 

tempo necessário para a resposta seria o de observação do estímulo, preparação 

motora e ação motora. De fato, é razoável defender que são menores as penalidades 

relacionadas ao abandono das expectativas quanto maiores são as distâncias. 

A seleção entre as estratégias de “manutenção” ou “abandono” das 

expectativas com base na minimização das penalidades poderia explicar a variação 

observada no desempenho. Em distâncias menores do que 3 bits, seria selecionada 

preferencialmente a estratégia de manutenção das expectativas, uma vez que as 

penalidades associadas a esta estratégia são menores do que as penalidades associadas 

ao abandono das expectativas. Já em distâncias maiores do que 3 bits, o quadro 

oposto ocorre: as mudanças são muito salientes, facilitando a detecção dos prejuízos 

envolvidos, o que poderia favorecer uma decisão de parar de confiar nas expectativas 
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geradas durante o treino. Finalmente, nas condições em que a distância é de 

exatamente 3 bits, as duas estratégias têm os mesmos graus de penalidade, sendo que 

a seleção de qualquer das estratégias levariam aos mesmos níveis de desempenho. De 

fato, distâncias próximas a 3 bits estão associadas a tempos de reação longos e 

números de erros altos, associado a um tempo de reação lento. 

 

Críticas e limitações 

É possível questionar o fato de que a descrição da flexibilidade do 

conhecimento sobre sequências ter sido desenvolvida usando uma abordagem mais 

complexa do que o necessário, pois a entropia de Shannon e a distância de Kullback–

Leibler são processamentos algébricos simples que representam sinteticamente 

relações que poderiam ser observadas e explicadas mais diretamente pela avaliação 

das probabilidades de treino e de teste. Essa possibilidade foi investigada, e os 

resultados estão apresentados no Anexo D: as probabilidades isoladas não 

representam as relações probabilísticas globais, capturadas pelo modelo incluindo 

entropia e distância. 

Apesar de apresentar um modelo bastante promissor para a transferência de 

treino na aprendizagem de sequências, o presente experimento ainda é uma 

abordagem inicial. Essa natureza inicial do estudo é evidenciada pela falta de alguns 

controles importantes gerada pelo delineamento experimental que objetivou a 

observação de relações globais. Um exemplo disso é a possibilidade de adoção de 

estratégias de abandono das expectativas ao longo dos blocos de teste; isso poderia 

ocorrer uma vez que os voluntários, apesar de não terem recebido instruções 

explícitas de que as sequências variariam ao longo do treinamento, seriam capazes de 

perceber a variação destas ao longo dos seis blocos de teste. Outra limitação, também 
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relacionada ao uso de múltiplos blocos de teste executados pelo mesmo voluntário, 

foi a adoção de tratamentos estatísticos que ignoram o fato de que cada voluntário 

contribuiu com seis pontos dos trios ordenados (entropia, distância, tempo de reação) 

e (entropia, distância, número de erros), o que pode ter gerado alguma influência 

sobre os julgamentos finais das análises. Uma avaliação adicional, incluindo grupos 

de voluntários independentes que executassem uma mesma sequência de teste, de 

entropia “média”, e sequências de treino com distâncias variando em cada grupo, 

poderia fornecer uma resposta mais definitiva para a influência da distância sobre a 

aprendizagem de sequências. 

 

Conclusão 

Independente das limitações do presente experimento, parecem ser 

consistentes a relação não-monolítica entre a distância de Kullback-Leibler e o 

desempenho e a relação monolítica entre entropia informacional e desempenho (já 

apresentada em detalhes no Experimento 1). O grau de aplicação dos padrões de 

previsibilidade, presente em cada sequência, para explicar o desempenho dos 

voluntários parece bastante extensivo, chegando a ser possível extrapolá-los até o 

entendimento de como ocorre a tomada de decisão de utilizar ou abandonar 

determinada representação do ambiente. Essa grande capacidade de explicação do 

desempenho partindo da previsibilidade ambiental e das variações nessa 

previsibilidade mostram o aplicabilidade da Teoria da Informação para o 

entendimento dos processos de aprendizagem e flexibilidade do conteúdo aprendido. 

Essa interpretação leva muito adiante a formulação teórica referente ao papel 

das previsibilidades geradas a partir do conjunto de experiências do treino, como 

realizado por Helene e Xavier (2003). A observação de que há uma tomada decisão 
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diferente em função da manutenção ou abandono da estratégia em função do ganho 

que esta pode gerar pode ser uma ferramenta interessante para entender os processos 

fisiológicos envolvidos. 
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Discussão Geral - Experimentos 1 e 2 

 

Descrição do desempenho na tarefa de tempo de reação serial pela Teoria da 

Informação 

No Experimento 1a, os voluntários foram expostos à tarefa de tempo de 

reação serial envolvendo seis sequências; cada grupo de voluntários executou uma 

sequência diferente. No Experimento 1b, um único voluntário foi exposto, a cada 

sessão, a uma sequência diferente, contabilizando 48 sessões. Os resultados 

mostraram que a entropia informacional (Shannon, 1948) dos eventos que perfazem 

as sequências é capaz de descrever muito bem o desempenho ao longo dos blocos de 

treinamento na tarefa de tempo de reação serial. As sequências de baixa entropia 

foram desempenhadas com tempos de reação curtos enquanto sequências de alta 

entropia foram desempenhadas com tempos de reação longos. Mais ainda, os valores 

de entropia e tempo de reação relacionaram-se seguindo uma função sigmóide. Ao 

longo dos blocos de treinamento, os voluntários (ou voluntário, dependendo do 

experimento) passaram a desempenhar mais rapidamente as sequências, mesmo 

aquelas de maior entropia, (evidenciado pelo aumento no valor do parâmetro x50 da 

sigmóide); enquanto sequências de baixa entropia foram aprendidas rapidamente (i.e., 

demandaram menor quantidade de treinamento), sequências de entropia mais alta 

demandaram maiores quantidades de treinamento. O processo de aprendizado que 

envolveu a melhora de desempenho ocorreu concomitantemente à tendência de que, 

mais e mais elementos anteriores da série de elementos sejam usados para melhorar o 

desempenho na tentativa seguinte, evidenciado pela tendência de aumento global do 

poder de descrição dos tempos de reação por entropias de ordens mais altas. 
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No Experimento 2, os voluntários foram expostos à tarefa de tempo de reação 

serial envolvendo múltiplas combinações de sequências de treino seguidas por 

sequências de teste. O propósito deste arranjo foi avaliar o impacto da diferença entre 

as sequências de treino e teste, quantificada pela distância de Kullback-Leibler 

(1951), no desempenho da segunda. Os resultados mostraram uma relação não linear 

entre distância e desempenho: em uma faixa de distâncias “pequenas” entre as 

sequências de teste e treino, as sequências de teste são desempenhadas com tempos de 

reação progressivamente maiores de acordo com o aumento das distâncias; o inverso 

ocorre em uma faixa de distâncias “pequenas”, em que as sequências de teste são 

desempenhadas com tempos de reação progressivamente menores de acordo com o 

aumento das distâncias. 

Avaliados conjuntamente, os resultados dos Experimentos 1a, 1b e 2 sugerem 

que a entropia é capaz de captar os aspectos-chave do processamento de regularidades 

de sequências, tanto para a aprendizagem quanto para a flexibilização deste 

conhecimento. Diversas questões podem ser levantadas a partir dessas observações. 

 

Sistemas de memória e aprendizagem de sequências 

O protocolo de aprendizagem de sequências aplicado no presente trabalho, a 

tarefa de tempo de reação serial, tem sido aplicado tradicionalmente ao estudo de 

aprendizagem implícita, situação em que o conhecimento é, ao menos parcialmente,  

adquirido de modo não intencional (Nissen e Bullemer, 1987; Willingham,  Nissen e 

Bullemer, 1989; Cohen, Ivry e Kele, 1990). O achado experimental recorrente é o de 

que os voluntários são capazes de aprender as sequências sem serem capazes de notar 

de que forma isso ocorreu ou de descrever com base em que características a 

aprendizagem se deu. Esse é um dos argumentos utilizados para a defesa de que a 
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aprendizagem de sequências seria mediada pelo sistema de memória implícita. Com 

maior quantidade de treino, no entanto, os voluntários passam a ser capazes de relatar 

partes da sequência, ou até mesmo a estrutura sequencial completa; isso mostra que 

os voluntários são capazes de perceber as características relevantes da sequência, as 

quais podem ser usadas para melhora de desempenho: isso indicaria participação 

adicional do sistema de memória explícito. Assim, os resultados na tarefa de tempo 

de reação serial seriam capazes de ser explicados pelo envolvimento da memória 

implícita e explícita (Nissen e Bullemer, 1987; Robertson, 2007). 

Uma concepção diferente sobre o funcionamento da memória, no entanto, 

também poderia explicar o desempenho na tarefa de tempo de reação serial. Essa 

concepção é a de que existiria um único fenômeno de memória (evita-se aqui tratar 

por sistema para não gerar confusões sobre os termos, mas talvez mesmo um sistema, 

como usualmente é tratado) e que as evidências usadas para embasar as dissociações 

entre os sistemas poderiam ter origens diferentes da explicação usual que envolve a 

operação de sistemas de memória distintos. De fato há autores que defendem que a 

segregação dos sistemas de memória não resistiria a um estudo lógico rigoroso 

(Shallice, 1990; Weiskrantz, 1990; Plaut, 1995) e que a modelagem formal, 

matemática ou computacional, seria capaz de gerar as propriedades preconizadas 

pelos múltiplos sistemas de memória através de um sistema único (Shanks e col., 

2003; Berry e col., 2008). Há ainda autores que defendem que a não separação em 

sistemas distintos permitiria um entendimento melhor do processo (Gaffan, 2002) e 

que questionam a noção de que a aprendizagem possa se dar de modo não-consciente 

ou automático  (Wikinson e Shanks, 2004; Shanks e col., 2005). 

Os dados aqui apresentados mostram que tanto os tempos de reação quanto os 

escores de reconhecimento podem ser descritos pelas medidas de entropia das 
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sequências. Mostra, portanto, uma co-ocorrência dos desempenhos tradicionalmente 

tratados como dependentes do sistema implícito e explícito (tempos de reação e 

escores de reconhecimento), explicáveis pela mesma medida: a contingência de 

previsibilidade das sequências. Essa co-ocorrência entre essas medidas já tinha sido 

observada por outros autores (Shanks e col., 2003; Berry e col., 2008), que a usaram 

como argumento para a interpretação do sistema único em detrimento da 

interpretação dos múltiplos sistemas de memória. Isolado, no entanto, esse 

interessante achado de co-ocorrência destes conhecimentos apresentado no presente 

trabalho não favorece de modo definitivo a proposta do sistema único em detrimento 

da dos múltiplos sistemas de memória  

 

Flexibilidade do conhecimento sobre sequências 

Tratando novamente da interpretação habitual de múltiplos sistemas de 

memória, além da diferença nos processos de aquisição de conhecimentos implícitos 

e explícitos, há uma série de outras diferenças pontuadas entre os sistemas. Uma 

dessas diferenças refere-se à flexibilidade dos conhecimentos explícitos e implícitos. 

Cohen (1984) sugere que o conhecimento tratado pelo sistema implícito seria 

totalmente inflexível, enquanto o conhecimento tratado pelo sistema explícito, por 

outro lado, seria muito flexível. Como tratado por Helene (2006), seria possível 

questionar essas características, principalmente no que se refere à inflexibilidade do 

conhecimento implícito. De fato, Nadel (1994), por exemplo, ao comentar a rigidez 

imposta por Cohen (1984) à memória implícita, chega ao extremo de questionar: 

“pode-se jogar squash em qualquer quadra de squash ou apenas naquela em que 

aprendemos a jogar?”. Mais ainda, Willingham (1997) argumenta que a descrição de 

flexibilidade diferenciada entre os sistemas de memória não está baseada em 
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evidências suficientes, e que tem sido presumida com objetivo de distinguir entre os 

sistemas de memória. Willingham (1997) sugere, adicionalmente, que as memórias 

implícitas, assim como as memórias explícitas, podem ser flexíveis ou inflexíveis 

dependendo das variações nas condições de aquisição e expressão do conhecimento e 

também na extensão das mudanças deste. 

Os achados do Experimento 2 corroboram a interpretação de Willingham 

(1997), pois foi observado que o conhecimento sobre as sequências aprendidas 

durante os blocos de treino foi aplicado ou ignorado nos blocos de teste de acordo 

com a utilidade deste. De fato, quando a similaridade entre as sequências de treino e 

teste era alta (expressa em distâncias de Kullback-Leibler reduzidas), o conhecimento 

adquirido durante o treino prévio foi coerente com o que deveria ser expresso durante 

o teste; essa coerência está associada ao ganho de usar este conhecimento, 

evidenciado pelos baixos tempos de reação do voluntário no desempenho da tarefa. 

Porém, a aplicação do conhecimento levava a tempos progressivamente mais lentos 

conforme a similaridade era reduzida, e isso ocorria até um certo valor de distância, 3 

bits. Quando as distâncias eram maiores do que 3 bits, a similaridade entre as 

sequências de treino e teste era baixa, e os voluntários tendiam a não aplicar o 

conhecimento do treino (incoerente) para o desempenho nas sequências de teste; e 

quanto maior o valor da distância entre teste e treino, menores foram os tempos de 

reação expressos pelos voluntários. 

A expressão de flexibilidade do conhecimento sobre sequências (que no 

Experimento 2 ocorre apenas nas condições em que esta pode levar à melhora do 

desempenho) sugere que tal propriedade pode não ser um argumento válido para a 

diferenciação dos sistemas de memória implícita e explícita. Nesse sentido, esse 
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achado poderia ser usado para favorecer a interpretação do sistema único em 

detrimento da interpretação dos múltiplos sistemas de memória. 

 

Modelos para aprendizagem de sequências  

O modelo descritor da entropia utilizado no presente trabalho guarda 

similaridades com outras formas de calcular as condições de previsibilidade presentes 

em uma sequência. Além da entropia de eventos das sequências, outros modelos 

mostraram-se descritores possíveis do desempenho em tarefas de aprendizagem de 

sequências, como modelos de probabilidade condicional (Remillard e Clark, 2001), 

que lidam com transições entre elementos através de probabilidades, ou modelos 

conexionistas, como as SRNs (Cleeremans e McClelland, 1991), que lidam com 

transições entre elementos através de um algoritmo computacional que capta relações 

entre eventos.  

 

Similaridades e diferenças entre os modelos  

Ao analisarmos o modelo de probabilidades condicionais com o de entropia 

informacional podemos observar algumas características comuns. Os dois tratam as 

sequências como distribuições probabilísticas (i.e., podem ser definidas as 

distribuições: dos elementos seguintes X; a dos elementos anteriores, X−1; elementos 

anteriores aos anteriores, X−2, e assim por diante), que expressam as frequências 

relativas dos elementos das sequências. Enquanto a probabilidade condicional faz 

previsões do desempenho a partir de recortes na distribuição dos elementos seguintes 

X a partir e eventos das distribuições de elementos anteriores X−1 e X−2 “dados”, 

definindo, então a probabilidade do evento atual dados os eventos anteriores [ex. 

p(X|X−1;X−2)], a entropia informacional descreve a incerteza associada a essas 
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distribuições probabilísticas [ex. a entropia da distribuição X, H(X), ou entropia de 

ordem 0; a entropia conjunta das distribuições X, X−1 e X−2, H(X;X−1;X−2), ou 

entropia de ordem 2]. 

Apesar de menos evidente, também há sobreposição entre os modelos de 

probabilidade condicional e de entropia informacional que acabamos de tratar e as 

SRNs; estas também fazem suas previsões baseadas na frequência dos elementos das 

sequências, que são usadas para atualizar os pesos das conexões entre as camadas da 

rede. Essa estratégia permite variar a capacidade de processamento (e.g., variando o 

número de neurônios das camadas da rede) e também a dimensão da atualização dos 

pesos das conexões (e.g., variando os coeficientes de “taxa de aprendizagem”) de 

modo a gerar saídas similares às observadas experimentalmente. Note que as SRNs 

têm o apelo de tratarem estas frequências por elementos computacionais inspirados 

em neurônios e sinapses biológicas; por outro lado, é possível usar outros elementos 

computacionais, como tabelas de probabilidade atualizadas pela frequência dos 

elementos, que gere previsões similares às geradas pelas SRNs. Desse modo, pode-se 

dizer que as SRNs são um modelo que difere dos modelos de probabilidade 

condicional e entropia informacional por usar outras estratégias matemáticas para 

tratar da mesma informação.  

No entanto, apesar de todos estes modelos serem capazes de predizer o 

desempenho, e de existirem sobreposições entre eles, é possível argumentar que esses 

modelos não estão todos na mesma categoria. Enquanto os modelos de probabilidade 

condicional e conexionista (SRN) seriam modelos que representariam a informação 

(i.e., seria possível reconstruir grosseiramente a sequência treinada a partir das 

representações p(X|X−1;X−2) ou da atividade dos neurônios da “output layer”), o 

modelo de entropia tem como objetivo a quantificação da informação (i.e., a 
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sequência têm um determinado número de bits). Essa diferenciação dos modelos pode 

ser melhor compreendida por uma analogia computacional, em que (1) as sequências 

seriam arquivos contendo dados sobre os elementos seriais (ex. “sequencia.txt”); (2) 

os modelos de probabilidade condicional e conexionista seriam diferentes algoritmos 

de compactação (ex. “zip.exe”, “arj.exe”) aplicáveis à geração de representações 

“compactadas” desses arquivos (ex. “sequencia.txt” representada em “sequencia.zip” 

ou “sequencia.arj”); e (3) já a entropia informacional seria uma medida de quanto 

espaço as “representações compactadas” poderiam ocupar (ex. “são necessários ao 

menos 3 bytes para esta representação compactada”); essa medida indicaria o grau de 

compressibilidade desses arquivos, que se relacionaria ao tamanho das representações 

geradas pelos algoritmos compactadores.  

Além dessa distinção mais geral entre os modelos, há características mais 

específicas de cada um deles. O modelo de probabilidade condicional ocupar-se-ia 

mais em descrever quais informações são representadas ou quais relações são 

relevantes, enquanto o modelo SRN ocupar-se-ia mais com descrições sobre quais 

poderiam ser os mecanismos de aprendizagem de sequência, incluindo limites de 

processamento, ineficiências, etc. Por outro lado, o modelo de entropia informacional, 

em sua ocupação de quantificação da informação, expressa diretamente qual a 

previsibilidade da sequência e qual sua disponibilidade. 

 

Previsibilidade “não tratada” pelos modelos 

Apesar da forte relação entre previsibilidade dada pelas frequências dos 

elementos e desempenho evidente pelo tratamento com os modelos de probabilidade 

condicional, SRNs e entropia, vale ressaltar que há outros aspectos das sequência que 

podem fazer com que os desempenhos observados não sigam exatamente as previsões 
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destes modelos. Koch e Hoffman (2000),  por exemplo, mostraram desempenho 

diferente em duas sequências com mesmos valores de probabilidade condicional dos 

elementos [e.g., p(X|X-1;X-2) ], sendo que uma delas era composta apenas por séries 

de trincas de elementos contíguos (a sequência 123-321-456-654... versus a sequência 

462-264-351-153...).  

Assim, a previsibilidade da sequência capturável pela frequência dos 

elementos não é o único tipo de previsibilidade que pode ser utilizada por voluntários 

desempenhando a tarefa de tempo de reação serial; no entanto, mesmo tais aspectos 

poderiam ser tratados pelos modelos para aprendizagem de sequências. Para o 

exemplo das sequências envolvendo ou não as trincas de elementos contíguos, a 

previsibilidade associada a essa estrutura de trincas poderia ser codificada, por 

exemplo, por uma distribuição probabilística adicional (no caso da abordagem por 

probabilidade condicional ou entropia informacional) ou por neurônios e conexões 

adicionais (no caso da abordagem pelas SRNs). De fato, ao menos o modelo de 

entropia informacional mostrou-se capaz de explicar os achados de Koch e Hoffman 

(2000) com aprendizagem de sequências envolvendo ou não as trincas de elementos 

contíguos (ver Anexo G). Aparentemente, um dos pontos necessários para que um 

modelo gere previsões e apresente poder explicativo, é de que seja processada a 

previsibilidade que o sistema nervoso é capaz de processar. 

 

Acesso à previsibilidade como um princípio geral da cognição 

A possibilidade de que modelos que envolvem diferentes algoritmos de 

representação (ex. probabilidade condicional e SRN) consigam explicar o 

desempenho e que as explicações sejam dadas, também, por um modelo que apenas 

descreve a previsibilidade sem representação da informação (modelo de entropia 
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informacional) retoma as distinções entre explicações para processos cognitivos 

proposta por Marr (1982). Segundo o autor, as explicações estariam sempre em três 

níveis: (1) a teoria computacional, (2) algoritmos e (3) implementação. Seguindo 

puramente a interpretação do autor, o modelo de entropia informacional seria um 

modelo do nível “teoria computacional”, enquanto os modelos de probabilidade 

condicional e SRN seriam modelos do nível “algoritmos”. 

Dessa forma, é posível asumir que o modelo de entropia informacional é uma 

aplicação direta de uma teoria computacional, de acesso à previsibilidade, 

desenvolvido para a aprendizagem de sequências pela tarefa de tempo de reação 

serial. Nessa aplicação, está descrita qual a previsibilidade (pelos os valores de 

entropia), qual a dificuldade em acessá-la (qual o número de distribuições 

probabilísticas – ou ordens, que precisam ser processados para acessar a 

previsibilidade) e qual a função matemática que relaciona previsibilidade a 

desempenho (curva sigmóide entre entropia e tempo de reação).  

A concepção de que o acesso à previsibilidade é um dos princípios gerais da 

cognição pode ser aplicado a diversas outras condições: (1) direcionamento 

atencional com base em pistas simbólicas no protocolo de Posner (1980), em que as 

determinadas pistas estão associadas preferencialmente a determinados alvos, ou seja, 

há acesso a previsibilidade do alvo a partir da apresentação da pista; (2) memória em 

ratos sobre localização espacial de plataformas submersas (Morris, 1981), adquiridas 

ao longo de tentativas repetidas, e que há acesso a previsibilidade da posição da 

plataforma submersa com base nos estímulos distais mapeados; (3) categorização em 

tarefa de aprendizagem de gramática artificial (Pothos, 2010), em que quanto mais 

previsível um item de teste é a partir dos itens de treino, mais provável é o julgamento 

de compatibilidade com os itens de treino; (4) categorização   julgamento de beleza e 
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outros julgamentos com teor emocional (Schmidhuber, 2008), em que desenhos, 

músicas, piadas e teorias científicas tendiam a ser consideradas mais bonitas e 

interessantes quanto menores eram os descritores desses objetos (i.e., menor eram as 

entropias informacionais destes); etc. Esses pontos parecem ir ao encontro dos 

aspectos tratados por Helene e Xavier (2003), que afirmam “com o acúmulo dos 

registros sobre ocorrências anteriores – memórias no sentido amplo da palavra – e a 

identificação de regularidades na ocorrência desses eventos, o sistema nervoso passa 

a gerar previsões (probabilísticas) sobre o ambiente” (pág. 12). 

Esta concepção, de que o acesso à previsibilidade é um dos princípios gerais 

da cognição (se poderia tratar de um “princípio de acesso a previsibilidade”), foi 

tratada por Pothos (2010) como um “Princípio Informacional”. Para o autor, “no 

processamento de novas informações, o sistema cognitivo prefere opções que 

permitem a maior redução de entropia (note que entropia significa incerteza nesse 

contexto...). Em outras palavras, sugerimos que o objetivo do sistema cognitivo é 

representar o mundo com informação que é tão certa quanto possível” (pág. 1). 

Nesse sentido, o modelo de entropia informacional de Shannon é uma 

aplicação do princípio de acesso a previsibilidade (ou Princípio Informacional), como 

argumentado por Pothos (2010). A entropia informacional foi capaz de descrever com 

sucesso o desempenho em estudos envolvendo categorização na tarefa de gramática 

artificial (Pothos, 2010) e em julgamentos emocionais (Schmidhuber, 2008), além dos 

Experimentos 1a e 1b, envolvendo a tarefa de tempo de reação serial, e a avaliação 

adicional com as condições específicas desenhadas para seu fracasso – ver Anexo G, 

sequências de Koch e Hoffman (2000). 

O Experimento 2, adicionalmente, pode ser pensado como um teste da 

extensão da aplicabilidade do   princípio de acesso a previsibilidade como gerador de 
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respostas comportamentais. Nesse experimento, grande parte da variabilidade nos 

tempos de reação pode ser explicada, novamente, pelos valores de entropia 

informacional das sequências de teste, em que maiores tempos de reação estavam 

associados a sequências com maiores entropias; além disso, há outra parcela da 

variabilidade nos tempos de reação que pode ser explicada por outra medida de 

entropia, a distância de Kullback-Leibler entre as sequências de teste e treino. Essa 

medida de entropia quantifica a diferença entre a sequência executada durante o teste 

e a expectativa gerada durante o treino. Quando a previsibilidade acessada durante o 

treino se mantém ou muda pouco na passagem para o teste (i.e., a distância é zero ou 

pequena), a previsibilidade acessada durante o treino tende a continuar sendo usada 

durante o teste (com maiores prejuízos no desempenho quanto maiores as distâncias); 

já quando a previsibilidade acessada durante o treino muda muito na passagem para o 

teste (i.e., distância “grande”), a previsibilidade acessada durante o treino tende a ser 

abandonada durante o teste (com menores prejuízos no desempenho quanto maiores 

as distâncias). Assim, a previsibilidade continua sendo o aspecto fundamental para a 

descrição do desempenho.  

Concluindo, a abordagem matemática dada pela Teoria da Informação parece 

conseguir capturar a variabilidade do desempenho nos Experimentos 1a, 1b e 2, tanto 

nas condições o uso de uma única sequência (tratando somente com entropia 

informacional) quanto nas condições de com duas sequências, em que se avalia o 

desempenho na passagem para a sequência de teste (tratando com entropia 

informacional e distância de Kullback-Leibler). Esses achados fortalecem a 

possibilidade de ampla aplicação do princípio do acesso à previsibilidade, derivado da 

concepção probabilística da elicitação de respostas comportamentais. 
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Aplicação do modelo de entropia informacional para aprendizagem de 

sequências 

O modelo de entropia informacional tem como ganho teórico a formalização 

do Princípio Informacional, promovendo um fortalecimento dessa concepção, além 

de oferecer a estratégia matemática para sua aplicação. A estratégia matemática, de 

definição dos eventos e da descrição da função matemática que relaciona a entropia 

ao desempenho pode ser aplicada como uma ferramenta para responder diversas 

questões sobre aprendizagem. No Experimento 3, adiante, a abordagem pela entropia 

informacional foi aplicada para caracterização do treinamento imaginativo para 

aprendizagem de sequências, além da comparação da estratégia de treinamento 

imaginativo e real. 
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Experimento 3 

 

A imaginação motora, definida como um ensaio interno de um movimento 

sem execução real (Annett, 1995; Jeannerod, 2001), tem se mostrado útil tanto para o 

treinamento esportivo (Brouziyne e Molinaro, 2005) e reabilitação motora em 

pacientes (Sharma e col., 2006), quanto para estudos em psicologia e neurociências 

(Helene e Xavier, 2006; Johnson e col., 2002; Solodkin e col. 2004; Neuper e col., 

2008). Nessa abordagem acadêmica, a imaginação corresponde a um estado dinâmico 

em que representações de perceptos e de ações, incluindo aquelas armazenadas em 

sistema de memória de longo prazo, são reativadas, mantidas e manipuladas na 

memória operacional, sem a estimulação sensorial ou ação motora. 

Uma série de estudos têm mostrado que a imaginação motora, envolvendo 

desempenho repetitivo de ensaios internos de movimentos específicos, leva à melhora 

da execução motora, o que é interpretado como aquisição de habilidades motoras 

(Yágüez e col., 1998; Yue e Cole, 1992; Gentili e col., 2010). Esses achados têm 

grande relevância para o entendimento sobre os processos de memória, pois entram 

em conflito tanto com as definições tradicionais dos sistemas de memória, quanto 

com as suposições estabelecidas da possibilidade de interações entre esses sistemas.  

As habilidades motoras são tradicionalmente consideradas dependentes do 

sistema de memória implícita (Schacter e Tulving, 1994; Squire, 1994; Xavier, 1993; 

1996), são aprendidas pelo desempenho em si da atividade, e são dependentes de 

feedback, isto é, por processo “de-baixo-para-cima“ (Graybiel e Saka, 2004). 

Adicionalmente, as memórias implícitas são consideradas diretamente relacionadas 

com o contexto específico em que foram aprendidas, isto é, seriam pouco flexíveis 

(ver Nadel, 1994). Mais ainda, o modelo de memória operacional não apresenta 
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interações com o sistema de memória implícita (ver Baddeley, 2002). Assim, os 

achados de aquisição de habilidades motoras através de treinamento imaginativo 

mostram que (1) há aprendizagem implícita em condições de restrição de 

retroalimentação, isto é, “de-cima-para-baixo”, (2) o conhecimento implícito 

adquirido na condição de execução imaginativa pode ser flexibilizado com facilidade 

para a condição de execução real e (3) que existe interação entre a memória 

operacional, envolvida com a execução imaginativa, e o sistema de memória 

implícita, envolvido com as habilidades motoras (Ishai, 2010; Gentili e col., 2010; 

Helene e Xavier, 2006). 

Há, no entanto, pontos que ainda não são bem resolvidos quanto à 

equivalência funcional do treino imaginativo e real. Há tanto evidências que apontam 

para a direção de que o treino imaginativo traz ganho menor do que o treinamento 

real (mas apresentando desempenho superior quando da ausência de treino) (Yágüez 

e col., 1998; Yue e Cole, 1992; Nyberg e col., 2006; Gentili e col., 2010), quanto para 

a direção oposta, de que o ganho por treinamento imaginativo possa ser melhor do 

que o treinamento real (Helene e Xavier, 2006).  

As diferenças observadas quanto a extensão da equivalência funcional do 

treinamento imaginativo e do treinamento real podem surgir por uma série de razões 

de difícil controle, como eficiência do treino imaginativo variável para diferentes 

habilidades, o esforço cognitivo que pode ser diferente nas execuções imaginativa e 

execução real, etc. Mais ainda, essas diferenças poderiam ser geradas pela imaginação 

per se, que é uma atividade que demanda um certo esforço cognitivo; é possível, no 

entanto, que esse esforço cognitivo seja minimizado ou ao menos estabilizado com o 

treinamento. Nesse sentido, uma estratégia possível para controlar a variabilidade 

gerada pela imaginação per se seria oferecer um treinamento extenso de execução 
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imaginativa previamente a introdução do conhecimento a ser aprendido por 

treinamento imaginativo. Outra questão que pode enviesar a avaliação da 

equivalência funcional é a própria dificuldade da habilidade a ser aprendida; uma 

estratégia para controlar a variabilidade com essa origem poderia envolver a 

quantificação da dificuldade da habilidade a ser aprendida pelos treinamentos real e 

imaginativo. 

Essas questões referentes a imaginação per se e dificuldade da habilidade 

podem ser controladas usando versões de execução real e imaginativa da tarefa de 

tempo de reação serial (ver adiante) em, em que seja (1) oferecido treinamento 

suficiente para que os componentes da tarefa não relacionados à sequências (ex. 

relação entre estímulos e respostas, habilidades percepto-motoras gerais associadas a 

execução real e imaginativa) possam ser aprendidos previamente à apresentação dos 

desafios relacionados à aprendizagem das sequências e (2) feita quantificação da 

dificuldade do desafio, dada pela inclusão de sequências de diferentes complexidades, 

estas mensuradas pela entropia informacional de Shannon (1948), que mostrou-se um 

poderoso descritor do desempenho nessa tarefa (ver Experimento 1).  

A tarefa de tempo de reação na versão de execução real é muito similar à 

tarefa original desenvolvida por Nissen e Bullemer (1987), que consiste de uma série 

de tentativas em que o voluntário responde ao aparecimento do estímulo em uma de 

quatro posições usando o botão correspondente à posição indicada. Os estímulos 

podem ser apresentados seguindo uma sequência, que pode ser aprendida 

implicitamente pelo voluntário. O tempo de reação de cada tentativa é dado pelo 

intervalo entre o aparecimento do estímulo e o apertar do botão. A versão de 

execução imaginativa já foi tratada anteriormente no laboratório (Pavão e col, 2004; 

Helene, 2006) e por outros grupos de pesquisa (Debarnot e col., 2009; Nyberg e col., 
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2006; em que protocolos muito similares mostram-se funcionais para a aprendizagem 

de sequências por treinamento imaginativo). 

A aplicação da abordagem pela entropia informacional para a descrição da 

aprendizagem de sequências pelo treinamento real e imaginativo oferece uma nova 

possibilidade de análise desses processos, permitindo, por exemplo, descrever qual a 

capacidade de acesso à previsibilidade das sequências por esses diferentes 

treinamentos. 

O objetivo do presente estudo é avaliar a equivalência funcional entre 

imaginação motora e execução real, através de descrição da aprendizagem de 

sequências em protocolos de treinamento imaginativo e real para tarefa de tempo de 

reação serial.  

 

Métodos 

Para investigar a aprendizagem de sequências de diferentes complexidades ao 

longo do treinamento com execução real ou imaginativa, e também o impacto destes 

treinamentos no desempenho em testes com execução real ou imaginativa, os 

voluntários foram avaliados ao longo de múltiplas sessões experimentais com a tarefa 

de tempo de reação serial com essas características, não havendo mais de uma sessão 

por dia. Para reduzir a influência da aprendizagem de aspectos não relacionados à 

sequência (ex. relação entre estímulos e respostas e habilidades percepto-motoras 

gerais associadas a execução real e imaginativa), os voluntários passaram por quatro 

sessões de pré-treino, em que era feita uma exposição inicial à tarefa, permitindo que 

os voluntários se habituassem aos sensores, joystick e estímulos, e também para que 

automatizassem relações entre os estímulos e respostas, além de tornar-se treinados 

nos movimentos realizados com os dedos da mão direita e na execução imaginativa 
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desses movimentos. Após esse pré-treino, as sessões consecutivas se alternavam entre 

treinamento real e treinamento imaginativo, porém, incluíam sempre blocos de teste 

real e imaginativo. As sequências de diferentes complexidades foram introduzidas 

apenas a partir dessa quinta sessão. Descrições detalhadas sobre o aparato, 

procedimento, sessões, blocos e sequências estão apresentadas a seguir. 

 

Aparato 

O aparato experimental consistiu de um PC com monitor, fone de ouvido, 

joystick para mão esquerda (equipamento com formato de uma caneta, com um botão 

a ser apertado com o polegar) e sensores de movimentos de dedos da mão direita 

(equipamento que consiste de fitas metálicas que são fixadas às pontas de cada um 

dos dedos; esse equipamento permite detectar quando os dedos indicador, médio, 

anelar e mínimo eram encostados no polegar), controlados por uma rotina 

programada em MEL Professional 2.01 - PST Inc.  

 

Tarefa de tempo de reação serial, com execução real ou imaginativa 

A cada sessão experimental, que durava cerca de 30 minutos, o voluntário 

sentava-se à frente de um monitor, distante cerca de 60cm, e ajustava o fone de 

ouvido, o joystick na mão esquerda e os sensores de movimentos na mão direita. Em 

seguida, executa 13 blocos de 98 tentativas (totalizando 1274 tentativas); os blocos 

poderiam envolver a execução real ou imaginativa da tarefa. 

Na condição de execução real, cada tentativa começava com a apresentação 

visual de um dos estímulos-alvo “1”, “2”, “3” ou “4”, no centro do monitor, que 

indicavam qual o movimento de oposição de dedos da mão direita que deveria ser 

realizado: “mínimo”, “anelar”, “médio” ou “indicador” com o “polegar”. Assim que a 
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oposição de dedos era feita, o estímulo-alvo cessava e o tempo de reação era gravado 

(ver Figura 1 – esquerda). Um novo estímulo-alvo aparecia 200ms após o fim da 

oposição (i.e., quando os dedos não mais se tocavam); se a oposição realizada não 

correspondesse à posição do estímulo-alvo, um erro era registrado e era apresentado 

ao voluntário um tom agudo no fone de ouvido, sendo que um novo estímulo aparecia 

na mesma posição de antes. Ao final cada série de 49 tentativas, o tempo de reação 

médio era relatado para o voluntário. A mão esquerda era mantida parada durante a 

execução real. 

A condição de execução imaginativa é similar à de execução real, com as 

seguintes diferenças: (1) o voluntário mantinha os olhos fechados; (2) os estímulos-

alvo “1”, “2”, “3” ou “4” eram apresentados sonoramente; (3) o voluntário deveria 

imaginar o movimento de oposição de dedos da mão direita: gerar imagens mentais 

(apresentando aspectos visuais e somatossentitivos) da oposição do dedo “mínimo”, 

“anelar”, “médio” ou “indicador” com o “polegar”, de acordo com o estímulo-alvo 

apresentado previamente; e (4) as respostas coletadas usando o botão do joystick, 

apertado com o polegar da mão esquerda, sincronizado com os movimentos de 

oposição imaginados, enquanto a mão direita era mantida parada (ver Figura 2 – 

direita) (note que, em razão de ser usado apenas um botão de resposta, os possíveis 

erros não eram registrados na execução imaginativa; apesar disso, essa estratégia de 

acesso do desempenho imaginativo é um avanço metolodógico grande em relação aos 

usuais questionários qualitativos do empenho imaginativo). 
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Figura 1 – Representação esquemática de cada tentativa nas condições de execução 

real e imaginativa. 

 

Tanto na execução real quanto na imaginativa, o início e o fim da série de 49 

tentativas eram indicados ao voluntário pela apresentação de três tons graves; com 

isso, era possível que o voluntário realizando a tarefa com execução imaginativa 

soubesse o momento em que poderia abrir seus olhos para saber qual o tempo de 

reação médio naquela série.  

Adicionalmente, ao final da sessão experimental, o voluntário deveria relatar 

se havia sido apresentado a algum padrão diferente do aleatório, e declarar que padrão 

foi este. 

 

Estrutura interna de cada sessão: blocos de execução real ou imaginativa 

Em cada uma dessas sessões, havia blocos em que a execução era imaginativa 

e também blocos em que a execução era real. Em alguns destes blocos a execução era 

sempre real (bloco 1, 10 e 11) e em outros, sempre imaginativa (blocos 12 e 13). Nos 

demais blocos (2 a 9), a execução era real ou imaginativa, alternadas a cada sessão – 

nas sessões ímpares a execução era real, enquanto nas sessões pares a execução era 

imaginativa (ver Tabela 1, primeira e segunda colunas). 
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Tabela 1 – Organização dos blocos componentes de uma sessão, em relação à 

sequência executada (S=sequência variável ou A=sequência aleatória) e natureza da execução 

(R=real ou I=imaginativa). 

Número do bloco de 
98 tentativas Execução (R=real; I=imaginativa) Sequência executada 

(A=aleatória; S= variável) 

1 R A 

 

2 A 
3 S 
4 S 
5 S 
6 S 
7 S 
8 S 
9 

R ou I  
(dependendo da sessão) 

S 

Treinamento real ou 
treinamento imaginativo 

10 R S Teste real 
11 R A  
12 I S Teste imaginativo 
13 I A  

 

Esta organização de blocos, em que o treinamento pode ser por execução real 

ou imaginativo (dependendo da sessão, nos blocos 2 a 9) e os testes com execução 

real (bloco 10) e com execução imaginativa (bloco 12) permite descrever (1) as 

características da execução real e imaginativa, quanto a suas escalas temporais e 

variabilidade, (2) as  diferenças entre as dinâmicas de aprendizagem de sequência nas 

duas estratégias de treinamento, e também (3) a flexibilização do conhecimento sobre 

sequências para diferentes contextos, envolvendo treinamento imaginativo e teste real 

e vice-versa. Note que a variação dos contextos de treinamento e teste que pode ser 

avaliada no presente experimento é uma estratégia de avaliação da flexibilidade do 

conhecimento que difere da estratégia aplicada no Experimento 2, que envolveu 

diferentes sequências de treino e teste, sempre em um mesmo contexto de execução 

real da tarefa; trata-se, no entanto, essencialmente do mesmo fenômeno, de 

flexibilidade do conhecimento sobre sequências. 
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Estrutura das várias sessões que compõe o experimento: blocos das sessões de 

pré-treino (sessões 1-4) e de treinamento/teste (sessão 5 em diante) 

Nessas sessões de pré-treino (sessões 1 a 4), as sequências foram aleatórias 

(sempre H2=5.2 bits, H5=9.9 bits), em todos os blocos. A cada nova sessão, a partir 

da quinta, uma nova sequência era apresentada (essa nova sequência era selecionada 

aleatoriamente entre as sequências da Tabela 2). A entropia dessas sequências variava 

(entre H2=1 e 5.2 bits e H5=1 e 9.9 bits). No entanto, em alguns blocos, as sequências 

eram sempre aleatórias (blocos 1, 2, 11 e 13) (ver Tabela 1, terceira coluna). 

A Tabela 2 apresenta as sequências usadas durante as sessões de 

treinamento/teste (blocos 5 em diante) e suas respectivas entropias (calculadas pelo 

mesmo método aplicado no Experimento 1, apresentado em detalhes no Anexo B) 

usadas nesse experimento. Cada voluntário foi submetido a algumas dessas 

sequências ao longo das sessões (ver Figura 2). 

 
Tabela 2 – Entropia informacional (em bits) nas múltiplas ordens (H0 a H7, H10 e 

H20) das sequências aplicadas no presente experimento. 
Entropia em cada ordem Sequência H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H10 H20

aleatória p(X|X-1)=0.33 2.0 3.6 5.2 6.8 8.3 9.9 11.5 13.1 17.8 33.7
probabilística p(X|X-1)=0.5 ou 0.25 2.0 3.5 5.0 6.5 8.0 9.5 11.0 12.5 17.0 32.0
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.2 2.0 3.4 4.7 6.1 7.5 8.9 10.2 11.6 15.7 29.4
fixa 3124124131423242124231343234131214143432 2.0 3.6 4.7 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
probabilística p(X|X-1)=0.8 ou 0.1 2.0 3.3 4.5 5.8 7.0 8.3 9.5 10.8 14.5 27.0
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3)=0.75 ou 0.25 2.0 3.0 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.1 10.5 18.6
probabilística p(X|X-1; X-2; X-3; X-4)=0.75 ou 0.25 2.0 3.0 4.0 5.0 5.8 6.6 7.4 8.2 10.7 18.8
probabilística p(X|X-1)=0.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 12.0 22.0
probabilística p(X|X-1)=0.6 ou 0.4 2.0 3.0 3.9 4.9 5.9 6.9 7.8 8.8 11.7 21.4
probabilística p(X|X-1)=0.67 ou 0.33 2.0 2.9 3.8 4.7 5.6 6.4 7.3 8.2 10.7 19.4
fixa 321431241434231 2.0 3.5 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
fixa 2324241323142414 2.0 2.9 3.6 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
probabilística p(X|X-1)=0.75 ou 0.25 2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 6.1 6.9 7.7 10.1 18.2
fixa 242313232414 2.0 2.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
probabilística p(X|X-1)=0.8 ou 0.2 2.0 2.7 3.4 4.2 4.9 5.6 6.3 7.1 9.2 16.4
probabilística p(X)=0.75 ou 0.25 1.8 2.6 3.4 4.2 5.1 5.9 6.7 7.5 9.9 18.0
fixa 4231324321 2.0 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
fixa 41324231423142 2.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8
fixa 424131424132413132 2.0 2.7 3.2 3.6 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
fixa 41423132 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
fixa 413141413 1.5 2.2 2.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
fixa 324124 1.9 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
fixa 323242 1.5 1.9 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
fixa 1424 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
fixa 3241 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
fixa 4132 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
fixa 242424241424 1.3 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.9 6.2
fixa 432 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
fixa 21 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
fixa 43 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Voluntários 

O experimento envolveu oito alunos de pós-graduação da Universidade de 

São Paulo, no entanto, foram incluídos nas análises apenas cinco deles, que 

completaram ao menos dez sessões (em dez dias): estes cinco voluntários totalizaram 

12, 20, 15, 14 e 17 sessões. Os voluntários incluídos eram todos destros e saudáveis, 

com visão normal ou corrigida, e suas idades variavam entre 24 e 28 anos. O presente 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos do Instituto de 

Ciências Biológicas da USP. A organização das condições de execução (imaginativa 

ou real) e das complexidades das sequências ao longo das sessões consecutivas 

executadas por cada um dos voluntários está apresentada na Figura 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5 R I R I R I R I R I R I

R I R I R I R I R I R I R I R I R I R I

R I R I R I R I R I R I R R R

R I R I R I R I R I R I R I

R I R I R I R I R I R I R I R I R

H2=5.17
H2=1.00

Sessão

V
ol

un
tá

rio

 
Figura 2 – Esquema com representação das sessões executadas pelos voluntários: 

alternância entre sessões com treinamento real e treinamento imaginativo de sequências de 

entropia entre H2=1.00 bit (cinza mais claro) e H2=5.17 bits (preto). 

 

Análise dos dados 

A análise dos dados de tempo de reação e reconhecimento das sequências 

envolveram estratégias bastante similares às usadas no Experimento 1. As 

especificidades das análises estão apresentadas em detalhes a seguir. 
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Tempo de reação 

Para as análises e representações gráficas dos dados de tempos de reação 

foram utilizadas as medianas dos tempos de reação entre a apresentação do estímulo e 

a resposta certa das tentativas de cada bloco. 

 

Sessões de pré-treino (sessões 1-4), com sequências aleatórias 

Nessas sessões de pré-treino (sessões 1 a 4), todos os voluntários executaram 

a tarefa de tempo de reação serial com estímulos apresentados em sequência aleatória 

em todos os blocos. A fim de caracterizar o desempenho e a aprendizagem dos 

aspectos não relacionados às sequências pela execução real e imaginativa, foram 

apresentados graficamente as médias, desvios padrão e erros padrão das medianas dos 

5 voluntários ao longo dos blocos das sessões de pré-treino com as duas condições de 

execução da tarefa. 

 

Definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento (sessão 5 em diante) 

A definição dos melhores modelos dos tempos de reação envolveu três etapas: 

definição, estimação dos valores dos parâmetros e “atribuição de nota” para cada um 

dos modelos estatísticos.  

Os modelos estatísticos definidos foram sempre baseados na distribuição 

normal, dada por , em que µ era descrito pela função 

sigmóide , estruturando, assim, modelos descritos 

por . Uma 

representação gráfica desse modelo estatístico está apresentada na Figura 3. Foram 

gerados 10 modelos com essa estrutura para cada bloco em cada condição de 
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execução (real ou imaginativa); apenas a ordem de entropia (dez opções: H0, H1, H2, 

H3, H4, H5, H6, H7, H10 ou H20) fez com que estes modelos diferissem entre si. 

 

 
Figura 3 – Representação do modelo estatístico sigmóide, incluindo os parâmetros 

“min”, “max”, “x50” e “desviopadrão”. 

 

Quando há saturação da sigmóide nos valores baixos de entropia, os valores 

de “min” indicam o desempenho ótimo dos voluntários quando estes conseguem 

prever totalmente os elementos futuros da sequência. Similarmente, quando há 

saturação da sigmóide nos valores altos de entropia, os valores de “max” indicam o 

desempenho ótimo dos voluntários quando estes respondem para os elementos futuros 

da sequência sem benefícios da previsibilidade. Finalmente, os valores de “x50” 

indicam a capacidade de processamento dos voluntários; em outras palavras, os 

valores de “x50” são limiares de não-previsão da sequência. 

Os parâmetros “min”, “max”, “x50” e “desviopadrão” dos modelos sigmóides 

incluindo entropia em diferentes ordens tiveram seus valores estimados pelo método 

MLE (“Maximum Likelihood Estimation”) para a distribuição de pontos no plano 

entropia x tempo de reação de cada bloco em que as eram apresentadas sequências 

variadas (blocos 3 a 10 e 12). 
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A “atribuição de nota” ou “pontuação” para cada um dos modelos em cada um 

dos blocos foi feita pelo método AIC (“Akaike Information Criterion”). Foram 

considerados os melhores descritores do desempenho em cada bloco os modelos com 

menores AICs. Mais detalhes sobre os métodos MLE e AIC estão apresentados no 

Anexo H. 

A apresentação dos resultados da seção “definição dos melhores modelos para 

os blocos de treinamento” incluiu (1) a diferença entre os AICs entre o modelo 

selecionado (expresso pelo valor zero) e os demais modelos (valores maiores do que 

zero); (2) a distribuição dos tempos de reação em função da entropia (relacionado 

pela função sigmóide) ao longo dos blocos; e (3) valores estimados dos parâmetros da 

sigmóide ao longo dos blocos. 

 

Avaliação da equivalência entre os treinamentos imaginativo e real para teste com 

execução real 

A capacidade de expressar conhecimento sobre a sequência no bloco 10 (teste 

real) após treinamento real ou imaginativo (blocos 2 a 9 – ver Tabela 1) foi 

formalmente comparado pelos valores de “x50” de cada uma das condições de 

treinamento. O mesmo modelo sigmóide aplicado à descrição conjunta dos dados de 

todos os voluntários foi usado na determinação dos valores de “x50” individual de 

cada um dos voluntários; no entanto, em razão de poucos pontos em cada voluntário 

isolado, os parâmetros “min” e “max” da equação foram incluídos como constantes 

(estes dois valores foram obtidos no modelo ajustado à descrição conjunta dos dados 

de todos os voluntários). Finalmente, os valores de “x50” das condições de execução 

real e imaginativa foram comparada com um teste-T pareado. 
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Reconhecimento das sequências (ao final da sessão, sessão 5 em diante) 

Para as análises e representações gráficas dos dados de reconhecimento das 

sequências foram utilizadas o número de sessões com treinamento real ou 

treinamento imaginativo em que os voluntários relataram (1) presença ou ausência de 

algum padrão diferente do aleatório e (2) a sequência fixa corretamente ou 

incorretamente. 

As respostas dos voluntários em relação à presença ou ausência de padrão 

diferente do aleatório foram associadas aos valores “1” ou “0”, “sim” e “não” 

respectivamente. Similarmente, as respostas dos voluntários com a declaração correta 

ou incorreta da sequência fixa também foram associadas aos valores “1” ou “0”, 

“correta” e “incorreta”, respectivamente. Note que as únicas sequências que poderiam 

ser relatadas verbalmente de modo consistente são as sequências fixas. 

Foram aplicadas regressões logísticas independentes para cada uma das 

medidas de reconhecimento das sequências, incluindo, como variável dependente, as 

(1) respostas de reconhecimento de padrão ou (2) declaração correta da sequência fixa 

(valores “1” e “0”, que indicam as respostas “sim” e “não” para as perguntas 

realizadas) e, como preditor contínuo, a entropia informacional das sequências 

executadas pelos voluntários. A ordem de entropia selecionada para uso como 

preditor é a que melhor descreve a variabilidade dos tempos de reação ao final da 

sessão (item tempo de reação: definição dos melhores modelos para os blocos de 

treinamento). Adicionalmente, foi obtido o valor do critério de previsão, dado pelo 

“x50” do modelo sigmóide com “min” e “max” com valores, respectivamente, 1 e 0. 
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Resultados 

Tempo de reação 

Tempo de reação: sessões de pré-treino (sessões 1-4), com sequências aleatórias 

A Figura 4 apresenta o tempo de reação médio para execução real e 

imaginativa de sequência aleatória ao longo das primeiras quatro sessões. A redução 

nos tempos de reação médios ocorreu essencialmente nas sessões 1 e 2, mantendo-se 

praticamente constantes nas sessões 3 e 4. Há grande diferença entre a variabilidade 

dos tempos de reação da execução real e imaginativa: essa grande variabilidade na 

execução imaginativa manteve-se em sessões posteriores, levando a ajustes de curva 

bastante ruidosos, como será apresentado mais adiante nas Figuras 6 e 7. 

 

 

Figura 4 – Tempo de reação da execução real e imaginativa de sequência aleatória ao 

longo das primeiras quatro sessões. As médias, desvios padrão (representado pela barras 

cinzas) e erros padrão (representado pelas barras verdes e vermelhas) foram obtidas a partir 

das medianas de cada um dos 5 voluntários ao longo dos blocos de tentativas. 
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Tempo de reação: definição dos melhores modelos para os blocos de treinamento 

(sessão 5 em diante) 

(1) Diferença entre os AICs entre o modelo selecionado e os demais modelos 

Os modelos sigmóides construídos para as múltiplas ordens foram 

comparados e os escores das comparações estão representados na Figura 5.  

 

Blocos 3 a 9: Treinamento real Treinamento imaginativo 
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Figura 5 – Diferenças entre os AICs do modelo selecionado (expresso pelo valor 

zero) e os demais modelos (valores maiores do que zero) nas sessões em que o treinamento 

com a sequência se deu por execução real (esquerda) ou execução imaginativa (direita). As 

cores expressas em cada combinação entre modelo (eixo das ordenadas) e bloco (eixo das 

abscissas) indicam as diferenças entre os AICs entre os modelos testados e o melhor modelo 

selecionado para cada um dos blocos de apresentação das sequências. Os modelos relacionam 

séries de valores de entropia (em múltiplas ordens) a valores de tempo de reação, seguindo 

uma função sigmóide. O melhor modelo (que tem o menor AIC entre os modelos testados) 

foi representado como distância zero (resultando, portanto, em delta AIC zero), representado 

com a cor vermelho-escura. Os modelos com distância menor ou igual a 2 têm o mesmo 

poder explanatório que o melhor modelo – todos estes estão sinalizados com o símbolo “o”. 
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Para as sessões com treinamento imaginativo, durante os blocos de execução 

imaginativa envolvendo as sequências variadas (blocos 3 a 9), os modelos H0 (apenas 

bloco 3), H1 (blocos 2 e 9) e H2 (blocos 5 a 8) mostraram-se os melhores descritores.  

Já para as sessões com treinamento real, durante os blocos de execução real 

envolvendo as sequências variadas (blocos 3 a 9), os modelos H2 (apenas bloco 3), 

H3 (apenas blocos 4), H4 (blocos 5 a 8) e H5 (bloco 9) mostraram-se os melhores 

descritores.  

Na etapa de teste real (bloco 10), as sessões em que foi dado treinamento 

imaginativo tiveram seu desempenho melhor previsto pelo modelo H2 enquanto as 

sessões com treinamento real tiveram seu desempenho melhor previsto pelo modelo 

H5. Essas duas ordens de entropia, por representarem bem o desempenho no bloco de 

teste real, serão usadas, mais adiante, para apresentar os dados de tempo de reação em 

função da entropia ao longo dos blocos (Figuras 6 e 7) e para avaliar a equivalência 

entre os treinamento imaginativo e real para teste com execução real (Figura 9). 

Na etapa de teste imaginativo (bloco 12), os melhores modelos explicativos do 

desempenho nas sessões com treinamento imaginativo e real foram respectivamente 

H1 e H0.  

 

(2) Tempos de reação em função da entropia ao longo dos blocos 

A série completa de dados, incluindo todos os blocos das sessões com 

treinamento real e imaginativo está apresentada nas Figuras 6 e 7. Esta representação 

do desempenho na tarefa em função da entropia das sequências, permite avaliar 

diversos aspectos relacionados ao controle do experimento, às características da 

execução real e imaginativa, às diferenças entre as dinâmicas de aprendizagem de 
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sequência nas duas estratégias de treinamento e à flexibilização do conhecimento 

sobre sequências para diferentes contextos.  
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Figura 6 – Tempo de reação em função da entropia H2 da sequência ao longo dos 

blocos 1 a 13 (expressos como B1 – B13, no título de cada gráfico). As linhas verticais verde 

e vermelha representam o valor de “x50” do ajuste. A sessões em que os voluntários foram 

expostos à sequência entre os blocos 3 a 9 por treino imaginativo estão marcadas em 

vermelho; já aquelas relativas a treinamento real estão marcadas em verde. Os tempos de 

reação de execução real são representados pelos pontos vermelhos e verdes nos blocos 1, 10 e 

11, além dos pontos verdes dos blocos 2 a 9; os tempos de reação de execução imaginativa 

são representados pelos pontos vermelhos dos blocos 2 a 9, e pontos vermelhos e verdes nos 

blocos 12 e 13. **Nos blocos 1, 2, 11 e 13, a sequência apresentada era sempre aleatória, o 

valor de entropia apresentado na abscissa corresponde a entropia da sequência ao qual o 

voluntário foi exposto na respectiva sessão. 
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Figura 7 – Tempo de reação em função da entropia H5 da sequência ao longo dos 

blocos 1 a 13 (mesma informação apresentada na Figura 6, mas incluindo entropia H5 ao 

invés de H2).  

 

Em relação ao controle do experimento, é possível observar na Figura 6 e 7 

que os tempos de reação da execução real de sequência aleatória no bloco 1 têm valor 

constante entre as sessões com treinamento real e imaginativo, independente da 

entropia da sequência de treinamento oferecida nos blocos seguintes; o mesmo 

comportamento é observável após a apresentação das sequências, por execução real, 

no bloco 11, e por execução imaginativa, no bloco 13. 

Em relação às características da execução real e imaginativa, é possível 

observar na Figura 6 e 7 que estão presentes os aspectos principais já notados nas 
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sessões 3 e 4 apresentados na Figura 4, como os maiores tempos de execução e 

maiores variabilidades nas respostas na execução imaginativa em relação a execução 

real. Por outro lado, é notável a redução, sutil, dos tempos de reação nas sequências 

de alta complexidade: ao final das primeiras sessões, o tempo de reação na execução 

real era de cerca de 450ms, e a média foi para 400ms (bloco 1, 10 e 11 nas curvas 

verde e vermelha, e blocos 2 a 9 na curva verde) nas sessões posteriores; e para a 

execução imaginativa, de 600ms para 425ms (blocos 2 a 9, na curva vermelha). As 

diferenças entre as sessões de treinamento real e imaginativo, quanto a seus tempos 

máximos e mínimos, e também a redução dos tempos máximos ao longo dos blocos 

de treinamento imaginativo podem ser observados com clareza na Figura 8 (blocos 3 

a 9), que apresenta os parâmetros do ajuste sigmóide em várias ordens. 

Sobre a dinâmica de aprendizagem de sequências é possível observar na 

Figura 6 e 7 que já há expressão da previsibilidade de sequência bastante simples no 

primeiro bloco em condição de treinamento real, dada pela variação dos tempos de 

reação em função da entropia das sequências (bloco 3, curva verde); o mesmo não 

ocorre para o treinamento imaginativo (bloco 3, curva vermelha).  Outro aspecto é a 

diferença nos valores de “x50”, que expressam limiares de ausência de previsão, 

observável no deslocamento horizontal das curvas ajustadas: o treinamento 

imaginativo tem limiares menores do que o treinamento real, i.e., o treinamento real 

permite prever sequências mais complexas (blocos 4 a 9, ao longo do treinamento 

com execuções de diferentes naturezas, e também no bloco 10, com execução real). 

Em relação à flexibilização do conhecimento sobre sequências para diferentes 

contextos foram realizados dois testes: do treinamento imaginativo para teste real 

(blocos 3 a 9 e bloco 10, curvas vermelhas na Figura 6 e 7) e do treinamento real para 

teste imaginativo (blocos 3 a 9 e bloco 12, curvas verdes na Figura 6 e 7). À primeira 
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vista, só há flexibilização do conhecimento sobre as sequências no primeiro caso, em 

que as diferenças entre as curvas vermelha (treinamento imaginativo e teste real) e 

verde (treinamento e teste com execução real) no bloco 10 são sutis (Figura 6 e 7, 

bloco 12 – curva vermelha), indicando que os voluntários se valeram do 

conhecimento sobre as sequências adquirido por treinamento imaginativo para a 

execução no bloco de teste real, desempenhando similarmente a tarefa em relação à 

condição de treinamento real. Já no bloco 12, diferentemente da condição de 

treinamento e teste com execução imaginativa (curva vermelha) em que a entropia 

das sequências se relaciona aos tempos de reação, o desempenho imaginativo das 

sequências treinadas por execução real é bastante variável e com fraca relação com 

entropia (Figura 6 e 7, bloco 12 – curva verde) – de fato, os modelos que captam a 

previsibilidade das sequências com ordens H1 a H7, H10 e H20 foram inferiores ao 

modelo ordem H0 (Figura 5, esquerda, bloco 12). Apesar disso, é pouco plausível que 

a razão para esse comportamento seja a baixa capacidade de flexibilização do 

conhecimento. É possível que a execução imaginativa demande um maior número de 

tentativas de desempenho durante a sessão para que os voluntários se engajem 

adequadamente na atividade – os voluntários, apesar de serem bastante treinados em 

execução imaginativa (em sessões anteriores), quando na condição de treinamento 

real, realizaram uma série longa de execução real da tarefa durante a sessão, e o 

primeiro momento com execução imaginativa na sessão foi no bloco 12 (teste 

imaginativo), o que parece ser insuficiente para expressão do conhecimento sobre as 

sequências. Por outro lado, nas condições em que o treinamento foi imaginativo, os 

voluntários puderam manter o engajamento necessário na imaginação, e, apesar de 

terem realizado dois blocos com execução real (blocos 10 e 11), ao retornar à 

execução imaginativa no bloco 12 (teste imaginativo), voltaram a expressar o 
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desempenho similar ao apresentado nos blocos de treinamento (Figura 6 e 7, bloco 12 

– curva vermelha). 

 

(3) Valores estimados dos parâmetros da sigmóide ao longo dos blocos 

Os parâmetros que definem a forma da curva sigmóide (ver Figura 3) podem 

ser usados para representar conjuntamente a variação dos tempos de reação para todas 

as sequências. Os valores estimados dos parâmetros “min”, “max” e “x50” dos 

modelos descritores da variabilidade dos tempos de reação nos blocos de treinamento 

com execução real ou execução imaginativa (blocos 3 a 9) e de teste com execução 

real posterior a esses blocos de treinamento (bloco 10) foram apresentados na Figura 

8. 
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Figura 8 – Variação nos parâmetros “min” (coluna da esquerda), “max” (coluna do 

centro) e “x50” (coluna da direita) do modelo sigmóide com ordens 1 (linha mais acima), 2, 
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3, 4 e 5 (linha mais abaixo) ao longo dos blocos de treinamento real ou imaginativo (blocos 3 

a 9) e de teste real (bloco 10) nas sessões com treinamento real (real) e imaginativo 

(vermelho).  

 

É possível observar na Figura 8 algumas das diferenças e igualdades entre os 

parâmetros das sigmóides ajustadas para entropia nas múltiplas ordens e o 

desempenho nas condições de execução real e imaginativa, tendências já visíveis 

Figuras 6 e 7. Nos blocos 3 a 9, os valores de “min” e “max” são maiores (com “max” 

tendendo a se igualar com maior quantidade de treinamento) e os valores de “x50” 

são menores na execução imaginativa do que na execução real. Adicionalmente, na 

execução real após o treinamento por execução real ou imaginativa, no bloco 10, os 

valores de “min” e “max” não diferem, e os valores de “x50” são menores para 

execução imaginativa do que na real (a análise formal para essa diferença foi 

apresentada a seguir). 

 

Tempo de reação: avaliação da equivalência entre os treinamentos imaginativo e 

real para teste com execução real 

O principal objetivo do trabalho envolveu avaliar qual a equivalência 

funcional entre os treinamentos real e imaginativo na aprendizagem de sequências. O 

desempenho (mostrado nas Figuras 6 e 7) e o valor de “x50” do ajuste para todos os 

voluntários conjuntamente (mostrado na Figura 8) no bloco 10 (teste real) sugerem 

que a capacidade de expressar conhecimento sobre a sequência é maior na condição 

com treinamento real do que na condição com treinamento imaginativo. Uma 

avaliação formal dessa equivalência foi feita pela comparação dos valores de “x50” 

dos voluntários em cada uma das condições de treinamento. De fato, essa 



 

 142

comparação, feita em um teste-T para amostras pareadas, revelou que o “x50” no 

bloco de teste real é maior após o treinamento real do que após treinamento 

imaginativo, tanto para entropia H2 (melhor modelo explicativo da variabilidade do 

desempenho no bloco 10 na condição de treinamento imaginativo) [F(1,4)=15.25, 

p=0.02] quanto para entropia H5 (melhor modelo explicativo da variabilidade do 

desempenho no bloco 10 na condição de treinamento real) [F(1,4)=20.80, p=0.01]. Os 

valores de “x50” do bloco 10 (teste real) de cada um dos voluntários treinados nas 

condições de execução real e imaginativa estão apresentados na Figura 9. Note que há 

uma grande variabilidade individual na capacidade de aprender a previsibilidade das 

sequências (também expressa nos dados brutos das Figuras 6 e 7), mas que há 

variação consistente com dos valores de “x50”, sempre menores após treinamento 

imaginativo em relação ao treinamento real. 

 

real H2 imag H2 real H5 imag H5

x5
0 

(b
its

)

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

 
Figura 9 – Os valores de “x50” do bloco 10 (teste real) de cada um dos voluntários 

treinados nas condições de execução real e imaginativa. Os valores de “x50” estão expressos 

para as medidas de entropia em ordem 2 (H2, esquerda) e ordem 5 (H5, direita). Cada uma 

das cores representa um dos voluntários. 
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Reconhecimento das sequências 

As medidas de reconhecimento, que consistem das (1) respostas de presença 

ou ausência de padrão diferente do aleatório e (2) declarações corretas ou incorretas 

da sequência fixa, se distribuíam de forma desigual entre as categorias “0” e “1”, com 

maiores frequências na categoria “1”. Apesar dessa baixa variabilidade, os modelos 

que se propõem a explicar esta variabilidade, testados nas regressões logísticas, 

tiveram sucesso em alguns casos. Foram usados como preditores das medidas de 

reconhecimento as entropias H2 e H5, que descreviam bem os dados de tempo de 

reação no bloco 10 (teste real). As frequências de respostas “0” e “1”, a frequência de 

acerto e p-valor dos modelos H2 e H5 e o valor de entropia usado pelo modelo como 

critério para as previsões estão representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Variabilidade, predição correta, p-valor e critério das regressões logísticas 

entre as medidas “relato de padrão diferente do aleatório” ou “declarações corretas da 

sequência fixa após treinamento real” e o preditor entropia (H2 ou H5). 

Medida de 
reconhecimento Preditor Condição 

treinamento 
Porcentagem 
de “0” e “1” 

Porcentagem 
de acerto p-valor Critério (bits) 

real  16%:84% 80.6% 0.04 4.5744 H2 imaginativo 22%:78% 74.1% 0.10 4.3942 
real  16%:84% 90.3% 0.03 7.6327 

relato de padrão 
diferente do 

aleatório H5 imaginativo 22%:78% 81.5% 0.22 7.0932 
real  19%:81% 87.5% 0.17 3.7473 H2 imaginativo 44%:56% 75% 0.06 2.9689 
real  19%:81% 93.8% 0.99 3.9423 

declarações 
corretas da 

sequência fixa H5 imaginativo 44%:56% 75% 0.06 3.0588 

 

Foi observado que, ao final do experimento, as sequências com baixa entropia 

são reconhecidas pelos voluntários, tanto submetidos a treinamento imaginativo 

quanto real (Tabela 3 e Figura 10).  Os valores de critério entre as condições de 

treinamento real e imaginativo não foram comparados formalmente, porém há uma 

consistência de critérios inferiores (expressos pelos valores de “x50” na Figura 10) na 

condição de treinamento imaginativo. Este é um indicativo de que os limiares de 
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entropia para a ausência de reconhecimento da sequência por treinamento real são 

maiores do que por treinamento imaginativo, i.e., sequências de entropia 

intermediária que são reconhecidas e declaradas corretamente mais frequentemente 

na condição de treinamento real do que na condição de treinamento imaginativo. 
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Figura 10 – Reconhecimento de algum padrão diferente do aleatório (acima) e 

declaração correta de sequências fixas (abaixo) em função da entropia H2 (esquerda) e H5 

(direita), para as condições de treinamento real (verde) e imaginativo (vermelho). O valor “1” 

indica reconhecimento de padrão diferente do aleatório / correta declaração da sequência fixa; 

o valor “0” indica ausência de reconhecimento de padrão diferente do aleatório / declaração 

da sequência fixa incorreta ou ausente.  
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Discussão 

De maneira global, o presente conjunto de resultados replica achados de 

melhora de habilidades motoras através de treinamento imaginativo. De fato, o 

desempenho por execução real em condição de treinamento imaginativo (Figura 6 e 

7, bloco 10, curva vermelha) difere em larga escala daquele observado em uma 

primeira exposição a estas condições (Figura 6 e 7, bloco 3, curva verde). Nessa 

comparação, o limiar de não previsão da tarefa (dado pelo valor de “x50”) 

apresentado pelos voluntários na condição sem treinamento (1.8 bits em H2, 1.9 bits 

em H5) é inferior ao observado após o treinamento imaginativo (3.0 bits em H2, 2.9 

bits em H5).  

No entanto, o conjunto de dados aqui apresentado permite ir além da 

avaliação apenas sobre aquisição de memória, oferecendo a possibilidade de discutir 

acerca do grau de similaridade dos processos de aquisição por meio dos treinamentos 

imaginativo e real. 

Em relação ao grau de similaridade funcional entre os treinamentos nas 

diferentes condições, o presente conjunto de resultados oferece uma evidência 

bastante clara de que o treinamento real é mais efetivo do que o imaginativo. Essa 

conclusão é possível a partir da observação de que, apesar de o desempenho no teste 

real, observado após treinamento nas duas condições ser o mesmo para sequências 

bastante simples (H2 e H5 menores do que 2 bits – ver bloco 10 das Figura 6, 7 e 8, 

com mesmo valor de “min”) ou bastante complexas (H2 maior do que 4 bits, H5 

maior do que 5 bits – ver bloco 10 das Figura 6, 7 e 8, com mesmo valor de “max”), 

há diferença para sequências de complexidade intermediária, que são desempenhadas 

de forma mais lenta na condição de treinamento imaginativo, o que está associado a 

limiares de não predição menores após treinamento imaginativo (ver bloco 10 das 
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Figura 6 e 7, e comparação dos “x50” na Figura 9). Mais ainda, o limiar de 

reconhecimento das sequências na condição de treinamento imaginativo é menor do 

que na condição de treinamento real (Figura 10), consistentemente com o observado 

para as medidas de tempo de reação. 

 

Capacidade de aprender habilidades por treino imaginativo 

O achado de que é possível a aquisição de habilidades motoras através de 

treinamento imaginativo favorece as interpretações de que há aprendizagem implícita 

apenas por processos “de-cima-para-baixo” e também de que há algum grau de 

flexibilidade do conhecimento implícito, de acordo com o descrito por Ishai (2010), 

Gentili e col. (2010) e Helene e Xavier (2006). Esses achados não são previstos pelo 

modelo que faz diferenciação entre os sistemas de memória, uma vez que a aquisição 

implícita é descrita como dependente de retroalimentação periférica “de-baixo-para-

cima” e que conhecimento tratado pelo sistema implícito seria totalmente inflexível, 

enquanto o conhecimento tratado pelo sistema explícito, por outro lado, seria muito 

flexível (Cohen, 1984).  

Passando de uma abordagem mais cognitiva para uma perspectiva 

neurofisiológica/neuroanatômica pode-se também apresentar outras explicações para 

essa eficiência do treino imaginativo na aprendizagem de sequências: há múltiplas 

evidências de que o padrão de atividade e o substrato neural são similares entre 

condições de imaginação e de execução real (Jeannerod, 2004; Gerargin e col., 2000; 

Miller e col., 2010). 
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O treinamento real é mais efetivo do que o treinamento imaginativo: aplicação 

da abordagem informacional 

O achado do presente estudo de que há melhora no desempenho após o 

treinamento imaginativo, mas que esta é inferior à observada após o treinamento real 

é similar ao achado descrito em uma série de estudos (Yágüez e col., 1998; Yue e 

Cole, 1992; Nyberg e col., 2006). Mais ainda, a proposta experimental aplicada aqui 

permite especular sobre as razões que levariam a encontrar desempenhos iguais após 

treinamento imaginativo e treinamento real: isso poderia se dar pela avaliação do 

desempenho dos voluntários em tarefas com complexidade em uma faixa não 

dinâmica de entropia (como o que foi encontrado aqui nas sequências muito simples 

ou muito complexas avaliadas). 

O estudo de Helene e Xavier (2006), que mostrou desempenho após 

treinamento real superior ao observado após treinamento real não poderia ser 

explicado dessa forma. Esse estudo não envolve uma tarefa com estrutura diretamente 

associados à probabilidades mensuráreis de ocorrência de eventos; é possível 

especular que estes efeitos tenham se dado como decorrência de um esforço maior 

dos voluntários na execução imaginativa do que na execução real, como foi aventado 

pelos autores (Helene e Xavier, 2006). No entanto, tratar desse aspecto envolve a 

aceitação de que a tarefa de treinamento imaginativo impõe um número maior de 

componentes a serem aprendidos. Isso levaria a um envolvimento maior dos 

voluntários em sua realização, que pode levar um melhor desempenho futuro nos 

vários componentes da tarefa, inclusive na tarefa de leitura. 
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Múltiplos componentes de uma habilidade implícita  

Vale aqui tratar de maneira mais detalhada sobre o aspecto dos componentes 

presentes em uma tarefa implícita e de como podemos entender seus efeitos. 

Qualquer tarefa, mesmo quando desempenhada apenas por execução real, é composta 

por diversos componentes. Um exemplo disso é o jogo de golfe, em que o jogador 

pode guiar seu desempenho por diferentes estratégias, (1) focalizando aspectos 

relacionados resultado/objetivo/produto da ação ou (2) focalizando aspectos 

relacionados aos ângulos do braço/mão/taco e forças aplicadas ao longo do tempo. 

Focalizar em cada um destes aspectos pode tornar a tarefa mais difícil ou fácil, 

mesmo mantendo a mesma complexidade. De fato, Wulf (2007) descreve que o 

desempenho e aprendizagem em múltiplos esportes, incluindo golfe, vôlei, basquete, 

ski, dardos e salto por treinamento focalizando aspectos relacionados 

resultado/objetivo/produto da ação (descrito como foco atencional externo) são 

superiores aos observados após treinamento focalizando aspectos relacionados aos 

ângulos do braço/mão/taco e forças aplicadas ao longo do tempo (descrito como foco 

atencional interno). A interpretação dos autores é a de que o foco atencional 

influencia no desempenho, e o “foco externo” (primeira estratégia) promove maior 

automatização das habilidades percepto-motoras. Uma interpretação diferente, 

associada à simplicidade das estratégias, foi apresentada por Poolton e col. (2007): a 

diferença no desempenho associada às estratégias seria resultado de uma carga 

reduzida de processamento de informação relativa à execução com “foco interno”. 

As descrições dadas por Wulf (2007) e Poolton e col. (2007) podem ser 

aplicadas ao contexto de aprendizagem de sequências na tarefa de tempo de reação 

serial por treinamentos real e imaginativo: pode-se entender que o treino imaginativo 

seja bastante similar à estratégia de foco interno. Isso porque a execução imaginativa 
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não envolve processamento preferencial dos resultados, uma vez que sequer há ação 

aparente; seria, então, um caso extremo da estratégia de foco interno. Nesse sentido, a 

execução imaginativa está associada a maior processamento de informações, 

associado à geração de imagens mentais dos dedos e de seus movimentos, além dos 

aspectos fundamentais da tarefa, dados pelas relações entre os elementos etc. De fato, 

a carga maior de processamento de informação está expressa nas medidas de tempos 

de reação: a execução imaginativa é mais lenta do que execução real (Figura 4, 

sessões 3 e 4). Seria possível estimar o quanto de carga adicional de processamento 

de informação está associado à execução imaginativa em relação à execução real? 

 

Estimativa do processamento adicional associado à imaginação 

Assumindo que há cargas de processamento de informação maiores ou 

menores em diferentes condições experimentais, estas têm o potencial de serem 

quantificadas, e isso poderia ser feito por meio de aspectos tratados no presente 

estudo. Uma estratégia plausível para isto seria usar a entropia informacional; nesse 

sentido, parece possível estimar qual a diferença entre as cargas de processamento de 

informação da execução real e imaginativa da tarefa de tempo de reação serial. Para 

tanto, deve-se assumir que o desempenho é consequência direta da carga de 

processamento de informação imposta, e, assim, parte desta estaria associada à 

realização da tarefa imaginativa e parte à realização da sequência em si. Assim, 

finalmente, seria possível tentar quantificar estas cargas em uma mesma escala de 

entropia informacional gerada para as sequências: isso pode ser realizado adequando 

o aumento do tempo de reação em função da presença da tarefa imaginativa como se 

este fosse consequência da carga de processamento de informação da sequência. 

Dessa forma, podemos avaliar, em relação à execução real, qual a carga de 
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processamento de informação adicional associada à tarefa de imaginar, oferecendo 

uma estimativa de quantificação do incremento desta carga de processamento de 

informação dada por um valor de entropia. A realização destes cálculos de subtração 

dos “x50” das condições após treinamento imaginativo e real nos leva ao seguinte 

resultado: H2=0.47 bits ou H5=0.63 bits (Figura 9 – curvas verde e vermelha); estes 

valores podem ser observados também na Figura 8 (terceira coluna), em que se nota, 

adicionalmente, que os valores de “x50” nos blocos de treinamento finais (blocos 6 a 

9) são próximos daqueles observados no bloco de teste real (bloco 10). Em resumo, o 

custo da realização da tarefa imaginativamente é equivalente à realização de uma 

sequência desta ordem de grandeza em bits. Obviamente, a aplicação desta estratégia 

não pode levar a crer que exista uma compatibilidade entre as tarefas com execução 

imaginativa e real que vá além da aplicação de um índice de complexidade obtido 

com base nas sequências para as execução real ou imaginativa da tarefa de tempo de 

reação serial envolvendo essas sequências. Em outras palavras, apesar dessa 

abordagem poder oferecer uma medida quantitativa da complexidade adicionada pelo 

treino imaginativo, esta é uma medida que não representa a natureza do desafio 

adicionado. 

No entanto, parecem poder ser possível a aplicação desse raciocínio para 

comparar as cargas de processamento associadas à tarefa principal e a tarefa 

secundária (no presente experimento, respectivamente a aprendizagem das sequências 

e a geração de imagens mentais correspondentes aos elementos das sequências). Essa 

característica de aumento da carga de processamento de informação, ou 

complexidade, dado pelo processamento de elementos não fundamentais para a 

execução da tarefa é também observável em condições envolvendo desvios 

atencionais, envolvendo uma tarefa adicional, concomitante. O experimento realizado 
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por Cohen e col. (1990) é um exemplo de abordagem experimental envolvendo a 

tarefa principal de tempo de reação serial incluindo uma tarefa secundária, a tarefa de 

contagem de tons. Os dados desse estudo foram analisados usando a abordagem 

informacional, e os resultados foram apresentados no Anexo F. Nessa abordagem, os 

resultados são bastante similares aos encontrados com treinamento imaginativo: na 

condição com desvio atencional em relação à execução única da tarefa de tempo de 

reação serial, os parâmetros “min” e “max” da função sigmóide têm valores mais 

altos e o parâmetro “x50”, que indica previsão das sequências, tem valor menor. 

Essas mesmas diferenças foram observadas na comparação entre o treinamento 

imaginativo em relação ao real: os valores altos de “min” e “max” e baixos de “x50” 

estão associados a uma execução mais custosa.  

Nesse sentido, pode-se defender que o treinamento imaginativo depende de 

uma série de elementos necessários para sua própria execução, que competem com a 

aprendizagem de sequências per se, sendo ele próprio uma tarefa concorrente ao 

aprendizado das sequências. Assim, ao desempenhar a tarefa imaginativa, recursos de 

capacidade limitada foram drenados para a imaginação da tarefa, restando poucos 

recursos atencionais para detectar a previsibilidade associada às sequências. Essa 

maior carga de processamento de informação da execução imaginativa estaria 

associada a outras observações: (1) uma avaliação global do desempenho nos 

primeiros blocos de treinamento no presente trabalho (Figura 6 e 7, blocos 3 e 4) 

evidencia que a aprendizagem por treinamento imaginativo é mais lenta do que por 

treinamento real (similarmente ao observado por Gentili e col., 2010) e (2) apesar de 

que os limiares de não predição (expressa pelos valores de “x50”) aumentam para as 

condições de treinamento real e imaginativa ao longo dos blocos de treinamento, o 

que é um indicativo de que as sequências estão sendo automatizadas 
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progressivamente, os limiares da condição imaginativa mantém-se inferiores aos da 

real (Figura 6, 7 e 9, blocos 3 a 9). 

 

Teoria da informação e processos cognitivos 

A variação nos tempos de reação na tarefa usada são tipicamente tratados 

como uma medida de memória implícita da sequência. Já a variação nos escores de 

reconhecimento são tipicamente tratados como uma medida de memória explícita da 

sequência. Assim, a ausência de reconhecimento e de predição (associada a tempos de 

reação altos) em sequências de entropia mais alta refere-se à capacidade limitada de 

processamento pelo sistema. A capacidade limitada para processar informações muito 

complexas (como, no presente experimento, sequência fixas muito longas, associadas 

a tempos de reação altos e ausência de reconhecimento do padrão) pode tanto ser 

associada às etapas iniciais da aprendizagem implícita (ver Shadmehr e Brashers-

Krug, 1997) como à capacidade limitada da memória operacional (ver Baddeley, 

1992). É possível que esses dois processos sejam sobrepostos e que tenham suas 

características fundamentais captadas pela abordagem da entropia informacional. A 

possibilidade de explicar as funções desses processos cognitivos pela entropia 

informacional parece expressar o modo de operação geral associado ao 

armazenamento e processamento de informações, sejam estes sistemas as memórias 

explícita, implícita ou operacional (ver Discussão dos Experimentos 1 e 2 - Acesso a 

previsibilidade como um princípio geral da cognição). 

A capacidade de responder sobre as características e sobre o grau de 

semelhança funcional das condições de treinamento; de oferecer insights sobre os 

sistemas envolvidos com a aprendizagem de sequências e sobre as demandas de 

processamento da execução imaginativa com base em abordagem psicofísica 
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envolvendo registros de tempo de reação e reconhecimento, mostram o grande poder 

da abordagem pela entropia informacional desses processos cognitivos.  
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Anexo A - Teoria da informação 

 

A teoria da informação é um ramo da matemática que estuda quantificação da 

informação. Essa teoria teve seus pilares estabelecidos por Claude Shannon (1948) 

que formalizou conceitos com aplicações na teoria da comunicação e estatística. A 

teoria da informação foi desenvolvida originalmente para compressão de dados, para 

transmissão e armazenamento destes. Porém, foi planejada para aplicação ampla, e 

têm sido usada em muitas outras áreas. 

A medida de entropia de Shannon é aproximadamente igual à da 

complexidade de Kolmogorov, que oferece uma explicação computacional bastante 

interessante, de que a complexidade de um objeto é dada pelo tamanho do menor 

programa de computador capaz de descrevê-lo. Por exemplo, o objeto 

11111111111111111111, que não parece aleatório, poderia ser descrito sucintamente 

por “for i=1:20 print 1” enquanto 10111000110001111000, que parece 

aleatório, não poderia ser descrito por um programa tão curto, pois precisa da 

descrição literal do objeto “print 10111000110001111000”.  

O presente texto foi elaborado com base no segundo capítulo do livro 

“Elements of Information Theory” (Cover TM e Thomas JA, 1991), que apresenta os 

conceitos fundamentais da teoria. Estes conceitos foram descritos nos moldes 

apresentados pelos autores deste livro, acrescentando exemplos e simplificações 

desenvolvidos pelo autor da tese ou publicados na fonte Wikipedia. Para facilitar a 

compreensão, os cálculos descritos neste anexo foram implementados em uma 

planilha do Excel, disponível em http://www.ib.usp.br/~rpavao/entropia.xls. 
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Entropia 

O conceito de informação é muito amplo para ser capturado por uma única 

definição. No entanto, para qualquer distribuição de probabilidades, é possível definir 

uma quantidade denominada “entropia” que tem muitas propriedades que estão de 

acordo com a noção intuitiva do que uma medida de informação deveria ser.  

Entropia é a medida de incerteza de uma variável aleatória, dada pela equação 

 , em que pi indica a probabilidade de evento da distribuição de 

probabilidades de uma variável aleatória discreta. No presente trabalho, usamos log 

base 2, e, assim, a entropia é expressa em bits. A entropia do lance de uma moeda 

honesta é 1 bit (  ;  ; 

 ). Note que 

entropia é uma função da distribuição da variável aleatória; não depende, portanto, 

dos valores assumidos por ela, refere-se apenas às suas probabilidades. 

Outra explicação possível para o conceito de entropia da distribuição de 

probabilidades (H) é a de que esta é uma média ponderada das entropias dos eventos 

dessa distribuição (hi). A entropia do evento i é dada por  ; no exemplo 

dos lances da moeda honesta a entropia dos eventos cara ou coroa era 1 bit, e a média 

ponderada (com probabilidade 0.5 para cada um dos eventos) também é de 1 bit. 

A Figura 1 apresenta as relações entre h, p*h e H em função dos valores de 

probabilidade de um evento binário (em que a variável aleatória inclui apenas os 

eventos 0 ou 1). O valor de entropia (H) é zero quando p=0 ou p=1, pois nessa 

condição não há incerteza; por outro lado, a incerteza é máxima quando p = 0.5 

(eventos equiprováveis), o que corresponde ao valor máximo da entropia. 
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Figura 1 – Relações entre h, p*h e H em função das probabilidades p de um evento 

binário. A entropia do evento (h) é dada por log(1/p); a entropia do evento ponderada pela sua 

probabilidade (p*h) é dada por p*log(1/p); a entropia da distribuição de probabilidades (H) é 

dada pela soma das entropias dos eventos ponderada pelas suas probabilidades. 

 

Uma estratégia bastante intuitiva para entender o conceito de entropia é 

através da aplicação da codificação ótima de mensagens. Um determinado 

codificador foi projetado para receber como entradas séries de eventos A, B, C e D e 

responder como saídas séries de 0 ou 1.  

Se os eventos A, B, C e D são equiprováveis nas mensagens (p = 0.25 cada), a 

codificação ótima para cada evento deve conter 2 bits (11, 10, 01 e 00, 

respectivamente), conforme descrito pela fórmula de entropia do evento (h). A 

entropia das mensagens, dada pela fórmula de entropia da distribuição de 

probabilidades (H), também tem o valor de 2 bits, que representa o tamanho médio 

por evento descrito. 
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Se os eventos A, B, C e D são apresentados com as probabilidades 0.5, 0.25, 

0.125 e 0.125, respectivamente, a codificação ótima para os eventos deve conter 1, 2, 

3 e 3 bits (1, 01, 001 e 000, respectivamente) conforme descrito pela fórmula de 

entropia do evento (h). A entropia das mensagens dada pela fórmula de entropia da 

distribuição de probabilidades (H), tem o valor de 1.75 bits, que representa o tamanho 

médio por evento descrito. 

Note que nesse contexto de codificação ótima de mensagens, a entropia H é 

uma medida da quantidade de informação requerida, na média, para descrever a 

variável aleatória. 

 

Notas sobre entropia 

Além do log base 2, que expressa entropia em bits, outras bases poderiam ser 

usadas, como 3, 4, 5, 6, 7, 10 ou e, e a entropia seria expressa em trits, quarts, quints, 

sexts, septs, dits ou nats, respectivamente. A troca de base pode ser feita por 

. 

A convenção 0*log0 = 0 é usada na teoria da informação; essa convenção é 

facilmente justificada por continuidade, uma vez que x*log(x) tende a zero quando x 

tende a zero (ver Figura 1). Assim, a adição de termos com probabilidade zero não 

muda a entropia. 

Os valores de entropia (H e h) são sempre maiores ou iguais a zero. A prova 

disso é que 0 ≤ pi ≤ 1, o que implica em log(1/pi) ≥ 0. 

 

Entropia conjunta, entropia condicional e informação mútua 

A teoria da informação é também capaz de lidar com um par de variáveis 

aleatórias. É capaz de quantificar, por exemplo, a quantidade informação associada às 
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variáveis aleatórias conjuntamente (a entropia conjunta, H(X;Y) ), a quantidade de 

informação de uma variável aleatória dado que outra variável aleatória é conhecida (a 

entropia condicional, H(X|Y) ) e também a quantidade de informação que uma 

variável aleatória contém acerca da outra (informação mútua, I(X;Y) ). As relações 

entre essas medidas são expressas no diagrama da Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Relações entre entropia e informação mútua. 

 

A entropia conjunta é dada por . Essa 

definição não é realmente nova, pois (X,Y) pode ser considerada uma variável 

aleatória única, com uma distribuição probabilística de eventos xi e yi concatenados, 

na forma xi&yi. Dessa forma, a equação da entropia para uma variável aleatória pode 

ser usada para quantificação da entropia conjunta, 

. 

A entropia relativa é dada por  . Uma 

estratégia simples de cálculo é  , em que os valores 

H(X,Y) e H(Y) podem ser calculados pela equação da entropia para uma variável 

aleatória. Note que H(X|Y) geralmente difere de H(Y|X); no entanto, há a propriedade 
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  , uma forma de obter a informação mútua entre 

as distribuições.  

A informação mútua é dada por  . Uma 

estratégia simples de cálculo é  , em que os 

valores H(X), H(Y) e H(X,Y) podem ser calculados pela equação da entropia para uma 

variável aleatória. 

 

Distância 

A distância de Kullback–Leibler, também chamada de entropia relativa, é uma 

medida da distância entre duas distribuições de probabilidade. A distância de 

Kullback–Leibler   

é uma medida da ineficiência dada por assumir que a distribuição de probabilidades q 

sendo que a verdadeira distribuição é p. Nessa equação, pi e qi indicam as 

probabilidades do evento  i de uma variável aleatória discreta nas distribuições de 

probabilidade p e q. A aplicação na codificação ótima de mensagens, seguindo a 

mesma estratégia apresentada previamente, também facilita o entendimento do 

conceito de distância.  

Se o codificador fosse planejado para tratar os eventos A, B, C e D nas 

mensagens, como se fossem equiprováveis (qi = 0.25 cada), a codificação para cada 

evento teria 2 bits (11, 10, 01 e 00, respectivamente), conforme descrito pela fórmula 

de entropia do evento ( h(q) ). A entropia esperada das mensagens ( H(q) ), dada pela 

fórmula de entropia da distribuição de probabilidades q, também tem o valor de 2 

bits, que representa o tamanho médio esperado por evento descrito. No entanto, a 

distribuição verdadeira dos eventos A, B, C e D é de pi = 0.5, 0.25, 0.125 e 0.125, 
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respectivamente, e a codificação ótima para os eventos envolveria h(pi) = 1, 2, 3 e 3 

bits (1, 01, 001 e 000, respectivamente); definindo, então, que a entropia das 

mensagens verdadeira é de H(p) = 1.75 bits. No entanto, a aplicação da codificação 

para distribuição q, com h(qi) = 2 bits para cada evento para a distribuição p resulta 

em ineficiência (i.e. gasto adicional de bits) para os eventos A, B, C e D de log(pi/qi) 

= 1 , 0, −1 e −1 bit, respectivamente (note que ineficiência de −1 bit representa 

economia de 1 bit). As ineficiências ponderadas pelas probabilidades verdadeiras dos 

eventos resulta em pi*log(pi/qi) = 0.5, 0, −0.125 e −0.125 bit, respectivamente. A 

ineficiência média por evento descrito pela codificação para distribuição q para 

distribuição verdadeira p é de D(p||q) = 0.25 bit. Nesse caso, a D(p||q) observada foi 

igual à diferença entre H(p) e H(q), porém essa relação é encontrada apenas em 

alguns casos. 

Outras relações são encontradas com outras distribuições, como no exemplo 

em que os eventos A, B, C, D têm distribuição esperada dada por qi = 0.5, 0.25, 0.125 

e 0.125 ( h(qi) = 1, 2, 3 e 3 bits e H(q) = 1.75 bits ) e distribuição verdadeira dada por 

pi = 0.125, 0.125, 0.25 e 0.5 ( h(pi) = 3, 3, 2 e 1 bits e H(p) = 1.75 bits ). Nesse caso, 

a ineficiência para os eventos seria de log(pi/qi) = −2 , −1, 1 e 2 bits, e as ineficiências 

ponderadas pelas probabilidades verdadeiras seriam pi*log(pi/qi) = −0.25, −0.125, 

0.25 e 1 bit, respectivamente. Assim, a ineficiência média por evento descrito pela 

codificação para distribuição q para distribuição verdadeira p seria de D(p||q) = 0.875 

bit. 

Assim, se a verdadeira distribuição de uma variável aleatória fosse conhecida, 

seria possível construir um código com descrição média de tamanho H(p). Se, no 

entanto, fosse usado um código para uma distribuição q, seriam necessários 

H(p)+D(p||q) bits, na média, para descrever a variável aleatória. Essa quantidade de 
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informação é denominada entropia cruzada, que consiste do número médio de bits 

para identificar um evento de uma distribuição verdadeira p usando um esquema de 

codificação baseado na distribuição q: . 

Note que a notação de entropia cruzada é a mesma da entropia conjunta; os conceitos, 

entretanto, são distintos. 

A Figura 3 apresenta diferentes distribuições probabilísticas de trinta eventos,  

a ineficiência ponderada associada a cada evento ( pi*log(pi/qi) ) e a soma destas, que 

consiste na distância de Kullback–Leibler ( D(p||q) ). Note que os valores de 

ineficiência ponderada maiores do que zero correspondem a eventos que ocorrem na 

distribuição verdadeira com maior probabilidade do que na distribuição esperada. Já 

eventos com ineficiência ponderada menor do que zero (i.e., eventos com codificação 

mais econômica do que a codificação ótima) são eventos que ocorrem na distribuição 

verdadeira com menor probabilidade do que na distribuição esperada; por serem 

pouco frequentes na distribuição verdadeira, sua ineficiência (negativa), quando 

ponderada pelo pi baixo tem importância reduzida na definição do valor de distância 

final – essa propriedade garante que os valores de distância nunca sejam negativos. 

Finalmente, os eventos com mesma probabilidade nas distribuições esperada e 

verdadeira estão associados a ineficiência igual a zero. 
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 Figura 3 – Distâncias de Kullback-Leibler entre diferentes distribuições de 

probabilidade de trinta eventos discretos. As curvas ajustadas foram inseridas apenas para 

facilitar a visualização das distribuições. 

 

Notas sobre distância 

As convenções 0*log(0/q) = 0 e p*log(p/0) = ∞ são usadas na teoria da 

informação; essas convenções são justificadas por continuidade. Nos casos em que se 

deseja diferenciar entre as distâncias D(p||q1) e D(p||q2) que envolvem distribuições 

q1 e q2 que não apresentam alguns dos eventos presentes na distribuição p, uma 

possibilidade é modificar sutilmente as distribuições, definindo uma probabilidade 

irrisória mínima para os eventos. Esse procedimento foi aplicado aos valores de 

probabilidade das distribuições apresentadas na Figura 3, cujos valores originais 

variavam entre 0 e 0.19, e os usados para os cálculos variavam entre 0.01 e 0.14 (com 
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a aplicação desse procedimento D(p||q1) = D(p||q2) = 0.70 bits e D(p||q3) = 1.83 bits; 

sem a aplicação, D(p||q1) = D(p||q2) = D(p||q3) = ∞). 

Os valores de D(p||q) são sempre maiores que zero (se as distribuições p e q 

são diferentes) ou iguais a zero (se as distribuições p e q são iguais). 

Apesar do nome, a distância de Kullback-Leibler não é propriamente uma 

distância entre as distribuições, uma vez que ela não é simétrica e não satisfaz a 

desigualdade triangular, da geometria euclidiana. Essa característica está representada 

na Figura 3, em que os valores das probabilidades são os mesmos (porém referentes a 

eventos diferentes): D(p||q1) = D(p||q2) = 0.70 bits, e D(q1||q2) =D(p||q3) = 1.83 

bits. Além disso, em geral o valor de D(p||q) é diferente do valor de D(q||p). 
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Anexo B – Cálculo da entropia informacional 

 

A entropia das sequências pode ser calculada usando a entropia conjunta, 

; 

em que N se refere à ordem dessa entropia, i.e, à quantidade de elementos anteriores 

considerados na definição das distribuições de probabilidade conjunta. 

Assim, para ordem zero, é considerada apenas uma variável aleatória 

“elemento atual” (Xi), e a entropia de ordem zero seria dada por 

. 

Já para ordem 1, são consideradas duas variáveis aleatórias, “elemento atual” 

(Xi) e “elemento anterior” (Xi-1), e a entropia de ordem 1 seria dada por 

. 

Como apresentado na descrição de entropia conjunta no Anexo A, uma forma 

mais simples de cálculo é considerar uma variável aleatória única, com uma 

distribuição probabilística de eventos de Xi, Xi-1, ... , Xi-n concatenados. E, assim, a 

equação da entropia para uma variável aleatória pode ser aplicada. 

Essa estratégia simples foi a usada efetivamente para cálculo das entropias; 

assim, foram calculadas as probabilidades dos eventos nas ordens 0, 1, ..., N dadas 

por “Xi”, “Xi,&Xi-1”, ... , “Xi,&Xi-1&...&Xi-n”, e, em seguida, foi aplicada a equação de 

entropia para uma variável aleatória ,  . O log é base 2. 
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Exemplos de cálculo de entropia: Experimento 1a 

O Experimento 1a evolveu seis sequências: FMB, FB, FA, PB, PA e RND. A 

seguir, serão apresentados os cálculos das entropias de cada uma dessas seis 

sequências. 

 

FMB 
2143 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
4 eventos: 14, 21, 32, 43; p = 1/4 = 0.25 
H1 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 2 
4 eventos: 143, 214, 321, 432; p = 1/4 = 0.25 
H2 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 3 
4 eventos: 1432, 2143, 3214, 4321; p = 1/4 = 0.25 
H3 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 4 
4 eventos: 14321, 21432, 32143, 43214; p = 1/4 = 0.25 
H4 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 5 
4 eventos: 143214, 214321, 321432, 432143; p = 1/4 = 0.25 
H5 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 6 a 20 
O número de eventos é sempre 4, com p=0.25 cada; a entropia nessas ordens é 

sempre 2 bits. 
 

FB 
21213434 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
4 eventos: 12, 13, 42, 43; p = 1/8 = 0.125  
2 eventos: 21, 34; p = 2/8 = 0.25 
H1 = 4 * 0.125*log(1/0.125) +  2 * 0.25*log(1/0.25) = 2.5 bits 

Ordem 2 
8 eventos: 121, 134, 212, 213, 342, 343, 421, 434; p = 1/8 = 0.125  
H2 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 3 
8 eventos: 1213, 1343, 2121, 2134, 3421, 3434, 4212, 4342;  p = 1/8 = 0.125 
H3 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 
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Ordem 4 
8 eventos: 12134, 13434, 21213, 21343, 34212, 34342, 42121, 43421;  p = 1/8 

= 0.125 
H4 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 5 
8 eventos: 121343, 134342, 212134, 213434, 342121, 343421, 421213, 

434212;  p =  1/8 = 0.125 
H5 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 6 a 20 
O número de eventos é sempre 8, com p=0.125 cada; a entropia nessas ordens 

é sempre 3 bits. 
 

FA 
21432341 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
8 eventos: 12, 14, 21, 23, 32, 34, 41, 43; p = 1/8 = 0.125 
H1 =8 * 0.125*log(1/0.125) = 2.5 bits 

Ordem 2 
8 eventos: 121, 143, 214, 234, 323, 341, 412, 432; p = 1/8 = 0.125 
H2 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 3 
8 eventos: 1214, 1432, 2143, 2341, 3234, 3412, 4121, 4323; p = 1/8 = 0.125 
H3 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 4 
8 eventos: 12143, 14323, 21432, 23412, 32341, 34121, 41214, 43234; p = 1/8 

= 0.125 
H4 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 5 
8 eventos: 121432, 143234, 214323, 234121, 323412, 341214, 412143, 

432341; p = 1/8 = 0.125 
H5 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 

Ordem 6 a 20 
O número de eventos é sempre 8, com p=0.125 cada; a entropia nessas ordens 

é sempre 3 bits. 
 

PB 
‘1>2 ou 1>3’, ‘2>1’, ‘3>4’ e ‘4>2 ou 4>3’ 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
4 eventos: 12, 13, 42, 43; p = 1/8 = 0.125  
2 eventos: 21, 34; p = 2/8 = 0.25 
H1 = 4 * 0.125*log(1/0.125) +  2 * 0.25*log(1/0.25) = 2.5 bits 

Ordem 2 
8 eventos: 121, 134, 212, 213, 342, 343, 421, 434; p = 1/8 = 0.125 
H2 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 3 bits 
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Ordem 3 
8 eventos: 1212, 1213, 1342, 1343, 4212, 4213, 4342, 4343; p = 1/16 = 

0.0625 
4 eventos: 2121, 2134, 3421, 3434; p = 2/16 =0.125 
H3 = 8 * 0. 0625*log(1/0.0625) +  4 * 0.125*log(1/0.125) = 3.5 bits 

Ordem 4 
16 eventos: 12121, 12134, 13421, 13434, 21212, 21213, 21342, 21343, 

34212, 34213, 34342, 34343, 42121, 42134, 43421, 43434; p = 1/16 = 0.0625 
H4 = 16 * 0.0625*log(1/0.0625) = 4 bits 

Ordem 5 
16 eventos: 121212, 121213, 121342, 121343, 134212, 134213, 134342, 

134343, 421212, 421213, 421342, 421343, 434212, 434213, 434342, 434343; p = 
1/32 = 0.03125 

8 eventos: 212121, 212134, 213421, 213434, 342121, 342134, 343421, 
343434; p = 2/32 = 0.0625 

H5 = 16 * 0.03125*log(1/0.03125) + 8 * 0.0625*log(1/0.0625) = 4.5 bits 
Ordem 6 a 20 

O valor da entropia na ordem X pode ser calculado pelo valor da entropia na 
ordem X-1 adicionando 0.5 bit. 

 
PA 
‘1>2 ou 1>3’, ‘2>3 ou 2>4’, ‘3>2 ou 3>4’ e ‘4>2 ou 4>3’ 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
8 eventos: 12, 14, 21, 23, 32, 34, 41, 43; p = 1/8 = 0.125  
H1 = 8 * 0.125*log(1/0.125) = 2.5 bits 

Ordem 2 
16 eventos: 123, 124, 142, 143, 212, 213, 232, 234, 323, 324, 342, 343, 412, 

413, 432, 434; p = 1/16 = 0.0625  
H2 = 16 * 0.0625*log(1/0.0625) = 4 bits 

Ordem 3 
32 eventos: 1232, 1234, 1242, 1243, 1423, 1424, 1432, 1434, 2123, 2124, 

2132, 2134, 2323, 2324, 2342, 2343, 3232, 3234, 3242, 3243, 3423, 3424, 3432, 
3434, 4123, 4124, 4132, 4134, 4323, 4324, 4342, 4343; p = 1/32 = 0.03125  

H3 = 32 * 0.03125*log(1/0.03125) = 5 bits 
Ordem 4 

64 eventos: 12323, 12324, 12342, 12343, 12423, 12424, 12432, 12434, 14232, 14234, 14242, 14243, 14323, 14324, 14342, 14343, 21232, 
21234, 21242, 21243, 21323, 21324, 21342, 21343, 23232, 23234, 23242, 23243, 23423, 23424, 23432, 23434, 32323, 32324, 32342, 32343, 32423, 32424, 32432, 32434, 
34232, 34234, 34242, 34243, 34323, 34324, 34342, 34343, 41232, 41234, 41242, 41243, 41323, 41324, 41342, 41343, 43232, 43234, 43242, 43243, 43423, 43424, 43432, 

43434; p = 1/64 = 0.015625 
H4 = 64 * 0.015625*log(1/0.015625) = 6 bits 

Ordem 5 
128 eventos: 123232, 123234, 123242, 123243, 123423, 123424, 123432, 123434, 124232, 124234, 124242, 124243, 124323, 124324, 124342, 

124343, 142323, 142324, 142342, 142343, 142423, 142424, 142432, 142434, 143232, 143234, 143242, 143243, 143423, 143424, 143432, 143434, 212323, 212324, 
212342, 212343, 212423, 212424, 212432, 212434, 213232, 213234, 213242, 213243, 213423, 213424, 213432, 213434, 232323, 232324, 232342, 232343, 232423, 
232424, 232432, 232434, 234232, 234234, 234242, 234243, 234323, 234324, 234342, 234343, 323232, 323234, 323242, 323243, 323423, 323424, 323432, 323434, 
324232, 324234, 324242, 324243, 324323, 324324, 324342, 324343, 342323, 342324, 342342, 342343, 342423, 342424, 342432, 342434, 343232, 343234, 343242, 
343243, 343423, 343424, 343432, 343434, 412323, 412324, 412342, 412343, 412423, 412424, 412432, 412434, 413232, 413234, 413242, 413243, 413423, 413424, 

413432, 413434, 432323, 432324, 432342, 432343, 432423, 432424, 432432, 432434, 434232, 434234, 434242, 434243, 434323, 434324, 434342, 434343; p = 
1/128 = 0.0078125 

H5 =128 * 0.0078125*log(1/0.0078125) = 7 bits 
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Ordem 6 a 20 
O valor da entropia na ordem X pode ser calculado pelo valor da entropia na 

ordem X-1 adicionando 1 bit. 
 

RND 
‘1>2, 1>3 ou 1>4’, ‘2>1, 2>3 ou 2>4’, ‘3>1, 3>2 ou 3>4’ e ‘4>1, 4>2 ou 4>3’ 
Ordem 0 

4 eventos: 1, 2, 3, 4; p = 1/4 = 0.25 
H0 = 4 * 0.25*log(1/0.25) = 2 bits 

Ordem 1 
12 eventos: 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43; p = 1/12 = 0.0833  
H1 = 12 * 0.0833  *log(1/0.0833) = 3.5849625 bits 

Ordem 2 
36 eventos: 121, 123, 124, 131, 132, 134, 141, 142, 143, 212, 213, 214, 231, 

232, 234, 241, 242, 243, 312, 313, 314, 321, 323, 324, 341, 342, 343, 412, 413, 414, 
421, 423, 424, 431, 432, 434; p = 1/36 = 0.0278  

H2 = 36 * 0.0278*log(1/0.0278) = 5.1699250 bits 
Ordem 3 

108 eventos: 121, 123, 1212, 1213, 1214, 1231, 1232, 1234, 1241, 1242, 1243, 1312, 1313, 1314, 1321, 1323, 1324, 1341, 1342, 1343, 1412, 
1413, 1414, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1434, 2121, 2123, 2124, 2131, 2132, 2134, 2141, 2142, 2143, 2312, 2313, 2314, 2321, 2323, 2324, 2341, 2342, 2343, 2412, 
2413, 2414, 2421, 2423, 2424, 2431, 2432, 2434, 3121, 3123, 3124, 3131, 3132, 3134, 3141, 3142, 3143, 3212, 3213, 3214, 3231, 3232, 3234, 3241, 3242, 3243, 3412, 
3413, 3414, 3421, 3423, 3424, 3431, 3432, 3434, 4121, 4123, 4124, 4131, 4132, 4134, 4141, 4142, 4143, 4212, 4213, 4214, 4231, 4232, 4234, 4241, 4242, 4243, 4312, 

4313, 4314, 4321, 4323, 4324, 4341, 4342, 4343; p = 1/108 = 0.009259  
H3 = 108 * 0.009259*log(1/0.009259) = 6.7548875 bits 

Ordem 4 
324 eventos: 12121, 12123, 12124, 12131, 12132, 12134, 12141, 12142, 12143, 12312, 12313, 12314, 12321, 12323, 12324, 12341, 12342, 

12343, 12412, 12413, 12414, 12421, 12423, 12424, 12431, 12432, 12434, 13121, 13123, 13124, 13131, 13132, 13134, 13141, 13142, 13143, 13212, 13213, 13214, 13231, 
13232, 13234, 13241, 13242, 13243, 13412, 13413, 13414, 13421, 13423, 13424, 13431, 13432, 13434, 14121, 14123, 14124, 14131, 14132, 14134, 14141, 14142, 14143, 
14212, 14213, 14214, 14231, 14232, 14234, 14241, 14242, 14243, 14312, 14313, 14314, 14321, 14323, 14324, 14341, 14342, 14343, 21212, 21213, 21214, 21231, 21232, 
21234, 21241, 21242, 21243, 21312, 21313, 21314, 21321, 21323, 21324, 21341, 21342, 21343, 21412, 21413, 21414, 21421, 21423, 21424, 21431, 21432, 21434, 23121, 
23123, 23124, 23131, 23132, 23134, 23141, 23142, 23143, 23212, 23213, 23214, 23231, 23232, 23234, 23241, 23242, 23243, 23412, 23413, 23414, 23421, 23423, 23424, 
23431, 23432, 23434, 24121, 24123, 24124, 24131, 24132, 24134, 24141, 24142, 24143, 24212, 24213, 24214, 24231, 24232, 24234, 24241, 24242, 24243, 24312, 24313, 
24314, 24321, 24323, 24324, 24341, 24342, 24343, 31212, 31213, 31214, 31231, 31232, 31234, 31241, 31242, 31243, 31312, 31313, 31314, 31321, 31323, 31324, 31341, 
31342, 31343, 31412, 31413, 31414, 31421, 31423, 31424, 31431, 31432, 31434, 32121, 32123, 32124, 32131, 32132, 32134, 32141, 32142, 32143, 32312, 32313, 32314, 
32321, 32323, 32324, 32341, 32342, 32343, 32412, 32413, 32414, 32421, 32423, 32424, 32431, 32432, 32434, 34121, 34123, 34124, 34131, 34132, 34134, 34141, 34142, 
34143, 34212, 34213, 34214, 34231, 34232, 34234, 34241, 34242, 34243, 34312, 34313, 34314, 34321, 34323, 34324, 34341, 34342, 34343, 41212, 41213, 41214, 41231, 
41232, 41234, 41241, 41242, 41243, 41312, 41313, 41314, 41321, 41323, 41324, 41341, 41342, 41343, 41412, 41413, 41414, 41421, 41423, 41424, 41431, 41432, 41434, 
42121, 42123, 42124, 42131, 42132, 42134, 42141, 42142, 42143, 42312, 42313, 42314, 42321, 42323, 42324, 42341, 42342, 42343, 42412, 42413, 42414, 42421, 42423, 
42424, 42431, 42432, 42434, 43121, 43123, 43124, 43131, 43132, 43134, 43141, 43142, 43143, 43212, 43213, 43214, 43231, 43232, 43234, 43241, 43242, 43243, 43412, 

43413, 43414, 43421, 43423, 43424, 43431, 43432, 43434; p = 1/324 = 0.00308642  
H3 = 324 * 0.00308642*log(1/0.00308642) = 8.3398500 bits 

Ordem 4 
972 eventos: 121212, 121312, 121412, 123212, 123412, 124212, 124312, 131212, 131312, 131412, 132312, 132412, 134212, 134312, 141212, 

141312, 141412, 142312, 142412, 143212, 143412, 212312, 212412, 213212, 213412, 214212, 214312, 231212, 231312, 231412, 232312, 232412, 234212, 234312, 
241212, 241312, 241412, 242312, 242412, 243212, 243412, 312312, 312412, 313212, 313412, 314212, 314312, 321212, 321312, 321412, 323212, 323412, 324212, 
324312, 341212, 341312, 341412, 342312, 342412, 343212, 343412, 412312, 412412, 413212, 413412, 414212, 414312, 421212, 421312, 421412, 423212, 423412, 
424212, 424312, 431212, 431312, 431412, 432312, 432412, 434212, 434312, 121321, 121421, 123121, 123421, 124121, 124321, 131321, 131421, 132121, 132321, 
132421, 134121, 134321, 141321, 141421, 142121, 142321, 142421, 143121, 143421, 212121, 212321, 212421, 213121, 213421, 214121, 214321, 231321, 231421, 
232121, 232321, 232421, 234121, 234321, 241321, 241421, 242121, 242321, 242421, 243121, 243421, 312121, 312321, 312421, 313121, 313421, 314121, 314321, 
321321, 321421, 323121, 323421, 324121, 324321, 341321, 341421, 342121, 342321, 342421, 343121, 343421, 412121, 412321, 412421, 413121, 413421, 414121, 
414321, 421321, 421421, 423121, 423421, 424121, 424321, 431321, 431421, 432121, 432321, 432421, 434121, 434321, 121231, 121431, 123131, 123231, 123431, 
124131, 124231, 131231, 131431, 132131, 132431, 134131, 134231, 141231, 141431, 142131, 142431, 143131, 143231, 143431, 212131, 212431, 213131, 213231, 
213431, 214131, 214231, 231231, 231431, 232131, 232431, 234131, 234231, 241231, 241431, 242131, 242431, 243131, 243231, 243431, 312131, 312431, 313131, 
313231, 313431, 314131, 314231, 321231, 321431, 323131, 323231, 323431, 324131, 324231, 341231, 341431, 342131, 342431, 343131, 343231, 343431, 412131, 
412431, 413131, 413231, 413431, 414131, 414231, 421231, 421431, 423131, 423231, 423431, 424131, 424231, 431231, 431431, 432131, 432431, 434131, 434231, 
121241, 121341, 123141, 123241, 124141, 124241, 124341, 131241, 131341, 132141, 132341, 134141, 134241, 134341, 141241, 141341, 142141, 142341, 143141, 
143241, 212141, 212341, 213141, 213241, 214141, 214241, 214341, 231241, 231341, 232141, 232341, 234141, 234241, 234341, 241241, 241341, 242141, 242341, 
243141, 243241, 312141, 312341, 313141, 313241, 314141, 314241, 314341, 321241, 321341, 323141, 323241, 324141, 324241, 324341, 341241, 341341, 342141, 
342341, 343141, 343241, 412141, 412341, 413141, 413241, 414141, 414241, 414341, 421241, 421341, 423141, 423241, 424141, 424241, 424341, 431241, 431341, 
432141, 432341, 434141, 434241, 434341, 121213, 121313, 121413, 123213, 123413, 124213, 124313, 131213, 131313, 131413, 132313, 132413, 134213, 134313, 
141213, 141313, 141413, 142313, 142413, 143213, 143413, 212313, 212413, 213213, 213413, 214213, 214313, 231213, 231313, 231413, 232313, 232413, 234213, 
234313, 241213, 241313, 241413, 242313, 242413, 243213, 243413, 312313, 312413, 313213, 313413, 314213, 314313, 321213, 321313, 321413, 323213, 323413, 
324213, 324313, 341213, 341313, 341413, 342313, 342413, 343213, 343413, 412313, 412413, 413213, 413413, 414213, 414313, 421213, 421313, 421413, 423213, 
423413, 424213, 424313, 431213, 431313, 431413, 432313, 432413, 434213, 434313, 121323, 121423, 123123, 123423, 124123, 124323, 131323, 131423, 132123, 
132323, 132423, 134123, 134323, 141323, 141423, 142123, 142323, 142423, 143123, 143423, 212123, 212323, 212423, 213123, 213423, 214123, 214323, 231323, 
231423, 232123, 232323, 232423, 234123, 234323, 241323, 241423, 242123, 242323, 242423, 243123, 243423, 312123, 312323, 312423, 313123, 313423, 314123, 
314323, 321323, 321423, 323123, 323423, 324123, 324323, 341323, 341423, 342123, 342323, 342423, 343123, 343423, 412123, 412323, 412423, 413123, 413423, 
414123, 414323, 421323, 421423, 423123, 423423, 424123, 424323, 431323, 431423, 432123, 432323, 432423, 434123, 434323, 121232, 121432, 123132, 123232, 
123432, 124132, 124232, 131232, 131432, 132132, 132432, 134132, 134232, 141232, 141432, 142132, 142432, 143132, 143232, 143432, 212132, 212432, 213132, 
213232, 213432, 214132, 214232, 231232, 231432, 232132, 232432, 234132, 234232, 241232, 241432, 242132, 242432, 243132, 243232, 243432, 312132, 312432, 
313132, 313232, 313432, 314132, 314232, 321232, 321432, 323132, 323232, 323432, 324132, 324232, 341232, 341432, 342132, 342432, 343132, 343232, 343432, 
412132, 412432, 413132, 413232, 413432, 414132, 414232, 421232, 421432, 423132, 423232, 423432, 424132, 424232, 431232, 431432, 432132, 432432, 434132, 
434232, 121242, 121342, 123142, 123242, 124142, 124242, 124342, 131242, 131342, 132142, 132342, 134142, 134242, 134342, 141242, 141342, 142142, 142342, 
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143142, 143242, 212142, 212342, 213142, 213242, 214142, 214242, 214342, 231242, 231342, 232142, 232342, 234142, 234242, 234342, 241242, 241342, 242142, 
242342, 243142, 243242, 312142, 312342, 313142, 313242, 314142, 314242, 314342, 321242, 321342, 323142, 323242, 324142, 324242, 324342, 341242, 341342, 
342142, 342342, 343142, 343242, 412142, 412342, 413142, 413242, 414142, 414242, 414342, 421242, 421342, 423142, 423242, 424142, 424242, 424342, 431242, 
431342, 432142, 432342, 434142, 434242, 434342, 121214, 121314, 121414, 123214, 123414, 124214, 124314, 131214, 131314, 131414, 132314, 132414, 134214, 
134314, 141214, 141314, 141414, 142314, 142414, 143214, 143414, 212314, 212414, 213214, 213414, 214214, 214314, 231214, 231314, 231414, 232314, 232414, 
234214, 234314, 241214, 241314, 241414, 242314, 242414, 243214, 243414, 312314, 312414, 313214, 313414, 314214, 314314, 321214, 321314, 321414, 323214, 
323414, 324214, 324314, 341214, 341314, 341414, 342314, 342414, 343214, 343414, 412314, 412414, 413214, 413414, 414214, 414314, 421214, 421314, 421414, 
423214, 423414, 424214, 424314, 431214, 431314, 431414, 432314, 432414, 434214, 434314, 121324, 121424, 123124, 123424, 124124, 124324, 131324, 131424, 
132124, 132324, 132424, 134124, 134324, 141324, 141424, 142124, 142324, 142424, 143124, 143424, 212124, 212324, 212424, 213124, 213424, 214124, 214324, 
231324, 231424, 232124, 232324, 232424, 234124, 234324, 241324, 241424, 242124, 242324, 242424, 243124, 243424, 312124, 312324, 312424, 313124, 313424, 
314124, 314324, 321324, 321424, 323124, 323424, 324124, 324324, 341324, 341424, 342124, 342324, 342424, 343124, 343424, 412124, 412324, 412424, 413124, 
413424, 414124, 414324, 421324, 421424, 423124, 423424, 424124, 424324, 431324, 431424, 432124, 432324, 432424, 434124, 434324, 121234, 121434, 123134, 
123234, 123434, 124134, 124234, 131234, 131434, 132134, 132434, 134134, 134234, 141234, 141434, 142134, 142434, 143134, 143234, 143434, 212134, 212434, 
213134, 213234, 213434, 214134, 214234, 231234, 231434, 232134, 232434, 234134, 234234, 241234, 241434, 242134, 242434, 243134, 243234, 243434, 312134, 
312434, 313134, 313234, 313434, 314134, 314234, 321234, 321434, 323134, 323234, 323434, 324134, 324234, 341234, 341434, 342134, 342434, 343134, 343234, 
343434, 412134, 412434, 413134, 413234, 413434, 414134, 414234, 421234, 421434, 423134, 423234, 423434, 424134, 424234, 431234, 431434, 432134, 432434, 
434134, 434234, 121243, 121343, 123143, 123243, 124143, 124243, 124343, 131243, 131343, 132143, 132343, 134143, 134243, 134343, 141243, 141343, 142143, 
142343, 143143, 143243, 212143, 212343, 213143, 213243, 214143, 214243, 214343, 231243, 231343, 232143, 232343, 234143, 234243, 234343, 241243, 241343, 
242143, 242343, 243143, 243243, 312143, 312343, 313143, 313243, 314143, 314243, 314343, 321243, 321343, 323143, 323243, 324143, 324243, 324343, 341243, 
341343, 342143, 342343, 343143, 343243, 412143, 412343, 413143, 413243, 414143, 414243, 414343, 421243, 421343, 423143, 423243, 424143, 424243, 424343, 

431243, 431343, 432143, 432343, 434143, 434243, 434343; p = 1/972 = 0.001028807 
H3 = 972 * 0.001028807*log(1/0.001028807) = 9.924812504 bits 
 

Ordem 6 a 20 
O valor da entropia na ordem X pode ser calculado pelo valor da entropia na 

ordem X-1 adicionando 1.584962501 bits. 
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Anexo C – Cálculo das distâncias (de Kullback-Leibler) 

 
 

A distância entre as distribuições probabilísticas p e q é dada pela equação 

. No Experimento 2, as sequências de treino e de teste 

foram tratadas como as distribuições q e p, distribuições estas que apresentam como 

eventos, transições de primeira ordem (i.e., pares de elementos, como 12, 13, 14, 21, 

23, 24, 31, 32, 34, 41, 42 e 43). O log base 2 foi usado. 

Adicionalmente, para evitar casos como p*log(p/0) = ∞, e possibilitar a 

definição de distâncias mesmo quando a probabilidade esperada q é zero, as 

distribuições foram levemente distorcidas.  Os eventos com probabilidade original 

zero passaram a ter probabilidade para cálculo 0.001, e os eventos com probabilidade 

original diferente de zero passaram a ter probabilidade para cálculo dada por 

, em que nzeros é o número de eventos da distribuição 

original com porig = 0. 

 

Exemplos de cálculo de distância: voluntário 04 do Experimento 2 

O voluntário 04 foi submetido à sequência de treino H (13132424) e às 

seqüências de teste A (14), I (13142423), B (143), N (aleatória), H (13132424) e J 

(142314143142). A distribuição de probabilidades, levemente distorcida para evitar 

p=0, para as sequências de treino e teste está representada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição de probabilidades das sequências. 

Evento Treino - H A I B N H J 
12 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0833 0.0010 0.0010 

13 0.2485 0.0010 0.1243 0.0010 0.0833 0.2485 0.0010 

14 0.0010 0.4950 0.1243 0.3303 0.0833 0.0010 0.3317 

21 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0833 0.0010 0.0829 

23 0.0010 0.0010 0.1243 0.0010 0.0833 0.0010 0.0829 

24 0.2485 0.0010 0.1243 0.0010 0.0833 0.2485 0.0010 

31 0.1243 0.0010 0.2485 0.3303 0.0833 0.1243 0.1658 

32 0.1243 0.0010 0.0010 0.0010 0.0833 0.1243 0.0010 

34 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0833 0.0010 0.0010 

41 0.1243 0.4950 0.0010 0.0010 0.0833 0.1243 0.0829 

42 0.1243 0.0010 0.2485 0.0010 0.0833 0.1243 0.1658 

43 0.0010 0.0010 0.0010 0.3303 0.0833 0.0010 0.0829 

 

A partir dessas distribuições de probabilidade foram calculados os valores de 

pi*log(pi/qi) que, somados, definem o valor da distância. Esses valores estão 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores de pi*log(pi/qi) para cada transição de cada sequência, 

considerando a distribuição real do teste (p) e a distribuição esperada dada pela sequência de 

treino (q). Na última linha está representada a distância entre as sequências. 

Evento A I B N H J 
12 0 0 0 0.1*log(0.1/~0) 0 0 

13 ~0 0.1*log(0.1/0.2) ~0 0.1*log(0.1/0.2) 0 ~0 

14 0.5*log(0.5/~0) 0.1*log(0.1/~0) 0.3*log(0.3/~0) 0.1*log(0.1/~0) 0 0.3*log(0.3/~0) 

21 0 0 0 0.1*log(0.1/~0) 0 0.1*log(0.1/~0) 

23 0 0.1*log(0.1/~0) 0 0.1*log(0.1/~0) 0 0.1*log(0.1/~0) 

24 ~0 0.1*log(0.1/0.2) ~0 0.1*log(0.1/0.2) 0 ~0 

31 ~0 0.2*log(0.2/0.1) 0.3*log(0.3/0.1) 0.1*log(0.1/0.1) 0 0.2*log(0.2/0.1)

32 ~0 ~0 ~0 0.1*log(0.1/0.1) 0 ~0 

34 0 0 0 0.1*log(0.1/~0) 0 0 

41 0.5*log(0.5/0.1) ~0 ~0 0.1*log(0.1/0.1) 0 0.1*log(0.1/0.1)

42 ~0 0.2*log(0.2/0.1) ~0 0.1*log(0.1/0.1) 0 0.2*log(0.2/0.1)

43 0 0 0.3*log(0.3/~0) 0.1*log(0.1/~0) 0 0.1*log(0.1/~0) 

D(p||q) 5.4017 1.9669 5.9963 2.7328 0.0000 4.4420 
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As distâncias e as entropias das sequências do experimento 2 foram calculadas 

usando a rotina para Matlab apresentada abaixo, ao ser chamada por 

saida=entropia_e_distancia(seq_treino, seq_teste,0.001). 

function [saida]=entropia_e_distancia(sequencia_treino,sequencia_teste,p_zero_que_  
       vira_p_baixo) 
% Essa função calcula a entropia e a distancia (entropia relativa) para ordem 1 
% (eventos com dois elementos, como 12, 13, 14...) para a tarefa de tempo de reação  
% serial com elementos 1, 2, 3 e 4 sem repetição. 
% SINTAXE: [saida] = entropia_e_distancia ( sequencia_treino , sequencia_teste ,  
% p_zero_que_vira_p_baixo ) 
% EXEMPLO: [saida] = entropia_e_distancia ( [1,2,3,4,3] , [1,2,3,4,3,4,3] , 0.001 ) 
% a saida terá 6 campos: 
% [H_treino,H_teste,D(te||tr),H_pbaixo_treino,H_pbaixo_teste,D(te||tr)_pbaixo] 
  
trans_1_treino=sequencia_treino*0; 
trans_1_treino(1)=str2num( strcat(num2str(sequencia_treino(length(sequencia_treino))), 

num2str(sequencia_treino(1))) ); 
for i=2:length(sequencia_treino) 
    trans_1_treino(i)=str2num( strcat(num2str(sequencia_treino(i-1)) , 
num2str(sequencia_treino(i))) ); 
end 
trans_1_teste=sequencia_teste*0; 
trans_1_teste(1)=str2num( strcat(num2str(sequencia_teste(length(sequencia_teste))) , 
num2str(sequencia_teste(1))) ); 
for i=2:length(sequencia_teste) 
    trans_1_teste(i)=str2num( strcat(num2str(sequencia_teste(i-1)) , 
num2str(sequencia_teste(i))) ); 
end 
  
lista_trans_1=[12,13,14,21,23,24,31,32,34,41,42,43]; 
  
freq_trans_1_treino=lista_trans_1*0; 
freq_trans_1_teste=lista_trans_1*0; 
for i=1:length(lista_trans_1) 
    freq_trans_1_treino(i)=length(find(trans_1_treino==lista_trans_1(i))); 
    freq_trans_1_teste(i)=length(find(trans_1_teste==lista_trans_1(i))); 
end 
freq_trans_1_treino=freq_trans_1_treino/sum(freq_trans_1_treino); 
freq_trans_1_teste=freq_trans_1_teste/sum(freq_trans_1_teste); 
  
H_1_treino=0; 
H_1_teste=0; 
D_1=0; 
for i=1:length(freq_trans_1_treino) 
    if freq_trans_1_treino(i)~=0 
        H_1_treino=H_1_treino+freq_trans_1_treino(i)*log2(freq_trans_1_treino(i)); 
    end 
    if freq_trans_1_teste(i)~=0 
        H_1_teste=H_1_teste+freq_trans_1_teste(i)*log2(freq_trans_1_teste(i)); 
        D_1=D_1+freq_trans_1_teste(i)*log2(freq_trans_1_teste(i)/ 

freq_trans_1_treino(i)); 
    end     
end 
H_1_treino=-H_1_treino; 
H_1_teste=-H_1_teste; 
  
n_zeros_treino=length(find(freq_trans_1_treino==0)); 
for i=1:length(freq_trans_1_treino) 
    if freq_trans_1_treino(i)==0 
        freq_trans_1_treino(i)=p_zero_que_vira_p_baixo; 
    else 
        freq_trans_1_treino(i)=freq_trans_1_treino(i)*(1-n_zeros_treino* 

p_zero_que_vira_p_baixo);         
    end 
end 
  
n_zeros_teste=length(find(freq_trans_1_teste==0)); 
for i=1:length(freq_trans_1_teste) 
    if freq_trans_1_teste(i)==0 
        freq_trans_1_teste(i)=p_zero_que_vira_p_baixo; 
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    else 
        freq_trans_1_teste(i)=freq_trans_1_teste(i)*(1-n_zeros_teste* 

p_zero_que_vira_p_baixo);         
    end 
end 
     
H_1_pbaixo_treino=0; 
H_1_pbaixo_teste=0; 
D_1_pbaixo=0; 
for i=1:length(freq_trans_1_treino)  
    if freq_trans_1_treino(i)~=0 
        H_1_pbaixo_treino=H_1_pbaixo_treino+freq_trans_1_treino(i)* 

log2(freq_trans_1_treino(i)); 
    end 
    if freq_trans_1_teste(i)~=0 
        H_1_pbaixo_teste=H_1_pbaixo_teste+freq_trans_1_teste(i)* 

log2(freq_trans_1_teste(i)); 
        D_1_pbaixo=D_1_pbaixo+freq_trans_1_teste(i)*log2(freq_trans_1_teste(i)/ 

freq_trans_1_treino(i)); 
    end     
end 
H_1_pbaixo_treino=-H_1_pbaixo_treino; 
H_1_pbaixo_teste=-H_1_pbaixo_teste; 
saida=[H_1_treino,H_1_teste,D_1,H_1_pbaixo_treino,H_1_pbaixo_teste,D_1_pbaixo]; 
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Anexo D – Análise adicional do Experimento 1 

 

Neste anexo são apresentadas diferentes medidas de entropia, incluindo a já 

apresentada (no Experimento 1a e 1b) entropia conjunta e entropia exclusiva do 

estímulo X (estímulo seguinte) das sequências dos Experimentos 1a e 1b.  As medidas 

foram feitas usando apenas uma distribuição probabilística (ordem 0, incluindo 

apenas a distribuição do elemento seguinte) até sete distribuições (ordem 6, incluindo 

elemento seguinte X, e os elementos prévios X−1, X−2, X−3, X−4, X−5 e X−6).  

Uma noção intuitiva para a entropia [H(X), H(X−1) e H(X−2)], entropia 

conjunta [H(X;X−1;X−2)] e entropia exclusiva de X [H(X;X−1;X−2)],  com três 

distribuições está apresentada na Figura 1. Para detalhes dessas medidas de entropia, 

ver anexo A. 

 

 
Figura 1 – Entropia, entropia conjunta e entropia exclusiva de X para distribuições X, 

X−1 e X−2). 

 

Os cálculos foram feitos usando as rotinas para Matlab disponíveis em 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/authors/85655, desenvolvidas 

por Will Dwinnell.  
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As Figuras 2 (Experimento 1a) e 3 (Experimento 1b) mostram, para as 

diferentes ordens, a entropia conjunta [H(X), H(X;X−1), ... , 

H(X;X−1;X−2;X−3;X−4;X−5;X−6)] e entropia exclusiva do estímulo X (dada, a 

partir da ordem 1, pela entropia condicional) [H(X), H(X|X−1), ... , 

H(X|X−1;X−2;X−3;X−4;X−5;X−6)]. 
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Figura 2 – Entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X das sequências do 

Experimento 1a. 
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Figura 3 – Entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X das sequências do 

Experimento 1b. A escala de cores foi dada pela ordem dos desempenhos nos tempos de 

reação entre os blocos 18 e 22. 
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As Figuras 4 (Experimento 1a) e 5 (Experimento 1b) mostram, para múltiplas ordens 

(linhas), as relações entre entropia conjunta (coluna da esquerda) e entropia exclusiva do 

estímulo X (coluna da direita) nos blocos 5, 9, 13 e 22 (linhas com diferentes cores). 
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Figura 4 – Relação entre tempos de reação e entropia conjunta (esquerda) ou entropia 

exclusiva do estímulo X (direita) das sequências do Experimento 1a. As medidas de entropia 

estão em ordem 1 a 5 (em ordem 0 todas as sequências têm a mesma entropia, 2 bits) 
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Figura 5 – Relação entre tempos de reação e entropia conjunta (esquerda) ou entropia 

exclusiva do estímulo X (direita)  das sequências do Experimento 1b. As medidas de entropia 

estão em ordem 0 a 5. 
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Entropia conjunta vs Entropia exclusiva de X ? 

A entropia exclusiva de X tem como seu ponto forte a capacidade de 

quantificar a incerteza média da distribuição probabilística X (do evento seguinte) 

dadas as distribuições X-1, X-2... (dos elementos anteriores), o que parece ser 

bastante consitente com a estratégia usada pelos voluntários para acessar a 

previsibilidade das sequências.  

A entropia conjunta, por outro lado, representa toda a incerteza associada às 

distribuições  X, X-1, X-2... (do elemento seguinte e elementos anteriores). Essa 

característica, apesar de parecer não se relacionar diretamente com a estratégia usada 

pelos voluntários para acessar a previsibilidade das sequências, nessas condições de 

aplicação, gera valores que podem ser remetidos diretamente aos de entropia 

exclusiva de X..  

A relação entre essas duas medidas de entropia de sequências é dada, no caso 

geral, por  , 

que, em casos particulares, é dada por H(X|X−1) = H(X;X−1) − H(X) e 

H(X|X−1;X−2) = H(X;X−1;X−2) − H(X;X−1) . Esse mesmo raciocínio, apresentado 

por outra estratégia, mostra que a entropia conjunta em ordem “n” é dada pela soma 

entre H0 (entropia em ordem 0) e a somatória das entropias exclusiva de X de ordem 

1 à “n”, como apresentado abaixo. 

  

Os ganhos de representar as entropias exclusivas de X em múltiplas ordens na 

forma dos valores de entropia conjunta são (1) de existir relações entre entropia 

conjunta e desempenho muito evidentes, seguindo uma função sigmóide (ver Figura 3 

e 4, coluna da esquerda), o que implica outro ganho, (2) a possibilidade de uso dos 
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parâmetros da função sigmóide, “min”, “max” e “x50”, que têm significado teórico 

(“min”: desempenho dos voluntários quando estes conseguem prever totalmente os 

elementos futuros da sequência; “max”: desempenho dos voluntários quando estes 

respondem para os elementos futuros da sequência sem benefícios da previsibilidade; 

“x50”: a capacidade de processamento dos voluntários ou limiar de não-previsão da 

sequência). 

 



 

 183

Anexo E – Análise adicional do Experimento 2 

 

O presente anexo trata da análise das probabilidades de treino e teste. As 

análises apresentadas no texto principal do Experimento 2 foram feitas com as 

quantificações da entropia da sequência de teste,  , e da 

distância entre teste e treino,  . 

As pteste e ptreino usadas no cálculo das entropias e distâncias e usadas na 

análise direta apresentada neste anexo, incluem eventos de primeira ordem. Assim, as 

probabilidades referem-se ao eventos “em pares” das sequências do experimento (12, 

13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42 e 43). 

As medianas dos tempos de reação nos seis blocos de teste de cada voluntário 

foram incluídas conjuntamente na análise gridfit (ver anexo I). A superficie pteste x 

ptreino (p x q) gerada está apresentada na Figura 1. É possível observar que quanto 

maior a probabilidade de teste (p) maiores são os tempos de reação. Adicionalmente, 

porém com importância inferior, probabilidades de treino (q) menores estão 

relacionadas a maiores tempos de reação, principalmente quando probabilidades de 

treino são menores do que as probabilidades de teste. 
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Figura 1 – Superfície pteste x ptreino (p x q). A região entre as linhas pretas representa as 

condições em que as probabilidades não variaram do treino para o teste. 

 

Uma regressão incluindo os fatores p e q e a variável dependente tempo de 

reação revelou efeitos significantes para os dois fatores [efeito de p: F(1,841)= 

514.09, p<0.01; efeito de q: F(1,841)=18.45, p<0.01]. Por outro lado, os coeficientes 

angulares são bem diferentes para as duas probabilidades (coefp = −684.57 ± 30.19 e  

coefq = −110.70 ± 25.77), consistente com o observado na Figura 1. 

Uma questão importante é se essas relações entre p e q apresentadas na Figura 

1 são capazes de representar as relações de aumento dos tempos de reação até entre as 

distâncias 0 e 3 bits e redução dos tempos de reação em distâncias maiores do que 3 

bits.  

Para investigar essa possibilidade, foi gerada uma superfície entropia do teste 

(H) x distância entre treino e teste (D) x tempo de reação (TR) com base nos valores 

de tempo estimados pelo gridfit. Para isso, foi gerado um tempo de reação do bloco, a 

partir da média, ponderada pelas probabilidades de teste, dos tempos de reação 

estimados pelo gridfit para cada uma das combinações p x q presentes nas sequências 
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experimentais; a cada um desses tempos de reação dos blocos foram associados a 

entropia do teste (H) e  distância entre treino e teste (D) correspondentes. A relação H 

x D x TR obtida não representou as relações de aumento dos tempos de reação entre 

as distâncias 0 e 3 bits e de redução dos tempos de reação em distâncias maiores do 

que 3 bits, como apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Reconstrução da relação entre entropia, distância e tempo de reação, a 

partir dos tempos de reação estimados pelo gridfit.  

 

Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar a razão pela qual não 

foram encontradas as relações H x D x TR descritas no Experimento 2: (1) as relações 

p x q isoladas não bastam para descrever o comportamento observado ou (2) o 

tratamento matemático que parte das medianas das transições, incluindo a obtenção 

dos tempos de reação estimados pela superfície p x q x TR e ponderação desses 

tempos pela probabilidade de aparecimento para obtenção do tempo de reação 

estimado do bloco, não foi adequado.  
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A segunda hipótese foi testada, partido parte das medianas das transições que 

foram ponderadas pela probabilidade de aparecimento para obtenção do tempo de 

reação do bloco, sem, portanto, gerar um tempo de reação estimado para cada 

combinação p x q descontextualizada. Esse tratamento gerou superfície H x D x TR 

muito semelhante ao observado no Experimento 2 (ver Figura 3), mantendo as 

relações descritas. Dessa forma, a hipótese de que o tratamento matemático era 

inadequado foi refutada, restando, portanto, a hipótese de que a avaliação isolada das 

probabilidades de treino e teste não representam bem o comportamento. 

 

 
Figura 3 – Reconstrução da relação entre entropia, distância e tempo de reação, a 

partir dos tempos de reação medianos para cada transição de primeira ordem.  
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Anexo F – Análise dos dados de Cohen, Ivry e Keele (1990) 

 

No experimento 4 de “Cohen A, Ivry RI, e Keele SW. (1990). Attention and 

structure in sequence learning. Journal of Experimental Psychology-Learning 

Memory and Cognition, 16(1), 17-30”, voluntários foram expostos à tarefa de tempo 

de reação serial envolvendo sequências com diferentes previsibilidades, com 

execução associada ou não de uma tarefa adicional de contagem de tons ao longo de 

múltiplas tentativas.  

Os grupos de voluntários expostos à condição “dual task” deveriam contar o 

número de tentativas da tarefa em que eram apresentados tons agudos (em um bloco, 

estes eram apresentados em 50% a 75% das tentativas – nas demais tentativas eram 

apresentados tons graves); na condição “single task” os voluntários apenas 

executavam a tarefa de tempo de reação no formato tradicional.  

Cada grupo executava uma sequência fixa diferente, que poderia ser “única” 

(ex. 12354), “ambígua” (ex. 123132) ou “híbrida” (ex. 143132). Essas sequências 

fixas eram executadas nos blocos 3-10 e 13-14. Nos demais blocos do experimento 

(1-2, 11-12), eram executadas sequências aleatórias; estas sequências apresentavam o 

mesmo número de posições dada na sequência fixa (posições 1, 2, 3, 4 e 5 para o 

grupo com sequência “única”; posições 1, 2 e 3 para o grupo com sequência 

“ambígua”; e posições 1, 2, 3 e 4 para o grupo com sequência “híbrida” – note que 

cada uma dessas sequências aleatórias tem uma previsibilidade diferente. 

Adicionalmente, apesar de o número de blocos ser sempre o mesmo para 

todos os grupos (total de 14 blocos), o número de tentativas variava entre estes: eram 

100 tentativas por bloco para o grupo com sequência “única” (totalizando 20 ciclos de 

sequências como 12354) e 120 tentativas por bloco para o grupo com sequência 
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“ambígua” ou “híbridas” (totalizando 20 ciclos de sequências como 123132 ou 

143132). 

As comparações consideradas interessantes para os autores envolvem as 

diferenças entre os tempos de reação observadas entre as sequências fixas e aleatórias 

(nos três tipos de sequência), nas duas condições de execução (“dual task” ou “single 

task”). Na Figura 1 (esquerda) é mostrado que na condição “dual task”, os grupos 

com sequência “única” e “híbrida” têm piora no desempenho na passagem da 

sequência fixa para aleatória, enquanto o grupo com sequência “ambígua” não 

apresenta piora; adicionalmente, na Figura 1 (direita), os três grupos na condição 

“single task” apresentam piora no desempenho na passagem da sequência fixa para 

aleatória. A interpretação dos autores é a de que sequências pouco previsíveis (como 

as sequências “ambíguas”) não podem ser aprendidas em condições de alta demanda 

(como dado pela condição “dual task”). 

 
“DUAL TASK”       “SINGLE TASK”  

  
Figura 1. Tempo de reação ao longo de uma sessão de treinamento, para grupos 

expostos às sequências de estrutura única, híbrida e ambígua. Nos blocos 11 e 12 os estímulos 

foram apresentados em sequência aleatória. Esquerda: desempenho juntamente com tarefa 

concorrente de contagem de tons; Direta: desempenho sem tarefa concorrente. Modificado de 

Cohen e col. (1990). 
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No estudo em que é apresentada a aplicação das SRNs à aprendizagem de 

sequências “Cleeremans A, McClelland JL. (1991). Learning the structure of event 

sequences. Journal of Experimental Psychology-General, 120(3), 235-253”, há 

também aplicação das SRNs para a descrição dos dados de Cohen e col. (1990). Neste 

estudo, foram processadas as diferenças nos tempos de reação nas condições fixa e 

aleatória observadas nas condições “single task” e “dual task” (apresentadas na forma 

de “standard score”, Z, na Figura 2 – esquerda). Simulações envolvendo SRNs foram 

capazes de gerar estas mesmas relações, quando inserido ruído em distribuição 

normal em todas as unidades da rede (Figura 2 – centro) ou quando inserido ruído em 

distribuição normal nos neurônios da camada “hidden” (Figura 2 – direita). Esse 

achado indica que a tarefa de contagem de tons, modelada como um ruído de mesma 

magnitude, exerce os mesmos efeitos de detrimento em todas as sequências; além 

disso, mostra que todas as sequências poderiam ser aprendidas usando um mesmo 

algoritmo de representação da previsibilidade. 

 

 
Figura 2. “Standard scores” de diferença média entre dados experimentais (de Cohen 

e col., 1990) e simulados em sequências fixas e aleatórias, sob condições de “single task” e 

“dual task”. Extraído de Cleeremans e McClelland (1991).  
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Pode-se definir essa inserção de ruído nas unidades da SRN como um 

aumento da incerteza do sinal, isto é, como um aumento da entropia informacional 

processada pelas SRNs. De modo bastante simplificado, como apresentado na Figura 

3, pode-se representar uma distribuição probabilística dos eventos de uma sequência 

fixa (ex. 1234), que seria processada juntamente com esse ruído. A distribuição 

sequência + ruído, que tem entropia maior do que a distribuição sequência. 
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Figura 3. Representação esquemática de distribuições probabilísticas “sequência”, 

“ruído normal” e “sequência + ruído”, e suas respectivas entropias. A inserção de ruído, em 

condições como esta, leva ao aumento da entropia.  

 

De fato, a representação do desempenho nas sequências fixas e aleatórias nas 

condições “single task” e “dual task” (Cohen e col, 1990) em função das escalas de 

entropia das sequências revela um quadro semelhante ao mostrado por Cleeremans e 

McClelland (1991). Revela, por exemplo, que relações expressas por curvas 

sigmóides, em que o valor parâmentro “x50” é menor na condição “dual task”, 
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associado a maiores valores para os parâmetros “min” e “max”. Estas relações estão 

apresentadas na Figura 4. Em azul claro e verde claro estão representados os dados 

das 3 sequências fixas e 3 sequências aleatórias foi apresentado em azul e vermelho 

claro: o “x50” nas entropias H1 e H3 foi maior na condição “single task”, mas não na 

H2, associado a ajuste ruim na condição “dual task”. Em azul escuro e verde escuro 

estão representados os dados das três sequências fixas e duas sequências aleatórias 

(foi desconsiderada a sequência “ambiguous”-“random” na estimação dos parâmetros 

da sigmóide): o “x50” nas entropias H1, H2, H3 e H4 foi maior na condição “single 

task”, com melhores ajustes. Ainda é necessária uma investigação mais completa, 

incluindo os dados a sequência “ambiguous”-“random”, e considerando a quantidade 

de treinamento diferente com as sequências. 
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 Figura 4. Tempos de reação nas condições “single task” e “dual task” envolvendo 

sequências fixas (bloco 10) e aleatórias (bloco 11) do experimento 4 de (Cohen e col, 1990). 
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Apesar dos poucos postos incluídos na análise e frágil adequação destes para a 

abordagem informacional, os resultados de Cohen e col (1990) podem ser explicados 

pela entropia. Nesse sentido, os desempenhos observados refletem a previsibilidade 

das sequências apresentadas; adicionalmente, a tarefa de contagem de tons pode ser 

tratada como um incremento de entropia, limitando o desempenho e a aprendizagem 

das sequências. Mais ainda, a abordagem informacional mostra como o cuidado com 

a previsibilidade da tarefa é fundamental para a possibilidade de aplicação de 

estratégias de subtração dos desempenhos, e que deve ser controlada a relação entre 

previsibilidade e desempenho, já que assunção da linearidade mostrou-se falha na 

aprendizagem de sequências.  
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Anexo G – Análise dos dados de Koch e Hoffman (2000) 

 

No trabalho  “Koch, I. & Hoffmann J. (2000). Patterns, chunks, and 

hierarchies in serial reaction-time tasks. Psychological Research, 63(1):22-35” foi 

avaliado o desempenho de grupos de voluntários expostos à tarefa de tempo de reação 

serial envolvendo duas sequências diferentes, (1) D+: 123321456654123234345456, 

em que as tríades de elementos são contíguas [note, ao separar as tríades, 

(123)(321)(456)(654)(123)(234)(345)(456)]; e (2) D−:462264351153462623, em que 

os elementos não apresentam contiguidade. Nos blocos em que essas sequências 

foram apresentadas (blocos 1 a 5 e 7), o grupo D+ executou a tarefa mais rapidamente 

do que o grupo D− (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Tempos de reação (RT) ao longo dos blocos de tentativas, para as 

sequências D− e D+ (modificado de Koch e Hoffman, 2000). 

 

Como descrito pelos autores, não seria possível descrever este desempenho 

diferenciado dos grupos em função das características estatísticas das sequências, pois 

estas haviam sido controladas para serem idênticas nas frequências de seus eventos 
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isolados (X), pares (X;X-1), trincas (X;X-1;X-2) etc. De fato, a quantificação de 

entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X, apresentada na Figura 2, não 

revela diferença alguma nas entropias nas múltiplas ordens (a mesma estratégia de 

análise foi feita no Anexo D – processando as distribuições probabilísticas X, X-1, X-

2, X-3, X-4 e X-5). 
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Figura 2 – Entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X das sequências D− e 

D+, considerando eventos isolados (X), pares (X;X-1), trincas (X;X-1;X-2) etc. 

 

Por outro lado, a previsibilidade associada as trincas pode ser descrita também 

por uma distribuição probabilística T. No caso da distribuição T associada à 

sequência D−, foram apenas colocados os elementos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 aleatoriamente, 

com probabilidade de 1/6 cada. Já para a distribuição T associada à sequência D+, os 

elementos foram colocados seguindo a seguinte ordem, para as três posições das 

múltiplas trincas: (1) dado o elemento s1 da sequência, era definindo o elemento t1 

(associado à previsão, correta em metade das vezes, do elemento s2 da sequência) 

com 1/2 de ser à esquerda e 1/2 de ser à direita de s1; (2) dados os elementos s1 e s2 

da sequência, era definido o elemento t2 (associado à previsão, sempre correta, do 

elemento s3 da sequência); finalmente, (3) o elemento t3 (associado à previsão, 
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correta em 1/6 vezes, do elemento s1 da sequência) com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 ou 

6 aleatoriamente, com probabilidade de 1/6 cada. Foram geradas distribuições T 

associadas às sequências  D− e D+ contendo 1008 elementos. A quantificação de 

entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X, apresentada na Figura 3, revela 

diferença alguma nas entropias nas múltiplas ordens (processando as distribuições 

probabilísticas X, X-1, X-2, X-3, X-4 e X-5, além da distribuição T). 
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Figura 3 – Entropia conjunta e entropia exclusiva do estímulo X das sequências D+ e 

D−, considerando as tríades, juntamente com eventos isolados (X), pares (X;X-1), trincas 

(X;X-1;X-2) etc. 
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Anexo H – MLE/AIC (máxima verossimilhança e Akaike) 

 

Dois ou mais modelos podem ser comparados quanto a seu poder de 

explicação de determinada série de dados, o que forneceria elementos para selecionar 

o modelo mais adequado. A comparação é feita entre os valores de AIC dos modelos 

propostos. De modo até certo ponto simplista, mas didático, o AIC pode ser 

interpretado como uma medida da distância entre o modelo apresentado e o “modelo 

perfeito”. Dessa forma, ao comparar dois modelos propostos, o modelo que tem 

menor AIC (isto é, o menos distante do “modelo perfeito”) seria o selecionado. 

O grau de adequação do modelo, ou a distância do “modelo perfeito”, 

quantificado pelo AIC é dado por uma equação de duas variáveis: a verossimilhança 

do modelo para os dados oferecidos e o número de parâmetros do modelo ( AIC = 2 * 

−Ln(verossimilhança) + 2 * n de parâmetros ). A lógica desse valor é simples: 

atribuir valor de AIC pequeno para modelo que tem verossimilhança alta (que 

determina −Ln(verossimilhança) baixo) e poucos parâmetros. Modelos com muitos 

parâmetros podem até ter verossimilhança alta, mas serão penalizados no método AIC 

e poderão ser considerados piores do que modelos com menor verossimilhança e 

menor número de parâmetros. 

O valor de verossimilhança ( v ) é dado pela função de verossimilhança ( L ), 

que tem os parâmetros da distribuição ( p ) variáveis e os dados ( x ) fixos, afinal 

trata-se da verossimilhança daquele modelo (que tem os parâmetros desconhecidos) 

para os dados apresentados (o resultado empírico) ( v = L { p | X=x } ). A função de 

verossimilhança é dada pela função densidade de probabilidade variando os 

parâmetros ( p, na distribuição normal µ e σ ) e fixando os dados ( x ) − a integral da 

função de densidade de probabilidade é a usada na determinação da probabilidade de 
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estar em um intervalo específico, a integral da função de densidade de probabilidade 

da distribuição normal f(x) = (1/2π) * e ^ ( (x−µ)2 / 2σ2  ) entre −∞ e +∞ é 1. Pela 

semelhança entre função de verossimilhança e função densidade de probabilidade, 

estas têm significados próximos, mas inversos: a função densidade de probabilidade 

atribui um valor de probabilidade aos dados considerando determinado modelo, 

enquanto a função de verossimilhança atribui um valor de probabilidade aos modelo 

considerando determinado conjunto de dados. Deve-se levar em conta, no entanto, 

que as funções se aplicam também para variáveis contínuas, em que a probabilidade 

de um ponto tende a zero. O valor de verossimilhança absoluto de um modelo para 

um determinado conjunto de dados, no entanto, não é usado isoladamente; há 

necessidade de sempre fazer a comparação entre dois modelos (resolvendo, inclusive, 

o problema apresentado das distribuições contínuas, uma vez que é feita a razão entre 

as funções). Dessa comparação, é possível definir qual dos dois modelos é o mais 

plausível, mais verossímil, para aquele conjunto de dados − e para isso poderia ser 

usada a razão de verossimilhança. 

No AIC, os modelos são comparados com parâmetros informados a priori. Os 

parâmetros podem ser obtidos analiticamente para algumas distribuições. Por 

exemplo, os parâmetros µ e σ da distribuição normal, que tem apenas esses dois 

parâmetros, tem maior verossimilhança na média e no desvio padrão (com viés do 

estimador) da amostra. Para situações em que se deseja colocar os parâmetros da 

distribuição variáveis (como, por exemplo, µ dado por ax+b − como em uma 

regressão linear) ou se está lidando com distribuições de probabilidade que não tem 

solução analítica simples, são usados métodos de maximização da verossimilhança 

que estimam os valores dos parâmetros envolvendo algoritmos otimizadores. Esses 

algoritmos percorrem o hiperplano de verossimilhança selecionando os valores de 
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máxima verossimilhança (ou mínima log-verossimilhança negativa) de acordo com 

suas regras de funcionamento. 

Assim, para fazer uma comparação entre modelos é necessário definir os 

modelos a serem comparados, estimar os parâmetros dos modelos em que as 

verossimilhanças são máximas, e, finalmente aplicar o método AIC, elegendo o 

modelo mais adequado. 

 

Aplicação do método MLE/AIC para análise dos dados do Experimento 1a 

As análises foram realizadas no software R, usando como “fatores” as 

quantificações de entropia das sequências nas múltiplas ordens, como “medidas” as 

medianas dos tempos de reação em cada bloco (ou soma do número de erros, ou 

escores de reconhecimento, dependendo do caso). O código em R para obtenção dos 

valores de AIC (salvos em “saida_lin” e “saida_sigm”) está apresentados 

abaixo. 

rm(list=ls()) 
library(stats4) 
fatores <- read.csv("MLE_AIC_fatores.txt",header=F) 
medidas <- read.csv("MLE_AIC_medidas.txt",header=F) 
params_lin <- read.csv("MLE_AIC_params_lin.txt",header=F) 
params_sigm <- read.csv("MLE_AIC_params_sigm.txt",header=F) 
saida_lin <- array(-1, dim=c(length(fatores),length(medidas))) 
saida_sigm <- array(-1, dim=c(length(fatores),length(medidas))) 
k=0 
for (i in 1:length(fatores)){ 
 for (j in 1:length(medidas)){ 
  k=k+1 

nllikmodelo <- function ( slope = params_lin[k,1], intercept = 
params_lin[k,2], s=100){ 

   m <- slope * fatores[,i] + intercept 
   -sum(stats::dnorm(x=medidas[,j], mean=m, sd=s,log=T)) 
  } 
  if (   isS4( try(modelo<-mle(nllikmodelo)) )   ){   
   modelo <- mle( nllikmodelo ) 
   saida_lin [i,j]=AIC(modelo)    
  } 
 } 
} 
k=0 
for (i in 1:length(fatores)){ 
 for (j in 1:length(medidas)){ 
  k=k+1 

nllikmodelo <- function( minrt = params_sigm[k,1], maxrt =  
params_sigm[k,2] ,x50 = params_sigm[k,3], s = 100){ 

m <- minrt+(maxrt-minrt) /(1+10^ (x50 - (fatores[,i]) )) 
   -sum(stats::dnorm(x=medidas[,j], mean=m, sd=s,log=T)) 
  } 
  if (   isS4( try(modelo<-mle(nllikmodelo)) )   ){   
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   modelo <- mle( nllikmodelo ) 
   saida_sigm [i,j]=AIC(modelo)    
  } 
 } 
} 

 

Os parâmetros iniciais oferecidos para estimação MLE da média dos modelos 

linear e sigmóide pelo foram gerados no Matlab, usando o código apresentado abaixo. 

teste_parametros_lin=[]; 
teste_parametros_sigm=[]; 
for i=1:length(fatores(1,:))  
    for j=1:length(medidas(1,:)) 
        [params]=polyfit(fatores(:,i),medidas(:,j),1); 
        teste_parametros_lin=[teste_parametros_lin;params]; 
         
        initial_values=[quantile(medidas(:,j),0.05), quantile(medidas(:,j),0.95), 

     medidas(find(medidas(:,j)==quantile(medidas(:,j),0.5)),i)]; 
        f = @(p,x) p(1) + (p(2)-p(1)) ./ (1 + 10.^((p(3)-x))); 
        params = nlinfit(x,y,f,initial_values); 
        teste_parametros_sigm=[teste_parametros_sigm;params]; 
    end 
end 
csvwrite('MLE_AIC_fatores.txt',fatores) 
csvwrite('MLE_AIC_medidas.txt',medidas) 
csvwrite('MLE_AIC_params_lin.txt',teste_parametros_lin) 
csvwrite('MLE_AIC_params_sigm.txt',teste_parametros_sigm) 
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Anexo I – Gridfit 

 

Gridfit é uma ferramenta capaz de gerar uma superfície a partir um conjunto 

de trios ordenados (x, y, z). É um programa para Matlab desenvolvido por John R. 

D'Errico que está disponível na página http://www.mathworks.com/matlabcentral/ 

fileexchange/8998-surface-fitting-using-gridfit com o título “Surface Fitting using 

gridfit”. 

O autor descreve o programa como um “aproximador”, que produz uma 

superfície que representa o comportamento dos dados o mais fielmente possível, 

permitindo dados replicados ou com ruído, sendo capaz de extrapolar o 

comportamento em regiões em que não povoadas com pontos (x, y, z). Essa 

extrapolação é feita de modo bem comportado, com tendência a se tornar uma 

superfície plana nas regiões em que não há pontos. 

As superfícies entropia x distância x tempo de reação apresentadas no 

Experimento 2 foram geradas usando o código apresentado abaixo. 

[Zgrid,Xgrid,Ygrid]=gridfit(entropia,distancia,tempodereacao,20,20,'smooth',5); 
surf(Xgrid,Ygrid,Zgrid); 
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Anexo J – Rotina para coleta de dados 

 

A rotina para coleta de dados, apresentada abaixo, foi programada no software 

MEL Professional 2.01 – PST inc. A rotina é para o Experimento 2, com as 

sequências geradas para o voluntário (v04.frm). 

È � o��1                      �11-19-01 �11-04-10        �v04x_seq �v04x_seq  
�v04x_seq                                      �normal                         grupo 
real (random e padrao 1)                                                               
�code    �1                                                               �block   �1  
�code    �15     � Õ �1à.                                                              
�none     �26                                                                         
�code    �10     � È �1                                                                
�101}          �fixedm   �16                                                           
�no � È �2                                                                         
�201}          �fixedm   �16                                                           
�no � Ž7  :255-60-1/ !===================== CODE SUBROUTINE 
=========================== 
CONSTANT( port_address = 832, bit_mask = '0123',vermelho='+15-4',preto='+15-0', 
solto=240, dedo1=241, dedo2=242, dedo3=244, dedo4=248) 
 
INTEGER( num_trial, num_tent, ttoque, tenc, ttent, ttrial, posx, olho, 
    rv_toque, i, vai, encerra_trial, som, dur_int, sai, j ) 
SUMMATION( valor_sum ) 
STRING( proximo_dedo_esperado(15), dedo_esperado(15), dedo_encostado(15), 
    dedo_encostado_anterior(15), imprecisao(1), erros(1), ult_tent(1), tecla(1), 
    tarefa(4), changed_bit(1), escreve(100),numero_volunt(10),nome_volunt(100), 
    toque(1),genero(10)) 
ARRAY_OF_STRING(pre_treino(3,30),treino(3,30),teste1(3,30),teste2(3,30), 
     seq_exec(3,30),teste3(3,30),teste4(3,30),teste5(3,30),teste6(3,30)) 
 
pre_treino[1]='random' 
pre_treino[2]='3.585' 
pre_treino[3]='x' 
PERFORM('255-20-2') 
treino[1]=form_tie[1] 
treino[2]=form_uie[1] 
treino[3]='0' 
PERFORM('255-20-2') 
teste1[1]=form_tie[1] 
teste1[2]=form_uie[2] 
teste1[3]=form_uie[8] 
PERFORM('255-20-2') 
teste2[1]=form_tie[1] 
teste2[2]=form_uie[3] 
teste2[3]=form_uie[9] 
PERFORM('255-20-2') 
teste3[1]=form_tie[1] 
teste3[2]=form_uie[4] 
teste3[3]=form_uie[10] 
PERFORM('255-20-2') 
teste4[1]=form_tie[1] 
teste4[2]=form_uie[5] 
teste4[3]=form_uie[11] 
PERFORM('255-20-2') 
teste5[1]=form_tie[1] 
teste5[2]=form_uie[6] 
teste5[3]=form_uie[12] 
PERFORM('255-20-2') 
teste6[1]=form_tie[1] 
teste6[2]=form_uie[7] 
teste6[3]=form_uie[13] 
 
!display(pre_treino[1]+' - '+pre_treino[2]+' - '+pre_treino[3]+' - ',1,1,'') 
!display(treino[1]+' - '+treino[2]+' - '+treino[3]+' - ',1,2,'') 
!display(teste1[1]+' - '+teste1[2]+' - '+teste1[3]+' - ',1,3,'') 
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!display(teste2[1]+' - '+teste2[2]+' - '+teste2[3]+' - ',1,4,'') 
!display(teste3[1]+' - '+teste3[2]+' - '+teste3[3]+' - ',1,5,'') 
!display(teste4[1]+' - '+teste4[2]+' - '+teste4[3]+' - ',1,6,'') 
!display(teste5[1]+' - '+teste5[2]+' - '+teste5[3]+' - ',1,7,'') 
!display(teste6[1]+' - '+teste6[2]+' - '+teste6[3]+' - ',1,8,'') 
!wait(-1) 
 
numero_volunt=form_uie[14] 
if number(numero_volunt)<=12 then genero='homem' 
if number(numero_volunt)>=13 then genero='mulher' 
nome_volunt=subject_name 
 
 
display('Confirma‡Æo dos dados (n£mero, gˆnero, nome)',2,2,'+8-0') 
display(numero_volunt+', '+genero+', '+nome_volunt,2,4,'+15-0') 
display('aperte a barra de espa‡o para continuar',2,6,'+8-0') 
KEY_IN( tecla, ' ', 'w', 0, 0) 
wait(-1) 
execute 
 
WRITE_STR_FILE('c:\mel2\rodrigo\dt9\dt9_data.txt',TRUE) 
WRITE_STR('') 
 
WRITE_STR( 
string_of(DATE_DAY)+'/'+string_of(DATE_MONTH)+'/'+string_of(DATE_YEAR)+';'+ 
string_of(TIME_HOUR)+':'+string_of(TIME_MINUTE)+':'+string_of(TIME_SECOND)+';'+ 
'INICIO EXP: - sequencia treino:'+treino[1]+', teste1: '+teste1[1]+ 
', teste2: '+teste2[1]+', teste3: '+teste3[1]+', teste4: '+teste4[1]+ 
', teste5: '+teste5[1]+', teste6: '+teste6[1]+ 
' - voluntario: '+numero_volunt+' '+genero+' '+nome_volunt) 
 
WRITE_STR('dia;hora;suj;genero;nome;seq_treino;seq_bloco;entropia(H1);'+ 
'distancia(D1);bloco;trial;tent;ttoque;tenc;imprec;err;dedoesp;dedoenc;ult') 
 
graphics_on('i:23') 
ttrial=0 
ZERO_SUM(valor_sum) 
audio_init('B2') 
olho=AUDIO_CREATE_BUFFER(5) 
SOM=AUDIO_CREATE_BUFFER(5) 
 
AUDIO_ADD_TONE(olho,0,50.0,440.0,100.0) 
AUDIO_ADD_TONE(SOM,0,50.0,880.0,100.0) 
execute 
 
graphics_font('newyrk17.fnt') 
color_clear(vermelho) 
 
display('          INSTRUCOES              ',4,6,' ') 
display('                                  ',4,10,' ') 
display('                X                 ',4,11,' ') 
display('            _   _   _   _         ',4,12,' ') 
display('                                  ',4,13,' ') 
display(' Responder o mais rapido possivel ',4,15,' ') 
display('  APERTE A BARRA PARA CONTINUAR   ',4,21,' ') 
key_in(tecla,' ','W',0,0) 
wait(-1) 
execute 
 
color_clear(vermelho) 
 
 
PERFORM('255-60-12') !ajuste fone 
 
color_clear(preto) 
wait(500) 
 
 
execute 
 
:255-60-10/ !===================== CODE SUBROUTINE =========================== 
tarefa='real' 
 
if block_number=1 then begin 
    seq_exec[1]=pre_treino[1] 
    seq_exec[2]=pre_treino[2] 
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    seq_exec[3]=pre_treino[3] 
end 
if block_number>=2 AND block_number<=10 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=11 then begin 
    seq_exec[1]=teste1[1] 
    seq_exec[2]=teste1[2] 
    seq_exec[3]=teste1[3] 
end 
if block_number>=12 AND block_number<=13 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=14 then begin 
    seq_exec[1]=teste2[1] 
    seq_exec[2]=teste2[2] 
    seq_exec[3]=teste2[3] 
end 
if block_number>=15 AND block_number<=16 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=17 then begin 
    seq_exec[1]=teste3[1] 
    seq_exec[2]=teste3[2] 
    seq_exec[3]=teste3[3] 
end 
if block_number>=18 AND block_number<=19 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=20 then begin 
    seq_exec[1]=teste4[1] 
    seq_exec[2]=teste4[2] 
    seq_exec[3]=teste4[3] 
end 
if block_number>=21 AND block_number<=22 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=23 then begin 
    seq_exec[1]=teste5[1] 
    seq_exec[2]=teste5[2] 
    seq_exec[3]=teste5[3] 
end 
if block_number>=24 AND block_number<=25 then begin 
    seq_exec[1]=treino[1] 
    seq_exec[2]=treino[2] 
    seq_exec[3]=treino[3] 
end 
if block_number=26 then begin 
    seq_exec[1]=teste6[1] 
    seq_exec[2]=teste6[2] 
    seq_exec[3]=teste6[3] 
end 
 
 
if (block_number=2) or (block_number=9) or (block_number=18) then 
begin 
   graphics_font('newyrk17.fnt') 
   color_clear(vermelho) 
   display(nome_volunt+',',8,8,' ') 
   display('PAUSA - APERTE A BARRA PARA INICIAR',2,10,' ') 
   key_in(tecla,' ','W',0,0) 
   WAIT(-1) 
   EXECUTE 
   color_clear(preto) 
   dur_int=4 
   repeat 
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      dur_int=dur_int-1 
      display( string_of(dur_int)+' s para continuar   ',11,11,'+15-0') 
      wait(1000) 
   until dur_int=0 
   clear 
   graphics_font('newyrk40.fnt') 
end 
execute 
 
repeat 
 PERFORM('255-20-1') 
until form_tie[block_number]='i' 
PERFORM('255-20-1') 
proximo_dedo_esperado=form_tie[block_number] 
AUDIO_PLAY(olho,'W') !som 
wait(1000) 
 
REPEAT 
    GRAPHICS_LINE( 4,4 ) 
    dedo_esperado=proximo_dedo_esperado 
    num_trial=num_trial+1 
    erros='0' 
    imprecisao='0' 
    num_tent=0 
    repeat 
       clear 
       if tarefa='real' then 
       begin 
 
           !desenha os tra‡os - inicio 
           line(99,270,187,270) !-1 
           line(217,270,305,270) !-2 
           line(335,270,423,270) !-3 
           line(453,270,541,270) !-4 
           !desenha os tra‡os - fim 
 
           if dedo_esperado='1' then posx=109 !x1 
           if dedo_esperado='2' then posx=227 !x2 
           if dedo_esperado='3' then posx=345 !x3 
           if dedo_esperado='4' then posx=463 !x4 
 
           !desenha o X - inicio 
           line(posx,195,posx+68,255) !\ do X 
           line(posx+68,195,posx,255) !/ do X 
           !desenha o X - fim 
 
       end 
       encerra_trial=0 
       num_tent=num_tent+1 
 
       latency(ttoque) 
       port_in(changed_bit,rv_toque,bit_mask,'W',port_address) 
       key_in(tecla,'p','w',0,0) 
       wait(10000) 
       execute 
       if tecla='p' then 
       begin 
          changed_bit='p' 
          rv_toque=-1 
          perform('255-60-11') 
          AUDIO_PLAY(olho,'W') !som 
          wait(1000) 
       end 
 
       dedo_encostado_anterior=dedo_encostado 
 
       if rv_toque=dedo1 then dedo_encostado='1' 
       if rv_toque=dedo2 then dedo_encostado='2' 
       if rv_toque=dedo3 then dedo_encostado='3' 
       if rv_toque=dedo4 then dedo_encostado='4' 
       if (rv_toque<>dedo1) AND (rv_toque<>dedo2) AND (rv_toque<>dedo3) 
         AND (rv_toque<>dedo4) then 
       begin 
         dedo_encostado='outro='+string_of(rv_toque)+'-'+changed_bit 
       end 
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       if (tarefa='real') AND (dedo_encostado=dedo_esperado) then 
       begin 
           PERFORM('255-20-1') 
           proximo_dedo_esperado=form_tie[block_number] 
       end 
       clear 
       !desenha os tra‡os - inicio 
       line(99,270,187,270) !-1 
       line(217,270,305,270) !-2 
       line(335,270,423,270) !-3 
       line(453,270,541,270) !-4 
       !desenha os tra‡os - fim 
 
       if (tarefa='real') AND (dedo_encostado<>dedo_esperado) then 
       begin 
             imprecisao='1' 
             AUDIO_PLAY(SOM,'W') !som 
             wait(50) 
             if dedo_encostado<>dedo_encostado_anterior then erros='1' 
             ult_tent='0' 
       end 
 
       if (tarefa='real') AND (dedo_encostado=dedo_esperado) then 
       begin 
             encerra_trial=1 
             ult_tent='1' 
       end 
 
       i=0 
       sai=0 
       repeat 
         wait(1) 
         vai=READ_PORT(port_address) 
         i=i+1 
         if i=30000 then i=0 
         execute 
         if vai=solto and i>=20 then sai=1 
       until sai=1 
       tenc=i 
 
!WRITE_STR('dia;hora;suj;genero;nome;seq_treino;seq_bloco;H1;D1;bloco;' 
!'trial;tent;ttoque;tenc;imprec;err;dedoesp;dedoenc;ult') 
 
WRITE_STR( 
string_of(DATE_DAY)+'/'+string_of(DATE_MONTH)+'/'+string_of(DATE_YEAR)+';'+ 
string_of(TIME_HOUR)+':'+string_of(TIME_MINUTE)+':'+string_of(TIME_SECOND)+';'+ 
numero_volunt+';'+genero+';'+nome_volunt+';'+treino[1]+';'+ 
seq_exec[1]+';'+seq_exec[2]+';'+seq_exec[3]+';'+ 
string_of(block_number)+';'+string_of(num_trial)+';'+ 
string_of(num_tent)+';'+string_of(ttoque)+';'+string_of(tenc)+';'+ 
imprecisao+';'+erros+';'+dedo_esperado+';'+dedo_encostado+';'+ 
ult_tent) 
 
       ttent = ttoque+tenc 
       ttrial = ttrial+ttent 
 
       if encerra_trial=1 then 
        begin 
          SUM( ttrial, valor_sum ) 
          ttrial=0 
        end 
    UNTIL encerra_trial=1 OR form_tie[block_number]='f' 
EXECUTE 
UNTIL form_tie[block_number] = 'f' 
clear 
AUDIO_PLAY(olho,'W') !som 
wait(1000) 
wait(10) 
AUDIO_PLAY(olho,'W') !som 
wait(1000) 
wait(10) 
AUDIO_PLAY(olho,'W') !som 
wait(1000) 
graphics_font('newyrk17.fnt') 
clear 
display( 'tempo: '+string_of(MEAN(valor_sum)),14,9,'+15-0') 
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dur_int=4 
repeat 
  dur_int=dur_int-1 
  display( string_of(dur_int)+' s   ',19,11,'+15-0') 
  key_in(tecla,'p','w',0,0) 
  wait(1000) 
  execute 
  if tecla='p' then perform('255-60-11') 
  graphics_font('newyrk17.fnt') 
until dur_int=0 
ZERO_SUM(valor_sum) 
graphics_font('newyrk40.fnt') 
clear 
execute 
 
:255-60-11/ !===================== CODE SUBROUTINE =========================== 
graphics_font('newyrk17.fnt') 
color_clear(vermelho) 
display('      PROGRAMA PAUSADO       ',7,10,' ') 
display('APERTE A BARRA PARA CONTINUAR',7,11,' ') 
display('F-ajusta fone     ',7,15,' ') 
display('S-confere sensores',7,16,' ') 
key_in(tecla,'fs ','W',0,0) 
WAIT(-1) 
EXECUTE 
if tecla='f' then PERFORM('255-60-12') 
if tecla='s' then PERFORM('255-60-13') 
color_clear(preto) 
display('MAS ANTES, PORQUE PAUSOU?',2,10,' ') 
display('(ex: descanso, arrumar sensores...)',2,11,' ') 
display('max 70 caract:',2,12,' ') 
STRING_IN(escreve, 70, 'wsdm', 2, 14 ) 
WAIT(-1) 
EXECUTE 
 
WRITE_STR( 
string_of(DATE_DAY)+'/'+string_of(DATE_MONTH)+'/'+string_of(DATE_YEAR)+';'+ 
string_of(TIME_HOUR)+':'+string_of(TIME_MINUTE)+':'+string_of(TIME_SECOND)+';'+ 
numero_volunt+';'+genero+';'+nome_volunt+';'+treino[1]+ 
';MOTIVO DA PAUSA: '+escreve) 
 
tecla='' 
color_clear(preto) 
dur_int=4 
repeat 
  dur_int=dur_int-1 
  display( string_of(dur_int)+' s para continuar   ',11,11,'+15-0') 
  wait(1000) 
until dur_int=0 
clear 
graphics_font('newyrk40.fnt') 
 
:255-60-12/ !===================== CODE SUBROUTINE =========================== 
display('                             ',7,10,vermelho) 
display('                             ',7,11,vermelho) 
display('                  ',7,15,vermelho) 
display('                  ',7,16,vermelho) 
display(nome_volunt+',',8,8,' ') 
display('   AJUSTE DO VOLUME DO FONE  ',7,10,' ') 
display('APERTE A BARRA PARA CONTINUAR',7,12,' ') 
wait(1000) 
i=0 
repeat 
    key_in(tecla,' ','W',0,0) 
    wait(500) 
    execute 
    if tecla<>' ' then 
    begin 
        if i=2 then i=0 
        i=i+1 
        key_in(tecla,' ','W',0,0) 
        if i=1 then AUDIO_PLAY(olho,'W') 
        if i=2 then AUDIO_PLAY(SOM,'W') 
        WAIT(-1) 
        execute 
        key_in(tecla,' ','W',0,0) 
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        wait(500) 
        execute 
    end 
until tecla=' ' 
execute 
 
:255-60-13/ !===================== CODE SUBROUTINE =========================== 
display('                             ',7,10,vermelho) 
display('                             ',7,11,vermelho) 
display('                  ',7,15,vermelho) 
display('                  ',7,16,vermelho) 
display('       CONFERE SENSORES      ',7,10,' ') 
display('APERTE A BARRA PARA CONTINUAR',7,12,' ') 
graphics_font('newyrk40.fnt') 
repeat 
    port_in(tecla,i,bit_mask,'W',port_address) 
    key_in(tecla,' ','W',0,0) 
    WAIT(-1) 
    execute 
    display('?',9,6,'+15-0') 
    if i=solto then display('S',9,6,'+15-0') 
    if i=dedo1 then display('1',9,6,'+15-0') 
    if i=dedo2 then display('2',9,6,'+15-0') 
    if i=dedo3 then display('3',9,6,'+15-0') 
    if i=dedo4 then display('4',9,6,'+15-0') 
    wait(500) 
    display(' ',9,6,'+15-0') 
until tecla=' ' 
graphics_font('newyrk17.fnt') 
execute 
 
 
:255-60-15/ !===================== CODE SUBROUTINE =========================== 
graphics_font('newyrk17.fnt') 
 
color_clear(vermelho) 
display(nome_volunt+',',8,7,' ') 
display('         EXPERIMENTO FINALIZADO!        ',1,10,'+15-0') 
display('Saia da sala e encontre o experimentador',1,12,'+15-0') 
execute 
 
WRITE_STR( 
string_of(DATE_DAY)+'/'+string_of(DATE_MONTH)+'/'+string_of(DATE_YEAR)+';'+ 
string_of(TIME_HOUR)+':'+string_of(TIME_MINUTE)+':'+string_of(TIME_SECOND)+';'+ 
'FINAL EXP: - sequencia treino:'+treino[1]+', teste1: '+teste1[1]+ 
', teste2: '+teste2[1]+', teste3: '+teste3[1]+', teste4: '+teste4[1]+ 
', teste5: '+teste5[1]+', teste6: '+teste6[1]+ 
' - voluntario: '+numero_volunt+' '+genero+' '+nome_volunt) 
 
WAIT(-1) 
 
 
� ‡ 
  $ 1 CategoryName ! v04 
i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i\i 
1\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\1\2\3\1\1\3\1\1\1\1 
2\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\4\4\2\2\3\1\3\3\3\4 
1\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\3\1\4\4\2\3\1\1\1\2 
2\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\1\3\2\1\4\2\3\3\3\3 
4\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\4\1\4\3\2\4\2\2\2\1 
3\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\3\3\1\4\4\2\4\4\4\4 
4\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\1\2\3\1\1\4\2\2\2\1 
2\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\4\4\1\3\3\1\4\4\4\4 
3\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\3\2\3\2\1\3\1\1\1\3 
2\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\1\4\2\4\3\1\3\3\3\1 
4\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\4\1\4\1\2\3\1\1\1\4 
1\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\3\3\2\4\4\2\3\3\3\2 
2\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\1\1\4\3\2\4\2\2\2\1 
4\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\4\3\1\1\4\2\4\4\4\4 
2\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\3\2\3\3\1\4\2\2\2\2 
3\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\1\4\1\2\3\1\4\4\4\3 
2\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\4\2\3\1\1\3\1\1\1\1 
1\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\3\4\2\4\3\1\3\3\3\4 
4\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\1\1\4\1\2\3\1\1\1\1 
3\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\4\3\2\4\4\2\3\3\3\4 
1\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\3\1\4\3\2\4\2\2\2\3 
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4\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\1\3\1\2\4\2\4\4\4\1 
3\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\4\2\3\4\1\4\2\2\2\4 
1\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\3\4\1\2\3\1\4\4\4\2 
3\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\1\2\3\1\1\3\1\1\1\1 
4\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\4\4\2\2\3\1\3\3\3\4 
1\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\3\1\4\3\2\3\1\1\1\2 
4\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\1\3\2\4\4\2\3\3\3\3 
2\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\4\1\4\2\2\4\2\2\2\1 
1\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\3\3\1\3\4\2\4\4\4\4 
3\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\1\2\3\1\1\4\2\2\2\1 
2\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\4\4\1\2\3\1\4\4\4\4 
1\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\3\2\3\3\1\3\1\1\1\3 
3\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\1\4\2\4\3\1\3\3\3\1 
1\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\4\1\4\2\2\3\1\1\1\4 
4\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\3\3\2\3\4\2\3\3\3\2 
3\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\1\1\4\1\2\4\2\2\2\1 
2\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\4\3\1\3\4\2\4\4\4\4 
4\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\3\2\3\1\1\4\2\2\2\2 
1\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\1\4\1\4\3\1\4\4\4\3 
3\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\4\2\3\3\1\3\1\1\1\1 
1\3\1\4\2\4\2\3\1\3\4\3\1\3\4\2\3\4\2\4\3\1\3\3\3\4 
2\1\3\2\4\1\4\2\3\1\1\1\3\1\2\4\1\1\4\2\2\3\1\1\1\1 
3\3\1\4\1\3\2\4\2\3\4\3\1\4\4\1\4\3\2\1\4\2\3\3\3\4 
4\2\3\1\3\1\4\2\4\2\1\2\3\2\1\3\3\1\4\2\2\4\2\2\2\3 
2\4\2\3\1\3\1\4\2\4\4\4\2\4\3\1\1\3\1\4\4\2\4\4\4\1 
3\2\4\1\3\2\3\1\4\2\1\2\4\2\1\3\4\2\3\3\1\4\2\2\2\4 
4\4\2\3\2\4\1\3\1\4\4\4\2\3\3\2\3\4\1\2\3\1\4\4\4\2 
1\1\4\2\4\2\3\1\3\1\1\1\4\1\2\4\1\2\3\1\1\3\1\1\1\1 
f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f 
 
$ 2 CategoryName ! 
seqH - 13132424 
seqA - 14 
seqI - 13142423 
seqB - 143 
seqN - random 
seqH - 13132424 
seqJ - 142314143142 
 
$ 255 CategoryName ! 
2.5\1\2.5\1.585\3.585\2.5\2.585\5.381\1.963\5.958\2.736\0\4.43\4 
 
 
 I��1ð 
�yes�\mel2                                      �no �0     �31    �32767�10   �35   
�35   �35   �35   �35   �35   �240  �240  �80   �80   �40   �15   �500  �1000 �no  
run.exe �yes�low�num�1    �no �randomts�255           �yes�no �none�yes�100 �0     
�nog 
exclude 
speaker                                      �0    �fatal�off 
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Anexo K – Autorização comitê de ética e termo consentimento 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

 

 

Você está se propondo a participar como voluntário de um estudo sobre os 

processos percepto-motores. Este será realizado nas dependências do Departamento 

de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências da USP e será conduzido por Rodrigo 

Pavão. Este experimento consiste de uma sessão de aproximadamente 30 (trinta) 

minutos de duração e não representa risco potencial algum, não incluindo qualquer 

procedimento invasivo. Você sentar-se-á em uma cadeira em frente a um computador, 

e, a partir da apresentação de estímulos visuais, deverá executar os procedimentos de 

acordo com instruções prévias do experimentador. A participação na pesquisa é 

voluntária e você é livre para interromper sua participação a qualquer momento.  

 

 

Eu li a proposta acima e tendo entendido os procedimentos proponho-me a 

participar como voluntário deste experimento: 

 

 

Assinatura: ____________________________________ 

 

Nome: ____________________________________ 

 


