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“ — Quarenta e dois — disse o Pensador Profundo, com uma 

majestade e uma tranquilidade infinitas. (...) Eu verifiquei cui-

dadosamente — disse o computador —, e não há dúvida de 

que a resposta é essa. Para ser franco, acho que o problema é 

que vocês jamais souberam qual é a pergunta. (...) Assim, 

quando vocês souberem qual é exatamente a pergunta, vocês 

saberão o que significa a resposta.” 

(Douglas Adams)  



RESUMO 

SAIS, FA. Influência da previsibilidade de eventos no ambiente e da inibição motora proativa 

sobre efeitos atencionais observados em tarefas de tempo de reação. [Tese (Doutorado em 

Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2017.  

A atenção pode ser compreendida como o efeito de mecanismos de tomada de decisão 

acerca do processamento de estímulos ambientais e da emissão de respostas. Nesse contexto, o 

aprendizado de regularidades do ambiente e a utilização de predições sobre eventos futuros para 

alocar o processamento sensorial e implementar estratégias de controle motor são processos deter-

minantes dos efeitos atencionais. Sabe-se que a atenção pode ser orientada para regiões no espaço 

de acordo com as probabilidades de aparecimento de estímulos alvo em cada local, e que os indiví-

duos orientam a atenção para o local indicado por uma pista de acordo com a probabilidade de essa 

pista indicar o lado do estímulo alvo corretamente. Um dos objetivos desse trabalho foi verificar se a 

atenção pode ser alocada seguindo como pista probabilística a sequência de lados de apresentação 

dos estímulos alvo gerada por cadeias de Markov probabilísticas de ordem 1 e de ordem 2, que en-

volvem um aprendizado estatístico implícito mais complexo. Encontramos evidências de que os indi-

víduos são capazes de alocar a atenção de acordo com esse aprendizado. Além disso, recentemente 

têm sido discutidas na literatura algumas condições em que se esperaria que uma pista visual tivesse 

um efeito de benefício atencional sobre os tempos de reação, mas na verdade ela não provoca esse 

efeito. Essas discussões sugerem que outros efeitos provocados pelo aparecimento de um estímulo, 

como a inibição motora a processos de mascaramento,  poderiam, potencialmente, interagir com 

efeitos atencionais. Nesse trabalho, nós avaliamos, em dois experimentos com uma condição neutra 

em que apenas o estímulo alvo é apresentado, o grau de inibição motora proativa implementado 

durante a realização de uma tarefa e a sua interação com efeitos atencionais. Adicionalmente, utili-

zamos condições com demarcações e sem demarcações na tela, uma manipulação que poderia alte-

rar a saliência dos estímulos e, portanto, processos de mascaramento e de inibição motora proativa. 

Resultados com medidas de tempo de reação e de EEG indicam que, nas tarefas utilizadas nesse tra-

balho, os efeitos da pista visual sobre os tempos de reação podem estar associados a mecanismos de 

controle motor inibitórios.  

Palavras-chave: Atenção. Controle motor. Tomada de decisão. Aprendizado. 

  



ABSTRACT 

SAIS, FA. Influence of the predictability of events in the environment and of proactive motor 

inhibition on attentional effects in reaction time tasks. [Ph.D. thesis (Human Physiology)]. 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

Attention can be understood as the effect of decision making mechanisms determin-

ing how to process environmental stimuli and how to respond to these stimuli. As such, the 

ability to learn regularities in the environment and to use predictions about future events to 

allocate sensory processing and to implement motor control strategies are strong drivers of 

attentional effects. It is known that attention can be oriented in space according to the 

probabilities of stimuli being presented at each location, and that individuals orient atten-

tion to the place indicated by a visual cue according to the probabilities of that cue to cor-

rectly indicate the location where target stimuli appear. One of our aims in this study was to 

investigate if attention could be oriented in space using as a probabilistic cue the sequence 

at which target stimuli would appear at each side of a computer screen, when that sequence 

could be generated using Markov chains of order 1 and of order 2, which would require 

complex statistical learning. We found evidence that individuals are able to allocate atten-

tion according to this learning. Also, some conditions in which a visual cue that would be 

expected to cause an effect of benefit on reaction times actually does not have that effect 

have been recently discussed in the literature. This debates bring about other effects of 

stimuli appearance, such as proactive motor inhibition and visual masking, that could poten-

tially interact with attentional effects. Here we evaluate the level of proactive motor inhibi-

tion in a task and how it interacted with attentional effects, in two experiments using a neu-

tral condition in which only the target stimuli were presented. Additionally, we used condi-

tions with placeholders and without placeholders, a manipulation that could affect stimuli 

salience and, thus, masking and proactive motor inhibition mechanisms. Results of reaction 

time measures and EEG indicate that, in tasks such as the ones used in this study, the effects 

a visual cue has on reaction times can be related to mechanisms of motor inhibitory control. 

Keywords: Attention. Motor control. Decision making. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao ler um texto – como esse – você imagina compartilhar com a autora 

experiências subjetivas associadas à interpretação de palavras e frases, experiências que 

poderiam ser examinadas introspectivamente e levar, por exemplo, à conclusão sobre a 

existência de uma faculdade em comum que nos permite seguir o fluxo de ideias do texto e 

extrair dele significado: a atenção.  

Esse é um aspecto fundamental do nosso repertório de experiências cotidianas: 

quando estamos conscientes temos, sempre, a impressão de estarmos prestando a atenção 

em alguns locais, objetos, pensamentos, etc., em detrimento de outros. 

O início do estudo da atenção foi, de fato, estreitamente relacionado a exercícios 

de introspecção (James, 2007). Mesmo quando essa área de investigação passou para um 

estágio centrado em procedimentos empíricos cada vez mais sofisticados, é possível notar 

que se formou um campo de estudo em que a atenção foi postulada como agente 

responsável por efeitos que, ainda que implicitamente, têm como origem essas experiências, 

com resultados interessantes: às vezes parece que temos controle voluntário sobre a 

orientação da nossa atenção, às vezes parece que a nossa atenção é capturada 

automaticamente por um estímulo (Näätänen et al., 1980; Awh et al., 2012; Macaluso, 

Doricchi, 2013); às vezes parece que a nossa atenção é capturada por um estímulo que se 

destaca no ambiente mas não tem nenhuma relação com o que estamos procurando, às 

vezes parece que a nossa atenção é capturada por um estímulo parecido com o que estamos 

procurando (Yantis, 1993; Otten et al., 2016); às vezes parece que a nossa atenção está 

localizada no ponto para o qual estamos olhando, às vezes parece que ela está em um ponto 

para o qual não estamos olhando diretamente (Shepherd et al., 1986; Moore et al., 2003); 

associamos um aumento no grau de atenção (como quando nos concentramos na realização 

de alguma atividade) à execução de tarefas com maior rapidez e maior acurácia (Prinzmetal 

et al., 2005) e a um processamento sensorial mais eficiente (Carrasco, Yeshurun, 2009). 

O problema com as experiências subjetivas é que elas modulam as perguntas 

que fazemos – desde “o que vamos jantar hoje?” até “por que o Sol gira em torno da Terra?” 

– e, muitas vezes, apesar do acúmulo de evidências indicando que pode haver algo errado 

com essas perguntas, a resistência quanto à adoção de um novo esquema conceitual leva a 

um atraso na sofisticação do modelo utilizado para interpretar os fenômenos (Khun, 2011). 
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Anderson (2011) aborda esse tema, questionando a objetividade e a utilidade do 

conceito tradicional de atenção para o entendimento dos mecanismos estudados nesse 

campo de pesquisa – e, mais: mostra como, apesar da importância que esse conceito teve 

para o desenvolvimento dessa ciência, ele pode, também, gerar questões que são falsos 

problemas. Os pontos discutidos se devem, em grande parte, ao fato de a atenção ser 

postulada como a causa de efeitos observados em diferentes condições experimentais e ser 

concebida de forma vaga como “alguma coisa” que todos saberiam o que é. O autor sugere 

que, alternativamente, a adoção de uma abordagem dos fenômenos atencionais como 

processos bayesianos de tomada de decisão tem se mostrado frutífera e poderia ser a 

linguagem adequada para o estudo dos mecanismos envolvidos (ver Feher da Silva, Baldo 

(2015) para um exemplo da utilização de modelagem bayesiana para explicar efeitos 

atencionais). 

Nesse sentido, Krauzlis et al. (2014) apresentam evidências neurofisiológicas de 

que a atenção seria o efeito de mecanismos de tomada de decisão que operam nos núcleos 

da base envolvendo, principalmente, projeções para o estriado. Os autores sugerem que 

essas projeções poderiam se originar no colículo superior, passando pelo núcleo medial 

dorsal do tálamo (que envia sinais diretamente ou indiretamente pelo córtex pré-frontal), 

pelo núcleo parafascicular (que envia projeções para o núcleo caudado e sinais tanto para a 

via direta como para a via indireta do estriado), e pela substância negra pars compacta (que 

envia sinais dopaminérgicos para o estriado). Esse sistema geraria um viés na tomada de 

decisão, que seria também modulada por sinais provenientes do neocórtex, sendo a 

atividade moduladora do córtex pré-frontal sobre os núcleos da base inversamente 

proporcional à previsibilidade dos eventos (Jahanshahi et al., 2015).  

Essas ideias sugerem que a compreensão de fenômenos atencionais 

tradicionalmente estudados na literatura se beneficiaria de um olhar livre das interpretações 

canônicas dos efeitos observados – e apontam para mecanismos envolvendo os núcleos da 

base como explicações promissoras para muitos desses efeitos, integrando processos 

motores, cognitivos e emocionais (Jahanshahi et al., 2015). Para fluência da linguagem e 

facilitação da compreensão do texto, nesse trabalho quando nos referimos a “efeitos 

atencionais”, “mecanismos de orientação atencional”, etc., temos em mente esses 

mecanismos. 
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1.1 Previsibilidade de uma Pista Visual e Alocação da Atenção 
 
Os efeitos atencionais estão associados a um comportamento de extrema 

importância para a sobrevivência do organismo: responder rapidamente e corretamente aos 

estímulos de interesse. Esse comportamento seria realizado de maneira ideal em um 

ambiente completamente previsível sem que o organismo precisasse fazer nada além de 

aprender a associar estímulos específicos a respostas correspondentes. No entanto, o 

ambiente em que evoluímos e vivemos está longe de ser completamente previsível. Apesar 

disso, existe alguma previsibilidade, e a habilidade de detectar essas regularidades pode ter 

sofrido uma pressão evolutiva nos seres humanos para favorecer a busca por padrões (Feher 

da Silva, Baldo, 2012). Essa ideia é inspirada por muitas evidências de que a busca por 

padrões é intrínseca ao nosso comportamento e que nós julgamos reconhecê-los mesmo 

quando eles não estão presentes (Huettel et al., 2002; Oskarsson et al., 2009; Mlodinow, 

2011). A estratégia de procurar regularidades no ambiente pode estar associada a 

mecanismos filogeneticamente antigos e conservados ao longo da história evolutiva, pois 

pode ser adotada independentemente da consciência do indivíduo (Reber, 1989; Carreiro et 

al., 2003). 

Nesse contexto, a capacidade de um indivíduo monitorar a sua incerteza (meta-

cognição) e detectar quando cometeu um erro pode ser extremamente útil. Há evidências 

de que o monitoramento de erros associados a predições também pode se dar de maneira 

inconsciente (van Gaal, Lamme, 2012; Charles et al., 2013; Yin et al., 2016). 

A partir da realização de inferências quanto à regularidade do ambiente e do 

monitoramento de erros associados a essas inferências, o organismo toma uma decisão – 

que pode se dar de maneira inconsciente e automatizada – sobre como lidar com os 

estímulos ambientais. Essa decisão dá origem aos diferentes efeitos atencionais e, em última 

análise, resulta em uma resposta motora. Uma questão importante nesse processo é: onde, 

e quando, vai aparecer um estímulo que pode exigir uma resposta? 

Essa é a situação que um indivíduo encontra à sua frente quando participa de um 

experimento de psicofísica, em que deve responder o mais rápido e∕ou corretamente 

possível a um estímulo que será apresentado na tela de um computador. Sabe-se que os 

seres humanos são capazes de utilizar a estrutura probabilística do ambiente a partir da 

frequência de aparecimento de um estímulo em uma região do espaço para selecionar os 
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locais com maior probabilidade de apresentação de um estímulo  para um processamento 

sensorial intensificado (Ciaramitaro et al., 2000). Efeitos atencionais são observados em 

benefícios nos tempos de reação e na acurácia da resposta a partir do aprendizado de 

contingências probabilísticas complexas (Druker, Anderson, 2010). Esse aprendizado se dá 

de maneira implícita e sem nenhuma outra indicação a respeito do aparecimento dos 

estímulos além da frequência com que eles aparecem em cada região.  

Em muitos experimentos, são apresentadas pistas que indicam corretamente o 

local de aparecimento do estímulo alvo na maioria das vezes (ver, por exemplo, Posner, 

Cohen (1984) e Vossel et al. (2006)). A tomada de decisão do indivíduo sobre que local do 

espaço priorizar para processamento parece envolver dois sistemas, um de natureza mais 

cognitiva e explícita, e outro que funciona de maneira mais automática, implícita.  

Quando o indivíduo é informado sobre a previsibilidade da pista, tudo que ele 

precisaria fazer para obter os melhores resultados possíveis é seguir a instrução de orientar, 

sempre, a atenção para o local indicado pela pista, pois orientar a atenção para o local 

previsto pela pista os levaria a ter um benefício todas as vezes em que o alvo aparecesse 

naquele local. Há evidências, no entanto, de que não é essa a estratégia adotada. Os 

indivíduos parecem adotar uma estratégia de pareamento de probabilidades (Jonides, 1980, 

1983; van der Haijden, 1989), orientando a sua atenção para um lado da tela com a mesma 

frequência que a pista indica aquele lado, o que diminui as suas chances de acertar o lado de 

aparecimento do alvo. Esses resultados foram obtidos tanto para pistas centrais como para 

pistas periféricas, preditivas ou não preditivas. 

A relação entre escolhas explícitas e a orientação atencional foi estudada de 

maneira mais direta em um trabalho de Geng et al. (2013), em que os voluntários deveriam 

indicar, no início da tentativa, em que lado acreditavam que apareceria o alvo e, após o 

aparecimento do alvo, deveriam apertar um botão o mais rapidamente possível. O alvo 

aparecia com probabilidade de 0,7 em um lado da tela e 0,3 do outro – os voluntários não 

foram informados sobre essa relação e, para as escolhas explícitas, utilizaram a estratégia de 

pareamento de probabilidades, escolhendo o lado em que o alvo aparecia com 

probabilidade 0,7 em 70% das vezes e o lado em que o alvo aparecia com probabilidade 0,3 

em 30% das vezes. Os tempos de reação também variaram de acordo com o esperado, com 

efeitos atencionais indicados por tempos de reação menores para o lado de maior 

probabilidade de aparecimento do alvo do que para o lado de menor probabilidade. Quanto 
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à relação entre as escolhas explícitas e a orientação atencional, os autores concluem que a 

atenção é orientada de acordo com a escolha explícita apenas no caso das escolhas mais 

prováveis; no caso das escolhas menos prováveis, os voluntários teriam adotado uma 

estratégia diferente para a orientação atencional e, por isso, não teria sido observado um 

efeito significativo da escolha explícita sobre os tempos de reação no caso dessas escolhas.  

É possível que, quando o voluntário faz pareamento de probabilidades, ele saiba, 

implicitamente, que está acertando as probabilidades de aparecimento dos estímulos e seu 

sistema cognitivo tende a persistir na busca por padrões em vez de desistir e maximizar sua 

chance de acerto (Gaissmaier; Schooler, 2008; Feher da Silva, 2011; Victorino, 2012). Nesse 

caso, como há tempo para que o indivíduo possa deliberar, ele estaria priorizando alocar a 

sua atenção para o local que escolhe mais vezes devido a uma maior modulação atencional 

descendente ativada pela previsão de que seria mais provável acertar nessa escolha e, nas 

escolhas de menor frequência, a maior incerteza do indivíduo quanto à sua própria escolha o 

levaria a modular a orientação atencional de modo a não priorizar o processamento 

relacionado a essa escolha em uma situação em que é mais provável que esteja errado. 

Quando se administra modafinil aos participantes, esse padrão é revertido e a alocação 

atencional segue tanto a escolha explícita mais provável como a menos provável – o 

modafinil é um inibidor seletivo da recaptação de dopamina que atua principalmente no 

estriado; o aumento na disponibilidade de dopamina diminuiria a aversão ao risco (Tom et 

al., 2007).  

No caso da alocação automática da atenção, não há tempo para uma tomada de 

decisão que se baseie no sistema deliberativo, de modo que essa decisão deve ocorrer por 

um aprendizado procedural que integra informações sobre os resultados de tentativas 

anteriores  e∕ou por estratégias locais baseadas no resultado da resposta mais recente, 

como, por exemplo, repetir a resposta caso tenha acertado ou mudar a resposta caso tenha 

errado (Otto et al., 2011; van der Meer et al., 2012). Ambas as estratégias poderiam dar 

origem aos resultados que indicam um pareamento de probabilidades na alocação 

atencional, mas apenas no primeiro caso esperar-se-ia que a alocação atencional seguisse o 

aprendizado de um padrão subjacente às probabilidades de aparecimento do alvo em uma 

situação em que os incentivos para repetir a escolha ou mudar a escolha fossem 

equivalentes.  
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1.2 Efeitos da Apresentação de uma Pista sobre o Controle da Inibição Motora 
  

As predições a respeito de eventos ambientais e a posterior alocação atencional 

a partir de decisões tomadas de acordo com essas predições estão necessariamente 

vinculadas a uma ação, que pode ser emitir uma entre duas ou mais respostas possíveis –  

inclusive não executar nenhum movimento.  

Os mecanismos de controle motor são caracterizados fundamentalmente por 

processos de controle inibitório regulados por conexões entre os núcleos da base e regiões 

frontais do córtex. O controle inibitório proativo está associado a comportamentos 

intencionais e é implementado antecipadamente de modo a evitar uma resposta indesejável 

a um estímulo previsto antes que ele apareça; o controle inibitório reativo ocorre após o 

aparecimento de um estímulo que desencadeie a ativação automática de mecanismos 

sensório-motores que levariam a uma resposta indesejável e pode se tornar automático com 

o aprendizado (Braver, 2012; Stuphom, Emeric, 2012; Jahanshahi et al., 2015; Stuphorn, 

2015).  

Imagina-se que  o modo padrão de funcionamento do sistema nervoso seria, ao 

menos em parte, um estado de inibição proativa tônica de mecanismos de iniciação de 

movimento, que seria liberado temporariamente pelo sistema executivo de acordo com a 

previsibilidade do ambiente e o risco de que uma ativação motora automática 

desencadeasse uma resposta inapropriada (Jaffard et al., 2008; Criaud et al., 2012). Desse 

modo, uma maior incerteza do ambiente tende a evitar a transição desse estado para um 

estado automático de processamento sensório-motor; e também a previsão de 

aparecimento de um estímulo capaz de ativar uma resposta motora indesejada, que leva à 

estratégia de manter o estado de inibição motora proativa.  

O córtex pré-frontal dorso-medial pode ser responsável pelo controle da inibição 

proativa (Jaffard et al., 2008; Stuphorn, Emeric, 2012) e atuar por meio da supressão de 

mecanismos neurais envolvidos no comando de iniciação motora (Jaffard et al., 2008; Criaud 

et al., 2012). Além disso, o córtex pré-frontal dorso-medial também enviaria sinais que 

modulariam a atividade motora a partir de um mapa com valores associados à recompensa 

das ações (executar ou inibir uma resposta). Cada ação teria um peso variável de acordo com 

o histórico de recompensa, levando a diferentes estados de motivação. O sinal resultante 
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controlaria a excitabilidade do sistema motor e, portanto, também a relação entre a 

velocidade e a acurácia da resposta (Stuphorn, Emeric, 2012).  

O limiar de resposta para esse tipo de controle seria implementado 

gradualmente pela modulação da ativação do córtex para o estriado, envolvendo ciclos via 

indireta-estriado, com o núcleo subtalâmico exercendo um papel importante para liberar o 

sistema motor do controle inibitório. O papel do núcleo subtalâmico também é considerado 

importante nos mecanismos de inibição reativa, por meio da via hiperdireta, que o conecta 

diretamente ao córtex, e pode agir como uma interface direta entre o sistema executivo e o 

sistema motor (Favre et al., 2013). Mecanismos de inibição proativa e de inibição reativa 

podem atuar em conjunto para garantir que as respostas aos estímulos sejam adequadas 

(Meyer, Bucci, 2016). 

Tradicionalmente se considera que a apresentação de uma pista periférica antes 

do aparecimento de um estímulo alvo tem efeitos facilitadores sobre a resposta de detecção 

do alvo. Recentemente, no entanto, foi demonstrado que esses efeitos não se sustentam 

quando é utilizada como controle uma condição em que a inibição proativa é minimizada 

(Jaffard et al., 2007; Boulinguez et al., 2008, 2009; Albares et al., 2011). Nesses trabalhos, o 

efeito da pista foi comparado a uma condição controle em que apenas o alvo é apresentado 

durante um bloco de tentativas (bloco puro), em vez de a condição controle e a condição 

com pista serem apresentadas no mesmo bloco (bloco misto), como normalmente ocorre 

nesse tipo de experimento. Com essa comparação, descobriu-se que, na verdade, a pista não 

exerce um efeito facilitador sobre a resposta ao alvo nessas tarefas – pelo contrário, ela 

aumenta o grau de inibição proativa, observada a partir dos tempos de reação mais altos 

para a condição controle no bloco misto do que no bloco puro.  

O grau de inibição proativa implementado durante a realização da tarefa 

aumenta tanto porque a pista evoca uma ativação motora automática que precisa ser 

evitada, como porque ela diminui a previsibilidade quanto ao aparecimento do próximo 

estímulo. Nesse caso, o aparecimento da pista teria o efeito de liberar essa inibição proativa. 

Quando o alvo aparece em um período curto após a apresentação da pista, a inibição 

proativa ainda não teria sido suficientemente diminuída e, por isso, o tempo de reação seria 

maior do que o observado em uma condição controle (apenas alvos apresentados em blocos 

puros). Quando apenas o alvo é apresentado em um bloco misto, a inibição proativa seria 

máxima e só seria liberada após o aparecimento do alvo (Boulinguez et al., 2008). 
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Um estímulo mais saliente pode evocar uma maior ativação sensório-motora 

automática, que envolveria uma inibição reativa para evitar uma resposta inadequada. 

Desse modo, a saliência dos estímulos altera a representação que os indivíduos têm da 

tarefa, modulando o controle da inibição proativa de maneira que a ativação sensório-

motora seja previamente inibida. Os tempos de reação para o alvo são mais baixos quando a 

pista tem saliência baixa e mais altos quando a pista tem saliência alta, mas a relação entre a 

saliência da pista e a saliência do alvo parece ser o fator mais importante: quando a pista e o 

alvo têm saliência equivalente o grau de inibição motora é equivalente, quando a pista é 

menos saliente que o alvo a inibição motora é menor, e quando a pista é mais saliente que o 

alvo a inibição motora é maior (Wardak et al., 2012). 

Esses resultados mostram a importância do uso de uma condição controle 

apropriada para compreender os efeitos observados em um experimento. Os efeitos de 

custo associados à orientação espacial por uma pista visual, por exemplo, são mais 

consistentes do que os efeitos de benefício, mas, em muitos experimentos, utiliza-se apenas 

a comparação entre uma condição válida e uma condição inválida (Albares et al, 2011).  

Em tarefas de tempo de reação de escolha, a existência de mais de uma resposta 

possível leva à competição entre elas, que poderia ser implementada por meio de 

mecanismos inibitórios: a ativação de estruturas motoras envolvidas na resposta necessária 

está associada à inibição de estruturas envolvidas na resposta alternativa (Burle et al., 2004). 

Os processos de inibição proativa que interagem com os efeitos da pista em tarefas de 

detecção possivelmente afetam também tarefas de escolha, e muitos resultados obtidos 

nesses experimentos poderiam ser reinterpretados a partir dessa observação (Jaffard et al., 

2007). Uma evidência nesse sentido é o achado de que o controle da inibição proativa pode 

agir de maneira seletiva sobre a representação motora de uma resposta de acordo com os 

objetivos envolvidos na tarefa (Cai et al., 2011). É possível que esse controle possa agir de 

maneira inespecífica quando a tarefa exige a identificação do estímulo alvo antes da emissão 

de uma resposta. 

Uma linha de pesquisa com resultados interessantes na literatura, mas em que 

não é comum discutir-se o controle da inibição proativa, propõe um modelo de captura 

contingente da atenção, de acordo com o qual uma pista irrelevante capturaria a atenção 

apenas se tivesse características correspondentes às configurações atencionais da tarefa. 

Esse modelo foi inicialmente proposto por Folk et al. (1992), a partir de resultados de uma 
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tarefa de escolha em que foram utilizados pistas e alvos que poderiam ser ou um estímulo 

de aparecimento abrupto, ou um estímulo que se destacasse pela cor, e essas características 

foram manipuladas ortogonalmente, de modo que todas as combinações foram 

apresentadas. Quando a pista e o alvo possuíam a mesma característica, a pista capturou a 

atenção, quando a pista e o alvo tinham características diferentes, a pista não capturou a 

atenção. 

A explicação dos autores para esses resultados é que as configurações 

atencionais seriam ajustadas de acordo com as demandas de uma tarefa, de tal modo que 

estímulos que tivessem características compatíveis com as configurações atencionais 

implementadas capturariam a atenção de maneira involuntária, mesmo que isso 

representasse um custo para o desempenho do indivíduo. Por outro lado, quando o estímulo 

não tivesse características compatíveis com essas configurações, essa captura atencional 

involuntária poderia ser evitada. Essa interação entre a contingência dos estímulos e os 

efeitos sobre os tempos de reação observados foi bastante replicada na literatura (ver 

Burnham, 2007 para uma revisão), e as discussões em torno desse modelo  são um 

excelente exemplo dos problemas apontados por Anderson (2011), já discutidos aqui. Há um 

debate na literatura, que já foi mais dicotômico no passado, entre pesquisadores que 

defendem esse modelo e pesquisadores que defendem modelos em que essa modulação 

não consegue evitar a captura da atenção por um estímulo saliente (Folk et al., 1994; 

Remington et al., 2001; Burhnam, Neely, 2008; Folk et al., 2009; Theeuwes, 2010; Awh et al., 

2012; Carmel, Lamy, 2015).   

O que nos interessa nesse trabalho é que houve uma mudança na previsibilidade 

do ambiente entre o contexto dos experimentos 1 e 2 e o contexto do experimento 3 no 

estudo original de Folk et al. (1992), descrito a seguir. Como já vimos, a previsibilidade do 

ambiente está associada ao controle da inibição proativa, de modo que um ambiente com 

maior previsibilidade leva a uma menor inibição proativa.  

Nos dois primeiros experimentos, cada condição foi apresentada de maneira 

blocada, e o indivíduo tinha condições de prever os eventos em 100% das tentativas, o que 

minimizaria a inibição proativa associada à realização da tarefa. No terceiro experimento, a 

pista era apresentada em todas as tentativas, mas não tinha nenhuma relação com o local 

de aparecimento do estímulo alvo – nesse caso, a pista adiciona um fator de incerteza à 

tarefa, o que levaria a uma maior inibição proativa. Os valores de tempo de reação obtidos 
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na condição em que tanto a pista como o alvo eram estímulos de aparecimento abrupto são 

compatíveis com essa hipótese. No experimento em que a pista era 100% válida ou 100% 

inválida em cada bloco em relação ao local de aparecimento do alvo, o tempo de reação 

médio, considerando as condições válida e inválida, foi 497 ms; no experimento em que a 

pista não era preditiva, foi de aproximadamente 587 ms (os autores não fornecem os 

números exatos nesse segundo caso, mas o valor é razoavelmente acurado observando-se 

os gráficos). Um ponto relevante é que essa mudança nos tempos de reação médios foi 

acompanhada por uma alteração na magnitude dos efeitos atencionais: na condição 100% 

preditiva, esse efeito foi de 62 ms e, na condição não preditiva, de 22 ms. É possível que, 

caso a previsibilidade da pista diminuísse ainda mais, como, por exemplo, pela adição de 

tentativas em que a pista não fosse apresentada e∕ou pela adição de tentativas em que o 

alvo não fosse apresentado após a pista, o efeito atencional deixasse de ser observado, 

ainda que a pista tivesse uma característica relevante para a realização da tarefa.  

Esses resultados indicam a possibilidade de que haja uma modulação da inibição 

proativa associada ao aparecimento de uma pista de orientação espacial em uma situação 

em que a tarefa consiste em identificar o alvo e, ainda, que o controle da inibição proativa 

possa interagir com os efeitos atencionais.  

Isso poderia explicar resultados de experimentos em que tanto a pista como o 

alvo eram estímulos de aparecimento abrupto mas não foram observados efeitos 

atencionais significativos. Esse é o caso de estudos em que o uso de demarcações na tela no 

local de aparecimento dos estímulos, frequentemente utilizadas em experimentos 

atencionais inspirados nos procedimentos de Posner e Cohen (1984), parecem interagir com 

os efeitos atencionais, de maneira que estes são mais robustos quando são utilizadas 

demarcações do que quando elas não são utilizadas (Fuga, 2002; Guedes, 2007; Sais, Ribeiro-

do-Vale, 2013; Gonçalves, 2015). É possível que essa interação ocorra porque a atenuação 

do processamento da pista e do alvo pela presença das demarcações ao seu redor 

(Stemmler et al., 1995; Angelucci, Bullier, 2003) não ocorre quando não há demarcações. 

Essa mudança poderia alterar a saliência da pista e do alvo que, como vimos, podem 

interagir com a inibição proativa. 

No entanto, mecanismos de mascaramento também poderiam explicar esses 

efeitos. Estímulos ao redor da apresentação de um alvo são conhecidos por causar 

mascaramento por paracontraste, e os efeitos facilitatórios e inibitórios do estímulo 
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mascarador sobre a percepção do alvo interagem de acordo com a polaridade do contraste, 

a assincronia entre o início dos estímulos, e variam de acordo com a separação entre o alvo 

e o estímulo mascarador (Kaitz et al., 1985; Macknik, Livingstone, 1998; Macknik et al., 2000; 

Keysers, Perret, 2002; Kafaligönül et al., 2009). Essa variedade de efeitos de mascaramento 

poderia explicar alguns dos efeitos considerados atencionais, ou interagir com efeitos 

atencionais afetando o resultado final sobre o tempo de reação (Gonçalves, 2015). 

Além disso, é possível que as demarcações sejam importantes para o 

aparecimento do efeito atencional em algumas condições porque a atenção seria mais 

facilmente orientada para as demarcações, processadas como objetos presentes na cena 

antes do aparecimento do alvo, do que para um local do espaço. De fato, o componente 

N2pc do potencial relacionado a eventos do EEG, interpretado na literatura como um 

marcador para o efeito atencional (Hopf et al., 2000; Eimer, Kiss, 2008; Kiss et al., 2008; 

Eimer et al., 2009; Mazza et al., 2009; Eimer, Kiss, 2010), foi observado antes do 

aparecimento do alvo quando as demarcações estavam na tela, mas não quando as 

demarcações não estavam presentes (Woodman et al., 2009). Mesmo quando é utilizada 

uma pista preditiva em relação ao local em que o alvo será apresentado e não preditiva 

quanto ao objeto em que o alvo será apresentado, os indivíduos priorizam o processamento 

do objeto indicado pela pista (He et al., 2004). 

Assim, parece haver pelo menos três fatores associados à apresentação de uma 

pista visual periférica que poderiam interagir com o aparecimento de efeitos atencionais em 

tarefas de tempo de reação: 1) a previsibilidade da pista, que poderia influenciar o controle 

inibitório do sistema motor; 2) saliência da pista e saliência do alvo, que poderia tanto 

influenciar o controle inibitório do sistema motor como mecanismos de mascaramento; e 3) 

mecanismos de focalização do processamento sensorial que priorizem objetos, em vez de 

locais, em uma cena visual.  

 

1.3 Análises Comportamentais  
 
1.3.1 Cronometria mental 
 

A utilização de tempos de reação como medida para inferir processos mentais 

não observáveis durante a realização de uma tarefa é utilizada desde o final do século XIX, 

com o desenvolvimento do método de subtração de Donders e do método dos fatores 
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aditivos de Sternberg – e, até hoje, é importante para a compreensão de processos 

cognitivos, em conjunto com novas tecnologias como, por exemplo, potencial relacionado a 

eventos do eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, e tomografia por 

emissão de pósitrons (Posner, 2005).  

Em geral, tempos de reação para tarefas de escolha são aproximadamente 

100ms mais lentos do que tempos de reação para tarefas de detecção, e, quando se 

considera que diferenças nos tempos de reação se devem à adição de processos ou à 

influência em uma das etapas envolvidas em processamentos sequenciais, propõe-se que 

essa diferença poderia corresponder ao tempo necessário para distinguir entre os estímulos 

possíveis ou, em grande parte, para selecionar uma resposta (Luce, 1986). Esse tipo de 

informação pode ser relevante não apenas para se considerar a adição de uma etapa de 

processamento (identificação dos estímulos e∕ou seleção da resposta, nesse caso) mas, de 

maneira importante, para identificar mudanças na representação que o indivíduo tem da 

tarefa que possam alterar a sua estratégia – como, por exemplo, a implementação de uma 

maior inibição proativa para evitar o início de respostas motoras antes que o estímulo alvo 

seja identificado. 

A análise dos tempos de reação utilizando a média como parâmetro é um 

método padrão em muitas linhas de pesquisa da psicofísica. Um problema com esse método 

é que a curva de distribuição dos tempos de reação não é uma gaussiana; ela é melhor 

modelada como uma ex-Gaussiana, a mistura de uma curva gaussiana com uma exponencial. 

Essa distribuição é assimétrica, com a parte positiva da distribuição alongada. Assim, os 

efeitos observados nas médias podem ser produzidos tanto por um deslocamento na 

distribuição dos tempos de reação, como por um alongamento maior na parte exponencial 

da curva, que corresponde aos tempos de reação mais lentos (Balota, Yap, 2011).  

Utilizar um parâmetro de medida central como a média quando a diferença 

entre duas condições pode estar em outro parâmetro da curva reduz o poder de um teste de 

hipótese como, por exemplo, a análise de variância para medidas repetidas, que é muito 

utilizada na literatura sobre efeitos atencionais.  

Para contornar esse problema, diversas alternativas podem ser consideradas 

(Ratcliff, 1993; Whelan, 2008). Talvez uma das mais comuns seja calcular a mediana dos 

tempos de reação em vez de calcular a média, porque ela é menos suscetível à influência dos 

valores extremos. Outra possibilidade é fazer uma transformação nos dados, como utilizar o 
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inverso dos tempos de reação (média harmônica), o que pode tornar a distribuição mais 

próxima da gaussiana (Osborne, 2002).   

Tanto no caso de se usar a mediana, como no caso de se fazer a transformação 

inversa, a probabilidade de cometer erro do tipo I parece não ser afetada. A transformação 

inversa tem um poder maior na maioria dos casos quando comparada com outros métodos, 

mas quando a variabilidade entre os indivíduos é alta o uso da mediana pode ter um poder 

maior do que a transformação inversa (Ratcliff, 1993). A mediana, no entanto, deve ser 

utilizada com cuidado, pois ela pode ser superestimada; quanto mais enviesada for a parte 

positiva da curva e menor o tamanho da amostra, mais superestimada será a mediana. O 

uso da mediana é particularmente problemático quando as condições de um experimento 

não têm o mesmo número de tentativas (Miller, 1998).  

Nesse trabalho nós utilizamos, num primeiro momento, a mediana dos tempos 

de reação e a média do inverso dos tempos de reação (a que nos referimos aqui como 

velocidade de reação), fazendo uma breve comparação entre os efeitos obtidos com as duas 

variáveis. Para as análises post hoc e discussão dos resultados, optamos por utilizar as 

análises feitas com a transformação inversa, pois em algumas das nossas condições 

experimentais o número de tentativas é relativamente pequeno, e nem sempre temos o 

mesmo número de tentativas em todas as condições (tanto pelo desenho experimental, 

como por exclusão de tentativas incorretas da análise em casos em que não foi feita 

reposição de tentativas incorretas).  

 
1.3.2 Análise de erros 

 
Apesar do número de erros em uma tarefa de tempo de reação a estímulos 

supra limiares como os que usamos nesse trabalho ser relativamente baixo, fizemos uma 

análise  utilizando a discriminabilidade dos estímulos. A ideia por trás dessa análise é que a 

discriminabilidade dos estímulos nas tarefas utilizadas aqui, em que o indivíduo precisa 

identificar o estímulo antes de selecionar a resposta, pode ser alterada pela velocidade com 

que o indivíduo inicia o movimento após o aparecimento do estímulo: dependendo da 

estratégia adotada, o indivíduo poderia liberar a inibição motora proativa antes de a 

identificação do estímulo ter sido completada. 
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Para as respostas certas e erradas foram calculadas a taxa de hits (número de 

tentativas em que a pessoa respondeu para um alvo e acertou, dividido pelo número de 

tentativas com esse alvo) e a taxa de alarme falso (número de tentativas em que a pessoa 

respondeu para um alvo e errou, dividido pelo número total de tentativas com o outro alvo). 

A partir dessas taxas foi calculada a medida de discriminabilidade (d’ prime), dada pela 

fórmula Z(hits) – Z(alarmes falsos), onde Z é a inversa da função de densidade cumulativa da 

distribuição normal padrão.  

 
1.4 Medidas Eletroencefalográficas (EEG) 
 

O uso do eletroencefalograma permite a medida contínua da atividade do 

cérebro de maneira não invasiva, em tempo real, com uma resolução temporal da ordem de 

1ms. Essa característica torna o EEG uma ferramenta muito adequada para estudos de 

cronometria mental, registrando processos não observáveis em  medidas de tempo de 

reação (Luck, 2014).  

Acredita-se que os potenciais elétricos observados com as medidas do EEG 

reflitam a atividade pós-sináptica de populações de neurônios das células piramidais do 

córtex (Woodman, 2010). Os potenciais registrados têm uma relação sinal-ruído muito baixa, 

por isso os registros são filtrados e processados de acordo com os objetivos de um 

experimento. 

É possível utilizar um marcador para o aparecimento de um estímulo ao longo de 

todo o experimento, de modo que, posteriormente, se possa fazer a média do registro em 

um intervalo de tempo relacionado ao aparecimento do(s) estímulo(s) de interesse 

(potencial relacionado a eventos – PRE). A partir dessa média, observa-se a presença 

diferentes componentes – que podem ser definidos, de maneira superficial, como deflecções 

positivas e negativas de voltagens com uma determinada distribuição no escalpo, que 

aparecem em uma determinada sequência e apresentam características razoavelmente 

constantes (como amplitude e latência) entre indivíduos saudáveis da mesma faixa etária 

quando estes são expostos a condições equivalentes. Por exemplo, após o aparecimento de 

um estímulo visual a que um indivíduo deve responder apertando um botão, podem seguir-

se os componentes P1, N1... (Luck, 2014). 

A partir de elementos de um componente, como a amplitude, a latência, a 

distribuição no escalpo e diferenças nas suas características de acordo com as condições de 
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um experimento, costuma-se inferir os processamentos cerebrais e os processos cognitivos a 

que estão associados. No entanto, não é possível definir com exatidão a fonte dos sinais de 

EEG observados no escalpo devido a uma dificuldade conhecida como problema inverso: 

matematicamente, há infinitas fontes que poderiam dar origem aos sinais observados 

(Woodman, 2010). Apesar disso, com o uso de um grande número de eletrodos durante o 

registro e a aplicação de métodos sofisticados de modelagem, em conjunto com outras 

medidas como imagens por ressonância magnética estrutural e funcional, é possível fazer 

uma estimativa bastante razoável acerca das estruturas geradoras de componentes 

específicos (Di Russo et al., 2001).  

Neste trabalho vamos abordar os componentes P1, N1 e P3 associados ao 

aparecimento de uma pista visual periférica e ao aparecimento de um estímulo alvo que os 

indivíduos deveriam identificar e a que deveriam responder apertando um botão com o 

dedo indicador da mão esquerda ou da mão direita de acordo com a identidade do alvo.  

O componente P1 é comumente observado com amplitude máxima em 

eletrodos occipitais laterais. Ele pode ser dividido em duas fases: uma fase inicial, com 

latência média entre 72 e 80 ms, amplitude máxima entre 98 e 110 ms, contralateral ao lado 

de aparecimento do estímulo visual e origem estimada no córtex dorsal extra estriado do 

giro occipital medial; e uma fase tardia, com latência média entre 110 e 120 ms, amplitude 

máxima entre 136 e 146 ms, ipsilateral ao lado de aparecimento do estímulo visual e origem 

estimada no córtex ventral extra estriado do giro fusiforme (Di Russo et al., 2001). A fase 

inicial do componente P1 pode estar associada à ativação das áreas V3∕V3a e de áreas 

adjacentes do giro occipital medial; a fase tardia do componente P1 pode estar associada à 

ativação da porção anterior da área estendida de V4v do giro fusiforme (Di Russo et al., 

2001). O componente P1 é sensível aos parâmetros dos estímulos e pode ser modulado pelo 

processamento atencional e pelo estado de alerta do indivíduo (Luck, 2014). 

O complexo de componentes negativos observados após o aparecimento do 

componente P1 é formado por quatro subcomponentes, e os que nos interessam aqui são o 

primeiro, denominado N150, observado em eletrodos occipito-parietais no hemisfério 

contralateral ao aparecimento do estímulo visual, e o quarto subcomponente, denominado 

N200, observado em eletrodos occipto-parietais no hemisfério ipsilateral ao aparecimento 

do estímulo visual, que aqui chamamos de N1 (Di Russo et al., 2001).  
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O componente P3 é observado em diversas condições experimentais, e 

apresenta diferentes distribuições no escalpo de acordo com essas condições, mas não 

existe um consenso quanto aos processos cognitivos e neurofisiológicos envolvidos no 

aparecimento desse componente. O processamento mais citado referente ao P3 é definido 

de uma maneira geral como um processo de atualização da representação do contexto 

ambiental induzida pelo aparecimento de um estímulo, e pode estar relacionado à 

elaboração de uma estratégia, uma vez que pode aparecer muito tarde para influenciar a 

resposta. Além disso, a amplitude do componente P3 parece ser menor quando o indivíduo 

tem alguma incerteza quanto a um estímulo ser ou não o alvo e quando os estímulos são 

apresentados em um curto intervalo de tempo; a latência é proporcional ao tempo 

necessário para categorizar o estímulo; e sugere-se que esteja associado a um processo de 

inibição neural (Polich, 2007; Luck, 2014).  

De acordo com a topografia e as condições experimentais utilizadas, o 

componente P3 pode ser classificado como P3a e P3b. O componente P3b é máximo em 

regiões parietais, e está associado ao processamento de um estímulo alvo. Sugere-se que 

tenha origem em atividades na região temporais e parietais, que recebe densas conexões 

norepinefrinérgicas (Polich, 2007). 

O componente P3a tem amplitude máxima em eletrodos centro-parietais e tem 

amplitude diminuída quando um estímulo é apresentado repetidamente, estando 

possivelmente associado à resposta de orientação. Com uma topografia mais centralizada, 

define-se uma variação do componente P3a, o P3 “não-vai”, associado a processos de 

inibição de uma resposta quando é apresentado um estímulo distraidor e a tarefa envolve 

uma discriminação mais fácil. Sugere-se que esteja relacionado mecanismos frontais de 

focalização atencional e memória mediados por atividade dopaminérgica (Polich, 2007).  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Avaliar como o aprendizado a respeito da previsibilidade do ambiente e a 

estratégia de controle motor adotada interagem com os efeitos atencionais sobre os tempos 

de reação. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Testar a capacidade de alocação atencional no espaço seguindo estruturas 

probabilísiticas definidas por meio de cadeias de Markov;  

2) Testar se o grau de inibição motora proativa interage com os efeitos 

atencionais de uma pista visual em uma tarefa de tempo de reação de 

escolha. 

  



29 
 

 

3 EXPERIMENTO 1 
 

Vimos que os indivíduos alocam a atenção no espaço proporcionalmente à 

probabilidade de um estímulo alvo aparecer em cada local – esse efeito é inferido a partir de 

velocidades de reação mais altas quando o alvo aparece em locais mais prováveis do que 

quando o alvo aparece em locais menos prováveis. Temos evidências, também, de que os 

indivíduos exibem um comportamento consistente com o pareamento de probabilidades 

para alocar a atenção quando é apresentada uma pista visual indicando o local de 

aparecimento do alvo, de modo que eles parecem utilizar a pista de acordo com as 

probabilidades de ela ser válida ou inválida.  

Além disso, é conhecido o fato de que, quando os indivíduos fazem uma escolha 

explícita em que são solicitados a prever onde aparecerá um estímulo, essa previsão é feita 

seguindo um comportamento que resulta no pareamento de probabilidades – os indivíduos 

escolhem o lado em que acham que o estímulo vai aparecer de acordo com a probabilidade 

de o estímulo aparecer em cada lado. Assim se, por exemplo, um estímulo é apresentado 

70% das vezes do lado esquerdo e 30% das vezes do lado direito, o indivíduo fará uma 

escolha com maior probabilidade (nesse exemplo, 0,7) e uma escolha com menor 

probabilidade (nesse exemplo, 0,3). Há indícios de que esse comportamento esteja 

associado à busca por padrões no ambiente. 

Quando a alocação atencional é feita em uma situação de pressão temporal, sem 

que haja tempo para deliberação quanto ao evento futuro (lado de aparecimento do 

estímulo alvo), o pareamento de probabilidades deve estar associado a estratégias implícitas 

e automatizadas de aprendizado procedural a partir da integração de informações sobre 

tentativas anteriores e∕ou de emissão de respostas baseadas no resultado da resposta 

anterior. Uma questão, nesse caso, é se o sistema teria um mecanismo que leve ao 

aprendizado de regularidades no ambiente. 

Para testar essa hipótese, fizemos um experimento em que, além das condições 

em que os estímulos apareciam de cada lado da tela com uma certa probabilidade, foram 

utilizadas também condições em que os estímulos tinham uma certa probabilidade de seguir 

uma sequência. Essas probabilidades foram geradas seguindo cadeias de Markov de ordem 

0, em que o lado de aparecimento do estímulo nunca dependia do lado de aparecimento do 

estímulo na tentativa anterior; de ordem 1, em que havia uma sequência em que o lado do 
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aparecimento do estímulo dependia do lado de aparecimento do estímulo em apenas uma 

tentativa anterior com probabilidade 0,8; e de ordem 2, em que o lado de aparecimento do 

estímulo dependia do lado de aparecimento do estímulo em duas tentativas anteriores com 

probabilidade 0,8 (ver Feher da Silva, 2011, para uma discussão detalhada sobre as 

propriedades de cadeias de Markov).  

 Os grupos submetidos às sequências que seguiam cadeias de Markov de ordem 

0 funcionaram como grupos controle do experimento. Para um dos grupos, M050, os 

estímulos eram apresentados do lado direito e do lado esquerdo da tela com a mesma 

probabilidade, 0,5; esperávamos não encontrar nenhum efeito nesse grupo e as tentativas 

foram distribuídas entre válidas e inválidas de maneira aleatória. Para o outro grupo, M080, 

os estímulos eram apresentados de um lado de tela com probabilidade 0,8 (condição 

definida como válida) e do outro lado da tela com probabilidade 0,2 (condição definida como 

inválida); esperávamos encontrar o resultado já reportado na literatura, em que a 

velocidade de reação é maior quando o estímulo alvo aparece no local mais provável do que 

quando aparece no local menos provável.  

No caso dos grupos que foram submetidos às sequências que seguiam cadeias de 

Markov de ordem 1 e de ordem 2, os estímulos eram apresentados com a mesma 

probabilidade do lado esquerdo e do lado direito da tela. Para definir os efeitos atencionais, 

consideramos válidas tentativas geradas a partir da probabilidade de o estímulo obedecer à 

sequência (0,8) e inválidas as tentativas geradas a partir da probabilidade de o estímulo não 

obedecer à sequência (0,2). Seja E o lado esquerdo da tela e D o lado direito da tela, no caso 

da cadeia de Markov de ordem 1, as tentativas válidas seriam E -> D, D -> E, seguindo, 

portanto, o padrão de alternar o lado da tela com probabilidade 0,8; no caso da cadeia de 

Markov de ordem 2, as tentativas válidas seguiriam as sequências DD -> E, DE -> E,  ED -> D , 

EE -> D, tendo, portanto, o padrão de aparecer duas vezes no mesmo local e alternar o lado 

em seguida, com probabilidade 0,8. 

Desse modo, um efeito atencional, com tempos de reação mais baixos nas 

tentativas válidas do que nas tentativas inválidas, significaria que os indivíduos teriam 

aprendido o padrão subjacente à sequência de apresentação dos estímulos sem terem feito 

nenhuma escolha explícita. 
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3.1 Materiais e Métodos 
 
3.1.1 Procedimentos 

 

Quarenta e oito participantes foram submetidos a esse experimento, distribuídos 

aleatoriamente em quatro grupos de doze participantes cada. Trinta e cinco participantes 

eram do gênero feminino e treze participantes, do gênero masculino. Os participantes 

tinham entre 18 e trinta anos e, exceto um, todos eram destros. 

As sessões de teste foram realizadas em uma sala isolada. Os voluntários 

permaneceram sentados, com seu rosto posicionado num apoiador de fronte e mento a 

uma distância de aproximadamente 57 cm da tela de um monitor de vídeo LCD, onde eram 

apresentados os estímulos. O controle dos estímulos, bem como o registro das respostas e o 

cálculo dos tempos de reação, foram feitos por um microcomputador com programas 

desenvolvidos utilizando o aplicativo Psychopy (Peirce 2007, 2009), rodando no Ubuntu 

(Sistema Operacional de código aberto construído a partir do núcleo Linux e baseado no 

Debian). Os voluntários responderam apertando a seta esquerda ou direita de um teclado 

posicionadas na linha média do voluntário. 

Alunos de graduação da Universidade de São Paulo participaram como 

voluntários nesse estudo. Cada voluntário participou de uma sessão de teste com duração 

média de 30 a 40 minutos. Eles foram instruídos a responder a um estímulo alvo o mais 

rápido possível, cometendo o mínimo possível de erros, e a manter o olhar fixo em um 

ponto no centro da tela durante toda a tentativa. O estímulo alvo era um gabor que poderia 

ser vertical ou horizontal, e os voluntários eram instruídos a responder à orientação do 

gabor com uma das setas do teclado, previamente determinada para cada um dos estímulos. 

A sessão de experimento foi dividida em seis blocos de 60 tentativas cada, com um período 

de descanso entre os blocos que era regulável pelo voluntário. 

Os voluntários foram divididos aleatoriamente em quatro grupos de 12 

participantes cada. Um grupo (M0-50) foi submetido a uma sequência regida por uma cadeia 

de Markov de ordem 0 em que os estímulos apareciam com igual probabilidade à direita ou 

à esquerda da tela; outro grupo (M0-80) foi submetido a uma sequência regida por uma 

cadeia de Markov de ordem 0 em que os estímulos apareciam com probabilidade 0.8 de um 

lado da tela e 0.2 do outro lado da tela; outro grupo (M1) foi submetido a uma sequência 

regida por uma cadeia de Markov de ordem 1 em que os estímulos apareciam 
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alternadamente à direita e à esquerda com probabilidade 0.8 e não alternavam com 

probabilidade de 0.2 (e probabilidade 0.5 em cada lado da tela); por fim, outro grupo (M2) 

foi submetido a uma cadeia de Markov de ordem 2 em que os estímulos apareciam 

alternadamente duas vezes de cada lado da tela com probabilidade de 0.8 e não alternavam 

com probabilidade de 0.2 (e probabilidade 0.5 em cada lado da tela). Foram consideradas 

válidas as tentativas com maior probabilidade de ocorrência nos casos em que há diferença 

de probabilidade entre tipos de tentativas (grupos M0-80, M1 e M2) e as tentativas foram 

distribuídas arbitrariamente entre válidas e inválidas no caso do grupo M0-50, em que não 

havia diferença de probabilidade entre os tipos de tentativas. 

Cada sessão começava com uma tela em que estava escrito um resumo das 

instruções dadas previamente. Os sujeitos pressionavam uma seta do teclado para dar início 

ao bloco. Durante o primeiro bloco, a experimentadora permanecia na sala com o voluntário 

para verificar se ele estava executando a tarefa corretamente ou se eram necessárias 

instruções adicionais. Ao fim do primeiro bloco, aparecia uma mensagem instruindo o 

voluntário a descansar antes do início do próximo bloco e ele passava a ficar sozinho na sala 

de experimento, devendo pressionar uma seta do teclado quando estivesse pronto para 

continuar, dando início ao bloco seguinte. 

A figura 1 ilustra os eventos de uma tentativa do experimento. Ao início de cada 

tentativa era apresentada uma tela de fundo cinza médio com um ponto central branco 

compreendendo 0.2o de ângulo visual. O alvo era apresentado entre 1,5 e 2 segundos após o 

aparecimento do ponto de fixação central, com uma excentricidade de 5,5o. O alvo era um 

estímulo gabor de frequência espacial 6, compreendendo 1,5o de  ângulo visual, e que era 

apresentado na tela durante 50 ms. Metade dos voluntários respondeu ao estímulo gabor de 

orientação vertical com a seta direita e metade com a seta esquerda, e com a seta do lado 

contrário para responder ao estímulo de orientação horizontal, utilizando o dedo indicador 

de cada mão. No caso de uma resposta incorreta, uma mensagem aparecia no centro da tela 

informando o tipo de erro cometido. Respostas com uma latência menor que 100 ms após o 

aparecimento do alvo foram consideradas antecipadas e a mensagem “antecipada” era 

apresentada; para respostas com a seta de resposta trocada aparecia a mensagem 

“incorreta” e para respostas com uma latência maior do que 1000 ms após o aparecimento 

do alvo era apresentada a mensagem “lenta”. Quando a resposta era correta, o tempo de 

reação em segundos era apresentado no centro da tela. Após a resposta do voluntário, essas 



33 
 

 

mensagens eram apresentadas por 900 milissegundos, até que o ponto de fixação 

aparecesse novamente indicando o início de uma nova tentativa. 

 

 

3.1.2 Forma de análise dos dados 
 

Foi conduzida uma análise de cronometria mental comparando os diferentes 

grupos e as diferentes condições do experimento. Essa análise foi realizada em duas versões: 

uma versão utilizando como variável dependente as medianas dos tempos de reação de 

cada participante (referida como tempo de reação), e uma versão utilizando como variável 

dependente as médias do inverso dos tempos de reação de cada participante (referida como 

velocidade de reação). A análise dos erros foi realizada utilizando como variável dependente 

o índice de discriminabilidade do estímulo alvo (d’). Essas variáveis foram submetidas a duas 

análises de variância para medidas repetidas. 

Análise 1:  Comparou os grupos M050 e M080, tendo como fator entre sujeitos o 

grupo experimental (dois níveis: M050, M080) e como fatores intrassujeitos a metade do 

experimento (dois níveis: metade 1, metade 2) e a condição (dois níveis: válida, inválida). 

Nessa análise, a cadeia de Markov que rege a sequência de apresentação dos estímulos tem 

Figura 1 - Esquema ilustrativo do experimento.  
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a mesma ordem (0 – sem padrão) nos dois grupos, mas as probabilidades do lado de 

aparecimento dos estímulos são diferentes.  

Análise 2: Comparou os grupos M050, M1 e M2, tendo como fator entre sujeitos 

o grupo experimental (três níveis: M050, M1, M2), e como fatores intrassujeitos a metade 

do experimento (dois níveis: metade 1, metade 2) e a condição (dois níveis: válida, inválida). 

Nessa análise, as probabilidades do lado de aparecimento dos estímulos são as mesmas, mas 

muda a ordem da cadeia de Markov subjacente à sequência de apresentação dos estímulos 

(0 – sem padrão, 1 – padrão alterna uma vez, 2 – padrão repete duas vezes e alterna).  

Valores em que p < 0,05 foram considerados significativos em valores em que 

0,05 <p < 0,10 foram considerados marginalmente significativos. As interações significativas 

e marginalmente significativas foram seguidas pelo teste post hoc de Newman Keuls. 

 
3.2 Resultados e Discussão Parcial 

 
3.2.1 Análise 1: comparação entre os grupos M050 e M080 

 
Os resultados da análise de cronometria mental da comparação entre os dois 

grupos são apresentados na tabela 1, que contém os resultados obtidos utilizando-se como 

variáveis dependentes as medianas dos tempos de reação e as médias do inverso dos 

tempos de reação. Como podemos ver, os resultados das duas análises são consistentes no 

efeito significativo de condição de validade, mas diferem nas interações marginalmente 

significativas, em que a velocidade de reação teve um maior poder estatístico. 

 
Tabela 1 - Resultados da análise de cronometria mental da análise 1.  

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Metade * Condição * Grupo 
F(1;22) = 0,32; p = 0,58 

Metade * Condição * Grupo 
F(1;22) = 0,00; p = 0,97 

Metade * Condição 
F(1;22) = 0,05; p = 0,83 

Metade * Condição 
F(1;22) = 0,00; p = 0,97 

Condição * Grupo 
F(1;22) = 1,83; p = 0,19 

Condição * Grupo 
F(1;22) = 3,63; p = 0,07 

Metade * Grupo  
F(1;22) = 0,67; p = 0,42 

Metade * Grupo  
F(1;22) = 3,04; p = 0,07 

Condição 
F(1;22) = 13,81; p = 0,00 

Condição 
F(1;22) = 16,55; p = 0,00 

Metade  
F(1;22) = 4,27; p = 0,05 

Metade  
F(1;22) = 0,82; p = 0,38 

Grupo 
F(1;22) = 1,86; p = 0,19 

Grupo 
F(1;22) = 2,24; p = 0,15 
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O efeito principal para o fator condição indica que a resposta é mais rápida na 

condição válida do que na condição inválida. No entanto, a interação marginalmente 

significativa entre os fatores condição e grupo mostrou que essa diferença foi significativa 

para o grupo M080 (p = 0,00) mas não para o grupo M050 (p = 0,14). Ver figura 2. 

 

 

 

 

A interação marginalmente significativa entre os fatores grupo e metade do 

experimento mostrou uma diferença marginalmente significativa entre as velocidades na 

metade 1 e na metade 2 do experimento para o grupo M080 (p = 0,08), com as velocidades 

na metade 2 maiores do que as velocidades na metade 1. Para o grupo M050, não houve 

diferença estatística (p = 0,56). Ver figura 3. 

Os resultados da análise de erros utilizando como variável dependente o índice 

de discriminabilidade d’ mostraram que não houve efeito principal para o fator grupo 

(F(1;22) = 0,57; p = 0,46), e não houve interação entre o fator grupo e os fatores metade 

(F(1;22) = 2,49; p = 0,13), condição (F(1;22) = 0,42; p = 0,52) e metade e condição (F(1;22) = 

0,36; p = 0,55).  

Figura 2 - Velocidade de resposta nas condições válida e inválida, nos grupos 
M050 e M080. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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Houve efeito principal para o fator metade (F(1;22) = 22,56; p = 0,00), com d’ na 

metade 2 do experimento maior do que d’ na metade 1 do experimento. Além disso, houve 

um efeito marginalmente significativo para o fator condição (F(1;22) = 3,14; p = 0,09), com d’ 

na condição válida maior do que d’ na condição inválida. A interação marginalmente 

significativa entre os fatores metade e condição mostrou uma diferença significativa entre d’ 

na condição válida e d’ na condição inválida na metade 2 do experimento (p = 0,01), com d’ 

na condição válida maior do que d’ na condição inválida. Essa diferença não foi significativa 

na metade 1 do experimento (p = 0,78). Ver figura 4. 

Para o grupo M080, a velocidade de reação na condição válida foi maior do que a 

velocidade de reação na condição inválida. Esse resultado indica que, como esperado, houve 

um efeito da probabilidade do lado de aparecimento do estímulo alvo, de modo que o 

aparecimento do estímulo alvo na condição com maior probabilidade levasse a maiores 

velocidades de reação nessa condição. 

Figura 3 - Velocidades de reação na metade 1 e na metade 2 do 
experimento, para os grupos M050 e M080. As linhas verticais 
representam o erro padrão.  
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Além disso, para o grupo M080 a velocidade de reação na metade 2 do 

experimento foi maior do que a velocidade de reação na metade 1 do experimento, 

indicando que, para esse grupo, houve um processo de aprendizado ao longo da tarefa. 

 

 

 

O fato de esses efeitos terem sido observados apenas para o grupo M080 e não 

para o grupo M050 são um indício de que eles estão, de fato, associados à diferença na 

probabilidade do lado de aparecimento do estímulo alvo, pois no grupo M050 as tentativas 

foram aleatoriamente distribuídas entre as condições válida e inválida.  

No entanto, a melhora na discriminabilidade na segunda metade do experimento 

associada a uma diferença significativa entre a condição válida e a condição inválida, sem 

que esse efeito de validade interagisse com o fator grupo, é difícil de explicar. Apesar de a 

interação entre os fatores metade e condição ter sido apenas marginalmente significativa, 

no gráfico da figura 4 ela é claramente visível.  

Ainda assim, devido à baixa taxa de erros nesse experimento, e ao fato de as 

velocidades de reação apontarem no sentido de um aprendizado para o grupo M080 mas 

não para o grupo M050, podemos concluir que os efeitos observados no grupo M080 não se 

devem ao acaso e indicam, de fato, o aprendizado das probabilidades do lado de 

Figura 4 - Erros nas condições válida e inválida para cada metade do 
experimento, indicados pelo índice de discriminabilidade d’. As linhas 
verticais representam o erro padrão. 
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aparecimento dos estímulos. Desse modo, nossas condições experimentais foram capazes 

de obter os resultados esperados de acordo com os efeitos observados em outros trabalhos. 

 

3.2.2 Análise 1: comparação entre os grupos M050, M1 e M2 
 

Os resultados da análise de cronometria mental entre os três grupos são 

apresentados na tabela 2, que contém os resultados obtidos utilizando-se como variáveis 

dependentes as medianas dos tempos de reação e as médias do inverso dos tempos de 

reação. Como pode ser observado, apenas o efeito principal para o fator condição é 

observado nas duas análises. Na análise com as medianas dos tempos de reação não há 

nenhuma interação significativa e na análise com velocidade de reação há duas interações 

marginalmente significativas, indicando um maior poder na análise com a transformação 

inversa. 

 

Tabela 2 - Comparação entre os resultados da análise de cronometria mental da análise 2  

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Metade * Condição * Grupo 
F(2;33) = 0,10; p = 0,90 

Metade * Condição * Grupo 
F(2;33) = 0,15; p = 0,87 

Metade * Condição 
F(1;33) = 0,02; p = 0,88 

Metade * Condição 
F(1;33) = 0,14; p = 0,71 

Condição * Grupo 
F(2;33) = 0,78; p = 0,47 

Condição * Grupo 
F(2;33) = 2,87; p = 0,07 

Metade * Grupo 
F(2;33) = 0,60; p = 0,56 

Metade * Grupo 
F(2;33) = 2,91; p = 0,07 

Condição 
F(1;33) = 6,50; p = 0,02 

Condição 
F(1;33) = 10,96; p = 0,00 

Metade 
F(1;33) = 0,98; p = 0,33 

Metade 
F(1;33) = 2,63; p = 0,11 

Grupo 
F(2;33) = 1,34; p = 0,28 

Grupo 
F(2;33) = 0,42; p = 0,66 

 

A velocidade de reação na condição válida foi significativamente maior do que a 

velocidade de reação na condição inválida, e a interação marginalmente significativa entre 

os fatores condição e grupo mostrou que essa diferença foi significativa para o grupo M1 (p 

= 0,00), mas não para os grupos M050 (p = 0,14) e M2 (p = 0,85). Ver figura 5. 

A interação marginalmente significativa entre os fatores metade do experimento 

e grupo mostrou que a velocidade de reação na metade 2 do experimento foi 

significativamente maior do que a velocidade de reação na metade 1 do experimento para o 
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grupo M2 (p = 0,03), mas essa diferença não foi significativa para o grupo M050 (p = 0,48), 

nem para o grupo M1 (p = 0,69). Ver figura 6. 

  

 

 

Figura 5 - Velocidade de reação nas condições válida e inválida para os 
grupos M050, M1 e M2. As linhas verticais representam o erro padrão. 

Figura 6 - Aprendizado da tarefa. As linhas verticais representam o erro 
padrão. 



40 
 

 

Os resultados da análise de erros utilizando como variável dependente o índice 

de discriminabilidade d’ mostraram que não houve efeito principal para o fator grupo 

(F(2;33) = 0,87; p = 0,43), nem para o fator condição (F(1;33) = 2,67; p = 0,11). Não houve 

interação entre os fatores metade e grupo (F(2;33) = 1,53; p = 0,23), condição e grupo 

(F2;33) = 2,26; p = 0,12), nem entre os fatores metade, condição e grupo (F(2;33) = 0,00; p = 

1,00). 

Houve efeito principal para o fator metade do experimento (F(1;33) = 40,19; p = 

0,00) com d’ na metade 2 maior do que d’ da metade 1. A interação marginalmente 

significativa entre os fatores metade do experimento e condição (F(1;33) = 2,81; p = 0,10) 

mostrou que o d’ na condição válida foi significativamente maior do que o d’ na condição 

inválida na metade 2 do experimento (p = 0,02), mas essa diferença não foi significativa na 

metade 1 do experimento (p = 0,83). Ver figura 7. 

 

 

 

 

Novamente, esse efeito atencional significativo na análise do d’ não interagiu 

com o grupo experimental. 

 

Figura 7 - Erros, indicados pelo índice de discriminabilidade, nas condições 
válida e inválida, na metade 1 e na metade 2 do experimento. As linhas 
verticais representam o erro padrão. 
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A velocidade de reação na condição válida foi maior do que na condição inválida 

para o grupo M1, de modo que o comportamento dos voluntários corresponde ao padrão de 

alternância. Quando comparamos o desempenho na metade 1 e na metade 2 do 

experimento, não houve uma melhora significativa de desempenho para esse grupo, o que 

sugere que esse comportamento pode ser devido a uma estratégia local de resposta 

baseada no resultado da resposta anterior e∕ou a um aprendizado procedural que ocorra de 

maneira muito rápida. Ele pode envolver a cooptação de um mecanismo automatizado de 

prever alternância entre eventos binários quando se acredita que eles sejam aleatórios 

(Oskarsson, 2009). Essa possibilidade é reforçada pelo fato de que, quando observamos o 

gráfico da figura 6, as velocidades de reação do grupo M1 são muito parecidas com as 

velocidades de reação do grupo M050, em que não havia nenhum padrão. Nesse caso, a 

diferença entre as tentativas válidas e inválidas no grupo M1 pode ter envolvido o 

aprendizado de sincronizar a predição automatizada de alternância com o padrão real de 

alternância. 

Para o grupo M2, por outro lado, não há diferença entre as velocidades de 

reação na condição válida e na condição inválida, mas a velocidade de reação é 

significativamente maior na metade 2 do experimento do que na metade 1 do experimento. 

Observando o gráfico da figura 5, vemos que a ausência de efeito atencional para o grupo 

M2 se deve a velocidades de reação relativamente altas na condição inválida. Isso pode ser 

devido ao fato de, nas condições inválidas, em metade das vezes o estímulo aparecer no 

mesmo local em que apareceu nas duas tentativas anteriores, o que poderia levar a uma 

facilitação entre as tentativas. Desse modo, é provável que tenha ocorrido um aprendizado 

para o grupo M2. 

Ao final do experimento, quando perguntados se notaram algum padrão durante 

o experimento, três participantes do grupo M080 disseram ter identificado um padrão e 

acertaram corretamente o lado de maior probabilidade de aparecimento dos estímulos alvo. 

Quando perguntados especificamente se havia um padrão no lado de aparecimento dos 

estímulos, seis participantes responderam que sim e acertaram o lado (quatro disseram que 

não havia um padrão e dois não souberam responder). Quando perguntados 

especificamente se um dos lados de aparecimento dos estímulos alvo era mais frequente, 10 

participantes desse grupo disseram que sim e acertaram o lado (dois disseram que não). 

Esses resultados indicam que, no caso do grupo M080, houve um grau relativamente alto de 
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percepção a respeito das probabilidades do lado de aparecimento dos estímulos, de modo 

que foi possível obter essa informação de maneira explícita com o direcionamento das 

perguntas. 

No caso do grupo M1, nenhum participante acertou o padrão, mas dois 

mencionaram que, às vezes, parecia ter alguma alternância no lado de aparecimento dos 

estímulos; um participante do grupo M2 mencionou que, às vezes, parecia que o estímulo 

aparecia repetidamente de um lado. 
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4 EXPERIMENTO 2 
 

Nesse experimento, utilizamos uma tarefa adaptada a partir do procedimento de 

Folk et al. (1992), que discutimos anteriormente. Introduzimos uma condição neutra nos 

moldes da condição controle utilizada por Boulinguez e colaboradores, em que apenas o 

alvo é apresentado, tanto em blocos puros, como em blocos mistos.  

O uso dessa condição neutra sem pista, no mesmo bloco em que pistas válidas e 

inválidas são apresentadas, introduz um fator de incerteza na tarefa, que, espera-se, 

aumente a inibição proativa do sistema sensório-motor. Esse aumento da inibição proativa 

deve ser maior do que na tarefa de Folk et al. (1992), em que foram usadas pistas válidas e 

inválidas não preditivas apresentadas no mesmo bloco e a magnitude do efeito atencional 

foi bastante reduzida quando comparada aos blocos em que a pista era 100% válida ou 100% 

inválida.  

Desse modo, esperávamos, com essa manipulação, verificar se a adição desse 

fator de incerteza alteraria de fato a representação que o indivíduo tem da tarefa, levando a 

um aumento da inibição proativa. Esse efeito poderia ser deduzido a partir da comparação 

entre os tempos de reação na condição neutra quando apresentada nos blocos puros e 

quando apresentada nos blocos mistos. E, ainda, esperávamos verificar se esse aumento da 

inibição proativa pode de fato interagir com os efeitos atencionais, de modo que mesmo 

quando a pista e o alvo têm a mesma característica, sendo estímulos de aparecimento 

abrupto, o efeito atencional possa ser reduzido ou eliminado. 

Dividimos os voluntários em dois grupos, de modo que um grupo realizou essa 

tarefa com demarcações na tela e, o outro, sem demarcações na tela. Essa manipulação 

tinha dois objetivos. Um deles era verificar se a inibição proativa pode ser maior na condição 

sem demarcações, que em resultados anteriores esteve associada a eliminação do efeito 

atencional presente quando elas eram utilizadas. O outro era verificar se, quando 

comparada à condição neutra nos blocos puros, a condição válida apresentava algum 

benefício nos tempos de reação para o grupo com demarcações. Essa comparação poderia 

ajudar a esclarecer a discussão acerca da influência de mecanismos de mascaramento como 

uma possível explicação para a ausência de efeitos atencionais quando não são utilizadas 

demarcações na tela. 
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4.1 Materiais e Métodos 
 

4.1.1 Procedimentos 
 

Vinte e quatro voluntários foram submetidos a esse experimento. Eles foram 

divididos em dois grupos: para doze participantes havia demarcações na tela nos locais de 

aparecimento dos estímulos visuais, e para doze voluntários os mesmos estímulos eram 

apresentados, mas sem as demarcações na tela. Os participantes tinham entre 18 e 30 anos. 

Os participantes do grupo com demarcações (8 do gênero masculino e 4 do gênero 

feminino) tinham idade média de 26 ± 0,34 anos; os participantes do grupo sem 

demarcações (6 do gênero masculino e 6 do gênero feminino) tinham idade média de 24 ± 

0,36 anos. Todos os participantes eram destros. 

As sessões de teste foram realizadas em uma sala com iluminação reduzida. Os 

voluntários permaneceram sentados, com seu rosto posicionado em um apoiador de fronte 

e mento a uma distância de aproximadamente 57 cm da tela de um monitor de vídeo CRT, 

onde eram apresentados os estímulos. Havia duas caixas de som fixadas no monitor, uma do 

lado esquerdo e outra do lado direito (o centro de cada caixa de som ficava 23,5 cm acima 

da mesa onde o monitor é apoiado). O controle dos estímulos, bem como o registro das 

respostas e o cálculo dos tempos de reação foi feito por um microcomputador AMD 

Sempron (2 GHz, 2 GB RAM), com programas desenvolvidos utilizando o aplicativo E-Prime® 

2.0 (Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA, USA). Os voluntários responderam 

apertando o botão à esquerda ou à direita de uma caixa de respostas com cinco botões, 

posicionada sobre a mesa na linha média do voluntário. As figuras com os estímulos visuais 

foram desenhadas no aplicativo Paint do Windows Vista, salvas e armazenadas no formato 

PNG.  

Cada voluntário participou de três sessões de teste, realizadas sequencialmente, 

no mesmo dia, e demorava em média 40 minutos para concluir o experimento.  

Na sessão 1 e na sessão 3, apenas o estímulo alvo era apresentado, sem pista 

visual em nenhuma das tentativas (condição neutra em blocos puros). Tanto a sessão 1 

como a sessão 3 eram constituídas por  dois blocos com 36 tentativas por bloco.  

Na sessão 2, eram apresentadas pistas visuais em dois terços das tentativas (um 

terço à direita e um terço à esquerda do centro da tela), e não havia pista visual em um terço 

das tentativas. Assim, em um terço das tentativas a pista e o alvo eram apresentados no 
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mesmo lado da tela (condição válida), em um terço das tentativas a pista e o alvo eram 

apresentados em lados opostos da tela (condição inválida), e em um terço das tentativas 

apenas o alvo era apresentado (condição neutra em blocos mistos). Essa sessão foi dividida 

em quatro blocos com 72 tentativas por bloco.  

Os voluntários foram instruídos a responder ao estímulo alvo (X ou =, utilizando a 

mão direita para responder ao X e a mão esquerda para responder ao =) o mais rápido 

possível, cometendo o mínimo de erros possível, e a manter o olhar fixo no centro da tela 

durante toda a tentativa. 

Cada sessão começava com uma tela em que estava escrito um resumo das 

instruções dadas previamente. Os participantes pressionavam um botão da caixa de 

respostas para dar início ao bloco. Ao fim do primeiro bloco, aparecia uma mensagem 

instruindo o participante a descansar antes do início do próximo bloco. Os participantes 

pressionavam um botão da caixa de respostas quando estivessem prontos para continuar, 

dando início ao bloco seguinte. 

Para o grupo com demarcações na tela, ao início de cada tentativa da Sessão 2 

(blocos mistos) era apresentada uma tela de fundo com um quadrado cinza claro central e 

quatro quadrados cinza-claros dispostos acima, abaixo, à direita e à esquerda desse 

quadrado central em uma tela preta (luminância 0,0 cd/m2), durante 500. Os quadrados 

tinham luminância de 51,6 cd/m2, borda de 0,05o, lados de 1,15o e o centro dos quatro 

quadrados periféricos estava localizado a 4,7o do centro da tela.  

A seguir, o quadrado central era apagado por 100 ms, indicando o início da 

tentativa. Após 900 ms, era apresentado um som com 67 ms de duração. A apresentação 

desse estímulo sonoro foi utilizada para que houvesse uma informação temporal (em um 

intervalo que mobilizasse a atenção temporal para o momento de aparecimento do alvo) 

equivalente tanto para as condições válida e inválida como para as condições neutras; desse 

modo, qualquer incerteza introduzida quanto ao aparecimento do alvo seria devida a uma 

mudança na representação da tarefa associada à possibilidade de apresentação da pista. A 

medida do ruído sonoro de fundo na sala de experimentos foi de 34 dB, a medida do ruído 

de fundo mais o som apresentado foi de 47 dB, representando, portanto, um incremento de 

13 dB.  

Após um intervalo de 200 ms aparecia uma pista visual, apresentada durante 67 

ms, à direita ou à esquerda do centro da tela em dois terços das tentativas; em um terço das 
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tentativas não era apresentada nenhuma pista visual e a tela de intervalo era apresentada 

pelo mesmo período de duração da pista, 67 ms. A pista consistia em quatro círculos 

pequenos, com diâmetro de 0,36o, brancos (luminância 109,8 cd/m2). Cada círculo estava 

disposto numa posição tal que formava uma cruz imaginária com cada linha medindo 1,35o e 

com o centro a 4.7o do ponto de fixação.  

Após um intervalo de 100 ms, o estímulo alvo era apresentado (intervalo entre o 

início da pista e do alvo: 167 ms). O estímulo alvo poderia ser um X ou um =, 

correspondendo a 0,57o do campo visual, branco (luminância 109,8 cd/m2), e com duração 

de 67 ms. A figura 8 apresenta um esquema ilustrando as telas apresentadas em uma 

tentativa. 

No caso de uma resposta incorreta, uma mensagem aparecia no centro da tela 

informando o tipo de erro cometido. Respostas com uma latência menor do que 200 ms 

após o aparecimento do estímulo alvo foram consideradas antecipadas e a mensagem 

“Antecipada” era apresentada; para respostas em o voluntário respondia no tempo certo, 

mas não com a mão que deveria ser utilizada para estímulo alvo apresentado, aparecia a 

mensagem “Invertida”; e para respostas com uma latência maior do que 1500 ms após o 

aparecimento do estímulo alvo era apresentada a mensagem “Lenta”. As tentativas com 

respostas erradas eram repostas randomicamente no final do bloco. Quando a resposta era 

correta, o tempo de reação em milissegundos era apresentado no centro da tela. Após a 

resposta do sujeito, havia um intervalo entre as tentativas de 500 ms antes que o quadrado 

de fixação piscasse indicando o início de uma nova tentativa. 

As tentativas nas sessões 1 e 3 eram idênticas às tentativas da Sessão 2 quanto 

às características dos estímulos apresentados e à sequência de eventos – a única diferença 

era o fato de que nas sessões 1 e 3 não era apresentada pista visual em nenhuma das 

tentativas (havendo apenas a condição neutra blocos puros).  

Para o grupo sem demarcações na tela, os procedimentos eram idênticos aos 

procedimentos do grupo com demarcações na tela, exceto pelo fato de que, para este 

grupo, os estímulos foram apresentados em uma tela de fundo preta, em que havia apenas a 

demarcação central que os voluntários deveriam utilizar como ponto de fixação do olhar – 

os locais de aparecimento dos estímulos não eram demarcados.  
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4.1.2 Forma de análise dos resultados 
 

 Foram conduzidas três análises comparando as diferentes condições do 

experimento. Como no experimento anterior, as análises de cronometria mental foram 

realizadas em duas versões: uma versão utilizando como variável dependente as medianas 

dos tempos de reação de cada participante (referida como tempo de reação), e uma versão 

utilizando como variável dependente as médias do inverso dos tempos de reação de cada 

participante (referida como velocidade de reação). Para as análises post hoc e discussão dos 

resultados, utilizamos as análises feitas a partir do inverso dos tempos de reação. As análises 

dos erros foram realizadas utilizando como variável dependente o índice de 

discriminabilidade do estímulo alvo (d’). 

Figura 8 - Esquema ilustrativo das telas apresentadas durante uma tentativa. 
Na primeira fileira (acima), são mostradas as telas até a apresentação do 
estímulo sonoro, presentes em todos os tipos de tentativas. Na segunda fileira 
(meio) são apresentadas as três condições possíveis para o aparecimento da 
pista: lado esquerdo, lado direito, ou ausente. Na terceira fileira (abaixo) são 
apresentadas as possíveis condições de aparecimento dos alvos: lado direito 
ou esquerdo, alvo X ou =. 
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Análise 1: Na análise de cronometria mental da condição neutra, os resultados 

para a condição neutra foram submetidos a uma análise de variância para medidas repetidas 

com o fator grupo como fator entre sujeitos (dois níveis: grupo com demarcações, grupo 

sem demarcações), e tendo como fatores intrassujeitos o tipo de bloco (dois níveis: blocos 

puros, blocos mistos), o lado de aparecimento do estímulo (dois níveis: lado esquerdo, lado 

direito), e a relação entre o lado de aparecimento do estímulo e a mão utilizada para a 

resposta (compatibilidade, com dois níveis: incompatível – lados diferentes, compatível – 

mesmo lado). Na análise de erros, os resultados para a condição neutra foram submetidos a 

uma análise de variância para medidas repetidas com o fator grupo como fator entre 

sujeitos (dois níveis: com demarcações, sem demarcações), e tendo como fator 

intrassujeitos o tipo de bloco (dois níveis: blocos puros, blocos mistos).  

Análise 2: Na análise de cronometria mental comparando a condição neutra dos 

blocos puros com a condição válida dos blocos mistos, foi realizada uma análise de variância 

para medidas repetidas com o fator grupo como fator entre sujeitos (dois níveis: grupo com 

demarcações, grupo sem demarcações), e tendo como fatores intrassujeitos a condição (dois 

níveis: neutra blocos puros, válida blocos mistos), o lado de aparecimento do estímulo alvo 

(dois níveis: lado esquerdo, lado direito), e a relação entre o lado de aparecimento do 

estímulo e mão utilizada para a resposta (dois níveis: incompatível, compatível). Na análise 

de erros, foi realizada uma análise de variância para medidas repetidas com o fator grupo 

como fator entre sujeitos (dois níveis: com demarcações, sem demarcações) e tendo como 

fator intrassujeitos a condição (dois níveis: neutra blocos puros, válida blocos mistos). 

Análise 3: Na análise de cronometria mental dos blocos mistos, foi realizada uma 

análise de variância para medidas repetidas com o fator grupo como fator entre sujeitos 

(dois níveis: grupo com demarcações, grupo sem demarcações), e tendo como fatores 

intrassujeitos o lado de aparecimento do estímulo alvo (dois níveis: lado esquerdo, lado 

direito), a relação entre o lado de aparecimento do estímulo alvo e a mão utilizada para a 

resposta (dois níveis: incompatível, compatível), e a condição de aparecimento do alvo em 

relação à apresentação da pista (três níveis: válida, inválida, neutra). Na análise de erros, os 

resultados para os blocos mistos foram submetidos a uma análise de variância para medidas 

repetidas com o fator grupo como fator entre sujeitos (dois níveis: com demarcações, sem 

demarcações), e tendo como fator intrassujeitos a condição de relação entre a apresentação 

da pista e do alvo (três níveis: válida, inválida, neutra). 
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Valores em que p < 0,05 foram considerados significativos e valores em que 0,05 

< p < 0,10 foram considerados marginalmente significativos. As interações significativas e 

marginalmente significativas foram seguidas pelo teste post hoc de Newman Keuls. 

 
4.2 Resultados e Discussão Parcial 

 
4.2.1 Análise 1: condição neutra nos blocos puros e nos blocos mistos 

 
Os resultados da análise de cronometria mental da condição neutra nos blocos 

puros e nos blocos mistos são apresentados na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Comparação entre os resultados da análise de cronometria mental da análise 1  

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Bloco * Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 3,22; p = 0,09 

Bloco * Lado * Compatibilidade * Grupo  
(F1;22) = 6,167; p = 0,02 

Bloco * Lado * Compatibilidade  
F(1;22) = 0,67; p = 0,42 

Bloco * Lado * Compatibilidade  
F(1;22) = 0,01; p = 0,94 

Lado * Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,00; p = 0,99 

Lado * Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,21; p = 0,65 

Bloco * Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,94; p = 0,34 

Bloco * Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,87; p = 0,36 

Bloco * Lado * Grupo  
F(1;22) = 0,06; p = 0,80 

Bloco * Lado * Grupo  
F(1;22) = 0,01; p = 0,93 

Lado * Compatibilidade  
F(1;22) = 36,51 ;p = 0,00 

Lado * Compatibilidade  
F(1;22) = 53,30; p = 0,00 

Bloco * Compatibilidade  
F(1;22) = 6,26; p = 0,02 

Bloco * Compatibilidade  
F(1;22) = 16,77;  p = 0,00 

Bloco * Lado  
F(1;22) = 6,26 ; p = 0,37 

Bloco * Lado  
F(1;22) = 1,48; p = 0,24 

Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,11; p = 0,74 

Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 0,23; p = 0,64 

Lado * Grupo  
F(1;22) = 0, 40; p = 0,53 

Lado * Grupo  
F(1;22) = 0,52; p = 0,48 

Bloco * Grupo  
F(1;22) = 7,93; p = 0,01 

Bloco * Grupo  
F(1;22) = 3,84; p = 0,06 

Bloco  
F(1;22) = 38,29; p = 0,00 

Bloco  
F(1;22) = 46,58; p = 0,00 

Lado  
F(1;22) = 3,45; p = 0,08 

Lado  
F(1;22) = 4,90; p = 0,04 

Compatibilidade  
F(1;22) = 41,75; p  = 0,00 

Compatibilidade  
F(1;22) = 58,96; p = 0,00 

Grupo  
F(1;22) = 0,35; p = 0,56 

Grupo  
F(1;22) = 0,30; p = 0,59 
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Não houve uma diferença importante no poder estatístico das duas análises. 

Os efeitos principais para os fatores compatibilidade e lado indicam que a 

resposta é mais rápida na condição compatível do que na incompatível e mais rápida quando 

o estímulo aparece do lado direito do que quando aparece do lado esquerdo. No entanto, a 

interação entre os dois fatores mostra que a condição compatível é mais rápida do que a 

incompatível no lado direito (p = 0,00), mas e essa diferença não existe para o lado esquerdo 

(p = 0,19). Além disso, na condição compatível a resposta é mais rápida para o lado direito 

do que para o lado esquerdo (p = 0,00), mas na condição incompatível a resposta é mais 

rápida para o lado esquerdo do que para o lado direito (p = 0,00). Ver figura 9. 

 

 

 
O efeito principal para o fator bloco indica que a resposta na condição neutra é 

mais rápida nos blocos puros do que nos blocos mistos. A interação entre o fator bloco e o 

fator grupo mostra que essa diferença entre a resposta nos blocos puros e nos blocos mistos 

é visualmente maior para o grupo sem demarcações (p = 0,00) do que para o grupo com 

demarcações (p = 0,01), como pode ser observado na Figura 10. Essa diferença parece se dar 

pelo fato de que, visualmente, parece não haver diferença entre o grupo com demarcações 

e o grupo sem demarcações nos blocos mistos (p = 0,91), ao passo que, nos blocos puros, a 

Figura 9 - Interação entre os fatores lado e compatibilidade. As barras 
verticais indicam o erro padrão. 
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resposta parece ser mais rápida para o grupo sem demarcações do que para o grupo com 

demarcações, apesar de essa diferença entre os grupos não ser estatisticamente significativa 

(p = 0,35) na interação que considera apenas os fatores grupo e bloco.  

 

 

 

 

 

Embora a interação entre o fator bloco e o fator compatibilidade tenha sido 

significativa, tanto a diferença entre as velocidades de reação nos blocos puros e nos blocos 

mistos na condição compatível (p = 0,00) como diferença entre as velocidades de reação nos 

blocos puros e nos blocos mistos na condição incompatível (p = 0,00) foram significativas. Do 

mesmo modo, a diferença entre as condições compatível e incompatível foi significativa 

tanto nos blocos puros (p = 0,00) como nos blocos mistos (p = 0,00). Dessa forma, as 

velocidades de reação são maiores nos blocos puros do que nos blocos mistos, e, também, 

maiores na condição compatível do que na condição incompatível. Ver Figura 11.  

 

 

Figura 10 - Magnitude da diferença entre a velocidade de reação para a 
condição neutra nos blocos puros e nos blocos mistos para o grupo com 
demarcações e para o grupo sem demarcações. As barras verticais 
representam o erro padrão. 
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A interação quádrupla entre os fatores bloco, lado, compatibilidade e grupo 

pode ser explicada com fato de que, na condição incompatível, para o grupo com 

demarcações, 1) não há diferença entre blocos puros e mistos quando o estímulo aparece do 

lado esquerdo (p = 0,58) e 2) não há diferença  entre quando o estímulo aparece do lado 

esquerdo e quando ele aparece do lado direito nos blocos puros (p = 0,59).  

Como pode ser observado na figura 12, essa ausência dos efeitos esperados 

nessas duas condições parece ser devida ao fato de que as respostas para quando o alvo 

aparece do lado esquerdo são menos rápidas do que o esperado para lado esquerdo nos 

blocos puros, no grupo com demarcações. 

Os efeitos principais observados nessa análise, bem como as nossas hipóteses 

anteriores, sugerem que 1) as demarcações na tela atenuam o processamento sensorial do 

alvo (efeito negativo sobre a velocidade de reação); 2) as respostas na condição 

incompatível tendem a ser menos rápidas do que na condição compatível (efeito negativo 

sobre a velocidade de reação); 3) as respostas para o lado esquerdo na condição 

incompatível são mais rápidas do que para o lado direito (efeito positivo sobre a velocidade 

Figura 11 - Interação entre os fatores bloco e compatibilidade. As barras 
verticais representam o erro padrão. 
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de reação); e 4) as respostas para os blocos puros tendem a ser mais rápidas do que as 

respostas para os blocos mistos (efeito positivo sobre a velocidade de reação). Assim, nos 

blocos puros, na condição incompatível, no lado esquerdo, para o grupo com demarcações, 

há dois efeitos com sentido negativo sobre a velocidade de resposta e dois efeito com 

sentido positivo. A interação entre esses efeitos leva ao efeito resultante. 

Considerando os efeitos em todas as condições experimentais, os resultados, em 

conjunto, sugerem que as respostas para a condição neutra são mais rápidas nos blocos 

puros do que nos blocos mistos, como pode ser observado nas figuras 13 e 14. 

 Portanto, temos uma evidência de que, como esperávamos, a introdução da 

pista visual na tarefa, nos blocos mistos, levou a uma maior inibição proativa do sistema 

sensório-motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Interação quádrupla. É possível observar a ausência de 
diferença entre blocos puros e mistos para o lado esquerdo, no grupo 
com demarcações, indicada pela baixa inclinação da reta representando o 
lado esquerdo. As barras verticais representam o erro padrão. 
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Figura 14 - Velocidade de resposta na condição neutra para o grupo sem 
demarcações. As barras verticais representam o erro padrão.  

Figura 13 - Velocidade de resposta na condição neutra para o grupo com 
demarcações. As barras verticais representam o erro padrão.   
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Os resultados da análise de erros utilizando como variável dependente o índice 

de discriminabilidade d’ mostraram que não houve efeito principal para o fator grupo 

(F(1;22) = 0,96; p = 0,34). Houve efeito principal para o fator bloco (F(1;22) = 13,38; p = 0,00), 

de modo que o índice de discriminabilidade para a condição neutra nos blocos puros (3,29) 

foi menor do que o índice de discriminabilidade para a condição neutra nos blocos mistos 

(3,70), conforme pode ser visto na figura 15. A interação entre os fatores bloco e grupo não 

foi significativa (F(1;22) = 1,16; p = 0,29).  

 

 

 

Portanto, embora a velocidade de reação para a condição neutra tenha sido 

maior nos blocos puros do que nos blocos mistos, a taxa de erros nos blocos puros foi maior 

do que a taxa de erros nos blocos mistos. Essa troca entre velocidade e acurácia sugere que 

foi utilizada uma estratégia diferente para as respostas à condição neutra nos blocos puros e 

nos blocos mistos.  

Nossa hipótese é que, nos blocos puros, a previsibilidade quanto ao 

aparecimento do estímulo alvo era maximizada: o único estímulo apresentado era o alvo, e, 

além disso, havia uma pista temporal sonora indicando quando o alvo iria aparecer. Desse 

Figura 15 - Discriminabilidade do alvo na condição neutra nos blocos puros e 
nos blocos mistos. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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modo, a inibição proativa do sistema sensório-motor teria sido liberada precocemente, e 

essa maior responsividade do sistema motor (Stuphorn e Emeric, 2012)  pode ter levado, em 

uma proporção pequena das tentativas, à uma iniciação do movimento antes que a 

identificação do estímulo alvo tivesse sido completada. 

Nos blocos mistos, a representação da tarefa seria influenciada pelo fato de 

haver a possibilidade de aparecer uma pista visual antes do aparecimento do estímulo alvo, 

introduzindo um fator de incerteza. Assim, por um lado, seria necessário implementar um 

grau de inibição proativa maior para inibir previamente uma possível ativação automática do 

sistema sensório-motor desencadeada pelo aparecimento da pista. Além disso, nesse 

contexto, a inibição proativa só seria liberada após a identificação da pista, de modo que, 

nas tentativas em que ela não era apresentada, a inibição proativa era máxima quando o 

estímulo alvo aparecia.  

Para avaliar o possível efeito facilitador da pista visual na resposta ao alvo, 

comparamos, na análise 2, a condição válida dos blocos mistos com a condição neutra dos 

blocos puros.  

 

4.2.2 Análise 2: Condição neutra dos blocos puros e condição válida dos blocos mistos 
 

Os resultados da análise de cronometria mental comparando a condição neutra 

dos blocos puros com a condição válida dos blocos mistos podem ser vistos na tabela 4, que 

apresenta os resultados das análises utilizando as medianas dos tempos de reação e a 

velocidade de reação. Como pode ser observado, não houve uma diferença importante no 

poder da análise utilizando essas duas variáveis. 

Novamente, os efeitos principais para os fatores compatibilidade e lado indicam 

que a resposta é mais rápida na condição compatível do que na incompatível e mais rápida 

quando o estímulo aparece do lado direito do que quando aparece do lado esquerdo. 

Contudo, a interação entre os dois fatores mostra que a condição compatível é mais rápida 

do que a incompatível no lado direito (p = 0,00), mas e essa diferença não existe para o lado 

esquerdo (p = 0,55). Além disso, na condição compatível a resposta é mais rápida para o lado 

direito do que para o lado esquerdo (p = 0,00), mas na condição incompatível a resposta é 

mais rápida para o lado esquerdo do que para o lado direito (p = 0,01) – ver figura 16. 

 



57 
 

 

 

Tabela 4 - Comparação entre os resultados das análises de cronometria mental da análise 2. 

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Condição * Lado * Compatibilidade * Grupo  
F(1;22) = 8,54;  p = 0,01 

Condição * Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 10,68; p = 0,00 

Condição * Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 0,03;  p = 0,86 

Condição * Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 1,71; p = 0,20 

Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 1,14; p = 0,30 

Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 1,31; p = 0,27 

Condição * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,01;  p = 0,94 

Condição * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,31; p = 0,58 

Condição * Lado * Grupo 
F(1;22) = 1,27; p = 0,27 

Condição * Lado * Grupo 
F(1;22) = 0,21; p = 0,66 

Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 36,55; p = 0,00 

Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 47,07; p = 0,00 

Condição * Compatibilidade 
F(1;22) = 0,71; p = 0,41 

Condição * Compatibilidade 
F(1;22) = 3,88; p = 0,06 

Condição * Lado 
 F(1;22) = 3,21; p = 0,09 

Condição * Lado 
F(1;22) = 0,86; p = 0,36 

Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,01; p = 0,93 

Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,22; p = 0,64 

Lado * Grupo 
F(1;22) = 0,01; p = 0,94 

Lado * Grupo 
F(1;22) = 0,22; p = 0,64 

Condição * Grupo 
F(1;22) = 11,33; p = 0,00 

Condição * Grupo 
F(1;22) = 9,95; p = 0,01 

Compatibilidade 
F(1;22) = 58,83; p = 0,00 

Compatibilidade 
F(1;22) = 67,00; p = 0,00 

Lado 
F(1;22) = 15,14; p = 0,00 

Lado 
F(1;22) = 14,27; p = 0,00 

Condição 
F(1;22) = 18,46; p = 0,00 

Condição 
F(1;22) = 27,13; p = 0,00 

Grupo 
F(1;22) = 0,06; p = 0,81 

Grupo 
F(1;22) = 0,04; p = 0,85 

  

 

 

O efeito principal para o fator condição indica que as respostas são mais rápidas 

na condição neutra dos blocos puros do que na condição válida dos blocos mistos. Porém, de 

acordo com a análise post hoc da interação entre os fatores condição e grupo, a diferença 

entre as duas condições não chega a ser significativa para o grupo com demarcações (p = 

0,16), e é significativa para o grupo sem demarcações (p = 0,00) – ver figura 17. 
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Figura 16 - Interação entre os fatores lado e compatibilidade. As barras 
verticais representam o erro padrão. 

Figura 17 - Efeitos de validade da pista de acordo com o grupo. As barras 
verticais representam o erro padrão. 
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A análise post hoc da interação entre os quatro fatores do experimento mostra 

que a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito na condição incompatível só é 

significativa na condição válida no grupo com demarcações (p = 0,03); na condição neutra no 

grupo com demarcações não há diferença significativa (p = 0,48), assim como na condição 

neutra no grupo sem demarcações (p = 0,12) e na condição válida no grupo sem 

demarcações (p = 0,63). Podemos pensar em uma explicação para esse resultado que 

envolva a somatória dos efeitos de cada condição; nesse resultado, nenhuma das condições 

estaria associada a um efeito positivo importante sobre a velocidade de reação.  Ver figuras 

18 e 19. 

Mais relevante para a nossa discussão é que, para o grupo com demarcações, as 

velocidades da reação na condição neutra dos blocos puros e na condição válida dos blocos 

mistos são parecidas na maioria das interações, de modo que apenas na condição 

compatível, no lado esquerdo, a velocidade na condição válida dos blocos mistos é menor do 

que a velocidade na condição neutra dos blocos puros (diferença marginalmente 

significativa, p = 0,06, figura 18). 

Além disso, para o grupo sem demarcações, as velocidades de reação são 

maiores na condição neutra dos blocos puros do que nas condições válidas dos blocos 

mistos, mas essa diferença não chega a ser significativa na condição incompatível para o 

lado direito (p = 0,24, figura 19). 

Considerados em conjunto, os resultados dessa análise indicam que, em geral, 

não houve diferença significativa entre as velocidades de reação na condição neutra dos 

blocos puros e na condição válida dos blocos mistos para o grupo com demarcações, tendo 

sido observado apenas um efeito de validade marginalmente significativo quando o estímulo 

aparecia do lado esquerdo da tela e a resposta era compatível, ou seja, o processamento 

sensório-motor envolvia o comando pelo hemisfério direito do cérebro. 

Para o grupo sem demarcações, a velocidade de reação na condição neutra dos 

blocos puros foi sistematicamente maior do que a velocidade de reação na condição válida 

dos blocos mistos. Esse resultado sugere que, para esse grupo, a apresentação da pista antes 

do alvo, mesmo na condição válida, está associada a uma inibição da velocidade de resposta. 

Esse efeito poderia ser devido tanto a uma maior inibição proativa do sistema sensório-

motor, como devido a mecanismos de mascaramento anterógrado. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18 - Velocidade de reação para o grupo com demarcações, em 
todas as condições do experimento. As barras verticais representam 
o erro padrão. 

Figura 19 - Velocidade de reação para o grupo sem demarcações, em 
todas as condições do experimento. As barras verticais representam o 
erro padrão. 
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Os resultados da análise de erros utilizando como variável dependente o índice 

de discriminabilidade d’ mostraram que não houve efeito principal para o fator grupo 

(F(1;22) = 0,61; p = 0,44). Não houve efeito principal para o fator condição (F(1;22) = 1,20; p 

= 0,29. A interação entre os fatores condição e grupo não foi significativa (F(1;22) = 0,39; p = 

0,54). Ver figura 20.  

 

 

 

 

4.2.3 Análise 3: Condições válida, inválida e neutra dos blocos mistos 
 

Os resultados da análise de cronometria mental das condições válida, inválida e 

neutra dos blocos mistos são apresentados na tabela 5. 

Novamente, a tabela mostra os resultados tanto utilizando as medianas dos 

tempos de reação como a velocidade de reação. A análise utilizando a velocidade de reação 

teve um poder maior, mostrando diferenças significativas nas interações triplas. 

 

 

Figura 20 - Discriminabilidade nas condições neutra dos blocos puros e 
válida dos blocos mistos. As barras verticais representam o erro padrão. 



62 
 

 

Tabela 5 - Comparação entre os resultados das análises de cronometria mental da análise 3. 

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Lado * Compatibilidade * Validade * Grupo 
F(2;44) = 1,25; p = 0,30 

Lado * Compatibilidade * Validade * Grupo 
F(2;44) = 2,46; p = 0,10 

Lado * Compatibilidade * Validade 
F(2;44) = 1,44; p = 0,25 

Lado * Compatibilidade * Validade 
F(2;44) = 3,27; p = 0,05 

Compatibilidade * Validade * Grupo 
F(2;44) = 0,24; p = 0,79 

Compatibilidade * Validade * Grupo 
F(2;44) = 0,36; p = 0,70 

Lado * Validade * Grupo 
F(2;44) = 0,67; p = 0,51 

Lado * Validade * Grupo 
F(2;44) = 0,82; p = 0,45 

Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 3,45; p = 0,08 

Lado * Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 4,58; p = 0,04 

Compatibilidade * Validade 
F(2;44) = 0,38; p = 0,69 

Compatibilidade * Validade 
F(2;44) = 0,13; p =0,88  

Lado * Validade 
F(2;44) = 3,85; p = 0,03 

Lado * Validade 
F(2;44) = 1,82; p = 0,17 

Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 20,59; p = 0,00 

Lado * Compatibilidade 
F(1;22) = 34,00; p = 0,00 

Validade * Grupo 
F(2;44) = 5,57; p = 0,01 

Validade * Grupo 
F(2;44) = 5,90; p = 0,01 

Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,64; p = 0,43 

Compatibilidade * Grupo 
F(1;22) = 0,43; p = 0,52 

Lado * Grupo 
F(1;22) = 0,05; p = 0,83 

Lado * Grupo 
F(1;22) = 0,02; p = 0,90 

Lado 
F(1;22) = 9,39; p = 0,01 

Lado 
F(1;22) = 11,44; p = 0,00 

Grupo 
F(1;22) = 0,00; p = 0,97 

Grupo 
F(1;22) = 0,00; p = 0,99 

Compatibilidade 
F(1;22) = 73,60; p = 0,00 

Compatibilidade 
F(1;22) = 70,89; p = 0,00 

Validade 
F(2,44) = 26,58; p = 0,00 

Validade 
F(2;44) = 20,56; p = 0,00 

 

 

Como nas comparações anteriores, o efeito principal para o fator 

compatibilidade mostra velocidades de reação maiores para a condição compatível do que 

para a condição incompatível, e o efeito principal para o fator lado mostra velocidades de 

reação maiores para o lado direito do que para o lado esquerdo. A análise post hoc da 

interação entre os dois fatores, no entanto, novamente mostrou um efeito de 

compatibilidade significativo para o lado direito (p = 0,00), mas não para o lado esquerdo (p 

= 0,98). Mostrou, também, que na condição compatível a velocidade de reação é maior para 

o lado direito do que para o lado esquerdo (p = 0,00) e, na condição incompatível, a 

velocidade de reação para o lado esquerdo é maior do que para o lado direito (p = 0,04). Ver 

figura 21. 
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A análise post hoc da interação tripla entre os fatores lado, compatibilidade e 

grupo mostrou que a diferença das velocidades de reação entre o lado esquerdo e o lado 

direito na condição incompatível é marginalmente significativa para o grupo com 

demarcações (p = 0,07) e não é significativa para o grupo sem demarcações (p = 0,49). Ver 

figura 22. 

A análise dos três níveis do fator condição de validade mostrou que a velocidade 

de reação na condição válida é maior do que na condição inválida (p = 0,00), que não há 

diferença significativa entre a velocidade de reação na condição válida e na condição neutra 

(p = 0,19), e que a velocidade de reação na condição inválida é menor do que na condição 

neutra (p = 0,00). Ver figura 23. Ou seja, considerando apenas o fator condição de validade, 

não houve benefício em relação à neutra, apenas custo na condição inválida.  

 

 

 

 

Figura 21 - Interação entre os fatores lado e compatibilidade. As linhas 
verticais representam o erro padrão. 
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Figura 22 - Interação entre os fatores lado, compatibilidade e grupo. As 
barras verticais representam o erro padrão. 

Figura 23 - Comparação entre as velocidades de reação na condição válida, 
inválida e neutra. As barras verticais representam o erro padrão. 
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A interação entre as condições de validade e o fator grupo mostrou que, para o 

grupo com demarcações, a velocidade de reação para a condição válida foi maior do que a 

velocidade de reação para a condição inválida (p = 0,00), a velocidade de reação para a 

condição válida foi maior do que a velocidade de reação para a condição neutra (p = 0,04), e 

a velocidade de reação para a condição inválida foi menor do que a velocidade de reação 

para a condição neutra (p = 0,00). Ou seja, para o grupo com demarcações, houve tanto 

custo como benefício em relação à condição neutra. Para o grupo sem demarcações, houve 

uma diferença marginalmente significativa entre as velocidades na condição válida e na 

condição inválida (p = 0,06) – com velocidades maiores para a condição válida do que para a 

inválida, não houve diferença significativa entre as velocidades na condição válida e na 

condição neutra (p = 0,78), e houve diferença marginalmente significativa entre as 

velocidades na condição inválida e na condição neutra, com velocidades menores na 

condição inválida do que na condição neutra (p = 0,06). Ou seja, para o grupo sem 

demarcações, não houve benefício significativo e houve custo marginalmente significativo. 

Ver figura 24. 

 

  

 

Figura 24 - Efeitos atencionais para o grupo com demarcações e para o 
grupo sem demarcações. As barras verticais representam o erro padrão. 
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A interação entre os fatores lado, compatibilidade e condição de validade 

mostrou que a diferença entre a condição válida e a inválida não é significativa no lado 

direito, condição incompatível (p = 0,20). Por outro lado, há diferença significativa entre a 

condição válida e a condição neutra no lado direito, condição compatível (p = 0,02). Já a 

diferença entre a condição inválida e a condição neutra não é significativa do lado direito, na 

condição incompatível (p = 0,24); essa diferença entre a condição inválida e a condição 

neutra é marginalmente significativa do lado esquerdo, na condição compatível (p = 0,06). 

Por fim, a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito só não é significativa na condição 

incompatível, inválida (p = 0,18). Ver figura 25.  

 

 

 

Os resultados da análise de erros utilizando como variável dependente o índice 

de discriminabilidade d’ mostraram que não houve diferença significativa para o fator grupo 

(F(1,22) = 0,89; p = 0,36) e houve diferença significativa para o fator condição de validade 

(F(2,44) = 16,96; p = 0,00), sendo a discriminabilidade na condição válida menor do que na 

neutra (p = 0,00) e maior do que na condição inválida (p = 0,01), e a discriminabilidade na 

Figura 25 - Comparação entre os efeitos atencionais considerando o lado 
de aparecimento do estímulo alvo e a condição de compatibilidade. As 
barras verticais representam o erro padrão. 
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condição inválida menor do que na condição neutra (p = 0,00); ver figura 26. Não houve 

interação entre os fatores grupo e condição de validade. 

 

 

 

4.2.3 Resumo dos resultados das análises 1,2 e 3 e discussão parcial 
 

A comparação entre a condição neutra dos blocos puros e a condição neutra dos 

blocos mistos mostrou velocidades maiores nos blocos puros do que nos blocos mistos. A 

interação entre os fatores bloco e grupo indicou uma magnitude maior desse efeito para o 

grupo sem demarcações do que para o grupo com demarcações. Esse resultado está de 

acordo com a hipótese inicial que a introdução da pista na tarefa de Folk et al. (1992) 

pudesse levar a um aumento do grau de inibição proativa do sistema sensório-motor com o 

uso de uma pista não preditiva, sendo essa inibição maior no grupo sem demarcações, em 

que a pista poderia ser mais saliente. 

A análise dos erros mostrou que a discriminabilidade para a condição neutra dos 

blocos puros foi menor do que a discriminabilidade para a condição neutra dos blocos mistos 

(não houve interação entre os fatores bloco e grupo). Essa discriminabilidade menor na 

Figura 26 - Discriminabilidade do alvo nas condições válida, inválida e 
neutra. As barras verticais representam o erro padrão. 
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condição neutra dos blocos puros pode ser explicada pelo fato de, nessa condição, as 

tentativas serem constituídas por uma sequência de eventos altamente previsível: o piscar 

do ponto central de fixação indicava o início da tentativa, o estímulo sonoro orientava a 

atenção temporal para o momento de aparecimento do alvo, e o único estímulo 

apresentado era o estímulo alvo. Essa alta previsibilidade do ambiente levaria a um baixo 

grau de inibição motora proativa, aumentando a excitabilidade do sistema sensório-motor e 

a possibilidade de que um movimento fosse iniciado antes de a identificação do estímulo 

alvo ter sido completada.  

Além disso, a comparação entre a condição neutra dos blocos puros e a condição 

válida dos blocos mistos mostrou que as velocidades de reação foram mais altas para a 

condição neutra dos blocos puros do que para a condição válida dos blocos mistos para o 

grupo sem demarcações. Para o grupo com demarcações, não houve diferença significativa 

entre as velocidades de reação na condição neutra dos blocos puros e na condição válida dos 

blocos mistos. Não houve diferenças de discriminabilidade. Esse resultado sugere que há um 

efeito inibitório atuando de maneira mais proeminente no grupo sem demarcações. 

Uma possibilidade é que, sem demarcações, a saliência da pista seja maior –  e, 

como vimos, uma maior saliência da pista está associada a uma maior inibição motora 

proativa. Nesse caso, o grau de inibição motora proativa interagiria, de fato, com os efeitos 

atencionais, como propusemos anteriormente. Essa possibilidade é condizente com o fato 

de que, para o grupo sem demarcações, a diferença entre a velocidade de reação na 

condição neutra dos blocos puros e na condição neutra dos blocos mistos foi maior. 

Outra possibilidade é que, sem demarcações, a saliência da pista seja maior – 

mas o efeito inibidor seja devido a mecanismos de mascaramento anterógrado. Os 

resultados desse experimento não mostraram evidências adicionais a favor dessa hipótese, 

mas também não permitem descarta-la.   

Na comparação entre as velocidades de reação nas condições válida, inválida e 

neutra dos blocos mistos observamos, para o grupo com demarcações, efeitos significativos 

de validade, benefício, e custo. Já para o grupo sem demarcações, não houve efeito de 

benefício; os efeitos de validade e de custo foram marginalmente significativos e tinham 

uma menor magnitude do que a observada no grupo com demarcações.  

Nessa comparação, não houve interação significativa na discriminabilidade do 

alvo entre os grupos com demarcações e sem demarcações. A discriminabilidade foi maior 
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na condição válida do que na condição inválida, maior na condição neutra do que na 

condição válida, e maior na condição neutra do que na condição inválida.  

Considerando a interação entre os fatores condição e grupo na análise das 

velocidades de reação, em conjunto, as duas medidas indicam um menor desempenho na 

condição válida do que na condição neutra para o grupo sem demarcações, confirmando 

que não houve efeito de benefício para esse grupo. No caso do grupo com demarcações, a 

velocidade de reação na condição válida foi maior do que na condição neutra, mas a 

discriminabilidade na condição válida foi menor do que na condição neutra. Assim, para o 

grupo com demarcações houve uma troca velocidade-acurácia, de modo que não podemos 

avaliar se houve de fato efeito de benefício.  

Desse modo, não há nada nos nossos resultados que forneça evidências de um 

efeito de benefício associado ao efeito atencional observado. Esse efeito, nas condições 

apresentadas aqui, parece estar associado ao custo na condição inválida. Além disso, para o 

grupo sem demarcações, os nossos resultados indicam que a pista, mesmo na condição 

válida, leva a um menor desempenho em relação à condição neutra dos blocos puros e em 

relação à condição neutra dos blocos mistos. 

O fato de não haver evidências seguras de benefício para ambos os grupos indica 

que pode ter ocorrido uma ausência de benefício devido à maior inibição motora proativa 

nessas condições, em que tornamos a pista menos preditiva pela introdução da condição 

neutra sem pista. Nesse caso, poderia haver de fato uma interação entre a inibição motora 

proativa e os efeitos atencionais, de tal maneira que os efeitos atencionais pudessem ser 

diminuídos ou abolidos mesmo quando a pista e o alvo são estímulos de aparecimento 

abrupto.  

Além disso, as evidências significativas de um desempenho pior nas condições 

válidas para o grupo sem demarcações sugerem que alterações no processamento sensorial 

associadas à presença de demarcações pode interagir com os efeitos atencionais. 

Possivelmente, essas alterações envolvem uma mudança na saliência dos estímulos, que 

poderia tanto ter efeitos sobre a inibição motora proativa como sobre mecanismos de 

mascaramento. 
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5 EXPERIMENTO 3 
 

Nesse experimento, utilizamos uma tarefa similar à utilizada no experimento 2, 

associando as medidas de tempo de reação a medidas de potenciais relacionados a eventos 

do EEG. Os componentes de interesse nesse experimento foram o P1, N1 e P3.  

Os componentes P1 e N1, refletindo o processamento sensorial dos estímulos, 

poderiam mostrar diferenças entre o processamento da pista e do alvo na presença e na 

ausência de demarcações.  

Se os efeitos associados às demarcações discutidos até agora fossem devido ao 

fato de a saliência dos estímulos ser menor na condição com demarcações do que na 

condição sem demarcações, esperaríamos componentes P1 e N1 de menor amplitude na 

condição com demarcações do que na condição sem demarcações.  

Por outro lado, caso os efeitos atencionais fossem mais robustos na presença de 

demarcações devido ao fato de o processamento atencional priorizar objetos na cena visual 

(He et al., 2004; Woodman et al., 2009), esperar-se-ia que os componentes P1 e N1 tivessem 

uma maior amplitude no caso em que a pista e o alvo fossem apresentados nas 

demarcações do que quando fossem apresentados na tela vazia.  

Nesse experimento, além das condições do bloco misto do experimento anterior 

(válida, inválida, e neutra sem pista), havia uma condição com pista e sem alvo (catch trial). 

A adição dessa condição foi feita, principalmente, para permitir uma análise sem 

sobreposição dos componentes relacionados ao aparecimento da pista com os componentes 

relacionados ao aparecimento do alvo. Mas, de acordo com a linha de raciocínio que 

seguimos até agora, esperaríamos que ela introduzisse um fator a mais de incerteza na 

representação da tarefa, aumentando a necessidade de mecanismos inibitórios para evitar 

respostas indesejadas. Não tínhamos uma predição quanto à aparição do componente P3, 

mas esse componente está associado a mecanismos envolvidos em condições como essas.  

 

5.1 Materiais e Métodos 
 

5.1.1 Procedimentos 
 

Dezessete participantes foram submetidos a esse experimento. Dois 

participantes foram excluídos devido à baixa relação sinal ruído e um participante foi 
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excluído devido à grande quantidade de movimentos oculares que não puderam ser 

corrigidos sem que muitas tentativas do potencial relacionado a eventos (PRE) fossem 

perdidas. Os quatorze participantes que restaram (três do gênero masculino, onze do gênero 

feminino) tinham entre 18 e 30 anos. Todos os participantes, exceto um, eram destros. 

Os participantes foram testados em uma sala com iluminação reduzida e 

posicionados a uma distância de 1 m da tela de computador. Os estímulos foram 

apresentados em um monitor CRT de 18 polegadas (taxa de atualização: 74 Hz utilizando 

resolução de 1024 x 768), em um fundo preto (2 cd∕m2), utilizando o software E-Prime 2.0 

(Psychology Software Tools, Pittsburgh, PA). 

Cada participante foi submetido a duas sessões de teste em dias separados, e 

cada sessão durava cerca de 2,5 horas. Durante a primeira sessão, os participantes faziam 

dois blocos de prática, em que era apresentado um feedback após cada tentativa, 

mostrando o tempo de reação em milissegundos no caso das tentativas corretas ou uma 

mensagem informando o tipo de erro cometido no caso das respostas incorretas (tecla 

errada, resposta lenta, ou resposta antecipada). Depois desses dois blocos havia um bloco 

de prática adicional, em que o feedback era dado um segundo após a resposta somente se a 

resposta tivesse sido incorreta. Ao final desse bloco, o tempo de reação médio e a acurácia 

média para o bloco eram apresentados na tela. Os participantes só começavam o 

experimento se atingissem uma acurácia de 85% nesse bloco de prática. 

A única diferença entre as duas sessões é que em uma das sessões havia 

demarcações presentes na tela (quatro quadrados, 0,74o x 0,74o, 40,6 cd∕m2cada; os 

estímulos alvo eram apresentados no centro do quadrado à direita ou à esquerda de um 

quadrado de fixação central, a uma excentricidade de 3,42o) e na outra sessão não havia 

demarcações presentes na tela. A ordem das sessões foi contrabalanceada entre os 

participantes (para oito participantes as demarcações estavam presentes na primeira sessão, 

e para seis participantes as demarcações estavam ausentes na primeira sessão).  

Cada sessão continha 18 blocos, separados por intervalos controlados pelo 

participante. Cada bloco continha 64 tentativas (resultando em um total de 1152 tentativas 

por sessão, 2304 tentativas por participante). Em cada bloco, em 32 tentativas o alvo era 

precedido por uma pista periférica apresentada no mesmo local em que o alvo apareceria 

(condição válida) ou apresentada no local oposto (condição inválida); em 16 tentativas 

apenas o alvo era apresentado (condição neutra); e em 16 tentativas apenas a pista era 
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apresentada. A ordem das tentativas era randomizada. Pista e alvo apareciam com igual 

probabilidade à direita ou à esquerda. O número de tentativas válidas e inválidas era o 

mesmo. 

A figura 27 mostra uma descrição esquemática da sequência de eventos em uma 

tentativa típica. As pistas consistem em quatro pontos (diâmetro de 0,57o cada, 66,7 cd∕m2), 

posicionados a uma distância de 0,11o do centro da demarcação, durando em média  53±1 

ms. O estímulo alvo poderia ser um X (0.63o x 0.63o) ou um = (0.63o x 0.34o; luminância de: 

66.7 cd/m2) e eles duravam  53±1 ms. A assincronia entre o início da pista e do alvo era de 

160 ± 1 ms.  

 

 

 

 

 

Durante a tarefa, os participantes eram instruídos a manter os olhos fixos no 

centro da tela (indicado pela presença de um quadrado de fixação de 0.74 o x 0.74 o, 40.6 

Fixação: 999 

ms 

Fixação: 710 ms 

Pista: 53 ms 

Fixação: 107 ms 

Alvo: 53 ms 

Figura 27 - Esquema representando a sequência de apresentação dos estímulos 
para o grupo com demarcações. O estímulo auditivo tinha duração de 67 ms. Para o 
grupo sem demarcações, o procedimento era o mesmo, mas não havia 
demarcações na tela. 
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cd/m2), e a responder o mais rápida e acuradamente possível para um dos alvos quando ele 

fosse apresentado, pressionando com o dedo indicador uma das teclas de dois mouses 

posicionados verticalmente na linha média do voluntário. Os mouses eram conectados à 

porta paralela do computador que gravava os tempos de reação. A tecla do mouse que 

correspondia a cada estímulo alvo foi contrabalanceada entre os participantes.  

 

5.4.2 Forma de análise dos resultados comportamentais 
 

Novamente, fizemos as análises em uma versão utilizando como variável 

dependente a mediana dos tempos de reação e em outra versão utilizando a velocidade de 

reação. Os resultados de tempo de reação e de velocidade de reação foram submetidos a 

uma análise de variância para medidas repetidas com os fatores demarcações (dois níveis: 

com demarcações, sem demarcações), lado de aparecimento do estímulo alvo (dois níveis: 

direito, esquerdo), e condição de validade entre a pista visual e o alvo (três níveis: válida, 

inválida, neutra) como fatores intrassujeitos. Na análise de erros, foi realizada uma análise 

de variância para medidas repetidas utilizando o índice de discriminabilidade d’ como 

variável dependente, e com os fatores demarcações (dois níveis: com demarcações, sem 

demarcações) e condição de validade entre a pista visual e o alvo (três níveis: válida, 

inválida, neutra) como fatores intrassujeitos. 

Valores em que p < 0,05 foram considerados significativos e valores em que 0,05 

< p < 0,10 foram considerados marginalmente significativos. As interações significativas e 

marginalmente significativas foram seguidas pelo teste post hoc de Newman Keuls. 

 

5.2.3 Gravação do EEG e análise dos dados 
 

A gravação do EEG foi feita utilizando o software Brain Vision Recorder (Brain 

Products, Munique, Alemanha). Uma capa de eletrodos (Easy Cap) com 32 eletrodos Ag-AgCl 

(posições: Fpz, Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, FC5, FC1, FCz, FC2, FC6, T7, C3, Cz, C4, T8, CP5, 

CP1, CP2, CP6, P7, P3, Pz, P4, P8, PO7, O1, Oz, O2, PO8) foi cuidadosamente posicionada na 

cabeça do participantes. Além disso, dois eletrodos externos foram posicionados nos lobos 

das orelhas esquerda e direita, dois nos canthi externos para gravar movimentos oculares 

horizontais, e dois eletrodos acima e abaixo do olho esquerdo para gravar movimentos 



74 
 

 

oculares verticais. O sinal do EEG foi amplificado por um amplificador de EEG DC BrainAmp 

de 72 canais. O sinal foi rerreferenciado off-line usando como referência a média do sinal do 

lobo da orelha direita e o da esquerda. A impedância dos eletrodos foi mantida abaixo de 

5Ω. A taxa de amostragem foi de 500 Hz. Filtro de alto corte (140 Hz) e notch (50 Hz) foram 

aplicados on-line, durante a gravação.  

O sinal foi filtrado off-line usando um filtro de alto corte de 40 Hz (24 db/oct). 

Segmentos correspondendo a respostas corretas, começando 100 ms antes do 

aparecimento da pista e indo até 800 ms depois do aparecimento da pista foram corrigidos 

para uma linha de base antes da rejeição automática de artefatos. Tentativas com atividade 

de EEG excedendo ±80 µV, atividade menor que 0.1 µV (por > 50 ms), e passos de voltagem 

com amplitude acima de 50 µV/ms em um eletrodo foram rejeitadas. Os segmentos 

restantes foram inspecionados visualmente pela experimentadora para excluir tentativas 

com movimentos oculares horizontais. Para sessões em que muitas tentativas foram 

perdidas por movimentos oculares depois da exclusão de artefatos (5 sessões com 

demarcações, 3 sessões sem demarcações), uma Análise de Componentes Independentes foi 

utilizada para correção de piscadas.  

Para cada voluntário, foi calculada a média dos seguimentos restantes para cada 

condição experimental (apenas pista, apenas alvo, condição válida, condição inválida) para 

cada lado de apresentação (esquerdo, direito) e para cada componente (P1, N1, P3) 

separadamente. A seguir, foi calculada a média de todos os voluntários (grande média). 

Janelas temporais para os componentes P1, N1 e P3 foram escolhidas ao redor do pico das 

ondas médias de todos os participantes nos eletrodos ipsilaterais e contralaterais (PO7 e 

PO8) para os componentes P1 e N1, e ao redor do pico do eletrodo Pz para o componente 

P3 (ver tabela 6). Aqui, somente a análise para as condições com apenas a pista e apenas o 

alvo serão incluídas, pois para as condições válida e inválida os sinais da pista e do alvo 

geraram interferência entre si. Ou seja, as análises descritas referem-se ao processamento 

isolado da pista e ao processamento isolado do alvo durante a realização da tarefa.  
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Tabela 6 - Janelas temporais escolhidas para a análise da amplitude média de cada 
componente, tendo como referência o instante em que poderia ser apresentada a pista 
(subtrair 160 para os valores reais referentes ao alvo). 

 
Condição 

P1  
ipsilateral 
(ms) 

P1 
contralateral 
(ms) 

N1  
ipsilateral 
(ms) 

N1 
contralateral 
(ms) 

P300  
(ms) 

Apenas pista 110-140 90-120 170-200 150-180 450-600 

Apenas alvo 280-310 260-290 340-370 310-340 500-650 

 

Análises de variância para medidas repetidas utilizando amplitude média 

(µV/ms) na janela temporal correspondente como variável dependente foram conduzidas 

para cada componente; separadamente para as condições apenas pista e apenas alvo. Para a 

análise das amplitudes dos componentes P1 e N1 foram conduzidas ANOVAs 2 x 2 x 2 com a 

condição demarcações (dois níveis: com demarcações, sem demarcações), lado de 

apresentação do estímulo (dois níveis: direito, esquerdo) e eletrodo de gravação (dois níveis: 

ipsilateral, contralateral; utilizando os eletrodos PO7 e PO8) como fatores intrassujeitos. 

Para a janela temporal do componente P3, a ANOVA 2 x 3 x 2 foi conduzida a condição 

demarcações (dois níveis: com demarcações, sem demarcações), lado de aparecimento do 

estímulo (direito, esquerdo), e eletrodo de gravação (FCz, Cz e Pz) como fatores 

intrassujeitos. 

Valores em que p < 0,05 foram considerados significativos e valores em que 0,05 

< p < 0,10 foram considerados marginalmente significativos. As interações significativas e 

marginalmente significativas foram seguidas pelo teste post hoc de Newman Keuls.  

 

5.2 Resultados e Discussão Parcial 
 

5.2.1 Resultados comportamentais 
 

Os resultados da análise comportamental estão apresentados na tabela 7, que 

apresenta os resultados obtidos utilizando-se como variáveis dependentes as medianas dos 

tempos de reação e a transformação inversa. Como pode ser observado, há algumas 

diferenças entre as duas análises, e não é possível dizer que uma delas teve um maior poder 

estatístico do que a outra.  
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Tabela 7 - Comparação entre os resultados da análise comportamental  

Tempo de Reação Velocidade de Reação 

Demarcação * Lado * Validade 
F(2;26) = 1,30; p = 0,29 

Demarcação * Lado * Validade 
F(2;26) = 0,96; p = 0,40 

Lado * Validade 
F(2;26) = 5,33; p = 0,01 

Lado * Validade 
F(2;26) = 3,15; p = 0,06 

Demarcação * Validade 
F(2;26) = 2,25; p = 0,13 

Demarcação * Validade 
F(2;26) = 1,45; p = 0,25 

Demarcação * Lado 
F(1;13) = 3,70; p = 0,08 

Demarcação * Lado 
F(1;13) = 0,81; p = 0,38 

Demarcação 
F(1;13) = 0,98; p = 0,34 

Demarcação 
F(1;13) = 0,64; p = 0,44 

Lado 
F(1;13) = 2,86; p = 0,12 

Lado 
F(1;13) = 12,51; p = 0,00 

Validade 
F(2;26) = 8,58; p = 0,00 

Validade 
F(2;26) = 14,09; p = 0,00 

 

 

A análise post hoc para o efeito de validade mostrou que na condição válida a 

velocidade de reação foi maior do que na condição inválida (p = 0,00) e do que na condição 

neutra (p = 0,00), e que não houve diferença significativa entre a velocidade de reação na 

condição neutra e na condição inválida (p = 0,74). Ver figura 28. 

 

 

Figura 28 – Efeito atencional. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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O efeito principal para o lado de apresentação do estímulo alvo mostrou que a 

velocidade de reação para o lado direito foi maior do que para o lado esquerdo (figura 29). 

 

 

  

 

A interação marginalmente significativa entre o lado de apresentação do 

estímulo alvo e a condição de validade entre pista e alvo mostrou uma diferença significativa 

entre a velocidade de reação do lado direito e a velocidade de reação do lado esquerdo na 

condição inválida e na condição neutra, mas essa diferença foi apenas marginalmente 

significativa na condição válida (p = 0,08). Ver figura 30. 

De acordo com a análise de erros utilizando o índice de discriminabilidade d’ 

como variável dependente não houve efeito principal para o fator demarcações (F(1;13) = 

0,49; p = 0,50) e houve efeito principal para o fator condição de validade (F(2;26) = 12,59; p 

= 0,00). Não houve interação entre os fatores demarcação e condição de validade (F(2;26) = 

0,47; p = 0,63). A análise post hoc comparando as condições válida, inválida e neutra 

mostrou que não houve diferença significativa entre a condição válida e a condição inválida 

(p = 0,32), a discriminabilidade na condição válida foi menor do que na condição neutra (p = 

0,00), e a discriminabilidade na condição inválida foi menor do que na condição neutra (p = 

0,00). Ver figura 31. 

Figura 29 – Velocidade de reação para o lado esquerdo e para o lado 

direito. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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Figura 30 – Interação entre os fatores lado e condição. As linhas verticais 

representam o erro padrão. 

Figura 31 – Discriminabilidade do alvo nas condições válida, inválida e 

neutra. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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Considerando conjuntamente as análises de velocidade de reação e de 

discriminabilidade, observamos que a velocidade de reação na condição válida foi maior do 

que na condição inválida, mas não há diferença de discriminabilidade entre essas duas 

condições. O fato de, mantendo a mesma taxa de erros, a velocidade de reação ter sido 

maior na condição válida mostra que houve um melhor desempenho na condição válida do 

que na condição inválida, indicativo de um efeito atencional.  

Por outro lado, a velocidade de reação foi maior para a condição válida do que 

para a condição neutra, mas a discriminabilidade foi menor na condição válida do que na 

condição neutra. Ou seja, houve uma troca velocidade-acurácia considerando essas duas 

condições. Não é possível, portanto, afirmar que o desempenho foi melhor em uma 

condição do que na outra ou que tenha havido um benefício atencional. 

Na comparação entre a condição inválida e a condição neutra, observamos que 

não houve diferença significativa entre a velocidade de reação nas duas condições, mas a 

discriminabilidade na condição inválida foi menor do que na condição neutra – para uma 

mesma velocidade de resposta, mais erros foram cometidos na condição inválida. Esse 

resultado mostra um desempenho mais baixo nas respostas na condição inválida no que na 

condição neutra, indicativo de um custo atencional. 

Desse modo, levando em conta os resultados de velocidade de reação e de 

discriminabilidade, podemos concluir que há evidências de um efeito de custo, mas não há 

evidências de um efeito de benefício – o que está de acordo com os efeitos observados no 

experimento 2. Contrariamente ao que observamos no experimento 2, no experimento 3 

não houve evidências de diferenças comportamentais entre as condições com demarcações 

na tela e sem demarcações na tela. É possível que essas diferenças não tenham sido 

observadas devido ao aumento no tamanho dos estímulos neste experimento. Aumentamos 

o tamanho dos estímulos para aumentar a relação sinal-ruído na gravação do EEG, que foi 

muito baixa em testes piloto quando utilizamos os parâmetros dos estímulos do 

experimento 2. 
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5.2.2 Resultados do EEG 
 

5.2.2.1 Resultados para a condição em que apenas a pista é apresentada 
 

A forma de onda do PRE nos eletrodos PO7 e PO8 para a pista apresentada do 

lado esquerdo está representada na figura 32 e a forma de onda do PRE para a pista 

apresentada do lado direito está representada na figura 33. Nessas figuras são destacados os 

componentes P1 e N1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 32 – PRE da pista apresentada do lado esquerdo em um 
eletrodo ipsilateral (PO7) e em um eletrodo contralateral (PO8) ao 
lado de apresentação da pista. Linhas pretas: condição com 
demarcações; linhas vermelhas: condição sem demarcações. A linha 
vertical pontilhada indica o instante do início da apresentação da 
pista. 
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Para o componente P1 não houve diferença significativa entre a pista 

apresentada do lado direito e a pista apresentada do lado esquerdo (F(1;13) = 0,00; p = 

0,98). Não houve interação entre o lado de apresentação da pista e a condição de presença 

ou ausência de demarcações (F(1;13) = 2,13; p = 0,17); também não houve interação entre o 

lado de apresentação da pista e o eletrodo de gravação do EEG (F(1;13) = 2,46; p = 0,14). A 

interação entre os fatores condição de demarcação, lado de apresentação da pista e 

eletrodo de gravação do EEG não foi significativa (F(1;13) = 0,32; p = 0,58).  

Houve uma diferença significativa entre o eletrodo ipsilateral ao lado de 

aparecimento da pista e o eletrodo contralateral ao lado de aparecimento da pista, com a 

amplitude média maior para o eletrodo ipsilateral ao lado de aparecimento da pista do que 

para o eletrodo contralateral ao lado de aparecimento da pista (F(1;13) = 8,33; p = 0,01). A 

amplitude média na condição sem presença de demarcações foi significativamente maior do 

Figura 33 – PRE da pista apresentada do lado direito em um 
eletrodo ipsilateral (PO8) e em um eletrodo contralateral (PO7) 
ao lado de apresentação da pista. Linhas pretas: condição com 
demarcações; linhas vermelhas: condição sem demarcações. A 
linha vertical pontilhada indica o instante do início da 
apresentação da pista. 
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que a amplitude média na condição com presença de demarcações (F(1;13) = 7,58; p = 0,02). 

No entanto, a interação entre os fatores eletrodo de gravação do EEG e condição de 

demarcação foi significativa (F(1;13) = 8,94; p = 0,01), e a análise post hoc mostrou que para 

o eletrodo ipsilateral ao lado de aparecimento da pista a diferença entre a condição com 

demarcações na tela e a condição sem demarcações na tela foi significativa (amplitude sem 

demarcações maior do que amplitude com demarcações, p = 0,00), mas para o eletrodo 

contralateral ao lado de aparecimento da pista não houve diferença significativa entre a 

condição com demarcações na tela e a condição sem demarcações na tela (p = 0,49). Ver 

figura 34. 

 

 

 

 

Para o componente N1, não houve diferença significativa entre a pista 

apresentada do lado direito e a pista apresentada do lado esquerdo (F(1;13) = 0,87; p = 

0,37). Não houve interação entre o lado de apresentação da pista e a condição de presença 

ou ausência de demarcações (F(1;13) = 0,23; p = 0,0,64); também não houve interação entre 

o lado de apresentação da pista e o eletrodo de gravação do EEG (F(1;13) = 0,18; p = 0,68). A 

Figura 34 –  Amplitude media no eletrodo ipsilateral e no eletrodo 
contralateral ao lado de aparecimento da pista, de acordo com a presença 
e ou a ausência de demarcações. As linhas verticais representam o erro 
padrão. 
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interação entre os fatores condição de demarcação, lado de apresentação da pista e 

eletrodo de gravação do EEG não foi significativa (F(1;13) = 0,18; p = 0,68). 

Houve uma diferença significativa entre o eletrodo ipsilateral ao lado de 

aparecimento da pista e o eletrodo contralateral ao lado de aparecimento da pista, com o 

módulo da amplitude média maior para o eletrodo contralateral ao lado de aparecimento da 

pista do que para o eletrodo ipsilateral ao lado de aparecimento da pista (F(1;13) = 13,53; p 

= 0,00). O módulo da amplitude média na condição sem presença de demarcações foi maior 

do que o módulo da amplitude média na condição com presença de demarcações, sendo 

essa diferença marginalmente significativa (F(1;13) = 4,29; p = 0,06). A interação entre os 

fatores eletrodo de gravação do EEG e condição de demarcação não foi significativa (F(1;13) 

= 1,87; p = 0,19). A amplitude média dos dois fatores está representada na figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Amplitude média do componente N1 no eletrodo ipsilateral ao 
aparecimento da pista e no eletrodo contralateral ao aparecimento da 
pista; amplitude média na condição com demarcações e aa condição sem 
demarcações em ambos os eletrodos. As linhas verticais representam o 
erro padrão. 
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A forma de onda do PRE nos eletrodos FCz, Cz e Pz para a pista apresentada do 

lado esquerdo está representada na figura 36 e a forma de onda do PRE para a pista 

apresentada do lado direito está representada na figura 37. Nessas figuras está destacado o 

componente P3 e são representados os mapas topográficos correspondentes à atividade 

elétrica registrada durante intervalos da janela temporal definida para esse componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 36 – Direita: PRE da pista apresentada do lado direito nos eletrodos centrais 
FCz, Cz, Pz. Linhas pretas: condição com demarcações; linhas vermelhas: condição 
sem demarcações. A linha vertical pontilhada indica o instante do início da 
apresentação da pista. Esquerda: Mapas topográficos correspondentes à atividade 
elétrica observada em intervalos da janela temporal definida para o componente  
P3. 
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Não houve diferença significativa entre os três eletrodos (F(2;26) = 2,50; p = 

0,10), nem entre os lados de apresentação da pista (F(1;13) = 0,14; p = 0,71) e entre as 

condições com demarcações e sem demarcações (F(1;13) = 0,51; p = 0,49) – mas a interação 

entre os fatores lado de apresentação da pista e condição de demarcações foi significativa 

(F(1;13) = 6,94; p = 0,02), de modo que a amplitude média é maior na condição com 

demarcações do que na condição sem demarcações quando a pista é apresentada do lado 

direito (p = 0,03) e não há diferença entre as duas condições quando a pista é apresentada 

do lado esquerdo (p = 0,69), como pode ser observado na figura 38. As interações entre os 

fatores condição de demarcações e eletrodo (F(2;26) = 2,37; p = 0,11), lado de apresentação 

da pista e eletrodo (F(2;26) = 0,45; p = 0,65), e condição de demarcação, lado de 

apresentação da pista e eletrodo (F(2;26) = 1,72; p = 0,20) não foram significativas. 

 

Figura 37 – Direita: PRE da pista apresentada do lado esquerdo nos eletrodos 
centrais FCz, Cz, Pz. Linhas pretas: condição com demarcações; linhas vermelhas: 
condição sem demarcações. A linha vertical pontilhada indica o instante do início 
da apresentação da pista. Esquerda: Mapas topográficos correspondentes à 
atividade elétrica observada em intervalos da janela temporal definida para o 
componente P3. 
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5.2.2.2 Resultados para a condição em que apenas o alvo é apresentado 
 

A forma de onda do PRE nos eletrodos PO7 e PO8 para o alvo apresentado do 

lado esquerdo está representada na figura 39 e a forma de onda do PRE para alvo 

apresentado do lado direito está representada na figura 40. Nessas figuras são destacados os 

componentes P1 e N1. 

Para o componente P1 não houve diferença entre as condições com 

demarcações e sem demarcações (F(1;13) = 0,96; p = 0,35), nem interação significativa entre 

os fatores condição de demarcação e lado (F(1;13) = 0,71; p = 0,42), condição de 

demarcação e eletrodo (F(1;13) = 2,97; p = 0,11) e condição de demarcação, lado e eletrodo 

(F(1;13) = 1,25; p = 0,29).  

 

 

 

Figura 38 –  Amplitude média do componente P3 nas condições com 
demarcações e sem demarcações de acordo com o lado de aparecimento 
da pista. As linhas verticais representam o erro padrão. 
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Houve uma diferença significativa entre os eletrodos ipsilateral e contralateral 

(F(1;13) = 27,42; p = 0,00) e marginalmente significativa entre os lados de apresentação do 

alvo (F(1;13) = 4,39; p = 0,06). A interação entre os fatores eletrodo e lado de apresentação 

do alvo foi significativa (F(1;13) = 5,48; p = 0,04), de modo que nos eletrodos contralaterais a 

amplitude média é maior quando o alvo é apresentado do lado esquerdo do que quando o 

alvo é apresentado do lado direito (p = 0,01), mas nos eletrodos ipsilaterais não há diferença 

significativa entre os dois lados (p = 0,73), e quando o alvo é apresentado do lado direito a 

amplitude média no eletrodo ipsilateral é maior do que no eletrodo contralateral (p = 0,00) 

mas quando o alvo é apresentado do lado esquerdo não há diferença significativa entre os 

eletrodos (p = 0,27) – ver figura 41. 

 

 

Figura 39 –  PRE do alvo apresentado do lado esquerdo 
em um eletrodo ipsilateral (PO7) e em um eletrodo 
contralateral (PO8) ao lado de apresentação do alvo. 
Linhas pretas: condição com demarcações; linhas 
vermelhas: condição sem demarcações. A linha vertical 
pontilhada indica o instante do início da apresentação 
da pista. 
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Para o componente N1 não houve diferença significativa para o fator lado de 

aparecimento do alvo (F(1;13) = 0,19; p = 0,67), nem interação significativa entre o fator 

condição de demarcação e o fator lado (F(1;13) = 1,31; p = 0,27), entre o fator condição de 

demarcação e o fator eletrodo (F(1;13) = 3,16; p = 0,10, e entre o fator lado e o fator 

eletrodo (F(1;13) = 2,47; p = 0,14). 

 

 

 

 

 

Figura 40 – PRE do alvo apresentado do lado direito em 
um eletrodo ipsilateral (PO8) e em um eletrodo 
contralateral (PO7) ao lado de apresentação do alvo. 
Linhas pretas: condição com demarcações; linhas 
vermelhas: condição sem demarcações. A linha vertical 
pontilhada indica o instante do início da apresentação da 
pista. 
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O efeito principal para o fator eletrodo mostrou que o módulo da amplitude 

média foi maior nos eletrodos contralaterais do que nos eletrodos ipsilaterais (F(1;13) = 

15,37; p = 0,00), e o efeito principal para o fator condição de demarcação mostrou que o 

módulo da amplitude média foi maior para a condição sem demarcações do que para a 

condição com demarcações (F(1;13) = 9,69; p = 0,01). No entanto, a interação entre os 

fatores condição de demarcação, lado e eletrodo (F(1;13) = 15,33; p = 0,00) mostrou que 

essa diferença no fator condição de demarcações não é significativa no eletrodo ipsilateral 

quando o alvo é apresentado do lado direito (p = 1,00). Além disso, nos eletrodos 

ipsilaterais, na condição sem demarcações o módulo da amplitude média quando o alvo é 

apresentado do lado esquerdo é significativamente maior do que quando o alvo é 

apresentado do lado direito (p = 0,00) mas essa diferença não é significativa na condição 

com demarcações. Já nos eletrodos contralaterais, o módulo da amplitude média quando o 

alvo é apresentado do lado direito é significativamente maior do que quando o alvo é 

Figura 41 –  Amplitude média do componente P1 para as condições em que o alvo 
aparece do lado esquerdo e para as condições em que aparece do lado direito, a 
partir de dados gravados pelos eletrodos contralaterais e pelos eletrodos 
ipsilaterais ao lado de aparecimento do alvo. As linhas verticais representam o 
erro padrão. 
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apresentado do lado esquerdo tanto na condição sem demarcações (p = 0,00) como na 

condição com demarcações (p = 0,03). Ver figura 42. 

 

 

 

 

 

A forma de onda do PRE nos eletrodos FCz, Cz e Pz para o alvo apresentado nos 

lados direito e esquerdo está representada na figura 43. A forma de onda apresentada é 

uma média da forma do lado esquerdo e da forma do lado direito pois não houve efeito 

principal para o fator lado, e esse fator também não interagiu com nenhum outro fator da 

análise. Nessa figura está destacado o componente P3 e são representados os mapas 

topográficos correspondentes à atividade elétrica registrada durante intervalos da janela 

temporal definida para esse componente. 

 

 

 

 

Figura 42 – Amplitude media para as condições dos fatores demarcações, lado 
de apresentação do alvo e eletrodo. As linhas verticais representam o erro 
padrão. 
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Não houve efeito principal para o fator lado (F(1;13) = 0,17; p = 0,69), nem para o 

fator condição de demarcação (F(1;13) = 0,00; p = 0,98). As interações entre os fatores 

demarcação e lado (F(1;13) = 0,25; p = 0,62), entre os fatores lado e eletrodo (F(2;26) = 0,39; 

p = 0,68), e entre os fatores demarcação, lado e eletrodo (F(2;26) = 0,20; p 0,82) não foram 

significativas.  

O efeito principal para o fator eletrodo (F(2;26) = 29,66; p = 0,00) mostrou que a 

amplitude média no eletrodo Pz foi maior do que a amplitude média no eletrodo Cz (p = 

0,00) e a amplitude média no eletrodo Cz foi maior do que a amplitude média no eletrodo 

FCz (p = 0,00). A interação entre os fatores eletrodo e demarcação foi significativa (F(2;26) = 

3,83; p = 0,04), indicando que no eletrodo Cz a amplitude média na condição sem 

demarcações é maior do que na condição com demarcações (p = 0,00), mas não há diferença 

Figura 43 – Direita: Média do PRE para a pista apresentada do lado esquerdo e do 
lado direito nos eletrodos centrais FCz, Cz, Pz. Linhas pretas: condição com 
demarcações; linhas vermelhas: condição sem demarcações. A linha vertical 
pontilhada indica o instante do início da apresentação da pista. Esquerda: Mapas 
topográficos correspondentes à atividade elétrica observada em intervalos da janela 
temporal definida para o componente P3. 
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entre as condições com demarcações e sem demarcações no eletrodo FCz (p = 0,87) e no 

eletrodo Pz (p = 0,10). Ver figura 44. 

 

 

 

 

 

5.2.2.3 Resumo da análise de EEG e discussão parcial 
 

No que se refere ao processamento da pista, a amplitude da fase tardia do 

componente P1, ipsilateral ao lado de aparecimento do estímulo, foi maior do que a 

amplitude da fase inicial do componente P1, contralateral ao lado de aparecimento do 

estímulo. Além disso, apenas no P1 ipsilateral houve uma diferença significativa entre o 

processamento da pista na condição com demarcações e sem demarcações, com amplitudes 

maiores na condição sem demarcações do que na condição com demarcações. Esses 

resultados estão de acordo com um maior envolvimento da via visual ventral na tarefa e 

com a sugestão de que as demarcações atenuariam o processamento dos estímulos. A 

amplitude do componente N1 na condição sem demarcações também foi maior do que na 

condição com demarcações, com uma diferença marginalmente significativa. 

Figura 44 – Amplitude média do componente P3 nos eletrodos FCz, Cz e Pz 
nas condições com demarcações e sem demarcações. As linhas verticais 
representam o erro padrão. 
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Relacionado ao aparecimento da pista, observamos o aparecimento de um 

componente P3 com distribuição centralizada no escalpo, sem diferenças significativas entre 

os eletrodos frontais, centrais e parietais. Esse componente foi relativamente atrasado, com 

amplitude máxima entre 450 e 600 ms após o aparecimento da pista; amplitude  

relativamente baixa; e topografia condizente com a variação P3-não-vai do componente P3a 

(relacionado a um alvo a que não se deve responder em uma tarefa vai-não-vai). Esses 

aspectos sugerem que ele possa estar associado a um processo de atualização da 

representação da tarefa após o período em que o alvo deveria ter sido apresentado. 

Na condição em que a pista era apresentada no hemicampo direito, a amplitude 

desse componente P3 foi significativamente maior na condição com demarcações do que na 

condição sem demarcações. O hemicampo direito recebe maior processamento atencional e 

esse resultado pode indicar que, como sugerido a partir dos resultados de Woodman (2009) 

e He et al. (2004), as demarcações podem estar associadas a uma maior focalização 

atencional, alterando a representação indexada pelo P3. 

 No que se refere ao processamento do alvo, a amplitude da fase tardia do 

componente P1, ipsilateral ao lado de aparecimento do estímulo, também foi maior do que 

a amplitude da fase inicial do componente P1, contralateral ao lado de aparecimento do 

estímulo – mas apenas na condição em que o alvo era apresentado do lado direito da tela. 

Além disso, a amplitude da fase inicial do componente P1, contralateral ao aparecimento do 

estímulo e associado a estruturas da via visual dorsal, foi maior na condição em que o alvo 

era apresentado do lado esquerdo. Observando-se o gráfico da figura 41, é possível ver que 

a fase tardia do componente P1 tem amplitude semelhante para os dois hemicampos 

visuais, a diferença se dá devido às amplitudes da fase inicial do componente P1: quando o 

estímulo é apresentado no hemicampo visual esquerdo, a amplitude é maior do que quando 

o estímulo é apresentado no hemicampo visual direito, indicando a maior eficiência do 

hemisfério cerebral direito em orientar o processamento sensorial.  

Não houve efeito significativo da presença ou ausência de demarcações sobre o 

componente P1, mas, no caso do componente N1, as amplitudes são maiores na condição 

sem demarcações do que na condição com demarcações, exceto no eletrodo ipsilateral ao 

hemicampo direito.  

O componente P3 relacionado ao alvo teve a distribuição centro-parietal 

esperada para estímulo alvo que exige uma resposta (P3-vai, em uma tarefa vai-não-vai), e a 
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amplitude média foi um pouco maior na condição sem demarcações do que na condição 

com demarcações no eletrodo Cz – uma explicação possível é a maior facilidade para 

discriminar, e portanto categorizar, o estímulo alvo na ausência de demarcações. 

 Em conjunto, os resultados desse experimento mostram um efeito de validade 

da pista indicado pelo maior desempenho quando a pista é válida do que quando a pista é 

inválida, mas, novamente, não mostram evidências de que esse efeito tenha sido devido a 

um benefício, apenas evidências de um efeito de custo. Cabe lembrar que, nesse 

experimento, a pista pode ser processada de maneira mais intensa do que o alvo, o que é 

indicado pelos componentes P1 de maior amplitude para a pista do que para o alvo (como 

pode ser observado comparando-se as figuras 32, 33, 39 e 40). Essa relação entre a saliência 

da pista e do alvo pode afetar tanto a inibição motora proativa como mecanismos de 

mascaramento. 

Além disso, os resultados do EEG sugerem que as demarcações podem ter 

diferentes efeitos nos processamentos que ocorrem ao longo da realização da tarefa. Elas 

podem alterar a saliência do estímulo, podem estar associadas a uma maior focalização 

atencional, e influenciar o processo de categorização de um estímulo. Apesar disso, nenhum 

efeito comportamental foi associado à presença ou ausência de demarcações neste 

experimento. É possível que isso ocorra porque nesse experimento os estímulos eram 

relativamente grandes em relação às demarcações e∕ou eles eram apresentados a uma 

excentricidade relativamente pequena e, por isso, elas tenham exercido um efeito menor.  

Por fim, os componentes P3 relacionados ao aparecimento da pista e ao 

aparecimento do alvo têm características semelhantes aos componentes P3-não-vai e P3-vai 

observados em tarefas vai-não-vai.  
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6 DISCUSSÃO  

 

Nesse trabalho, utilizamos medidas de tempo de reação como principal dado 

experimental e, em um primeiro momento, analisamos os dados de duas maneiras: uma em 

que as medianas dos tempos de reação eram utilizadas como variável dependente, e outra 

em que a transformação inversa dos tempos de reação era utilizada como variável 

dependente.  

No experimento 1, podemos ver uma grande variabilidade entre os sujeitos, e o 

número de tentativas em cada condição não é o mesmo. Nesse experimento, a análise 

utilizando a transformação inversa teve um maior poder estatístico.  

No experimento 2, não há o mesmo número de tentativas em todas as condições 

e foram realizadas três análises. Nas análises 1 e 2, que envolviam um menor número de 

fatores, não houve diferença entre o poder estatístico das duas variáveis. Na análise 3, que 

envolvia mais fatores, a transformação inversa teve um maior poder estatístico. 

No experimento 3, todas as condições tinham o mesmo número de tentativas, 

mas havia reposição de erros. Não houve diferença de poder estatístico entre as duas 

análises, mas elas mostraram mais divergências. Dado que esse experimento tem um 

número grande de tentativas comparado aos outros, essa divergência entre as duas análises 

poderia ser melhor investigada aplicando-se outros modelos aos dados.  

Associado a medidas de tempo de reação, no experimento 3 utilizamos, também, 

o registro do EEG. A partir dos resultados desse registro, observamos diferenças no 

processamento dos estímulos associadas à presença ou ausência de demarcações na tela 

que não se traduziram em diferenças no comportamento – considerando as análises que 

fizemos. É possível que essas diferenças de processamento fossem observáveis em modelos 

com outros parâmetros como, por exemplo, a taxa de acúmulo de informação referente ao 

processamento do estímulo (Ratcliff, McKoon, 2008), uma vez que as demarcações alteram a 

saliência dos estímulos. Apesar do efeito das demarcações no componente P3 em algumas 

condições, o efeito de atenuação do processamento visual dos estímulos parece ser o mais 

consistente.  

Os componentes P3 relatados aqui seguem o mesmo padrão dos observados em 

tarefas vai-não-vai, em que há dois estímulos alvo com probabilidade de 0.5 cada e os 

voluntários devem responder a um dos estímulos e não responder ao outro. Nessas tarefas, 
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o P3-não-vai tem uma maior latência e uma distribuição mais anterior no escalpo do que o 

P3-vai. Esse padrão pode observado mesmo que a tarefa consista em contar os estímulos 

positivos (“vai”) e não contar os negativos (“não-vai”), e não seja exigida uma resposta 

motora (Pfefferbaum et al., 1985).  Isso indica que o processo indexado pelo P3-não-vai 

pode envolver processos decisionais relacionados à categorização dos estímulos (ver Kopp et 

al., 2016, para uma modelagem decisional bayesiana do componente P3).  

No entanto, parte do componente P3-não-vai pode indexar uma inibição motora 

em tarefas em que é exigida uma resposta motora. A amplitude do P3-não-vai nos casos em 

que seria exigida uma resposta motora é maior do que nos casos em que não seria exigida 

uma resposta motora, e a subtração das duas ondas resulta em uma onda diferencial 

positiva ativa entre 220 e 260 ms (tempo que estima-se como necessário para inibir uma 

resposta), com amplitude máxima em regiões centrais e contralateral à mão de resposta 

(Smith et al., 2008).  

No nosso experimento, o P3 relacionado à pista começa a se diferenciar em 

torno de 240 ms após o instante em que deveria ter sido apresentado o estímulo alvo, de 

modo que é possível que ele reflita, em parte, processos relacionados à inibição motora: 

caso a pista tenha desencadeado processamentos inespecíficos para a resposta motora (seja 

pela ativação de mecanismos automáticos de atividade sensório-motora, seja pela liberação 

da inibição motora proativa), essa resposta começaria a ser inibida no momento em que era 

previsto o aparecimento do alvo, mas ele não apareceu. Esse resultado indica que, mesmo 

com 25% das tentativas apresentando apenas a pista, os voluntários ainda utilizaram a pista 

para sincronizar o início da resposta com o momento de apresentação do alvo. 

Nesse caso, a pista teria ativado processamentos relativos à resposta motora 

antes de o estímulo alvo ter sido apresentado e identificado. Essa proposta é condizente 

com uma situação em que a inibição motora proativa fosse alta, e aumentar a 

responsividade do sistema sensório-motor traria um benefício para o desempenho. Ao 

mesmo tempo, esse efeito poderia mascarar efeitos sensoriais da captura atencional pela 

pista. Isso explicaria os menores efeitos atencionais obtidos nessa tarefa conforme se 

introduzem modificações que poderiam aumentar o grau de inibição proativa, como a 

adição da condição controle neutra sem pista que fizemos nesse trabalho.  

Nossos resultados dos experimentos 2 e 3 indicam que a apresentação da pista 

pode, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade e diminuir a discriminabilidade do estímulo 
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alvo quando ele é apresentado na condição válida. Esse resultado pode ser explicado pelo 

fato de a pista ser utilizada como sinal para liberar a inibição proativa, aumentando a 

excitabilidade do sistema sensório-motor de modo que o movimento de resposta pudesse 

ser, em algumas tentativas, até mesmo iniciado antes de o estímulo alvo ser  

completamente identificado (Stuphorn, Emeric, 2012). Essa ideia está de acordo com o 

modelo de estimativa rápida da troca velocidade-acurácia, e prevê que, em média, a 

velocidade de reação nas tentativas incorretas deve ser maior do que nas tentativas corretas 

se houver uma proporção alta de respostas corretas (Sperling, Dosher, 1986). 

Assim, os voluntários podem utilizar uma pista para tentar prever eventos 

futuros, chegando a aumentar o risco de errar utilizando essas estimativas, mesmo quando 

essa pista não prevê o local de aparecimento do estímulo alvo e, também, não prevê de 

maneira eficiente o próprio aparecimento do estímulo alvo (como no experimento 3, em que 

a relação entre o aparecimento da pista e o aparecimento do alvo só existe em metade das 

tentativas). Esse efeito pode ser um subproduto de um mecanismo padrão de 

funcionamento do sistema nervoso que monitora regularidades do ambiente (Schapiro, 

Turk-Browne, 2015).  

Nesse sentido, nossos resultados do experimento 1 sugerem a possibilidade de 

que os indivíduos sejam capazes de orientar a atenção para o local de aparecimento de um 

estímulo alvo de acordo com o aprendizado implícito acerca de regularidades ambientais.  

Nesse experimento, para o grupo M080, em que os estímulos alvo eram 

apresentados de maneira aleatória, mas com probabilidade 0,8 de aparecer de um lado da 

tela e 0,2 de aparecer do outro lado, observamos não apenas que as velocidades de reação 

foram maiores quando o estímulo alvo aparecia do lado mais provável mas, também, que 

houve uma melhora no desempenho na segunda metade do experimento quando 

comparado com o desempenho na primeira metade, e que dez dos doze participantes foram 

capazes de reportar corretamente a maior probabilidade de ocorrência do estímulo alvo em 

um dos lados.  

O fato de o desempenho ter sido melhor na segunda metade do experimento do 

que na primeira metade do experimento sugere um aprendizado ao longo do experimento; 

o fato de os participantes terem sido capazes de reportar corretamente a maior 

probabilidade de ocorrência dos estímulos alvo em um dos lados sugere que esse 

aprendizado envolveu a estratégia de realizar uma estimativa das probabilidades de 
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aparecimento dos estímulos alvo em cada lado (Ashby, Maddox, 2005). No entanto, como a 

maior parte dos voluntários só reportou corretamente o lado mais provável de 

aparecimento do alvo após terem sido perguntados especificamente sobre isso, é difícil dizer 

em que medida a estratégia poderia ter sido adotada de modo implícito ou explícito. 

É possível que essa estratégia tenha sido utilizada e os voluntários tenham feito 

pareamento de probabilidades. Nesse caso, se organizássemos as velocidades de reação em 

cada lado de maneira decrescente, as velocidades das primeiras 64% tentativas do lado mais 

frequente seriam semelhantes às velocidades das primeiras 4% tentativas do lado menos 

frequente, e as velocidades das últimas 36% tentativas do lado mais frequente seriam 

semelhantes às velocidades das últimas 96% tentativas do lado menos frequente. Por outro 

lado, é possível que essa estratégia tenha sido utilizada e os voluntários não tenham feito 

pareamento de probabilidades, mas sim alocado a atenção de maneira mais eficiente para o 

lado mais provável – nesse caso, as velocidades de reação do lado mais provável seriam 

sempre maiores. Essa estratégia de maximização poderia ter sido adotada após o 

aprendizado sobre as probabilidades de aparecimento dos estímulos alvo em cada lado. 

No entanto, é também possível que, inicialmente, a estratégia adotada tenha 

sido a de repetir o local de alocação atencional em caso de acerto, e de mudar o local de 

alocação atencional em caso de erro (Victorino, 2012), e só posteriormente, após a repetição 

desse comportamento ao longo de várias tentativas, tenha ocorrido o aprendizado 

estatístico, caracterizado pelo melhor desempenho na segunda metade do experimento. 

Nesse caso, os voluntários teriam adquirido consciência das probabilidades de aparecimento 

dos estímulos alvo em cada lado devido à facilidade de identificar esse padrão após o 

aprendizado. De acordo com essa hipótese, no início do experimento, as velocidades de 

reação seriam mais altas em tentativas em que o estímulo alvo tivesse aparecido do mesmo 

lado de aparecimento da tentativa anterior, independentemente de o lado ser o mais 

provável ou o menos provável. 

Assim, os voluntários do grupo M080 aprenderam a alocar a atenção de acordo 

com as probabilidades relativas de aparecimento dos estímulos alvo em cada lado da tela, e 

foi possível acessar esse aprendizado de forma declarativa – mas não está claro, a partir dos 

resultados que mostramos aqui, quais foram os mecanismos que levaram a esse 

aprendizado.  
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No caso do grupo M1, os estímulos alvo eram apresentados com a mesma 

probabilidade do lado direito e do lado esquerdo da tela, e alternavam o lado em 80% das 

vezes (tentativas válidas, E -> D, D -> E) e não alternavam em 20% das vezes (tentativas 

inválidas, E -> E, D -> D). Nesse caso, adotar a estratégia de pareamento de probabilidades 

em relação ao lado de aparecimento do estímulo não levaria a uma diferença entre as 

velocidades nas tentativas válidas e inválidas; e adotar a estratégia de repetir o local de 

alocação atencional em caso de acerto, e de mudar o local de alocação atencional em caso 

de erro, levaria a velocidades de reação maiores nas tentativas definidas como inválidas do 

que nas válidas – o que significaria um número muito grande de erros sobre o melhor local 

para alocar a atenção. Os voluntários apresentaram velocidades de reação maiores nas 

tentativas válidas do que nas tentativas inválidas, não houve diferença entre o desempenho 

na primeira metade e na segunda metade do experimento, e os voluntários não 

demonstraram um conhecimento explícito acerca do padrão subjacente à apresentação dos 

estímulos. 

Esses resultados são compatíveis com um aprendizado implícito muito rápido, 

que já se manifestasse no início do experimento. É possível que esse aprendizado fosse 

detectado utilizando-se intervalos menores do que o intervalo de metade do experimento. 

Uma possibilidade é que, como já discutimos, os seres humanos tenham uma predisposição 

para alternar entre dois lados quando acreditam que uma sequência binária é aleatória – o 

que seria a estratégia ótima para a realização dessa tarefa, de modo que o aprendizado 

procedural referente a essa situação experimental poderia ser mais rápido.  

Outra possibilidade é que esse aprendizado mais rápido seja devido uma 

preferência pela utilização da estratégia de mudar o local de alocação atencional em caso de 

acerto. Sabe-se que ratos, por exemplo, têm uma predisposição para utilizar a estratégia de 

mudar de local em caso de acerto, possivelmente relacionada à eficiência dessa estratégia 

de forrageamento nos seus habitats (Olton, Schlosberg, 1978). É possível que, no caso dos 

seres humanos, também seja mais fácil aprender essa estratégia do que aprender a 

estratégia de repetir o local em caso de acerto e, por isso, para o grupo M1, em que essa era 

a estratégia ótima para a realização da tarefa, não tenha sido observada a diferença de 

desempenho entre a primeira e a segunda metade do experimento. Os seres humanos, de 

fato, utilizam estratégias de forrageamento que consistem em privilegiar novos locais para 



100 
 

 

processamento em determinadas condições, como é observado na descrição de fenômenos 

de inibição de retorno (Klein, 1988, 2000). 

Resumindo, os voluntários do grupo M1 responderam mais rápido para as 

tentativas válidas do que para as tentativas inválidas, indicando que seu comportamento de 

alocação atencional seguiu o padrão de alternância dos lados, e não houve uma melhora 

significativa entre o desempenho na primeira e na segunda metade do experimento. Existem 

algumas explicações possíveis para por que essa estratégia pode ter sido adotada tão rápido, 

e elas não são mutuamente excludentes.  

Para o grupo M2, os estímulos alvo também eram apresentados com a mesma 

probabilidade do lado direito e do lado esquerdo da tela, e havia uma probabilidade de 0,8 

de que os estímulos fossem apresentados duas vezes seguidas no mesmo local e em seguida 

alternassem. As tentativas válidas, portanto, apresentadas em 80% das vezes, seguiam a 

sequência DD -> E, DE -> E, ED -> D, EE -> D; e as tentativas inválidas, apresentadas 20% das 

vezes, seguiam a sequência DD -> D, DE -> D, ED -> E, EE -> E.  

Desse modo, não havia um incentivo para utilizar a estratégia de repetir o local 

de alocação da atenção em caso de acerto e mudar em caso de erro, que levaria a um acerto 

em metade das vezes, nas tentativas válidas DE -> E, ED -> E, e nas inválidas DD -> D, EE -> E 

– em todo caso, se essa estratégia fosse preferida, seria esperado que as velocidades de 

reação nessas tentativas fossem maiores do que nas outras, e não haveria diferença 

significativa entre as condições válida e inválida.  

Não havia, também, um incentivo para utilizar a estratégia de mudar o local de 

alocação da atenção em caso de acerto, que levaria, igualmente, a um acerto em metade 

das vezes, nesse caso nas tentativas válidas DD -> E, EE -> D, e nas inválidas DE -> D, ED -> E – 

em todo caso, se essa estratégia fosse preferida, seria esperado que as velocidades de 

reação nessas tentativas fossem maiores do que nas outras, e também não haveria diferença 

significativa entre as condições válidas e inválidas.  

A estratégia ótima para a realização da tarefa nesse grupo seria aprender o 

padrão subjacente à sequência dos lados em que os estímulos alvo eram apresentados – 

esse aprendizado levaria a um acerto sobre o local de alocação atencional em 68% das 

vezes. De acordo com a maneira como definimos as condições inicialmente nesse 

experimento, esperávamos que o aprendizado do padrão se refletisse em um efeito 

atencional, com velocidades de reação maiores nas tentativas válidas do que nas tentativas 
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inválidas. Esse efeito não foi observado no grupo M2, o que poderia, em um primeiro 

momento, levar a crer que os voluntários possam ter utilizado a estratégia de repetir o local 

de alocação da atenção em caso de acerto e mudar em caso de erro, ou a estratégia de 

mudar o local de alocação da atenção em caso de acerto.  

No entanto, o grupo M2 apresentou evidências de um aprendizado da tarefa, 

com melhora significativa no desempenho entre a primeira metade e a segunda metade do 

experimento. Essa melhora no desempenho não pode ser atribuída simplesmente a um 

efeito do treino para responder aos alvos, uma vez que nos grupos M050 e M1 não há 

melhora do desempenho entre a primeira e a segunda metade do experimento. Desse 

modo, podemos entender essa melhora no desempenho entre a primeira e a segunda 

metade do experimento como um indicativo de que houve um aprendizado relacionado à 

sequência dos lados de aparecimento dos estímulos alvo, que direcionou a alocação 

atencional.  

É provável que o efeito atencional não tenha sido observado porque metade das 

tentativas inválidas correspondia a uma sequência em que o alvo era apresentado três vezes 

seguidas no mesmo local (DD -> D, EE -> E), o que levaria a uma facilitação entre as 

tentativas e, consequentemente, a uma maior velocidade de reação nessas tentativas 

inválidas. Há evidências de que tanto a facilitação entre tentativas como o aprendizado 

estatístico influenciem os efeitos atencionais (Kabata, Matsumoto, 2012; Goschy et al., 

2014). Nesse caso, é possível que a velocidade de reação nas tentativas válidas DD -> E, EE -> 

D seja maior do que nas tentativas inválidas DE -> D, ED -> E, condições em que não há 

repetição do local de aparecimento do estímulo alvo – esse resultado seria explicado, 

unicamente, pelo aprendizado estatístico.  

É interessante que os indivíduos sejam capazes de aprender, implicitamente, a 

alocar a atenção seguindo um padrão estatístico na sequência dos lados de aparecimento 

dos estímulos alvo, em uma tarefa em que o lado de aparecimento do estímulo depende do 

lado de aparecimento dos estímulos em duas tentativas anteriores – e quando a tarefa não 

tem relação com o lado de aparecimento do alvo. Esse é, de fato, um aprendizado estatístico 

relativamente complexo. Mas não é de todo surpreendente – sabe-se, por exemplo, que 

crianças utilizam aprendizado estatístico em processos de aquisição da linguagem (Romberg, 

Saffran, 2010); é possível que a necessidade de se comunicar tenha sido uma pressão 

evolutiva no sentido de favorecer o aprendizado estatístico.   
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Em tarefas de aprendizado de probabilidades, a maioria dos participantes 

procura por padrões e acredita que o resultado de uma tentativa depende de uma ou duas 

tentativas anteriores (Feher et al., 2017), o que estaria de acordo com  a alocação atencional 

dos grupos M1 e M2. Esses grupos alocaram a atenção seguindo o padrão de ocorrência de 

uma sequência em uma tarefa em que esse padrão não era totalmente previsível e em que, 

portanto, era impossível acertar sempre. E essa é, precisamente, a situação que um 

voluntário encontra à sua frente quando termina um experimento de psicofísica.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os indivíduos são capazes de utilizar regularidades estatísticas complexas do 

ambiente como pista para alocação atencional e de aprender essas regularidades de 

maneira implícita, após poucas repetições.  

Estratégias de controle motor inibitório, adotadas a partir da representação de 

eventos em um dado contexto, interagem com os efeitos atencionais observados em tarefas 

de tempo de reação. 
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