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RESUMO

Macea DD. Fatores que influenciam a ocorrência do efeito atencional automático em uma tarefa de
tempo  de  reação  vai/  não-vai  [Dissertação].  São  Paulo:  Instituto  de  Ciências  Biomédicas  da
Universidade de São Paulo; 2009.

Em estudos anteriores de nosso laboratório, em uma tarefa de tempo de reação vai/não-

vai, observamos um robusto efeito atencional de um estímulo precedente periférico (representado

por um anel cinza) quando utilizamos como estímulo alvo uma linha vertical dentro de um anel

(LV), mas não quando utilizamos como estímulo alvo uma cruz dentro de um anel (CR). Atribuímos

tal diferença à discriminabilidade dos dois estímulos alvos positivos em relação ao estímulo alvo

negativo,  o  que  leva  à  adoção  de  uma  determinada  estratégia  atencional  pelos  voluntários.

Sugerimos que a CR é mais facilmente discriminável do que a LV nas condições experimentais

utilizadas.  Neste  trabalho,  examinamos,  inicialmente,  em  que  medida  os  resultados  diferentes

obtidos com a LV e a CR realmente podem se dever a uma diferença de discriminabilidade dos

estímulos alvos. Em seguida, investigamos se a semelhança entre estímulo precedente e estímulo

alvo positivo é o fator determinante para o aparecimento do efeito atencional para a LV, conforme

descrito na literatura atual. Por fim, verificamos a possibilidade de obter efeito atencional para a

cruz  pela  indução  da  adoção  da  estratégia  atencional  da  LV para  os  voluntários.  No  primeiro

experimento, em que invertemos a discriminabilidade dos dois estímulos alvos positivos, obtivemos

efeito atencional para ambos. No experimento seguinte, em que apresentamos o anel cinza como

distraidor, não observamos diferença entre tempos de reação à LV e à CR, na presença e na ausência

do distraidor. Finalmente, no último experimento, em que a porcentagem de ocorrência da LV foi

três vezes maior que a CR, não obtivemos efeito atencional para os dois estímulos alvos. Nossos

resultados indicam que a ocorrência de efeito atencional depende da dificuldade de discriminação

dos estímulos alvos positivos em relação ao estímulo alvo negativo. Possivelmente, quando é difícil

isolar  o  processamento do estímulo alvo positivo dos demais  estímulos,  a  estratégia  atencional

adotada é de um processamento em maior grau de todos os estímulos e, por esse motivo, o estímulo

precedente consegue mobilizar os mecanismos atencionais mais eficientemente.

Palavras-chave: Atenção visual; Atenção automática; Discriminabilidade; Vai/não-vai.



ABSTRACT

Macea DD. Factors that influence the automatic attentional effect in a reaction time go/no-go task
[Master thesis]. Sao Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009.

In previous studies from our laboratory, in a go/no-go reaction time psychophysical test,

we observed a great influence of a preceding peripheral cue (S1) (represented by a gray ring) when

used a vertical line inside a ring as target stimulus (VL), but not when used a cross inside a ring

(CR)as the target. Our tests showed that the influence of a peripheral cue (S1) on the response to a

subsequent target depends on the physical characteristics of the go target (S2+) and the no-go target

(S2-). When the VL was the S2+ and a small ring was the S2-, reaction time was shorter at the same

location relative to a different location. This difference is called effect of the automatic attention.

However, no reaction time difference between the two locations occurred when a cross (CR) was

the S2+ and the small ring was the S2-. Depending on the difficulty to discriminate these targets,

the volunteers adopt a specific attentional set. In this experimental model, we suggest that the CR is

easier to discriminate than the VL. Trying to confirm these findings, first of all, we investigated

how important is the discriminability between S2+ and S2- to the best attentional  capture by a

peripheral cue, changing both targets: CR more difficult to discriminate than the VL.  Then, we

investigated whether the similarity between positive targets and cue is the critical factor for the

onset  of  attentional  effect,  as  described in  the literature. Finally,  we checked the possibility of

attentional effect to the CR by inducing the adoption of VL´s attentional set by volunteers. In the

first experiment, attentional effect was obtained for both. In the following experiment, where we

presented the gray ring (cue) as distractor, no difference was observed between VL and CR reaction

times with or without the distractor. Finally, the last experiment, in which the percentage of onset of

VL was three times higher than the CR, no attentional effect was obtained. Our results indicate that

the occurrence of attentional effect depends on the difficulty of discrimination of target  stimuli.

Possibly, when it is difficult to isolate the target stimuli processing from other stimuli in the task,

the attentional set adopted is a higher level processing of all stimuli.

Key words: Visual attention; Automatic attention; Discriminability; Go-no go.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A expressão comportamental da atenção 

 

Considera-se como atenção o processo que permite a seleção dos estímulos 

sensoriais de maior importância adaptativa em cada instante. O modo de ação da atenção 

visual costuma ser comparado a um holofote que percorre a cena, favorecendo o 

processamento dos estímulos nos locais iluminados, beneficiando assim as suas detecção e 

identificação. Supõe-se que a atenção seja gerada em certas regiões dos córtices parietal e 

frontal e que facilite a representação neural do estímulo atendido, inibindo as 

representações neurais dos estímulos desatendidos. Desta forma, o estímulo selecionado 

pode ser identificado rapidamente e acuradamente.  

De forma geral, atribui-se à atenção um aumento na sensibilidade sensorial (Shaw, 

1984; Corbetta e Shulman, 1991; Lu e Dosher, 1998; Yeshurun e Carrasco, 1998; Gandhi et 

al., 1999; Dosher e Lu, 2000; Kanwisher e Wojciulk, 2000; Carrasco et al., 2002) e 

diferentes mecanismos foram propostos para explicar o modo de ação da atenção. Além da 

facilitação do processamento de um estímulo atendido, pode haver inibição do 

processamento dos estímulos não atendidos. Desta forma, o sinal relacionado ao estímulo 

de interesse se sobressai mais ainda do ruído gerado pelos demais estímulos presentes no 

ambiente. 

A orientação da atenção pode ocorrer de modo automático ou de modo voluntário.  

 A orientação automática ocorre na vigência de estímulos salientes sensorialmente 

ou relevantes para o indivíduo. É o caso de estímulos súbitos, intensos ou em movimento (o 

som produzido por uma ambulância, por exemplo), estímulos contrastantes com o fundo 

(como uma mosca sobre uma parede branca), ou então estímulos significativos em um dado 

contexto (como a menção do nome do observador por outra pessoa). Presumivelmente, tais 

características induzem um processamento sensorial-cognitivo mais intenso, o que resulta 

em um acionamento automático dos mecanismos atencionais (Castro-Barros et al., em 

impressão). Há várias sugestões na literatura de que a atenção mobilizada automaticamente 



   13 

e a atenção mobilizada voluntariamente dependem de mecanismos neurais pelo menos 

parcialmente distintos (Corbetta e Shulman, 2002; Kincade et al., 2005; Doallo et al., 2004; 

Hopfinger e West, 2006). 

A orientação voluntária da atenção ocorre na vigência de motivações fisiológicas 

(sinais das vísceras), sociais (sugestões verbais) ou culturais (conhecimentos). Assim, 

quando se está com fome, atende-se a estímulos comestíveis disponíveis no ambiente. 

Quando instruído a realizar uma tarefa, o indivíduo atende aos estímulos do ambiente que 

possam ajudá-lo a realizá-la. Pode-se considerar que, nestes casos, a mobilização dos 

mecanismos atencionais se dá voluntariamente, com participação da consciência (Ruz e 

Lupiañez, 2002; Castro-Barros et al., em impressão). 

Os estudos sobre atenção, tanto automática como voluntária, têm se valido 

extensivamente de um procedimento experimental desenvolvido por Michal I. Posner 

(Figuras 1 e 2). A atenção automática e a atenção voluntária podem ser avaliadas de modo 

quantitativo por meio dos testes de Posner. Este procedimento consiste na apresentação em 

um monitor de vídeo de um estímulo (em geral, visual) periférico ou central, com o 

objetivo de mobilizar a atenção, e na apresentação subsequente de um outro estímulo (em 

geral, também de natureza visual) periférico ao qual o sujeito deve responder pressionando 

uma tecla. O observador mantém os olhos fixos em um ponto central da tela e orienta sua 

atenção encobertamente para um local afastado. As respostas motoras ao estímulo alvo são 

registradas por meio da entrada de jogos do mesmo microcomputador, a fim de garantir 

medidas do tempo de reação com a precisão desejável de 1 ms (tanto a entrada do teclado 

como a do “mouse” não são apropriadas neste sentido). Aplicativos desenvolvidos 

especialmente com a finalidade de apresentar estímulos simples ou complexos e de registrar 

a latência e a acurácia das respectivas respostas são utilizados. Mede-se o tempo de reação a 

um estímulo alvo apresentado no local atendido e em local afastado. 

Para o estudo da atenção automática, o primeiro estímulo (estímulo precedente), 

representado, por exemplo, por um anel ou uma mudança no brilho de um dos anéis 

demarcando posição, é apresentado na periferia do campo visual de um dos lados. O 

estímulo alvo, representado, por exemplo, por uma linha vertical, é apresentado no mesmo 

local ou em posição simétrica do lado oposto (com igual probabilidade). Quando a condição 
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neutra é utilizada, verifica-se que o tempo de reação nesta condição de atenção 

supostamente mais difusa é intermediário àqueles encontrados nas condições mesma e 

oposta (Righi, Castro-Barros e Ribeiro-do-Valle, 2005). Há, pois uma facilitação das 

respostas ao estímulo alvo na mesma posição que o estímulo precedente e uma inibição das 

respostas ao estímulo alvo na posição oposta daquela do estímulo precedente. Os efeitos da 

atenção automática aparecem pela primeira vez 34 ms após a ocorrência do estímulo 

precedente e mantêm-se mais ou menos inalterados por várias dezenas de milissegundos. A 

atenção automática pode atuar por mais de 150 ms (Grechi e Ribeiro-do-Valle, 2005). 

 

 

 

 
Figura 1 – Procedimento experimental desenvolvido por Posner para avaliar a atenção automática. O 

estímulo precedente consiste no piscar da borda de um dos quadrados dispostos de cada 
lado do ponto de fixação central na tela do monitor de vídeo. O estímulo alvo consiste em 
um asterisco que aparece algumas dezenas de milissegundos depois no mesmo quadrado 
(50% das vezes) ou no quadrado do lado oposto (50% das vezes) de modo randômico. 
Modificado de Posner e Raichle, 1999. 
 

 

Para o estudo da atenção voluntária, o primeiro estímulo (estímulo pista) é 

apresentado no centro do campo visual. O estímulo alvo é apresentado na maioria das vezes 

(por exemplo, 70%) no local indicado pela pista e na minoria das vezes (por exemplo, 20% 

ou 30%), em outro local. Eventualmente utiliza-se uma terceira condição em que a pista não 

informa o local onde o alvo aparecerá.  A condição em que o estímulo alvo aparece no local 

indicado pela pista é chamada de válida. A condição em que o estímulo alvo aparece no 

local oposto ao indicado pela pista é chamada de inválida.  E a condição em que a pista não 
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indica o local de aparecimento do alvo é chamada de neutra. Os efeitos da atenção 

voluntária podem aparecer tão precocemente como 100 ms após a ocorrência da pista e 

mantêm-se mais ou menos inalterados por várias centenas de milisegundos. A atenção 

voluntária é persistente, podendo atuar por vários segundos. Após algum tempo, no entanto, 

o esforço necessário para mantê-la no mesmo local aumenta significativamente. 

 

 

Figura 2 – Procedimento experimental desenvolvido por Posner para avaliar a atenção voluntária. O 
estímulo precedente consiste em um seta que aparece no centro da tela do monitor de 
vídeo. O estímulo alvo consiste em um pequeno quadrado que aparece algumas centenas 
de milisegundos depois na maioria das vezes (por exemplo, 70% das vezes) do lado 
indicado pela seta e nas vezes restantes, do outro lado, de modo randômico. Modificado 
de Posner e Raichle (1999). 

 

 

Geralmente, observa-se que o sujeito responde mais rapidamente e com menos erros 

ao estímulo alvo na posição mesma ou na condição válida em relação à posição oposta ou 

na condição condição inválida (Jonides, 1981; Posner e Cohen, 1984; Muller e Rabbit, 
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1989; Henderson, 1991; Hambert e Hockey, 1991). Em tese, a magnitude desse efeito 

refletiria a intensidade da atenção espacial. A atenção automática manifesta-se por um 

menor tempo de reação ao estímulo alvo na condição mesma do que na condição oposta. 

A natureza e a magnitude dos efeitos atencionais automáticos são semelhantes, 

respectivamente, à natureza e à magnitude dos efeitos atencionais voluntários (Castro-

Barros et al., 2008, e Castro-Barros e Ribeiro-do-Valle, 2005). Isto sugere a possibilidade 

de alguma correspondência entre os processos responsáveis pela atenção automática e 

aqueles responsáveis pela atenção voluntária. De acordo com esta idéia, foi demonstrado 

que ambas as atenções se associam com a ativação de uma extensa rede neuronal incluindo 

o campo ocular frontal, o córtex parietal posterior, o córtex cingulado, o putamen e o 

tálamo. Esta ativação seria no entanto menos intensa no caso da atenção automática (Kim et 

al., 1999; Mayer et al., 2004). As diferenças observadas entre a atenção automática e a 

atenção voluntária no que diz respeito à latência e à duração dos respectivos efeitos 

poderiam decorrer não apenas da forma de mobilização dos mecanismos que as 

desencadeiam como do grau de recrutamento destes mecanismos. 

A tarefa utilizada por Posner para o estudo dos efeitos comportamentais da atenção 

automática envolve essencialmente a detecção do estímulo alvo positivo. Em tarefas de 

detecção, a influência atencional supostamente é mais fraca, ao contrário de tarefas de 

discriminação, em que a influência atencional é mais intensa. Devido a esse tempo maior 

necessário para um melhor processamento, os tempos de reação são maiores em tarefas de 

discriminação, como, por exemplo, em uma tarefa de tempo de reação vai/não-vai. 

 

1.2 Fatores que modulam a mobilização da atenção automática 

 

Algumas teorias consideram a atenção automática uma forma de selecionar os 

estímulos potencialmente muito relevantes. Há uma vantagem evolutiva em direcionar a 

atenção para estímulos importantes, pois isto permite seu processamento mais detalhado, 

rápido e acurado e, conseqüentemente, respostas mais adequadas a eles. A importância 

biológica ou potencial de um estímulo, além de inata, pode ser aprendida e ser diferente 

dependendo da situação vivenciada pelo organismo. Quando nossa atneção automática é 
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direcionada a um rosto conhecido no meio da multidão, por exemplo, fica claro que a 

experiência pessoal é importante. Porém, como saber qual estímulo é mais importante para 

um organismo sem antes processá-lo completamente?  Uma das possibilidades seria o grau 

de processamento de um estímulo com relação a sua relevância inata ou aprendida, em que 

a atenção seria mobilizada de modo correspondente e teria a função de reforçar este 

processamento.  

A detecção e a identificação de um estímulo podem ser influenciadas por diversos 

fatores incluindo as características físicas do estímulo e as experiências prévias do 

organismo. O processamento de estímulos visuais dependentes das características de 

organização do sistema sensorial e das propriedades dos estímulos em si é chamado de 

processamento de baixo para cima. De acordo com Desimone e Duncan (1995), os 

neurônios no sistema visual competem entre si por representação e controle. Esta 

competição privilegia a representação de não-homogeneidades na cena e, como 

conseqüência, estímulos com maior luminância, com maior contraste ou com características 

diferentes do meio circundante destacam-se, ou seja, são salientes e capturam a atenção.  

A prioridade na representação dos objetos é também fortemente influenciada por sua 

relevância aprendida. Neste caso, fala-se de um processamento de cima para baixo. Por 

exemplo, o nome do observador quando é dito na maioria das situações captura a atenção 

automática por ter se tornado significativo para ele em algum momento. Além de estímulos 

relevantes pelo condicionamento ou por características inatas, estímulos que compartilham 

características comuns com eles também capturam a atenção (Fecteau, 2007). Este tipo de 

orientação da atenção é chamado de contingente, por haver uma dependência da 

configuração da tarefa em questão (Folk et al., 1992; Ruz e Lupiañez, 2002).  

Acredita-se também que há modulação da atenção de acordo com a dificuldade da 

tarefa a ser realizada: é empregada mais atenção na realização de tarefas mais complexas do 

que em tarefas mais fáceis (Lupiañez et al., 2001). Este poderia ser um mecanismo 

adaptativo de interação com o ambiente, que assegura tempos de reação baixos mesmo em 

condições menos favoráveis. Assim, no processamento de um estímulo pouco discriminável 

(tarefa mais complexa) seria empregada mais atenção que no processamento de um 

estímulo muito discriminável (tarefa mais simples), e, como resultado, os tempos de reação 
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a estímulos de discriminabilidades diferentes seriam próximos. Lambert e Hockey (1991), 

Tassinari et al. (1994) e Azevedo et al. (2001) sugeriram que o aparecimento do efeito 

atencional do estímulo precedente depende das características físicas dos estímulos alvos 

positivos da tarefa. 

Diferentemente do que se poderia imaginar, a mobilização automática da atenção 

depende fortemente das condições experimentais utilizadas. São importantes a natureza da 

tarefa de teste, a experiência do observador com outras tarefas de teste, o tipo de estímulo 

precedente utilizado e o tipo de estímulo alvo utilizado. Em um estudo de Correa et al. 

(2004), apenas no experimento blocado a pista temporal visual acarretou diminuição do 

tempo de reação dos voluntários. Faria Jr e Machado-Pinheiro (2004) obtiveram tempos de 

reação menores para um alvo visual depois de um estímulo auditivo apenas quando os três 

diferentes SOAs utilizados ocorreram em blocos separados. Techentin and Voyer (2007) 

compararam um design blocado (com a detecção de uma palavra-alvo ou de um alvo-

emocional em diferentes blocos de tentativas) com um design randomizado (no qual os 

alvos mudavam durante as tentativas), e encontraram certas interferências de congruência 

apenas no último modelo experimental randomizado. Eles defendem que essa interferência 

não ocorre no modelo blocado, pois os voluntários estabelecem uma estratégia atencional 

que evita esses efeitos de congruência. Dessa maneira, é possível observar uma 

adaptabilidade considerável do Sistema Nervoso para lidar com as diferentes situações 

experimentais. 

O comportamento de adaptação (aprendizagem) é usualmente formado pela 

associação entre estímulos do ambiente e as respostas motoras apropriadas a estes 

estímulos, geralmente conhecido como mapa de estímulo-resposta. Estes mapas são 

dinâmicos, ou seja, as associações de estímulo-resposta são passíveis de mudança, uma vez 

que a resposta frente a um estímulo pode ser adaptativa em uma situação, mas não em 

outra. O processo de associação estímulo-resposta determina a estratégia atencional adotada 

para a realização de uma dada tarefa. São necessários ajustes na forma como os estímulos 

são selecionados para o melhor desempenho em uma tarefa, ou seja, requer a adoção da 

estratégia atencional adequada a um contexto específico. 



   19 

Para a mobilização da atenção exógena de forma adaptativa em uma dada tarefa, 

sinais modulatórios de origem endógena (processamento de cima para baixo) são 

necessários, de acordo com a Hipótese de Contingência Atencional, proposta por Folk e 

colaboradores (1992). Conforme essa hipótese, para que um estímulo precedente periférico 

seja capaz de mobilizar a atenção, ele deve apresentar uma semelhança física com o 

estímulo alvo positivo (Folk e Remington, 1998; Ruz e Lupiáñez, 2002). Tal semelhança 

garantiria que o organismo mantivesse a representação neural do estímulo precedente 

facilitada, de modo a ser prontamente acionada quando este estímulo ocorresse, levando à 

mobilização dos circuitos atencionais. Com o aparecimento posterior do estímulo positivo 

semelhante, a resposta motora dos voluntários seria facilitada. Esta hipótese é bastante 

razoável e explica perfeitamente as observações feitas pelos autores que a postularam.  

 

1.3 Estudos sobre a ausência de efeito atencional 

 

Em um dos primeiros projetos do laboratório (Azevedo et al., 2001) para estudar 

atenção automática, os autores pretendiam evidenciar uma habituação do efeito produzido 

pelo estímulo precedente. Foi considerado que, como este estímulo não era informativo 

espacialmente, ele deveria, após um certo número de apresentações, deixar de ser 

processado pelo sistema nervoso, perdendo conseqüentemente sua capacidade de mobilizar 

atenção. Ao se retirarem as posições demarcadas do modelo experimental de Posner e 

substituírem pelo aparecimento abrupto de um estímulo precedente, os autores não 

encontraram efeito atencional para a LV e a habituação do efeito seria uma das hipóteses a 

ser considerada. Houve certa dificuldade de obter o efeito atencional em algumas situações 

experimentais utilizadas inicialmente e, por esse motivo, foi preciso tornar a tarefa mais 

difícil. Azevedo et al. (2001) obtiveram sucesso ao testar os sujeitos com uma tarefa de 

tempo de reação vai/não-vai com quatro posições de possível aparecimento dos estímulos 

Veja a Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo experimental utilizado no trabalho de Azevedo et al. (2001). O estímulo precedente 
poderia aparecer no quadrante superior ou inferior da tela. Em seguida um estímulo alvo era 
apresentado na mesma posição ou na posição oposta do estímulo precedente, podendo ser 
uma linha vertical no interior de um anel (estímulo alvo positivo) ou um anel pequeno no 
interior de um anel grande (estímulo alvo negativo). O estímulo precedente podia aparecer 
em quatro posições possíveis na tela do monitor: quadrante superior esquerdo, quadrante 
inferior esquerdo, quadrante superior direito e quadrante inferior direito. O estímulo alvo, por 
sua vez, poderia aparecer apenas em duas posições possíveis: mesmo local do estímulo 
precedente ou na posição horizontal oposta. 
 

 

Neste estudo prévio (Azevedo et al., 2001), os autores observaram que um estímulo 

precedente periférico não informativo espacialmente, representado por um anel cinza com 

100 ms de duração, alterou o tempo de reação a um estímulo alvo representado por uma 

linha vertical branca no interior de um anel branco (LV). Quando este estímulo alvo ocorria 

na mesma posição que o estímulo precedente, o tempo de reação era menor quando ele 

ocorria na posição oposta (Azevedo et al., 2001). Este efeito é geralmente atribuído a uma 

influência atencional automática do estimulo precedente, que aumentaria a eficiência do 

processamento sensorial da região estimulada e inibiria a eficiência do processamento 

sensorial das regiões afastadas.  

Seria de se esperar que a pista periférica capturasse a atenção e aumentasse a 

eficiência da resposta a qualquer estímulo alvo. Entretanto, não se observou qualquer efeito 

do mesmo estímulo precedente quando utilizou-se um estímulo alvo representado por uma 
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cruz branca no interior do anel branco (CR) (Azevedo et al., 2001). A hipótese considerada 

pelos autores para explicar este resultado foi que a influência atencional seria antagonizada 

completamente por uma influência mascaradora do estímulo precedente específica para a 

CR. Uma explicação semelhante foi aventada por Lambert e Hockey (1987), Tassinari et al. 

(1994) e Efron e Yund (1999) para o efeito inibidor precoce que observaram com certas 

combinações de estímulos precedentes e alvo. Embora tivessem sido encontradas 

evidências fortes a favor desta hipótese (Abbud e Ribeiro do Valle, 2003), outros achados 

do nosso laboratório mostraram resultados contrários a ela (Macea e Ribeiro-do-Valle, 

resultados não-publicados). Os resultados desses experimentos sugerem a importância das 

características físicas dos estímulos alvos para o aparecimento do efeito atencional. 

As possíveis causas de uma ausência de efeito atencional de um estímulo precedente 

somente tem despertado mais interesse na literatura recentemente. Com base nos seus 

achados, Folk e colegas (1992, 1993 e 1994) propuseram que a captura atencional ocorre 

quando o estímulo precedente e o alvo compartilham alguma característica relevante, como 

cor ou forma. Esta hipótese, definitivamente, não dá conta de certos achados do nosso 

laboratório. Verificamos que quando a LV e a CR eram apresentadas no mesmo bloco de 

tentativas, nenhum efeito atencional aparecia (Macea et al., 2006). Se a semelhança entre o 

estímulo precedente e o estímulo alvo fosse o fator relevante, tal efeito deveria ter se 

manifestado. No mesmo trabalho, em um experimento em que utilizamos uma cruz rodada 

de 45º (X) como estímulo alvo negativo, o efeito atencional apareceu para a LV e para a 

CR. Não faz sentido considerar que uma modificação no estímulo alvo negativo torna o 

estímulo precedente mais semelhante à CR. Obviamente, outros fatores que não somente a 

semelhança entre estímulo precedente e o estímulo alvo são relevantes para determinar a 

capacidade do estímulo precedente de mobilizar a atenção automaticamente.  

Nos estudos de Azevedo et al. (2001) e Macea et al. (2006), observou-se que o 

tempo de reação para a LV numa tarefa visual vai/não-vai não difere do tempo de reação de 

resposta para uma CR quando apresentados em blocos separados. Entretanto, quando esses 

estímulos são apresentados randomicamente no mesmo bloco de tentativas, o tempo de 

reação para a cruz é menor que aquele para a linha vertical (Bruder, 2007). A diferença 

entre os dois estímulos encontrada nesses experimentos, conforme nossa hipótese, foi 
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devida a uma maior discriminabilidade da CR em relação ao estímulo alvo negativo que a 

LV. No desenho experimental “blocado”, a adoção de uma estratégia atencional específica 

para lidar com cada estímulo resultou em tempos de reação iguais para os dois estímulos 

alvos o que não ocorreu no experimento randomizado. 

 No nosso trabalho anterior, realizamos quatro experimentos testando as duas 

hipóteses aventadas para explicar a ausência de efeito atencional para a CR. Nos quatro 

experimentos, os estímulos alvos positivos foram uma linha vertical dentro de um anel e 

uma cruz dentro do anel. Como utilizado nos experimentos anteriores, o estímulo alvo 

negativo era um anel pequeno dentro do anel nos quatro blocos de tentativas, em dois dos 

quatro experimentos realizados. Nos outros dois experimentos, o estímulo alvo negativo foi 

uma cruz rodada em 45° (X). Estes estímulos tinham a duração de 50 ms. Em todos os 

experimentos em que utilizamos esse modelo experimental, utilizamos a LV e a CR com a 

mesma quantidade de pixels para evitar resultados diferentes devido à diferença de brilho 

entre os estímulos alvos positivos. Em todos os experimentos, os voluntários participaram 

de duas sessões de teste, contendo cada uma quatro blocos. A primeira sessão não possuía o 

estímulo precedente, sendo este apresentado apenas na segunda sessão. Os estímulos alvos 

positivos, dependendo do modelo experimental, poderiam ser apresentados nos mesmos 

blocos ou em blocos separados. Nos experimentos “blocados”, os voluntários respondiam à 

LV e à CR em diferentes blocos. A ordem de teste dos dois estímulos era randomizada, 

sendo que um grupo respondia à LV nos dois primeiros blocos e à CR, nos dois últimos. O 

outro grupo respondia aos dois estímulos em ordem inversa. 

No primeiro experimento, examinamos a possível ocorrência de uma influência 

mascaradora do estímulo precedente sobre a CR, aumentando a assincronia entre início dos 

estímulos de modo a reduzir tal influência. O mascaramento anterógrado é um processo 

inibidor sensorial com ação oposta à atenção automática. Com a diminuição do 

mascaramento, esperávamos que os efeitos comportamentais da atenção se expressariam, o 

que não ocorreu. Não encontramos qualquer efeito atencional para a CR e, o que não era 

esperado, também para a LV.  

A captura atencional por um estímulo é um processo dependente das características 

do estímulo, tais como luminância, forma e cor, que determinam sua discriminabilidade, ou 
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seja, o quão fácil e discriminante é o estímulo. Quanto mais semelhante o estímulo alvo 

positivo for dos estímulos alvos negativos, mais difícil será a tarefa (Cheal e Chainstain, 

2001). Baseados em tais premissas, tentamos reduzir a discriminabilidade da CR deixando-

a mais semelhante ao estímulo alvo negativo. No segundo experimento (Macea e Ribeiro-

do-Valle, 2004), diminuímos a discriminabilidade da CR, substituindo o estímulo alvo 

negativo anterior por uma cruz rodada em 45o, para tornando mais difícil a discriminação da 

CR. Neste experimento, pela primeira vez, encontramos efeito atencional de 40 ms para a 

CR.  

Observamos nestes dois experimentos e em outros experimentos de nosso 

laboratório que a magnitude do efeito atencional para a LV era influenciado pela ordem 

com que os voluntários eram testados com a LV e a CR. Quando iniciavam os dois 

primeiros blocos respondendo à LV, o efeito atencional era apreciável e, quando iniciavam 

respondendo à CR, o efeito atencional era pequeno ou inexistente. Tendo em vista tais 

resultados, realizamos mais dois experimentos com o objetivo de homogeneizar a estratégia 

atencional para todos os estímulos alvos, sendo os dois estímulos alvos positivos 

apresentados no mesmo bloco.  

No terceiro experimento, utilizamos o anel pequeno dentro do anel grande como 

estímulo negativo. Apresentamos no mesmo bloco a LV e a CR como estímulos alvos 

positivos e o anel pequeno dentro do anel grande como estímulo alvo negativo. Não 

encontramos efeito atencional para qualquer um dos dois estímulos alvos. No quarto 

experimento, a cruz rodada em 45º (X) foi usada como estímulo negativo. Novamente, 

apresentamos no mesmo bloco a LV e a CR como estímulos alvos positivos e, desta vez, 

encontramos efeito atencional tanto para a CR como para a LV. Estes resultados nos 

levaram a sugerir que a discriminabilidade dos estímulos alvos positivos em relação ao 

estímulo alvo negativo é fator crítico para a ocorrência do efeito atencional. Quando esta 

discriminabilidade é baixa, os voluntários adotam uma “estratégia” atencional de atender a 

quaisquer estímulos apresentados, incluindo o estímulo precedente, pela dificuldade em 

identificar e discriminar o estímulo alvo positivo. Quando é alta, o estímulo precedente não 

é atendido pela facilidade de identificação do estímulo alvo positivo. 
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Pretendemos estender nosso conhecimento a respeito dos fatores necessários para a 

mobilização eficaz da atenção, dando continuidade à linha de pesquisa anterior. Neste 

trabalho, contrastamos de modo mais direto as hipóteses de contingência por semelhança 

entre estímulo precedente e o estímulo alvo positivo e de discriminabilidade relativa dos 

estímulos alvos. Deve-se notar o interesse de investigar essas questões uma vez que 

possibilita o melhor entendimento dos mecanismos responsáveis pela atenção automática.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

O presente trabalho pretendeu examinar com mais detalhe que fatores levam à 

ocorrência e à ausência do efeito atencional em uma tarefa de tempo de reação vai/não-vai. 

Dessa maneira, investigamos: 

- a importância real do grau de discriminabilidade entre estímulos alvos positivo e negativo 

para o aparecimento do efeito atencional; 

- a importância relativa da semelhança entre estímulo precedente e estímulo alvo positivo 

para o aparecimento do efeito atencional; 

- a possibilidade de aparecimento do efeito atencional quando um estímulo alvo pouco 

discriminável bastante freqüente e um estímulo alvo positivo muito discriminável pouco 

freqüente coexistem. Neste caso, seria de se esperar que a estratégia atencional própria do 

estímulo pouco discriminável prevalecesse sobre aquela do estímulo muito discriminável. 
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2 EXPERIMENTO 1 

 

 Em experimentos anteriores de nosso laboratório (Bruder, 2007), foi encontrado 

tempo de reação menor para a CR do que para a LV, indicando que a CR é mais 

discriminável que a LV do estímulo alvo negativo representado pelo anel pequeno dentro 

do anel grande. Esta diferença de discriminabilidade explicaria os diferentes efeitos do 

estímulo precedente observados para esses dois estímulos alvos. No presente experimento, 

procuramos diminuir a discriminabilidade da CR ao reduzirmos o comprimento dos seus 

braços horizontal e vertical (com o objetivo de tornar a CR mais semelhante ao estímulo 

alvo negativo), e aumentar aquela da LV, aumentando o seu comprimento. Desta forma, 

esperávamos obter o efeito atencional para a CR, mas não para a LV.  

 Este experimento visou obter evidências adicionais a favor da hipótese de que a 

discriminabilidade dos estímulos alvos é um fator crítico para a produção do efeito 

atencional por um estímulo precedente. 

 

  

2.1 Material e Métodos 

 

Participantes: Participaram voluntariamente 14 voluntários jovens do sexo feminino 

(com média de idade de 21 anos e faixa etária de 17 a 25 anos), estudantes universitárias e 

destras (segundo Questionário de Edinburgh) (Anexo A), com visão normal ou corrigida, 

avaliada através da Tabela de Jaeger para acuidade visual (veja anexo B). Os voluntários 

não apresentavam daltonismo, avaliado através do teste de Ishihara (Anexo C). Cada 

participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D), sendo sua 

participação totalmente voluntária. Nenhum deles teve experiência prévia com 

experimentos semelhantes ou conheceu os propósitos do experimento.  

Os critérios de exclusão incluíram o uso crônico de medicamentos com ação no 

Sistema Nervoso Central, por poder influenciar a resposta comportamental dos voluntários, 

e erros superiores a 10% do total de tentativas na sessão 2, devido à reposição automática 



   26 

dos erros cometidos. Foram desconsiderados cinco voluntários por excesso de erro (mais de 

10% do total) e dois por serem canhotos. 

Dados anteriores do laboratório mostram que o desempenho nessa tarefa entre 

voluntários do sexo feminino e do masculino não difere. Dada a disponibilidade reduzida 

de voluntários do sexo masculino, por participarem de uma linha de pesquisa paralela do 

laboratório sobre assimetria inter-hemisférica, optamos por realizar os experimentos com 

um público predominantemente feminino. 

Nesse experimento, utilizamos 14 voluntários, pois ao atingirmos um número de 12 

voluntários (número suficiente para uma análise estatística significativa), sete haviam sido 

do grupo LVCR (dois primeiros blocos com a LV e os dois últimos com a CR) e apenas 

cinco do grupo CRLV (dois blocos iniciais com a CR e os dois últimos com a LV). A fim 

de termos resultados homogêneos dos dois grupos, utilizamos mais dois voluntários para o 

grupo CRLV, chegando a um N de sete voluntários por grupo.  

 

Material: Os experimentos foram realizados em uma sala ventilada, com iluminação 

reduzida e isolamento acústico. Os voluntários foram testados sentados, com a cabeça 

apoiada em um suporte de testa e queixo e os olhos a uma distância de 57 cm da tela de um 

monitor de vídeo, onde os estímulos visuais foram apresentados. Veja a Figura 4. 
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Figura 4 – Fotos da sala em que os voluntários realizaram a tarefa. Figura A: Vista Frontal, Figura B: 
Vista látero-diagonal. São mostrados o apoiador de fronte e mento, a tela do computador de 
aparecimento dos estímulos e a chave interruptora à direita da mesa para a resposta motora 
dos voluntários.  
 

 

O braço direito dos voluntários se manteve apoiado sobre a mesa com a chave 

interruptora do lado direito durante todo o experimento com o dedo indicador direito 

apoiado levemente nesta chave, porém sem pressioná-la. 

Um microcomputador IBM-PC/AT 486 gerou os estímulos e registrou as respostas 

por meio de um programa elaborado com o aplicativo Micro Experimental Laboratory – 

MEL2 (MEL Professional 2.01 – Psychology Software Tools, Inc.). A precisão das medidas 

de tempo de reação era de 1ms. 
 

 

Procedimento: Cada voluntário realizou duas sessões de testes em dias separados 

(não mais do que sete dias de intervalo). Cada sessão foi composta por quatro blocos, cada 

um com 64 tentativas e, entre um bloco e outro, havia um intervalo de descanso controlado 

pelos voluntários. Antes de cada sessão, eles receberam uma breve explicação oral e por 

escrito sobre como proceder (anexo E). Na sala de testes, os vários estímulos visuais e a 

tecla de resposta foram mostrados. Os voluntários fizeram, então, uma prática de 20 

tentativas.  

Antes do primeiro bloco de tentativas, foram instruídos a responder o mais 

rapidamente possível, pressionando o botão da chave interruptora com o dedo indicador 

direito, à LV e à CR, que chamaremos de estímulos alvos positivos, e a não responder ao 
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anel pequeno dentro do anel, que chamaremos de estímulo alvo negativo. Sendo assim, 

testamos dois grupos de voluntários: LVCR, com a LV nos dois primeiros blocos e CR nos 

dois blocos finais; CRLV, com a CR nos dois blocos iniciais e a LV nos dois blocos finais.  

Cada teste iniciou com o aparecimento de um ponto de fixação branco (PF) 

(luminância de 26 cd/m2) para manter a fixação ocular no centro da tela do monitor de 

vídeo (cor preta, com luminância menor do que 0,01 cd/m2). Os voluntários foram 

instruídos a manter o olhar fixo no PF. Uma tentativa iniciava-se com o aparecimento do 

PF. Após um intervalo variável de 1850 a 2350 ms, na segunda sessão, era apresentado um 

estímulo precedente, representado por um anel cinza (com 1,72 graus de diâmetro e 0,05 

graus de borda, e luminância de 5,8 cd/m2), com duração de 100 ms  em um dos quatro 

vértices de um quadrado virtual centrado no ponto central, sempre a 8° deste ponto central 

e, em seguida, aparecia um estímulo alvo, sendo metade das vezes na mesma posição e a 

outra metade na posição oposta, conforme mostrado na Figura 5.  

 
Figura 5 - Representação esquemática do padrão espacial da estimulação visual do Experimento 1, 

sessão 2. Os dois estímulos alvos positivos (CR e LV) e o alvo negativo (anel pequeno 
dentro do anel) são mostrados. Vai, estímulo alvos que o voluntário deve responder. Não 
Vai, estímulo alvo que o voluntário deve abster-se de responder. Mesma Posição, 
aparecimento do estímulo alvo no mesmo local de aparecimento do estímulo precedente. 
Posição Oposta, aparecimento do estímulo alvo na posição oposta ao local do estímulo 
precedente. 
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Nos dois primeiros ou nos dois últimos blocos da sessão, os estímulos alvos foram 

uma CR (cada braço com 0,67 graus de comprimento e 0,05 graus de largura) no interior de 

um anel (1,72 graus de diâmetro e 0,05 graus de borda) em 50% dos testes e um anel 

pequeno (0,29 graus de diâmetro e 0,05 graus de borda) dentro do anel grande (1,72 graus 

de diâmetro e 0,05 graus de borda) nos outros 50% dos testes. Nos outros dois blocos da 

sessão, os estímulos alvos foram uma LV (com 1,34 graus de diâmetro e 0,10 graus de 

largura) no interior de um anel (1,72 graus de diâmetro e 0,05 graus de borda) em 50 % dos 

testes e o anel pequeno dentro do anel grande nos outros 50% dos testes. Os estímulos alvos 

eram brancos, com luminância de 26 cd/m2 e duração de 50 ms.  

Na primeira sessão de teste, contendo quatro blocos de tentativas, os estímulos alvos 

apareciam sem o estímulo precedente. A primeira sessão de teste foi utilizada no intuito de 

familiarizar os voluntários com os métodos e o local de testes e, assim, de diminuir a 

interferência de outros fatores (como desconhecimento dos estímulos alvos) na resposta, 

permitindo uma homogeneização dos voluntários para a segunda sessão. Por esse motivo, 

analisamos os dados de tempo de reação dessa sessão para comparar os resultados da 

resposta inicial aos dois estímulos alvos positivos sem treinamento anterior e sem a 

presença do estímulo precedente. 

Aparecim ento tem poral dos estím ulos

1850 a 2350ms
50 ms

PF 

E1

E2

100ms

Experimento 1

 

Figura 6 – Representação esquemática do aparecimento temporal dos estímulos visuais no 
Experimento 1. O PF (Ponto de Fixação) permanecia durante todo o experimento no centro 
da tela do computador. O E1 (estímulo precedente), representado pelo aparecimento 
abrupto de um anel cinza, aparecia 1850 a 2350 ms após o aparecimento inicial do PF, com 
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duração de 100 ms. O E2 (estímulo alvo) aparecia juntamente com o “apagar” do E1 e 
durava 50 ms. 

 

 

Na primeira sessão de teste, ao final de cada tentativa era apresentada por 200 ms 

uma mensagem no centro da tela, de acordo com o desempenho do voluntário na tentativa. 

Respostas ao estímulo alvo positivo com latência superior a 150 ms e inferior a 600 ms 

resultaram no aparecimento do tempo de reação em milissegundos. A ausência de resposta 

ao estímulo alvo negativo resultou no aparecimento da mensagem “CORRETA”. Respostas 

com latência inferior a 150 ms foram consideradas uma antecipação, e a mensagem 

“ANTECIPADA” foi apresentada. Respostas com latência superior a 600 ms foram 

consideradas uma omissão, e a mensagem “LENTA” foi apresentada. Respostas ao 

estímulo alvo negativo foram consideradas indevidas, e a mensagem “INCORRETA” foi 

apresentada. 

Na segunda sessão de teste, as mensagens de erro acima foram substituídas pela 

mensagem única “ERR”. No caso de ausência de resposta ao estímulo alvo negativo, o 

número “600” apareceu. As mensagens eram mostradas a fim de fornecer um “feedback” 

aos voluntários de seu desempenho. Todas as tentativas erradas foram automaticamente 

repostas durante o bloco em que ocorreram. Desta forma, garantiu-se o mesmo número de 

tentativas corretas por condição. 

Ao final da segunda sessão de teste, todos os voluntários foram submetidos a um 

teste de Acuidade Visual e ao Questionário de Edinburgh (Oldfield, 1971) para 

determinação da preferência de uso da mão esquerda e direita. O teste de acuidade visual foi 

realizado posicionando o voluntário a 0,50 m do local para identificar a orientação da letra 

E maiúscula e foi realizado após a segunda sessão de teste.   

Os dados de tempos de reação da 1a sessão e os dados de erros e de tempo de reação 

da 2ª sessão foram considerados para análise estatística. 

 

Análise dos dados: Foi considerada a latência das respostas dos voluntários na 

primeira e na segunda sessões. A acurácia das respostas foi considerada apenas para a 

segunda sessão.  
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Para cada voluntário, foi calculada a mediana dos tempos de reação para cada 

condição em cada bloco de tentativas. Foi, em seguida, computada a média das duas 

medianas encontradas para cada condição. Os valores obtidos na primeira sessão foram 

submetidos a um teste t pareado com fatores dependentes, sendo considerados tempo de 

reação e tipo de estímulo. Os dados obtidos na segunda sessão foram submetidos a uma 

análise de variância para medidas repetidas, tendo como fatores independentes o estímulo 

alvo positivo (LV ou CR) e posição do E1 (mesma e oposta). Quando apropriado neste 

último caso, foi feita uma análise post hoc com o teste de Newman-Keuls. Em todas essas 

análises foi adotado o nível de significância de 0,05. 

 O total de cada um dos três tipos de erro possíveis (antecipação = responder até 

150ms do aparecimento do E1, omissão = responder após 600 ms do aparecimento do E2 

positivo ou não emitir resposta ao E2 positivo e comissão = responder ao estímulo 

negativo) foi calculado separadamente para cada voluntário com até 10% de erros para cada 

condição (mesma e oposta) da segunda sessão de teste. Foram comparados os desempenhos 

nas posições mesma e oposta, tanto para a LV quanto para a CR, utilizando o teste de 

Wilcoxon. Nesta análise, adotou-se o nível de significância de 0,025 para dar conta das duas 

comparações realizadas (uma para a LV e outra para a CR). 

 

 

2.2 Resultados e discussão 

 

A análise de variância do tempo de reação revelou efeito principal para tipo de 

estímulo (p< 0,001) e posição do E1 (p=0,003), mas não houve interação entre ambos. Os 

tempos de reação para a CR foram maiores que para a LV. Isto sugere a menor 

discriminabilidade daquele estímulo do que deste último em relação ao estímulo alvo 

negativo. Em um questionamento adicional aos voluntários do experimento, todos 

declararam ser mais difícil identificar a CR do que a LV. Tanto para a LV quanto para a 

CR, os tempos de reação na posição mesma foram menores que na posição oposta.  

Veja na tabela 1 as médias dos tempos de reação de resposta para a CR e para a LV, 

na 1ª e na 2ª sessões. 
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Tabela 1 – Média (±epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical (LV) e a Cruz (CR) na 
1ª sessão e nas condições mesma e oposta na 2ª sessão do Experimento 1. 

 

                       Sessão 1                       Sessão 2 
 LV CR LV CR 
   Posição mesma Posição oposta Posição mesma Posição oposta 

Média 390 440 347 380 393 426 

Epm 12 9 10 8 7 16 

 

O efeito atencional foi igual para os dois estímulos alvos positivos, apresentando um 

valor de 33 ms para ambos. Veja a Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Média (± epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical e Cruz, nas sessões 1 e 2, nas 
posições mesma e oposta do Experimento 1. E1, estímulo precedente. 
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Examinamos adicionalmente os tempos de reação dos dois grupos de voluntários 

testados. O grupo LVCR respondeu à LV nos dois primeiros blocos e, à CR, nos dois 

últimos blocos. O grupo CRLV realizou a tarefa de maneira inversa, respondendo à CR nos 

dois primeiros blocos e à LV, nos dois últimos blocos. Foi feita uma análise de variância 

entre os dois grupos e não houve interação significativa entre ambos. O grupo LVCR 

apresentou tempos de reação maiores que o grupo CRLV tanto para a LV como para a CR. 

Veja as Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 – Tempos de reação médios (±epm) do grupo LVCR para a LV e a CR do Experimento 
1. LV, linha vertical. CR, Cruz. M, posição mesma. O, posição oposta. 

 

LVCR LV CR 
 M O  M O 

Média 365 390 400 440 

Epm 8 8 6 17 

 

 

Tabela 3 – Tempos de reação médios (±epm) do grupo CRLV para a LV e a CR do Experimento 
1. LV, linha vertical. CR, Cruz. M, posição mesma. O, posição oposta. 

 

CRLV LV CR 
 M O M O 

Média 329 370 387 411 

Epm 8 7 6 16 

 

 

 A análise de Wilcoxon revelou que o número de erros de comissão para a CR foi 

maior na condição oposta do que na mesma (p< 0,001). No caso dos erros de omissão, só 

houve efeito significativo para a CR, havendo maior quantidade de erros na posição oposta 

que na mesma (p= 0,003).  

 Diferentemente de experimentos anteriores, o número de erros tanto de comissão 

como de omissão para a CR tendeu a ser bem maior do que para a LV. Este achado seria 

uma prova adicional da maior dificuldade de discriminar a CR do estímulo alvo negativo do 
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que de discriminar a LV desse estímulo. O número de erros de antecipação, comissão e 

omissão são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Número total de erros por Antecipação, Comissão e Omissão no Experimento 1. LV, 
Linha Vertical. CR, Cruz. M, posição mesma. O, posição oposta. 

 

  LV CR 
 M            O M           O 

Antecipação  

Comissão 

Omissão 

6 

10 26 

1            13 

 9  

9 66 

5          52 

 

 

É interessante notar que os cincos voluntários com mais de 10% de erros 

apresentaram um efeito atencional duas vezes maior para a CR do que os voluntários 

considerados para análise. Veja a Figura 8. 
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Figura 8 – Média do efeito atencional para a linha vertical (LV) e para a cruz (CR) dos voluntários 
com até 10% de erros (n = 14) e com mais de 10% de erros (n = 5). 
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Observamos que dos cinco voluntários excluídos da análise por cometer mais de 

10% de erros, quatro pertenciam ao grupo CRLV. Veja a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Total de erros cometidos por comissão e omissão pelos voluntários excluídos dos 
grupos LVCR (n=1) e CRLV (n=4) no Experimento 1. 

 

 Comissão Omissão 
 LV CR  LV CR 
 Mesma Oposta Mesma  Oposta Mesma Oposta Mesma  Oposta 
LVCR 1 4 10 28 0 3 15 6 

CRLV 2 12 2 12 1 6 6 159 

 

Os voluntários excluídos do grupo CRLV cometeram muito mais erros de omissão, 

sendo principalmente, na posição oposta. Isso poderia ser explicado pela inibição do 

processamento sensorial produzida pela atenção automática na posição oposta associada à 

maior dificuldade de identificação da CR. 

De acordo com o esperado, a diminuição da discriminabilidade da CR resultou no 

aparecimento do efeito atencional para este estímulo. Curiosamente, o aumento da 

discriminabilidade da LV não levou à ausência do efeito atencional. Talvez, este aumento 

tenha sido relativamente pequeno a ponto de não afetar substancialmente a estratégia 

atencional adotada usualmente para a LV. 

Complementarmente, observamos uma diferença de resposta nos tempos de reação 

dos grupos LVCR e CRLV que poderia ser atribuída à adoção de diferentes estratégias 

atencionais nos primeiros dois blocos pelos dois grupos de voluntários para lidar com os 

estímulos alvos. Esta diferença observada entre os grupos em que diz respeito à CR parece 

se dever a uma interferência na discriminação da CR produzida pela interferência prévia 

com a LV. Sugerimos que o grupo LVCR adotaria a estratégia inicial de mobilizar menos 

recursos atencionais para realizar a tarefa devido à maior discriminabilidade da LV. A partir 

da experiência inicial com a LV nos dois primeiros blocos, os voluntários teriam uma 

preparação sensorial menor para responder à CR nos dois blocos finais. O grupo CRLV 

adotaria a estratégia de mobilizar mais recursos atencionais para a realização da tarefa, 

resultando em tempos de reação menores para a CR.  
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3 EXPERIMENTO 2 

 

 Diversos autores demonstraram que a presença característica comum entre estímulo 

precedente e o estímulo alvo positivo é importante para o aparecimento do efeito atencional  

(Folk et al., 1992; Folk e Remington, 1998; Cheal e Chainstain, 2001; Brisson et al., 2008; 

Lien et al., 2008;). Atualmente, acredita-se que este seja o principal requisito para a 

mobilização da atenção automática pelo estímulo precedente. Entretanto, os resultados de 

nosso laboratório (Macea et al., 2006; Bruder, 2007) sugerem que a discriminabilidade do 

estímulo alvo seja o verdadeiro fator responsável pelo aparecimento do efeito atencional. A 

semelhança do estímulo precedente com o estímulo alvo seria importante apenas na medida 

em que diminui a discriminabilidade do estímulo alvo na situação estimulatória. 

No presente experimento, investigamos a possibilidade do nosso estímulo 

precedente se assemelhar mais à LV que à CR. Neste sentido, apresentamos a LV 

juntamente com o anel cinza, o qual, anteriormente, fora utilizado como estímulo 

precedente. Seria de se esperar que a presença concomitante desse estímulo fosse mais 

prejudicial à disciminação da LV que à da CR, caso ele fosse mais semelhante à LV. Carter 

(1982), Carter e Carter (1981) e Nagy e Sanchez (1990) verificaram que quando o estímulo 

alvo positivo e o distraidor são similares, a busca visual pode ser ineficiente, devido a uma 

interferência do distraidor na resposta. O desempenho pode ser prejudicado quando os 

estímulos distraidores possuírem características semelhantes ao estímulo alvo, como cor e 

forma.Na presença do anel cinza como distraidor, o tempo de reação para a LV deveria ser 

maior do que aquele para a CR.  

 

  

3.1 Material e métodos 

 

Participantes: foram utilizados 15 voluntários com as principais características 

descritas no experimento 1. A idade dos voluntários variou de 18 a 23 anos, com média de 

20 anos, sendo 12 do sexo feminino e três do sexo masculino. Foram excluídos da análise 
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estatística dois voluntários por uso crônico de antidepressivos e uma voluntária por ser 

canhota. 

 

Material: Empregamos a mesma sala de teste e os mesmos equipamentos descritos 

no Experimento 1. 

 

Procedimento: A LV foi diminuída em 30% do seu tamanho e a CR foi aumentada 

em 30%, conforme os estímulos alvos positivos utilizados nos experimentos anteriores de 

nosso laboratório. Os estímulos alvos positivos foram a LV (com 0,96 graus de 

comprimento e 0,10 graus de largura) dentro do anel (com 1,72 graus de diâmetro e 0,05 

graus de borda) e a CR (braços com 0,96 graus de comprimento e 0,05 graus de largura) 

dentro do anel. Como utilizado no experimento anterior, o estímulo alvo negativo foi um 

anel pequeno (com 0,29 graus de diâmetro e 0,05 graus de borda) dentro do anel (1,72 graus 

de diâmetro e 0,05 graus de borda) nos quatro blocos de tentativas.  

Para metade do grupo de voluntários, a LV apareceu nos dois primeiros blocos e a 

CR, nos dois blocos finais (grupo LVCR). Para o outro grupo, a CR apareceu nos dois 

primeiros blocos e a LV, nos dois últimos.  

Na segunda sessão de teste, os estímulos alvos apareceram isoladamente em metade 

das vezes e, na outra metade das vezes, acompanhados de um anel cinza (com 1,72 de 

diâmetro e 0,05 de borda e luminância de 5,8 cd/m²). O anel cinza, apresentado como 

distraidor nesse experimento, possui as mesmas características físicas do anel cinza (com 

1,72 de diâmetro e 0,05 de borda e luminância de 5,8 cd/m2) utilizado como estímulo 

precedente nos experimentos anteriores. No mais, o procedimento seguiu a descrição feita 

no Experimento 1. Veja a Figura 9. 
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Figura 9 - Representação esquemática do padrão espacial da estimulação visual do Experimento 2, 
sessão 2. Apenas um dos estímulos alvos positivos é mostrado. O estímulo alvo negativo 
também é mostrado “Vai” refere-se aos testes em que o voluntário deve responder. “Não 
Vai” refere-se aos testes em que o voluntário deve abster-se de responder. “Sem distraidor” 
refere-se aos testes em que o estímulo distraidor não aparece.“Com distraidor” refere-se aos 
testes em que o estímulo distraidor aparece. 

 

Análise dos dados: foi feita conforme descrita no experimento 1. Para a variável 

Posição de E1, foram consideradas as condições COM e SEM Distraidor. 

 

3.2 Resultados 

 

A análise de variância não revelou efeito principal para presença ou ausência do 

distraidor e não houve interação entre ambos. Houve efeito principal para o tipo de estímulo 

alvo (p= 0,030), com o tempo de reação para a LV sendo maior que o da CR.  

 Os tempos de reação para a LV foram maiores do que para a CR. Este resultado está 

de acordo com achados anteriores do nosso laboratório (Bruder, 2008). Não houve 

diferença entre a condição com distraidor e sem distraidor tanto para a LV como para a CR. 

Veja na tabela 6 as médias dos tempos de reação de resposta para a CR e para a LV, na 1ª e 

na 2ª sessões. Veja a Figura 10. 

 

 

100 
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Tabela 6 – Média (±epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical (LV) e a Cruz (CR) na 
sessão 1 e nas condições sem distraidor (SD) e com distraidor (CD) na sessão 2 do Experimento 2. 

 

                    Sessão 1                  Sessão 2 
 LV CR LV CR 
    SD CD  SD CD 

Média 407 390 395 399 381 377 

Epm 12 12 11 10 12 11 
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Figura 10 – Média (± epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical e Cruz, nas sessões 1 e 2, nas 
posições sem distraidor e sem distraidor do Experimento 2.  
 

 

Nesse experimento, também observamos uma diferença entre os grupos LVCR e 

CRLV. Foi feita uma análise de variância entre os dois grupos que revelou uma interação 

marginalmente significativa entre ambos (p = 0,050). Por este motivo, foi conduzido um 

teste de Newman-Keuls. Os tempos de reação à LV no grupo LVCR foram maiores que os 

tempos de reação à LV no grupo CRLV (p<0,05). Veja as tabelas 7 e 8. 
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Tabelas 7 – Tempos de reação médios (±epm) do grupo LVCR para a LV e a CR do Experimento 
2. LV, linha vertical. CR, Cruz. SD, sem distraidor. CD, com distraidor. 

 

LVCR LV CR 
 SD CD  SD CD 

Média 420 413 382 389 

Epm 7 8 3 4 

 

 

Tabela 8 – Tempos de reação médios (±epm) do grupo CRLV para a LV e a CR do Experimento 
2. LV, linha vertical. CR, Cruz. SD, sem distraidor. CD, com distraidor. 

 

CRLV LV CR 
 SD CD  SD CD 

Média 377 375 371 372 

Epm 9 11 11 11 

 

A análise de Wilcoxon não revelou diferenças significativas no número de erros 

entre as condições sem distraidor e com distraidor tanto para a LV como para a CR. Não 

houve diferença entre LV e CR. O número de erros foi pequeno, diferentemente do 

observado no experimento 1. Isto indica que a tarefa é menos complexa em relação ao 

Experimento 1. Este resultado está de acordo com os resultados dos tempos de reação 

relativamente baixos encontrados no Experimento 2. O número de erros de antecipação, 

omissão e comissão são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Número total de erros por Antecipação, Comissão e Omissão no Experimento 2. LV, 
Linha Vertical. CR, Cruz. SD, sem distraidor. CD, com distraidor. 

 
 

  LV CR 
 SD            CD SD           CD 

Antecipação  

Comissão  

Omissão  

 10                 

15                20 

10                20 

7 

9             19 

7               9 

 



   41 

Como não encontramos qualquer interferência do anel cinza no tempo de reação aos 

dois estímulos alvos positivos é possível que o estímulo precedente de nossos experimentos 

não seja semelhante à LV. No entanto, os estímulos distraidor e alvo poderiam estar 

relativamente distantes em nossas condições estimulatórias, uma vez que a influência do 

distraidor no desempenho depende também da proximidade espacial com o estímulo alvo, 

não podendo excluir com segurança alguma semelhança do anel cinza com a LV. 

Aparentemente o estímulo distraidor não exerceu qualquer influência na resposta à LV e à 

CR. Em resultados preliminares de nosso laboratório (Wutzki e Ribeiro-do-Valle, 

resultados não-publicados), em que o anel cinza é o estímulo alvo negativo e a LV e a CR 

são os estímulos alvos positivos, os autores têm obtido tempos de reação maiores para a LV 

em relação à CR indicando uma possível semelhança entre a LV e o anel cinza. Uma outra 

possibilidade é que a eventual maior semelhança do anel cinza com a LV não seja grande o 

suficiente para ele atuar como distraidor. 

 Como observado no Experimento 1 e também no Experimento 2, a LV parece 

induzir uma estratégia atencional prejudicial à resposta da CR, aumentando os tempos de 

resposta a este estímulo alvo quando ele é o estímulo alvo positivo nos dois blocos  

posterior à apresentação da LV. O grupo CRLV apresentou tempo de reação menor à CR 

que no grupo LVCR. A diferença observada entre os grupos CRLV e LVCR reforça a idéia 

de que alguma forma o processamento prévio da LV prejudica a discriminação da CR 

quando este passa a ser o estímulo alvo positivo. Deve-se observar que tais resultados 

foram encontrados num grupo pequeno de voluntários (n=6), podendo não representar um 

resultado significativo no caso de um maior número de voluntários testados. Apesar dos 

resultados obtidos, não é possível explicitar as razões da LV induzir um déficit na resposta 

dos voluntários à CR.  
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4 EXPERIMENTO 3 

 

Vimos que o nosso estímulo precedente produz um importante efeito atencional 

quando o estímulo alvo positivo é a LV, mas não quando ele é a CR (quando o anel 

pequeno é o estímulo alvo negativo). Isto ocorre quando estes estímulos alvos positivos são 

apresentados em blocos separados de tentativas (Azevedo et al., 2001). Ainda em 

experimentos blocados, podemos notar diferenças nos padrões de respostas nos grupos que 

iniciam a tarefa com a CR ou com a LV. Entretanto, quando eles são apresentados 

randomizados no mesmo bloco de tentativas, nenhum efeito atencional aparece (Macea et 

al., 2006). Concluímos que, nesta última situação, os voluntários adotariam a estratégia 

atencional própria da CR para lidar com o estímulo precedente que seria a de não processá-

lo de forma eficiente a influenciar os tempos de resposta dos voluntários.  

No presente experimento, procuraremos induzir os voluntários a adotarem a 

estratégia atencional própria da LV para lidar com o estímulo precedente, na situação em 

que os dois estímulos alvos positivos estão presentes no mesmo bloco. Uma maneira que 

imaginamos de conseguir tal resultado foi aumentar a probabilidade de ocorrência da LV 

em relação à CR no bloco de tentativas. Assim, a LV foi apresentada em 40% das tentativas 

de cada bloco e a CR, em 10% das tentativas de cada bloco. Nas demais tentativas, foi 

apresentado o anel pequeno. Esperávamos que os voluntários processassem de modo 

eficiente o estímulo precedente e, conseqüentemente, que o efeito atencional para a LV e 

para a CR aparecesse. 

 

 

4.1 Material e métodos 

 

     Participantes: Participaram do experimento 12 jovens universitários com as 

mesmas características do experimento 1. A idade dos voluntários variou de 17 a 25 anos, 

com média de 20 anos, sendo sete do sexo feminino e dez do sexo masculino. Foram 

eliminados dois voluntários por serem canhotos e três por uso crônico de antidepressivo. 
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Material: Empregamos a mesma sala de teste e os mesmos equipamentos descritos 

no Experimento 1. 

 

Procedimento: A LV e a CR foram apresentadas randomizadas nos mesmos blocos 

de tentativas. A porcentagem de aparecimento da LV foi de 40% contra o aparecimento de 

10% da CR e 50% do estímulo alvo negativo. Utilizamos os estímulos alvos positivos em 

seu tamanho usual de 0,96 de graus de comprimento, como descrito no Experimento 2. 

Na sessão 2 de teste, o estímulo precedente, representado pelo anel cinza, apareceu 

metade das vezes na posição mesma e, na outra metade, na posição oposta. No mais, o 

procedimento seguiu a descrição feita no Experimento 1. Veja a Figura 11. 

 

 

 

 

Figura 11 - Representação esquemática do padrão espacial da estimulação visual do Experimento 3, 
sessão 2. Os dois estímulos alvos positivos (CR e LV) e o alvo negativo (anel pequeno 
dentro do anel) são mostrados. Vai, teste que o voluntário deve responder. Não Vai, teste 
em que o voluntário deve abster-se de responder. Mesma Posição, aparecimento do 
estímulo alvo no mesmo local de aparecimento do estímulo precedente. Posição Oposta, 
aparecimento do estímulo alvo na posição oposta ao local do estímulo precedente. 

 

Análise dos dados: foi feita conforme descrita no experimento 1. A análise de erros 

não incluiu a comparação dos erros de comissão para as posições mesma e oposta de LV e 

CR, devido à impossibilidade da coleta desses dados. 
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4.2 Resultados  

  

Não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre os tempos de reação à LV 

e à CR na sessão 1. Na sessão 2, o tempo à CR tendeu a ser maior que a LV, com uma 

interação marginalmente significativa (p= 0,060).  Não houve efeito principal para o fator 

posição de E1 e nem interação entre tipo de estímulo e posição de E1.  

Não houve efeito atencional para a LV e para a CR. A diferença de 20 ms entre as 

posições mesma e oposta no caso da LV não se mostrou significante, devido à grande 

variabilidade de comportamento dos voluntários. Veja a Tabela 10 e a Figura 12. 

 

 

Tabela 10 - Média (±epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical (LV) e a Cruz (CR) na 
Sessão 1 e nas condições mesma (M) e oposta (O) na Sessão 2 do Experimento 3. 

 

                                   Sessão 1                          Sessão 2  
                                              LV           CR                 LV                   CR  
   M O M O 

MÉDIA 

EPM 

     421 

10 

 430 

10 

 388 

12 

 410 

17 

 403 

10 

413 

14 
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Figura 12 - Média (± epm) dos tempos de reação para a Linha Vertical e Cruz, nas sessões 1 e 2, nas 

posições mesma e oposta do Experimento 3. E1, estímulo precedente. 
 

A análise pelo teste de Wilcoxon revelou a ocorrência de maior número de erros de 

comissão na posição oposta que na posição mesma (p= 0,016). O mesmo ocorreu para os 

erros de omissão da LV (p=0,005). Veja a Tabela 11. 

 

A tabela abaixo mostra o número de erros por antecipação, comissão e omissão nas 

condições mesma e oposta. 

 

Tabela 11 - Número total de erros por Antecipação, Comissão e Omissão no Experimento 1. LV, 
Linha Vertical. CR, Cruz. M, posição mesma. O, posição oposta. 

 

                       LV      CR                      ANEL 
               M         O M       O                 M      O 

Antecipação            25 

Comissão            ----------          

Omissão              --------- 

               ----------     

                ---------- 

             13         40 

-----------               ---------- 

-----------               22     66 

 3         3                ---------- 

 

Os voluntários cometeram mais erros de omissão para a LV que para a CR. Essas 

diferenças poderiam ser atribuídas à maior discriminabilidade da CR que requer pouca 

mobilização de recursos atencionais para ser discriminada do estímulo alvo negativo. Dessa 
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maneira, mesmo com uma pré-ativação da representação da LV pela sua freqüência maior 

de aparecimento, os voluntários conseguem responder com menos erros à CR. O fato dos  

voluntários cometerem mais erros na posição oposta do que na posição mesma sugere que 

houve captura atencional pelo estímulo precedente. 

O aumento da porcentagem de apresentação da LV para 40% não fez com que o 

efeito atencional aparecesse. Os voluntários não adotaram a estratégia supostamente 

característica deste estímulo para lidar com o estímulo precedente, conforme já havia 

ocorrido em um outro experimento em que a LV e a CR foram apresentadas com igual 

probabilidade (Macea et al., 2006). Aparentemente, porém, os voluntários processaram o 

estímulo precedente a julgar pelos resultados de erros. É possível que com uma 

porcentagem maior, a “estratégia” deste estímulo fosse adotada e o efeito atencional 

aparecesse.  

 A tendência do tempo de reação à CR ser ligeiramente maior do que aquele à LV 

difere de resultados anteriores de nosso laboratório (Macea et al., 2006; Bruder, 2007). 

Provavelmente este resultado se deva à freqüência relativamente baixa de ocorrência da CR. 

Spencer e Banich (2005) observaram uma maior porcentagem de acertos para os estímulos 

alvos mais freqüentes (80%) do que para os menos freqüentes (20%). Eles atribuíram tal 

diferença a uma facilitação do processamento (pré-ativação da representação neural) do 

estímulo mais freqüente causada pela atenção. Poderíamos pensar que, no nosso caso, a 

representação neural da LV estaria mais facilitada que a da CR, acarretando as diferenças 

observadas de tempos de reação.  

Aparentemente, a estratégia atencional adotada quando a CR é o estímulo alvo 

positivo, ou seja, de “ignorar” os demais estímulos presentes, incluindo o estímulo 

precedente, e de direcionar o foco atencional para o estímulo alvo positivo é a mais 

utilizada normalmente, talvez por ser mais adaptativa à sobrevivência no ambiente. De fato, 

considerando o grande número de estímulos sensoriais presentes no ambiente em cada 

momento, é de todo interesse que aqueles estímulos que se mostram de menor relevância 

biológica passem logo a serem ignorados. 
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5 DISCUSSÃO GERAL 

 

No Experimento 1 do nosso trabalho, procuramos aumentar a dificuldade da 

discriminação da CR e reduzir a dificuldade da discriminação da LV (reduzindo o tamanho 

da CR e aumentando o tamanho da LV), com a finalidade de confirmar nossa hipótese 

sobre a importância da baixa discriminabilidade do estímulo alvo positivo em relação ao 

estímulo alvo negativo para uma mobilização significativa da atenção automática pelo 

estímulo precedente. Encontramos um efeito atencional de 33 ms tanto para a LV como 

para a CR. O resultado obtido está de acordo com nossa hipótese. No caso da LV, talvez, 

sua discriminabilidade não tenha se tornado suficientemente grande para o estímulo 

precedente deixar de mobilizar significativamente a atenção e o efeito atencional 

desaparecer. 

Os resultados do Experimento 1 são semelhantes àqueles encontrados por Macea et 

al. (2006). No Experimento 3 destes autores, os estímulos alvos positivos foram a CR e a 

LV das dimensões utilizadas por Azevedo et al. (2001) e por nós nos Experimentos 2 e 3, 

porém o estímulo alvo negativo foi uma cruz rodada em 45o (X) para deixá-lo mais 

semelhante à CR. A semelhança da CR com este estímulo dificultou a sua discriminação e 

levou ao aparecimento do efeito atencional. Macea et al. (2006) sugeriram que a 

discriminabilidade maior da CR quando o estímulo alvo negativo é o anel pequeno levaria 

os voluntários a processarem seletivamente aquele estímulo, ignorando os demais, inclusive 

o estímulo precedente. Ou seja, quando há um estímulo alvo positivo bastante 

discriminável, o organismo tenderia a facilitar seletivamente sua representação neural e 

poderia inibir a representação neural dos demais estímulos, levando à ausência do efeito 

atencional.  

 Uma versão modificada dessa hipótese é que, quando a discriminação é fácil, o 

voluntário dedica menor nível atencional para a realização da tarefa, incluindo ao estímulo 

precedente. Isto levaria ao seu menor processamento e, consequentemente, à ausência do 

efeito atencional. Esta versão alternativa encontra apoio nas observações de Cheal e 

Chainstain (2001), de que quanto mais semelhantes são os estímulos alvos a serem 
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discriminados, maior é a dificuldade da tarefa e maior é o grau de atenção empregada para a 

realização da tarefa.  

No nosso Experimento 2, a LV e a CR não apresentaram tempos de reação maiores 

na presença do distraidor, representado pelo anel cinza. Caso a LV fosse mais semelhante a 

esse estímulo, de modo a explicar a captura da atenção automática por ele de acordo com a 

hipótese da orientação contingente atencional (Folk e Remington, 1998), seria de se esperar 

tempos de reação maiores à LV na condição com distraidor.  Conforme a hipótese postulada 

por esses autores, há um componente central envolvido na modulação da orientação 

automática da atenção, sendo fortalecida por estudos com potenciais evocados nas tarefas 

de discriminação, utilizando esse modelo (Brisson et al., 2008; Lien et al., 2008). De 

acordo com Chen e Cave (2006), que estudaram a mobilização da atenção automática por 

distraidores irrelevantes em uma dada tarefa, tais estímulos irrelevantes interferem no 

tempo de resposta aos estímulos alvos positivos quando possuem características 

semelhantes a eles ou quando estão suficientemente próximos deles. É possível que a LV e 

a CR estivessem demasiadamente distantes do anel cinza em nosso experimento para 

ocorrer alguma interferência do tipo considerado por Chen e Cave (2006).  

Uma outra possibilidade mais remota seria que a LV e a CR são razoavelmente 

distintas do anel cinza, possuindo o mesmo grau de distinção.  Neste caso, a hipótese de 

orientação contingente atencional (Folk e Remington, 1998) não seria adequada para 

explicar a ausência do efeito atencional para a CR observada por nós em trabalhos 

anteriores (Azevedo et al., 2001; Macea et al., 2006).  

Devemos considerar também as diferentes características entre o modelo 

experimental usado por Folk e Remington (Anexo F) e o modelo experimental do nosso 

laboratório devido a sua possível influência nos resultados obtidos. Na condição utilizada 

por estes autores, o estímulo alvo é apresentado cercado de estímulos distraidores e o 

estímulo precedente possui uma característica comum ao estímulo alvo positivo. A presença 

de diversos estímulos distraidores na tela do computador induz os voluntários a 

direcionarem a atenção ao estímulo mais saliente e relevante para a realização da tarefa, 

como, por exemplo, a cor que determina a identificação do alvo. Estando a representação do 

estímulo precedente facilitada, a resposta ao estímulo alvo positivo será facilitada. No nosso 
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modelo experimental, este processo não ocorreria pelos estímulos alvos positivos serem 

apresentados isoladamente, o que indicaria a não mobilização atencional contingente. 

É interessante notar que nossa hipótese da importância da discriminabilidade 

relativa dos estímulos alvos para a mobilização atencional pelo estímulo precedente e o 

aparecimento do efeito atencional pode ser estendida para incluir a Hipótese de Folk e 

Remington (1998). Talvez, a discriminabilidade relativa do estímulo alvo positivo com 

relação a todos os estímulos presentes na tarefa, incluindo o precedente e o negativo, fosse 

o fator crítico para determinar a forma como o estímulo precedente é considerado pelo 

Sistema Nervoso. Caso o estímulo alvo positivo fosse bem diferente do estímulo alvo 

negativo, como no caso da CR, ou do estímulo precedente, ele tenderia a ser processado 

isoladamente. O estímulo precedente, então, seria processado de modo pouco eficiente, não 

mobilizando a atenção automática adequadamente. 

Nos Experimentos 1 e 2, em que os estímulos alvos positivos foram apresentados 

em blocos diferentes, os resultados variaram, dependendo a qual estímulo alvo positivo os 

voluntários respondiam nos primeiros dois blocos. Tanto no Experimento 1 quanto no 

Experimento 2, observamos que a realização da discriminação da LV nos dois blocos 

iniciais lentificava a discriminação da CR nos dois blocos finais. Assim, o grupo LVCR, em 

ambos os experimentos, apresentou tempo de reação maior para a CR do que o grupo 

CRLV. Pudemos observar a adoção de diferentes estratégias atencionais pelos voluntários 

influenciadas pela natureza dos estímulos alvos. É possível que, quando a LV era o 

estímulo alvo positivo inicial, os voluntários assumiam a estratégia atencional de considerar 

mais o anel que a circundava devido a uma certa similaridade entre ambos. Isto faria com 

que nos dois blocos seguintes, em que a CR era o estímulo alvo positivo, os voluntários 

tivessem uma certa dificuldade em processá-la isoladamente do anel circundante. 

Obviamente, isto não ocorreria para o grupo CRLV, em que a CR era o primeiro estímulo 

alvo positivo apresentado. Evidências da influência da experiência de blocos anteriores 

sobre o desempenho em blocos seguintes foram também encontradas por outros autores 

(por exemplo, Arnott et al., 2001).   

No experimento 3, em que havia uma porcentagem bem maior da ocorrência da LV 

do que da CR, contrariando nossa expectativa, não obtivemos qualquer efeito atencional.  
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Isto sugere que os voluntários adotaram a estratégia atencional comumente utilizada para 

lidar com a CR (quando o estímulo alvo negativo é o anel pequeno) de não processamento 

significativo do estímulo precedente, uma vez que o aparecimento de um estímulo abrupto 

(E1) e o seu processamento podem atuar como competidores do processamento de 

estímulos alvos positivos muito discrimináveis. A ocorrência de mais erros para a LV do 

que para a CR reforça a idéia de adoção da estratégia atencional própria deste último 

estímulo, que seria inadequada para o processamento eficiente daquele estímulo.  

Uma possível explicação para a adoção da estratégia típica da CR seria devido ao 

caráter simbólico desta figura na nossa cultura, levando a um processamento preferencial 

desse estímulo. Experimentos de escuta dicótica demonstraram que estímulos com grande 

significado biológico são processados com alguma prioridade (Cherry, 1953). Considerando 

a CR utilizada em nossos experimentos, pudemos notar uma semelhança à cruz grega. 

Além do símbolo religioso, esta figura corresponde, curiosamente, ao sinal matemático da 

operação da soma (+). Poder-se-ia pensar que tais papéis simbólicos da CR a tivessem 

tornado mais saliente perceptualmente e, conseqüentemente, mais fácil de ser identificada.  

É possível também especular quanto a diferenças no processamento sensorial das 

duas formas a partir de trabalhos de Shevelev e colaboradores (1998). Estes autores 

descreveram neurônios no córtex visual primário de gatos (área 17) com sensibilidade 

maior para figuras em forma de cruz com ângulo de 90º do que com outras formas, e 

associaram esta maior proporção a uma importância da seletividade a figuras em forma de 

cruz com ângulo de 90º na orientação vertical para a estimativa da orientação e posição da 

imagem no espaço visual. Em estudo posterior, Shevelev e Lazareva (2007) compararam a 

amplitude e a latência das respostas de neurônios sensíveis a barras e de neurônios sensíveis 

a figuras em forma de cruz aos dois tipos de estímulos e encontraram células com 

seletividade para figuras em forma de cruz que respondiam com magnitude três vezes 

maior. Estes resultados eletrofisiológicos indicam a possibilidade da forma da CR no 

mundo visual ser importante para a sobrevivência. 

Este processamento eficaz da CR pode ser um dos responsáveis pela ausência de 

efeito atencional para a LV e a CR, pois, pela CR ser mais rapidamente e intensamente 

processada, a tendência da estratégia atencional a ser selecionada é a de não direcionar 
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significativamente a atenção automática ao estímulo precedente. Conforme os resultados de 

Shevelev e colaboradores (1998 e 2007), pode-se também especular que os menores tempos 

de reação à CR, encontrados freqüentemente em nossos experimentos, decorrem do 

processamento ágil e intenso desta figura desde o nível precoce de V1.  

Os resultados encontrados nos três experimentos deste estudo evidenciam 

claramente que a estratégia atencional utilizada pelos voluntários é selecionada de acordo 

com as características da tarefa que está sendo realizada. Tal observação está de acordo com 

evidências acumuladas ao longo dos últimos 15 anos (Fecteau, 2007; Chastain e Cheal, 

2001; Scerif et al., 2006), indicando que diferentes estratégias atencionais são adotadas em 

diferentes condições experimentais. As  características de determinada tarefa influenciam o 

desempenho na tarefa seguinte pela aprendizagem adquirida na tarefa anterior, ou seja, o 

comportamento se adapta conforme a tarefa realizada.  

 A observação de resultados quando os estímulos são apresentados no mesmo bloco 

de tentativas e quando são apresentados em blocos separados é descrita na literatura em 

diferentes desenhos experimentais. Machado-Pinheiro e colaboradores (2004) encontraram 

interferência de uma pista do tipo “acender” no processamento de um estímulo-alvo em 

tarefa com três tipos de pista (“acender”, “apagar” e auditiva) quando os três tipos de 

pista eram apresentados de forma aleatória no mesmo bloco de tentativas (contexto não-

blocado), mas não observaram tal interferência quando cada tipo de pista era utilizado em 

um bloco de tentativas diferentes (contexto blocado). Exemplos de efeitos contextuais são 

os efeitos seqüenciais (como a influência de testes anteriores no teste atual) observados em 

tarefas de discriminação visual (Scerif et al., 2006), bem como os vários tipos de efeitos 

que têm sido relatados por pesquisadores da memória, como a variação da freqüência de 

palavras, em que a quantidade de palavras memorizadas diminui à medida que o tempo de 

exposição de cada uma é menor (McCabe e Balota, 2007). Por meio de ajustes de estratégia 

atencional, os voluntários são capazes de emitir comportamentos adaptativos e orientados a 

objetivos específicos.  

A partir dos resultados obtidos em nosso trabalho, sugerimos que a 

discriminabilidade dos estímulos alvos positivos em relação ao estímulo alvo negativo 

parece ser um dos principais fatores que determina a estratégia atencional adotada pelos 
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voluntários em uma tarefa de discriminação. Considerando uma tarefa com um estímulo 

alvo positivo pouco discriminável, muitos recursos atencionais são alocados para a 

realização da tarefa, porém com uma baixa especificidade para a discriminação eficiente do 

estímulo alvo positivo. Ou seja, quando a CR é semelhante ao estímulo alvo negativo, o 

voluntário não consegue favorecer o processamento apenas das vias neurais relacionadas à 

discriminação da CR devido a sua semelhança com o estímulo alvo negativo e o estímulo 

precedente captura eficazmente a atenção automática.  

Podemos exemplificar a adoção da estratégia atencional a partir da 

discriminabilidade relativa do estímulo alvo positivo pela descrição de situações diárias de 

nosso cotidiano, como a busca de algo ou alguém no meio de uma multidão. Ao 

procurarmos por uma pessoa conhecida (o alvo) no meio de uma multidão (estímulo alvo 

negativo e distraidores), caso haja muitas pessoas semelhantes fisicamente, será necessária 

mais atenção para encontrar o alvo procurado e, concomitantemente, mais erros de 

identificação serão cometidos, ao confundirmos nosso alvo inicial com essas pessoas 

semelhantes, como ocorre no Experimento 1.  

Em resumo, a visão simplista defendida até bem recentemente, na maioria dos 

estudos da literatura, de que um estímulo precedente periférico apresentado inúmeras vezes 

obrigatoriamente mobiliza a atenção automática e dá origem a um efeito atencional, 

claramente não se sustenta mais. De maior interesse afora é determinar exatamente as 

condições que levam o estímulo precedente a mobilizar eficientemente a atenção 

automática. Consideramos que nosso trabalho representou um passo nessa direção. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a discriminabilidade entre 

estímulos alvos positivo e negativo é o fator crítico para o aparecimento do efeito 

atencional em uma tarefa de tempo de reação vai/ não-vai. Este fator induz a adoção da 

estratégia atencional pelos voluntários de mobilizar eficazmente a atenção automática para 

o estímulo precedente. 

Não encontramos evidências do aparecimento do efeito atencional devido à 

semelhança do estímulo precedente com a linha vertical, não parecendo ser o fator crítico 

para a obtenção do efeito atencional em nosso modelo experimental. 

A estratégia atencional também não aparenta ser o fator crítico para o aparecimento 

do efeito atencional automático do estímulo precedente, entretanto demonstra importante 

relevância no padrão de respostas comportamentais emitidas pelos voluntários. 

Concluímos que a discriminabilidade relativa dos estímulos alvos e a estratégia 

atencional estão diretamente relacionadas e a combinação de ambas levarão à ausência ou à 

presença do efeito atencional.  
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GLOSSÁRIO 

 

- Detectabilidade: refere-se a qualquer estímulo que pode ser percebido pelos voluntários. A 

detectabilidade varia conforme a luminância, o tamanho e a complexidade das formas. Um 

círculo pequeno, por exemplo, é menos detectável que um círculo grande. A detecção não 

leva necessariamente os voluntários a discriminarem o estímulo. 

 

- Detectar: do Lat. detectu, descoberto; revelar; tornar perceptível. 

 

- Discriminabilidade: a discriminabilidade de um objeto é definida em relação à tarefa em 

que o objeto está inserido. Por exemplo, ao procurar uma pessoa com camisa vermelha no 

meio da multidão, essa pessoa será mais difícil de discriminar, ou seja, menos discriminável 

se houver muitas pessoas com camisas e demais vestimentas de cores vermelhas. A 

discriminabilidade de dois objetos é definida no tempo e no espaço. 

 

- Discriminar: do Lat. Discriminare; diferenciar; separar; discernir. 

 

- Efeito atencional: A diferença entre o tempo de reação/ acurácia da posição oposta/ 

condição inválida e o tempo de reação/ acurácia da posição mesma/ condição válida. 

Corresponde à soma do ganho de tempo na condição mesma mais a perda de tempo na 

condição oposta durante a realização de uma tarefa de tempo de reação. 

 

- Estímulo alvo: estímulo visual que surge na tela para o voluntário detectar e discriminar, 

tendo que emitir ou não uma resposta. 

 

- Estímulo alvo negativo: estímulo visual ao qual o voluntário não deve responder (não 

pressionar a tecla sobre a mesa) quando estiver presente na tela. 

 

- Estímulo alvo positivo: estímulo visual ao qual o voluntário deve responder (pressionar a 

tecla sobre a mesa) quando estiver presente na tela. 
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- Estratégia: é a definição de como recursos serão alocados para se atingir determinado 

objetivo. Usada originalmente na área militar, esta palavra hoje é bastante usada na área de 

negócios; arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos 

específicos.  

 

- Estratégia atencional: adaptação do Sistema Nervoso Central como resposta aos estímulos 

em uma tarefa, resultando na resposta comportamental dos voluntários em uma dada tarefa. 

Ele é influenciado por mecanismos sensoriais e mecanismos mnemônicos. 

 

- Mascaramento anterógrado: definição dada ao processo de inibição de um estímulo alvo, 

visual ou auditivo, por um outro estímulo que antecede o aparecimento do estímulo alvo. 

 

- Posição mesma: condição em que o estímulo alvo ocorre no mesmo local que o estímulo 

precedente. 

 

- Posição oposta: condição em que o estímulo alvo ocorre do lado oposto aquele do 

estímulo precedente. 

 

- Saliência perceptual: um objeto é saliente quando pode ser facilmente detectado dentre 

diversos outros objetos localizados no mesmo local. Por exemplo: uma meia azul-clara é 

saliente no meio de muitas meias verdes-escuras. 

 

- Tarefa de tempo de reação vai/ não-vai: Teste psicofísico que envolve a coleta dos dados 

do tempo de resposta dos voluntários. Nesta tarefa, os voluntários devem responder a um ou 

mais estímulos alvos positivos (VAI) e não responder a um estímulo alvo negativo (NÃO-

VAI).  
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE EDINBURGH  
 

Nome ___________________________________             Idade   ___ anos 
Você já teve alguma tendência a ser canhoto? _____ 
Existe algum canhoto na sua família?______________________ 
 
Indicar a preferência manual nas atividades abaixo. Assinale ++ na coluna apropriada quando a preferência for 
tão forte que você nunca use a outra mão. Assinale ++  e + nas colunas apropriadas quando preferir usar uma 
das mãos mas de vez em quando também usar a outra. Assinale ++ nas duas colunas quando usar 
indistintamente qualquer uma das mãos. 
 

Atividades  Direita  Esquerda 
  Escrever   
  Desenhar   
  Jogar uma pedra   
  Usar uma tesoura   
  Usar um pente   
  Usar uma escova de dentes   
  Usar uma faca (sem o uso do garfo)   
  Usar uma colher   
  Usar um martelo   
  Usar uma chave de fendas   
  Usar uma raquete de ping-pong   
  Usar uma faca (com o garfo)   
  Usar uma vassoura (mão superior)   
  Usar um rodo (mão superior)   
  Acender um fósforo   
  Abrir um vidro com tampa (mão que segura a tampa)   
  Distribuir cartas   
  Enfiar a linha na agulha (mão que segura a linha)   
  Total   

            
  
Quociente de Lateralidade   [(D-E)/(D+E)]     ________    
 
Dominância Pedal (chutar uma bola)     _____________________________ 
Dominância Visual            Apontando   ________      Fotografando   _______ 
Acuidade Visual            OE   _______          OD   _______     OE+OD   _______       
Visão de Cores   _______________ 
 
Duração do Sono   _______             Horário Preferido para Acordar   _______ 
Data da Última Menstruação   ________             Regularidade do Ciclo   _______ 
Medicamentos em Uso   ________________________________________________________ 
Hábito de jogar Jogos Eletrônicos   __________________________________ 
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ANEXO B 

TESTE DE ACUIDADE VISUAL 
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ANEXO C 

TESTE DE ISHIHARA PARA DALTONISMO 
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ANEXO D 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Fatores que influenciam o efeito atencional da cruz no interior do anel 

 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós.  

Eu,………………………….., nascido(a) em _____ / _____ /_______ , abaixo assinado(a), 
concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) do estudo sobre o 
desempenho sensório-motor. Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem 
como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.  
Estou ciente que: 
 
 O estudo se faz necessário para que se possam investigar os mecanismos de integração 

sensório-motora, ou seja, o processo fisiológico existente no processamento das 
informações sensoriais e elaboração de ações motoras. 

 Serão realizadas 2 sessões, com duração de aproximadamente 20 minutos cada. O 
intervalo entre as sessões será de no mínimo 24 horas e no máximo 7 dias; 

 Não correrei nenhum tipo de risco ou sofrerei desconforto durante a realização das 
sessões. Estas ocorrerão em uma sala com iluminação reduzida e algum isolamento 
acústico. 

 Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

 Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 
sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 
sejam mencionados; 

 Se eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final desta 
pesquisa 

 
             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 
             (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 
São Paulo,              de                            de   2007 

 
Voluntário(a):   
____________________________________________________________________ 
 
Telefone para contato:   
 
Responsável pelo projeto:   __________________________________________________________  
                      Débora Duarte Macéa 



   68 

ANEXO E 
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 
 

 Você está participando de um teste comportamental do laboratório de 
neurofisiologia do Prof. Luiz Eduardo Ribeiro do Valle. Leia as instruções atentamente e 
retire eventuais dúvidas: 
1 – Você será testado numa sala escura, na qual haverá um computador a sua frente e um 
apoiador de fronte e mento.  
2 – Haverá duas sessões, sendo que a primeira será apenas para você se familiarizar com o 
local e métodos. As duas possuem duração média de 20 minutos e serão realizados em dias 
diferentes. 
3 – Antes de entrar na sala, você receberá as intruções detalhadas do teste pelo 
experimentador. 
4 – Para participar do experimento, você precisa estar com seus óculos ou lentes corretivas, 
pois a sua tarefa é responder a estímulos na tela do computador. 
5 – Sua tarefa será permanecer com o olhar fixo no ponto do meio e responder aos 
estímulos cruz e linha e a não responder para o anel pequeno no interior do anel grande.  
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ANEXO F 
 

MODELO EXPERIMENTAL DA HIPÓTESE DE CONTINGÊNCIA 
ATENCIONAL 

 
Display do alvo e display do “distraidor” 

utilizados por Folk e Remington e seguido pelos 

demais pesquisadores da Hipótese de 

Contingência Atencional. Pode-se observar que 

as posições demarcadas estão presentes nos dois 

displays e, além do distraidor e do alvo 

propriamente ditos, há outros distraidores, 

representados por pontos, no caso do display do 

“distraidor”, e estímulos alvos negativos, 

representados por sinais de igual ou de xis. O 

que determina o alvo, neste artigo (1998) é a cor 

verde. Imagem retirada do trabalho de Folk e 

Remington, 1998. 

 

 

Modelo experimental usado inicialmente 

por Folk e Remington e seguido por 

demais pesquisadores da Hipótese de 

Contingência Atencional, com pequenas 

variações como troca das características 

definidoras dos estímulos alvos positivos. 

Nesse caso específico, o alvo foi definido 

por movimentos rotacionais e 

translacionais. Os experimentos seguem a 

seguinte ordem: tela de fixação, tela de 

pista, tela de fixação e tela dos alvos. 

Figura retirada do trabalho de Folk et al., 

1994. 
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ANEXO G 
  

  

 

Resultados da Análise de Variância do Experimento 1 tendo como fatores: 1 – Tipo de 

estímulo alvo positivo (LV ou CR), 2 – Posição de E1 (mesma ou oposta), 12 – 

Interação entre os dois fatores. GL, Graus de liberdade. P, nível de significância. 

 

Fatores F GL P 

1 47,8 1,13 < 0,001  

2 12,71 1,13 0,003  

12 0,001 1,13 0,97 

 

 

 

Resultados da análise de Wilcoxon no Experimento 1. LV, Linha Vertical. CR, Cruz. 

LV e CR Ant, erros de antecipação entre os dois estímulos alvos positivos. LVM-LVO 

com, erros de comissão entre posições mesma e oposta da LV. CRM-CRO com, erros 

de comissão entre posições mesma e oposta da CR. LVM-LVO om, erros de omissão 

entre posições mesma e oposta da LV. CRM-CRO om, erros de omissão entre posições 

mesma e oposta da CR. 

 

Fatores Z P 

LV-ant e CR - ant 0,34 0,74 

LVM – LVD - com 1,7 0,09 

CRM – CRD – com 3,18 0,001  

LVM – LVD – om 1,94 0,05 

CRM – CRD – om 2,93 0,003  
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ANEXO H 

 

 Tempos de reação do experimento 1 
1a sessão  2a sessão  

 LV CR LV  CRUZ  
Voluntários  Posição 

mesma 
Posição 
oposta 

Posição 
mesma 

Posição 
oposta 

1    361,0       383,5        309,5        347,5        351,3        328,5  
3    354,8       456,0        292,5        340,3        379,8        414,5  
5    379,3       432,0        372,0        384,3        420,3        439,5  
13    429,5       494,0        350,3        419,5        412,8        507,8  
15    344,3       417,5        312,3        352,0        378,5        391,0  
19    382,3       420,0        320,0        363,3        389,3        378,5  
20    364,5       487,0        346,5        382,5        377,5        417,8  
2    346,3       474,0        350,0        416,0        400,5        503,8  
4    452,3       434,5        387,3        360,3        370,5        374,3  
6    464,0       437,5        404,3        409,8        429,5        429,0  
8    349,3       398,8        320,0        340,5        380,3        359,5  
14    418,5       433,0        392,8        396,8        428,3        426,8  
16    386,3       420,5        348,5        389,5        391,0        494,0  
18    423,0       470,3        354,0        415,8        396,3        493,8  

Média 390 440 347 380 393 426 
Epm 12 9 10 8 7 16 
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ANEXO I  

 Erros de antecipação do Experimento 1       Erros de comissão do Experimento 1 
Antecipação  Comissão (0) 
Voluntários Erros    LV  CR  

 LV CR  Voluntários Mesma Oposta Mesma  Oposta 
2 0 0  2 0 0 0 4 
4 1 3  4 1 4 3 17 
6 0 0  6 2 1 1 3 
8 1 0  8 0 5 0 3 
14 0 0  14 1 0 0 1 
16 0 0  16 1 2 0 5 
18 4 3  18 0 2 1 3 
1 1 3  1 4 0 0 9 
3 2 0  3 1 7 2 7 
5 0 0  5 0 0 0 2 
13 1 0  13 0 0 0 0 
15 0 0  15 0 1 2 8 
19 0 0  19 0 2 0 2 
20 1 0  20 0 2 0 2 
total 11 9  Total 10 26 9 66 

media 0,785714286 0,642857  Média 0,714286 1,857143 0,642857 4,714286
 

 Erros de omissão do Experimento 1 
Omissão(2)    

 LV  CR  
Voluntários Mesma Oposta Mesma  Oposta 

2 0 1 0 7 
4 0 2 0 1 
6 1 0 0 2 
8 0 0 0 0 
14 0 0 0 2 
16 0 0 0 0 
18 0 4 1 10 
1 0 4 1 1 
3 0 0 0 4 
5 0 0 0 1 
13 0 1 1 19 
15 0 1 2 3 
19 0 0 0 1 
20 0 0 0 1 
Total 1 13 5 52 
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ANEXO J 

Análise de variância entre grupos do Experimento 1 
 
 

 

Tempos de Reação dos grupos LVCR e CRLV do Experimento 1 

 

 

 

 

Summary of all Effects; design: (diferença de grupos.sta)

1-GRUPOS, 2-POSS1

df MS df MS

Effect Effect Error Error F p-level

1 1 3013,94 12 2620,55 1,15 0,3

2 1 7328,89 12 1192,01 6,15 0,03

12 1 484,72 12 1192,01 0,41 0,54

CRVLPB 1a sessão 2a sessão

LV CR LV CRUZ

Voluntários Posição mesma Posição diferente Posição mesma Posição diferente

1 361 384 310 348 351 329

3 355 456 293 340 380 415

5 379 432 372 384 420 440

13 430 494 350 420 413 508

15 344 418 312 352 379 391

19 382 420 320 363 389 379

20 365 487 347 383 378 418

Média 373,6 441,4 329 369,9 387,04 411,07

8,06 7,97 6,74 16,03

VLCRPB

1a sessão 2a sessão

LV CR LV CRUZ

Voluntários Posição mesma Posição diferente Posição mesma Posição diferente

2 346 474 350 416 401 504

4 452 435 387 360 371 374

6 464 438 404 410 430 429

8 349 399 320 341 380 360

14 419 433 393 397 428 427

16 386 421 349 390 391 494

18 423 470 354 416 396 494

Média 405,6 438,4 365,3 389,8 399,5 440,1

8,7 8,42 6,48 17,07
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ANEXO K 

 

 

Resultados da Análise de Variância do Experimento 2 tendo como fatores: 1 – Tipo de 

estímulo alvo positivo (LV ou CR), 2 – Presença ou ausência do distraidor, 12 – 

Interação entre os dois fatores.  

 

Fatores F GL P 

1 6,6 1,11 0,03  

2 0,05 1,11 0,83 

12 1,69 1,11 0,22 

 

 

 

Resultados da análise de Wilcoxon no Experimento 2. LV, Linha Vertical. CR, Cruz. 

LV e CR Ant = erros de antecipação entre os estímulos alvos positivos, LVSD-LVCD 

com = erros de comissão entre ausência e presença do distraidor da LV, CRSD-CRCD 

com = erros de comissão entre ausência e presença do distraidor da CR, LVSD-LVCD 

om = erros de omissão entre ausência e presença do distraidor da LV, CRSD-CRCD 

om = erros de omissão entre ausência e presença do distraidor da CR.  

 

Fatores Z P 

LV-ant e CR - ant 0 1 

LVSD – LVCD - com 0,9 0,36 

CRSD – CRCD – com 1,78 0,07 

LVSD – LVCD – om 1,78 0,07 

CRSD – CRCD – om 0,52 0,6 
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ANEXO L 

 

Tempos de reação do Experimento 2 

1a sessão  2a sessão      
 LV CR LV  CRUZ  
Voluntários  com distraidor sem distraidor com 

distraidor 
sem distraidor 

1 407,5 358,8 421,8 420,3 408,0 393,5 
3 457,8 445,8 442,5 467,3 407,0 402,3 
5 453,0 380,0 387,5 415,3 395,8 385,8 
7 419,3 423,3 449,0 427,0 374,3 370,0 
9 381,5 365,5 398,3 394,3 374,8 379,8 
13 400,5 358,3 381,5 400,0 374,5 366,3 
4 432,3 447,9 404,5 406,5 409,5 406,0 
6 374,9 352,3 343,3 360,3 367,0 356,8 
8 329,6 333,8 315,5 329,5 318,0 333,0 
10 379,3 424,8 377,5 366,0 347,3 334,0 
14 413,8 404,2 402,5 424,0 426,8 429,3 
15 436,7 384,2 410,8 380,8 366,5 371,8 

Média 407 390 395 399 381 377 
Epm 12 12 11 10 12 11 

 

Tempos de reação dos grupos de voluntários do experimento 2 

LVCR 2a sessão    
 VL  CR    

Voluntários com distraidor sem distraidor com distraidor sem distraidor 
1 421,8 420,3 408,0 393,5   
3 442,5 467,3 407,0 402,3   
5 387,5 415,3 395,8 385,8   
7 449,0 427,0 374,3 370,0   
9 398,3 394,3 374,8 379,8   
13 381,5 400,0 374,5 366,3   

Média 413 421 389 383   
Epm 8 7 5 4   

    
CRLV LV  CR    

Voluntários com distraidor sem distraidor com distraidor sem 
distraidor 

  

4 404,5 406,5 409,5 406,0   
6 343,3 360,3 367,0 356,8   
8 315,5 329,5 318,0 333,0   
10 377,5 366,0 347,3 334,0   
14 402,5 424,0 426,8 429,3   
15 410,8 380,8 366,5 371,8   

Média 376 378 373 372   
Epm 11 10 12 11   
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ANEXO M 

 

 Erros de antecipação, comissão e omissão do Experimento 2 
Antecipação (5,6,7)   Comissão (0)   

Voluntários Erros    LV  CR    
 LV CR  Voluntários SD CD Sem 

distraidor 
CD 

1 1 1  1 2 4 5 0 
3 1 1  3 1 3 0 2 
5 0 0  5 0 2 0 1 
7 0 1  7 1 5 0 1 
9 1 0  9 1 2 0 0 
13 0 0  13 0 0 0 0 
4 0 1  4 2 1 0 1 
6 0 0  6 0 0 0 1 
8 0 0  8 1 0 2 5 
10 0 0  10 7 3 1 4 
14 5 0  14 0 0 1 3 
15 2 3  15 0 0 0 1 

total 10 7  Total 15 20 9 19 
       

 

Omissão(2)   
 LV  CR  

Voluntários Sem distraidor Com distraidor Sem distraidor Com distraidor   
1 0 0 2 0 
3 1 5 0 1 
5 0 1 0 0 
7 3 3 0 1 
9 0 0 0 1 
13 0 0 0 0 
4 1 1 0 0 
6 1 1 0 0 
8 0 1 0 0 
10 0 3 0 0 
14 4 3 4 6 
15 0 2 1 0 
Total 10 20 7 9 
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ANEXO N 
 
 

Análise de variância e de Neuwman-Kells entre grupos do Experimento 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Summary of all Effects; design: (stat.sta)

1-GRUPOS, 2-ALVO, 3-DISTRAT

df MS df MS

Effect Effect Error Error F p-level

1 1 8788,55 10 3202,05 2,74 0,13

2 1 3816 10 426 8,96 0,01

3 1 5,01 10 110,89 0,05 0,84

12 1 2100,13 10 425,9 4,93 0,05

13 1 0,08 10 110,89 0 0,98

23 1 198,05 10 120,84 1,64 0,23

123 1 82,69 10 120,84 0,68 0,43

Newman-Keuls test; Var.1 (stat.sta)

Probabilities for Post Hoc Tests

INTERACTION: 1 x 2

{1} {2} {3} {4}

417.0417 385.9792 376.7500 372.1458

1        1     ....   {1} 0 0 0

1        2     ....   {2} 0 0,3 0,27

2        1     ....   {3} 0 0,3 0,6

2        2     ....   {4} 0 0,27 0,6
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ANEXO O 

 

Resultados da Análise de Variância do Experimento 3 tendo como fatores: 1 – Tipo de 

estímulo alvo positivo (LV ou CR), 2 – Posição de E1 (mesma ou oposta), 12 – 

Interação entre os dois fatores. 

 

Fatores F GL P 

1 4,3 1,11 0,06   

2 2,1 1,11 0,18 

12 1,7 1,11 0,23 

 
 
 
 
 

Resultados da análise de Wilcoxon no Experimento 1. LV, Linha Vertical. CR, Cruz. 

M – O com, erros de comissão entre posições mesma e oposta dos estímulos alvos 

positivos. LVM-LVO om, erros de omissão entre posições mesma e oposta da LV. 

CRM-CRO om, erros de omissão entre posições mesma e oposta da CR. P, nível de 

significância. 

 

Fatores Z P 

M – O – com 2,39 0,016  

LVM – LVO – om 2,8 0,005  

CRM – CRO – om 0 1 
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ANEXO P 
 

 Tempos de reação da sessão 1 do experimento 3 
 

Voluntários LV CR 
1     431,88     454,75 
3     425,13     410,75 
4     447,88     475,38 
5     438,38     457,75 
9     350,38     385,38 
10     434,25     411,38 
11     417,25     402,25 
12     489,00     489,38 
13     387,13     390,38 
14     413,88     462,50 
16     388,00     395,50 
17     435,63     426,63 

Média      421,6      430,2 
Epm 10 10 

 

Tempos de reação da sessão 2 do experimento 3 

 LV  CRUZ  
Voluntários Posição mesma Posição oposta Posição mesma Posição oposta 

1         384          385          376          407  
3         412          457          425          424  
4         457          461          463          468  
5         351          477          394          459  
9         348          327          373          369  
10         401          476          417          478  
11         396          380          400          354  
12         425          484          445          474  
13         424          377          395          385  
14         377          362          404          400  
16         302          327          331          345  
17         384          404          415          397  

Média                   388                     410                    403                     413  
Epm                    12                       17                     10                       14  
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ANEXO Q 

  
Erros de comissão do experimento 3   Erros de antecipação do experimento 3 
 

 

 Erros omissão do experimento 3 
 1a sessão 2a sessão 
 LV CR LV CR 
   mesma  oposta mesma Oposta 
1 4 3 1 1 0 0 
3 8 1 4 5 2 1 
4 7 2 4 6 0 1 
5 14 5 0 10 0 1 
9 1 0 0 2 0 0 
10 4 0 0 0 0 0 
11 2 1 1 2 0 0 
12 2 0 0 6 0 0 
13 0 0 3 0 0 0 
14 0 1 0 4 0 0 
16 1 0 0 2 0 0 
17 1 0 0 2 1 0 

Média 4 1 1 3 0,25 0,25 
Total 44 13 13 40 3 3 
 
 

1a sessão 2a sessão

mesma diferente

1 14 5 1

3 22 1 3

4 3 1 3

5 10 3 2

9 19 5 8

10 22 1 4
11 22 2 8

12 4 0 1

13 0 0 5

14 6 0 5

16 13 6 17

17 13 1 9

Média 12,3 2,1 5,5

Total 148 25 66

1a sessão 2a sessão

LV CR LV CR

1 1 1

3 21 4

4 5 3

5 0 0

9 2 4

10 5 2
11 9 4

12 0 0

13 1 0

14 0 5

16 2 0

17 1 2

Média 4 2

Total 47 25




