
Adriana Medeiros Sales de Azevedo 
 
 
 
 
 
 
 

MAPEAMENTO ESPACIAL DA ATENÇÃO VISUAL  
MOBILIZADA PELA VIA VISUAL VENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós- Graduação em Fisiologia Humana 
do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para 
obtenção do Título de Mestre em 
Fisiologia  
 
Área de Concentração: Fisiologia Humana 
 
Orientador: Prof. Dr. Ronald Dennis P. K. 
C. Ranvaud 

 
 

 

 

 

 
 

São Paulo 
2009 

 



RESUMO 

 
 
Azevedo AMS. Mapeamento da atenção visual mobilizada pela via visual ventral 
[Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2009. 
 

A distribuição da atenção no campo visual foi descrita em termos de diversas 
metáforas, todas tendo em comum a anisotropia desta distribuição. O 
processamento da informação visual se dá por duas vias diferentes, a via Dorsal e a 
via Ventral. A primeira seleciona informações sobre localização e movimento de 
objetos, e é mobilizada, por exemplo, por tarefas de tempo de reação simples. A 
segunda seleciona, informações sobre o reconhecimento de forma e de cor de 
objetos, e é mobilizada, por exemplo, por tarefas de tempo de reação escolha. O 
presente estudo apresenta uma abordagem inovadora para a investigação da 
distribuição dos recursos atencionais em grandes áreas do campo visual. Em 
contraposição aos protocolos psicofísicos vigentes que amostram, repetidas vezes, 
poucos pontos no espaço, opta-se por amostrar muitos pontos na tela do 
computador cada um poucas vezes, obtendo-se uma amostragem de uma grande 
área do campo visual. A conseqüência disso é um detalhamento da distribuição dos 
recursos atencionais, gerando um mapa da distribuição da atenção em todo o 
campo visual amostrado. Foram realizados três experimentos que mobilizam a 
atenção voluntária: I. Experimento um: tarefa de TRS, mobilizando a via visual 
Dorsal. Os participantes foram instruídos a não atender nenhuma região particular 
da tela do computador, caracterizando uma situação de atenção difusa. II. 
Experimento dois: tarefa de TRE, mobilizando a via visual Ventral. Os participantes 
foram instruídos a escolher uma de duas respostas possíveis dependendo de qual 
estímulo for apresentado em dada tentativa. Os dois estímulos possíveis diferiam na 
cor (verde/vermelho), cada cor deveria ser respondida ao se pressionar um botão 
com o dedo apropriado (novamente em situação de atenção difusa). III. Foi proposta 
uma tarefa de TRE, sendo o participante instruído a focar sua atenção em duas 
molduras à 10º de excentricidade à direita e à esquerda da tela, caracterizando uma 
situação de atenção dividida. Os resultados demonstraram uma anisotropia da 
distribuição da atenção difusa, favorecendo-se o hemicampo inferior para a tarefa de 
TRS, o hemicampo superior para TRE, corroborando suposições evolutivas do 
desenvolvimento das vias visuais. Na situação de atenção dividida, houve clara 
evidência da presença de dois focos atencionais, fortalecendo a hipótese que é 
possível dividir atenção quando a via Ventral for mobilizada. 
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ABSTRACT 

 
 
Azevedo AMS. Mapping the spatial visual attention mobilized by the ventral visual 
pathway [Master Thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2009. 

 

The distribution of the attention in the visual field has been described in terms 
of diverse metaphors which have in common the anisotropy of such distribution. The 
visual information processing is taken in two different ways, the Dorsal pathway and 
the Ventral pathway. The first one selects information about object localization and 
movement (a.k.a. “Where?” pathway). It is mobilized, for example, by Simple 
Reaction Time tasks (SRT). The second one selects information about the object 
shape and/or color recognition (a.k.a. “What?” pathway) and is mobilized, for 
example, by Choice Reaction Time tasks (CRT). The present study presents an 
innovative approach to investigate the attentional resources distribution in large 
visual field areas. Opposing to the current psychophysical protocol with which few 
points are sampled many times in the visual field, it is opted to a more points and few 
time presented sampling protocol (80 to 150 points), in which a larger mapping of the 
visual field is obtained. Such consequence is a better detailment of the attentional 
visual resources generating a map of the attention distribution in the whole sampled 
visual field. Three experiments of voluntary attention mobilization were made: I. Task 
1: SRT, mobilizing the Dorsal pathway. The experimental subjects were instructed to 
do not attend any particular region of the computer screen, characterizing a diffuse 
attention paradigm. II. Task 2: CRT, mobilizing the Ventral pathway. The 
experimental subjects were instructed to choose one in two possible answers 
depending on the presented stimuli in a trial. The possible stimuli were green or red 
and each color should be answered by triggering a button with a predetermined 
instruction (index and medium finger) once again in a diffuse paradigm. III. Task 3: 
CRT, with the experimental subject being instructed to focus attention in two frames 
with 10º eccentricity right and left of the screen, characterizing a splitted attention 
paradigm. The results showed anisotropy in the diffuse attention distribution, in favor 
of the lower hemifield for SRT and superior hemifield for CRT, in accordance to the 
evolutive concerns on the development of the visual pathways. In the splitted 
attention paradigm clear evidence of the presence of two attentional focuses were 
obtained, contributing to the hypothesis of the possibility of attention splitting when 
the Ventral pathway is mobilized. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atenção Visual no espaço 

 

A atenção visual é considerada um mecanismo neural pelo qual recursos de 

processamento visual são direcionados, de forma voluntária ou espontânea, 

privilegiando um determinado local ou objeto em detrimento de outros, vividos 

simultaneamente. O local ou objeto focados pela atenção têm um processamento 

nas áreas corticais visuais mais eficaz do que os não focados. Esse aumento no 

processamento é conhecido como modulação (Müller et al., 2003, Serences et al., 

2004). 

Alguns estudos consideraram que a modulação realizada pela atenção 

facilitava o processamento das informações de um objeto que se encontrava na 

região do campo visual para onde estava voltada a atenção. Isso se daria por meio 

do aumento da atividade nas áreas visuais correspondentes ao processamento da 

região no espaço onde se encontrava o objeto em foco (Müller et al., 2003). Para 

Serences et al. (2004), os outros objetos em regiões de não interesse tinham o 

processamento de suas informações diminuído nas áreas visuais correspondente. 

Portanto, a modulação da atenção ao mesmo tempo em que privilegiaria o 

processamento nas áreas visuais que se pretende atender, inibiria também o 

processamento daquelas não atendidas (Silver, Ress e Hegeer, 2007). 

A atenção voluntária geralmente é mobilizada de maneira consciente e é 

utilizada em tarefas que exigem maior concentração e de maior complexidade para o 

indivíduo (Steinman e Steinman, 1998). Em contrapartida, a atenção automática 

pode ser desencadeada por um evento sensorial abrupto, sem que haja 

necessidade de um controle prévio e consciente (Ruz e Lupiañez, 2002), 

acontecendo um acionamento automático dos mecanismos atencionais. Acredita-se 

que o processo de modulação da atenção é diferente dependendo da tarefa a ser 

realizada, ou seja, é empregada mais atenção em tarefas mais complexas e menos 

atenção em tarefas menos complexas (Lupiañez et al., 2001).  

Assim, visando descrever os modelos de atenção visual, ao longo dos anos a 

atenção visual tem sido descrita em termos de metáforas variadas, que serão 

descritas a seguir: 



a) Holofote atencional (spotlight) (Posner, 1980), sugere que a atenção é 

espacialmente delimitada com um único foco e de tamanho fixo, sendo que apenas 

os objetos na região de cobertura deste holofote sejam eficientemente processados, 

por meio da facilitação deste processamento na área visual correspondente a área 

focada; 

b) lentes zoom (zoom lens) (Ericksen e St. James, 1986), modelo com a 

proposta de que o foco atencional também é único, porém variável, se adaptando a 

demanda exigida pela tarefa realizada; e que teria uma distribuição uniforme dos 

recursos atencionais, ou seja, quanto maior a área atendida, menor seria a 

densidade de tal recurso; 

c) gradiente atencional (LaBerge, 1995; Downing e Pinker, 1985), era 

sugerido que tanto o tamanho como a forma e densidade do foco atencional eram 

variáveis, sendo mais concentrados no seu centro e diminuídos na periferia; 

d) modelo modificado de atenção visuoespacial (Kraft et al., 2005), sugere a 

possibilidade da divisão da atenção, sendo que cada hemisfério cerebral atua no 

controle de ambos os focos atencionais divididos; 

e) chapéu mexicano (Kraft, 2005; Müller et al., 2003), sugere a divisão da 

densidade dos recursos atencionais em dois anéis, um mais central e de menor 

densidade e outro atendendo mais ao hemicampo inferior e periférico, com maior 

densidade;  

f) multifocal (Cavanagh e Alvarez, 2005), que propõe a formação de vários 

focos atencionais independentes. 

Todos os modelos citados buscaram definir uma forma básica de 

representação da atenção no campo visual, além disso, outras questões surgiram 

subseqüentemente como a investigação da distribuição da densidade dos recursos 

atencionais recrutados (Gobell, Tseng e Sperling, 2004).  

Estudos psicofísicos têm demonstrado anisotropia da atenção, ou seja, 

diferença na distribuição do foco da atenção visual nas direções horizontal e vertical 

(Rovamo e Virsu, 1979; Regan e Beverley, 1983; Kröse e Julesz, 1989). Estudos 

anatômicos e fisiológicos em macacos demonstraram um possível correlato neural 

desta anisotropia com a baixa densidade de células ganglionares na região foveal 

(Curcio e Allen, 1990) e o declínio rápido da densidade dos cones afastando-se da 

fóvea ao longo das direções vertical e horizontal (Curcio et al., 1987). 



Outros estudos demonstram uma assimetria meridional vertical, com uma 

vantagem do campo visual inferior (Edgard e Smith, 1990; Previc, 1990). Um 

possível correlato neural para esta assimetria é a grande densidade de cones e de 

células ganglionares na retina superior, correspondendo ao campo visual inferior, 

maior do que no superior (Perry e Cowey, 1985). Além disso, uma área maior é 

dedicada ao campo visual inferior no Núcleo Geniculado Lateral do que ao campo 

visual superior (Connolly e Van Essen, 1984) e correspondentemente na área do 

Córtex Visual Primário (Van Essen et al., 1984; Tootell et al., 1988). 

A respeito da capacidade de se dividir a atenção voluntária, alguns autores 

obtiveram resultados compatíveis com a idéia da incapacidade de se dividir a 

atenção. McCormick e Kleis (1990), realizaram experimentos onde o estímulo alvo 

poderia aparecer em diferentes excentricidades (6 ou 10 graus) à direita e a 

esquerda do ponto de fixação. Antes do aparecimento do estímulo alvo, aparecia 

uma pista que poderia ser única ou dupla (nas duas posições extremas ao mesmo 

tempo). Os resultados obtidos sugeriam que a distribuição da atenção se dava de 

forma única com maior compatibilidade com o modelo de lente zoom, ou seja, 

aumentava para atender as regiões quando apareciam as duas pistas e diminuía 

para atender a região da pista única. Portanto, a atenção não se dividia. 

Em testes de mensuração eletrofisiológica e de comportamento, Heinze et al. 

(1994) encontraram uma expansão do foco atencional para atender a dois locais no 

espaço onde eram apresentados estímulos, cobrindo a região entre estes locais, 

compatível ainda com o modelo de lente zoom. Assim como McCornick, Klein e 

Johnston (1998), que propuseram testes que ofereciam pistas antes do 

aparecimento dos estímulos em duas regiões distante do ponto de fixação, e que 

também encontraram cobertura da região intermediária entre estas regiões, mais 

uma vez compatível com o mesmo modelo. 

Por outro lado, outros autores encontraram correlatos para a capacidade de 

se dividir o foco atencional voluntariamente. Awh e Pashler (2000) realizaram testes 

em que o observador tinha que identificar dois alvos separados, podendo surgir uma 

pista precedente válida ou inválida para se mensurar a acurácia das respostas ao 

final do experimento. Foi encontrado um resultado de maior acurácia nas áreas dos 

estímulos alvos do que nas áreas entre eles. 

Kraft et al. (2005) pretendiam avaliar a capacidade de dividir a atenção entre 

os hemicampos ou em um mesmo hemicampo. Os estímulos poderiam surgir de 



forma adjacente ou separadamente quanto à presença de estímulo distrator. Os 

resultados foram a favor da possibilidade da divisão da atenção entre os 

hemicampos, mas não no mesmo hemicampo. 

 No testes de Müller et al. (2003), eram apresentados dois símbolos em cada 

lado do ponto de fixação em uma linha horizontal. A tarefa era de apertar o botão 

quando aparecessem simultaneamente dois estímulos alvo representado por um “8”, 

de maneira adjacente (no mesmo lado) ou separada (lados opostos) do campo 

visual. Os tempos de reação diminuíam muito para a condição separada, mas não 

para a condição do mesmo lado, o que sugeria uma divisão da atenção para os 

locais separados pela cruz de fixação.  

  Em uma tarefa semelhante, proposta por Malinowski, Fuchs e Müller (2007), 

foram apresentados estímulos apenas no hemicampo visual esquerdo, em posições 

alinhadas na vertical, portanto, dois locais no quadrante superior esquerdo e dois no 

quadrante inferior. As condições para aparecimento do estímulo que se deveria 

atender também eram adjacentes ou opostas. Os dados sugeriram uma divisão da 

atenção no quadrante superior e não no quadrante inferior. 

Como ainda existe controvérsia a respeito da capacidade ou não de se dividir 

a atenção nos resultados obtidos por diversos pesquisadores, propusemos neste 

projeto de pesquisa contribuir com uma nova metodologia em estudos psicofísicos. 

Esta metodologia poderia verificar uma região do espaço visual mais ampla que 

trabalhos anteriores, avaliando não só a capacidade de se dividir atenção, como 

também a distribuição do foco atencional entre os hemicampo ou nos dois 

hemicampos (direito e esquerdo). Assim, é possível investigar como se daria essa 

divisão nos quatro quadrantes de uma região ampla do espaço visual.   

 

Vias neuronais visuais 

  

Outro aspecto sobre a influência da atenção no processamento visual é de 

como se dá a modulação atencional nas vias visuais que se distinguem no sistema 

nervoso central. 

A especialização do processamento da informação visual, já se inicia na 

retina, que possui fotoceptores diferente (cones e bastonetes). 

O caminho do processamento que se inicia com a estimulação dos cones, é 

conhecido como via P que irá dar origem a via visual Ventral. Esse caminho se inicia 



com a sinapse dos cones com células bipolares anãs, que por sua vez realizam 

sinapses com as células ganglionares do tipo parvo. Axônios destas células realizam 

sua primeira sinapse na região do Núcleo Geniculado Lateral, neste caso em 

específico, nas camadas ventrais (parvocelulares). A via Ventral se inicia com a 

projeção dos neurônios destas camadas para camadas específicas do córtex 

estriado (V1) que, por sua vez, projetam seus neurônios para o córtex extra-estriado 

(V2) que seguem com outra projeção pra o córtex ínfero-temporal (V4). Esta via 

visual é conhecida por ser a principal responsável pelo processamento de 

informações de forma e cor dos objetos (via “o quê?”) (Ungerleider, Raxby, 1994; 

Schwartz, 2004; McMains, 2005; Connor et al., 2007; Milner, Goodale; 2008) (Figura 

1). 

A partir da estimulação dos bastonetes, que realizam sinapses com células 

bipolares difusas que, por sua vez, são ativadoras das células ganglionares do tipo 

magno, dão originem a via M. Os axônios das células ganglionares magno se 

projetam para o Núcleo Geniculado Lateral, em específico para as camadas dorsais 

(magnocelulares). Os neurônios que saem destas camadas e se projetam para 

regiões específicas do córtex estriado (V1) originam a via visual Dorsal. 

Conseqüentemente, ativa-se o córtex extra-estriado (V2), com projeções para o 

córtex têmporomedial e então para o córtex parietal posterior. Esta via visual é 

conhecida por processar principalmente as informações a respeito de movimento, 

posição espacial e orientação dos objetos no ambiente (via “Onde?”) (Ungerleider 

and Raxby, 1994; Schwartz, 2004; McMains, 2005; Valyear et al., 2006 Milner, 

Goodale; 2008) (Figura 1). 

 



 
Figura 1:   Ilustração mostrando as vias visuais Dorsal e Ventral. Onde V1 é córtex estriado 

(área visual primária) e V2 é o córtex extra-estriado (área visual secundária). 
(Kandel, 2003). 

 

Trabalhos recentes têm demonstrado interesse na segregação das vias 

magno e parvocelulares. Yeshurun (2004) realizou estudo desta segregação 

apresentando estímulos visuais sobre um fundo vermelho, que inibe a via 

magnocelular (Dorsal).  

No mapeamento da atenção difusa, medida por TRSimples (mobilização da 

via visual Dorsal), foram apresentados estímulos visuais (pequenos pontos brancos 

em fundo escuro) com igual probabilidade de surgimento em qualquer local do 

campo visual, dentro de um retângulo de 16 por 24 graus. Nestas condições a 

atenção não está direcionada para qualquer direção em especial, sendo, portanto 

uma condição de atenção difusa. Nestas circunstâncias, verificou-se uma tendência 

de favorecimento do hemicampo visual inferior e nasal (Canto-Pereira, Rocha, 

Ranvaud, 2005). 

Este favorecimento do hemicampo visual inferior é compatível com estudos 

que demonstraram assimetria da distribuição da atenção quando é envolvida a via 

Dorsal (Edgard e Smith, 1990; Previc, 1990). 

Há expectativa de que com o recrutamento da via Ventral haverá 

favorecimento atencional do campo visual superior. Para se confirmar esta 

expectativa experimentalmente, propôs-se um protocolo baseado na estimulação 

das vias visuais Dorsal (com experimentos de TRSimples) e Ventral (com 

experimentos de TREscolha), possibilitando a comparação de suas distribuições no 



campo visual e a determinação da forma em que se dá a mobilização da atenção 

nas duas circunstâncias.  

Tendo como ponto de partida outros trabalhos do grupo (Canto-Pereira e 

Ranvaud, 2005) e aplicando este método experimental desenvolvido em nosso 

laboratório, acrescentamos outro experimento no protocolo deste estudo. O intuito é 

efetuar a mobilização da via Ventral por meio de uma tarefa de TREscolha, mas de 

maneira dividida. Para isso, propusemos uma grade de experimentos com maior 

densidade de estímulos, em uma região delimitada, do lado direito e do lado 

esquerdo da tela do monitor. Essas regiões possuem a encontram-se a 10 graus de 

excentricidade em relação à cruz de fixação, e são delimitadas por duas molduras 

escuras. Essas molduras são utilizadas para melhorar o foco da atenção dos 

voluntários nestas regiões, simulando uma situação de divisão da atenção no caso 

de mobilização da via visual Ventral. 

Adicionando-se ao objetivo explanado, inclui-se o intuito de contribuir para a 

investigação dos modelos de atenção visual, bem como para com os modelos de 

distribuição da atenção (densidade) no campo visual. Para tanto, tornou-se 

necessário distribuir os estímulos de forma a estender a cobertura da região a ser 

estimulada visualmente. Esta cobertura foi considerada limitada em experimentos 

clássicos relatados pela literatura (Posner, 1980), devido à descontinuidade espacial 

da amostragem dos pontos a enviarem estímulos. A proposta de aumento desta 

amostragem foi sugerida em trabalhos anteriores de nosso grupo (Canto-Pereira e 

Ranvaud, 2004). Propôs-se amostrar muitos pontos poucas vezes, ao invés de 

amostrar poucos pontos muitas vezes, obtendo-se uma cobertura maior do campo 

visual por meio do mesmo esforço experimental. Como conseqüência disso, um 

mapeamento mais pormenorizada da distribuição da atenção no campo visual seria 

obtida dos dados coletados no presente trabalho.  



CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados encontrados, podemos concluir que a aplicação de 

métodos geoestatísticos é eficaz para estudos psicofísicos da atenção no campo 

visual, em reforço a dados já encontrados no nosso laboratório (Canto-Pereira e 

Ranvaud, 2004). 

Apesar de sutis, diferenças claras são evidentes nos mapas de pixeis 

encontrados, para as situações de atenção difusa, mobilizada pelas vias visual 

Dorsal e Ventral. A distribuição da atenção difusa para tarefas de TREscolha, 

mobilizadoras da via visual Ventral, tem um favorecimento do hemicampo superior, 

como esperávamos após resultado prévio do piloto que utilizava a descriminação de 

formas e baseado na literatura. 

Apresentamos também evidências de que exista a possibilidade de uma 

divisão da atenção voluntária, na condição de mobilização da via visual Ventral por 

meio de tarefas de TREscolha. Isso é significativo, pois nessas condições há uma 

grande mobilização atencional, sendo indispensável se chegar a um julgamento 

consciente da natureza do estímulo, categorizando-o e associando-o a uma de duas 

respostas possíveis. Há debates quanto à possibilidade de se dividir atenção em 

condições mais favoráveis (Awh e Pashler, 2000; Kraft et al., 2005; Malinowski, 

Fuchs e Müller, 2007; Müller et al., 2003), algumas mobilizadoras da via visual 

Dorsal, e, portanto, a evidência que apresentamos, de atenção dividida, mesmo 

sendo mobilizada pela via Ventral, tem repercussão no debate mais amplo e mais 

fundamental quanto à divisão do foco atencional. 

Acreditamos que este protocolo experimental possa ser utilizado para se 

avaliar a interferência de outras entradas sensoriais no desempenho atencional 

visual. A importância disto pode ser exemplificada em situações como as vividas por 

controladores de vôo, que de forma simultânea dividem a atenção visual em uma 

ampla região no campo visual e também dividem a atenção auditiva em um dois ou 

mais focos de saída de sons com comandos de ação e pedidos de informação.  

Outro exemplo seria de que maneira situações confortáveis (como um 

ambiente perfumado) poderiam contribuir para um bom desempenho em atividades 

que exigem concentração. Temos um trabalho de avaliação do desempenho 

atencional visual (tarefas de TREscolha), onde os estímulos apareciam juntamente a 

imagens de conteúdo emocional em condições de ambiente com odor agradável e 



ambiente com odor desagradável. Os participantes apresentaram TR maiores nas 

situações em que se apresentavam imagens de conteúdo emocional negativo e 

apresentaram um desempenho bem mais rápido na situação de odor agradável. 

Estes resultados sugeriram que existe uma modulação da atenção por meio da 

mobilização emocional e por estimulação olfativa (Canto-Pereira, Azevedo e 

Ranvaud, 2008–Anexo H). 

Além de influências sensoriais na atenção visual, podemos também realizar 

os experimentos propostos por este trabalho para se avaliar o desempenho 

atencional em indivíduos que apresentem algum distúrbio neuropsicológico, como 

nos estudos realizados por Schulte et al. (2001), Facoetti et al. (2003) e Farran, 

Jarrold e Gathercole (2003). Além de, poder ainda associa-los a uso de outras 

metodologias de pesquisa (fMRI, eletrofisiologia etc), tendo, portanto, um maior 

número de dados que sejam os mias diversos e, dessa maneira, aumenta-se o leque 

de informações sobre a complexidade do processamento das vias visuais e dos 

mecanismo atencionais.  
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