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apresentado na pos�ção �nd�cada é processado com ma�or 
efic�ênc�a do que aquele apresentado em local não �nd�cado. 
Este t�po de resultado sugere que estímulos apresentados 
nas pos�ções �nd�cadas são submet�dos a um processamento 
pr�v�leg�ado, enquanto que estímulos apresentados fora do 
local �nd�cado têm seu processamento atrasado pela neces-
s�dade de se deslocar o foco atent�vo para pos�ção do estí-
mulo. Embora d�ferentes nos detalhes, ambos os modelos 
de foco ún�co concordam em do�s pontos bás�cos. Pr�me�ro, 
cons�deram que a atenção v�sual opera com base na repre-
sentação espac�al do amb�ente, e segundo, cons�deram que 
o foco atent�vo é un�tár�o e �nd�v�sível, não sendo possível 
prestar atenção a pos�ções espac�a�s d�st�ntas s�multanea-
mente (Cave & B�chot, 1999; LaBerge & Brown, 1989).

Quando duas ou ma�s d�cas espac�a�s são apresentadas 
s�multaneamente, ex�stem sugestões de que o foco atent�vo 
se expande, abarcando não só os vár�os loca�s �nd�cados, mas 
também as pos�ções �ntermed�ár�as entre eles (Er�ksen & St. 
James, 1986; Er�ksen & Yeh, 1985). Vár�os estudos têm cor-
roborado essa supos�ção. Por exemplo, He�nze e colaborado-
res (1994) compararam potenc�a�s evocados de curta latênc�a 
(p1) quando seus suje�tos atend�am a duas formas geométr�-
cas apresentadas em loca�s contíguos ou separados por outra 

A seleção da �nformação v�sual tem s�do descr�ta como 
análoga ao foco de uma lanterna que se desloca por um 
quarto escuro (Posner, Snyder & Dav�dson, 1980). Os obje-
tos �lum�nados são processados de forma pr�v�leg�ada, en-
quanto que objetos local�zados na penumbra são �gnorados. 
Em outra analog�a a atenção v�sual é equ�parada ao zum de 
uma lente que pode ser ajustado ou ampl�ado em função 
das necess�dades �mpostas por tarefas específicas (Er�ksen 
& St. James, 1986; Er�ksen & Yeh, 1985). Nesta concepção, 
a concentração de recursos atent�vos no �nter�or do foco da 
atenção é �nversamente proporc�onal ao seu tamanho, de 
forma que o desempenho será melhor quando o foco for pe-
queno, e tenderá a degradar na med�da em que os recursos 
atent�vos se d�str�buem por uma área ma�or. 

No parad�gma cláss�co ut�l�zado por Posner (1980) a 
pos�ção na qual um estímulo pode ser apresentado é �n-
formada ao suje�to através de uma d�ca (cue). O estímulo 
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forma geométr�ca. Seus resultados mostram uma d�m�nu�ção 
na latênc�a dos potenc�a�s evocados por estímulos apresenta-
dos nos loca�s �nd�cados e também para estímulos apresenta-
dos entre os loca�s �nd�cados, suger�ndo que a reg�ão entre os 
alvos também hav�a s�do selec�onada. 

Por outro lado, vár�os estudos têm suger�do que o foco 
atent�vo pode ser d�r�g�do a reg�ões não contíguas. Por exem-
plo, Kramer e Hahn (1995) �nvest�garam se duas pos�ções 
espac�a�s não-contíguas poder�am ser selet�vamente atend�-
das num exper�mento no qual duas áreas separadas do campo 
v�sual foram �nd�cadas. A tarefa dos suje�tos era �dent�ficar 
letras-alvo apresentadas nessas pos�ções, enquanto d�strato-
res eram apresentados entre as reg�ões �nd�cadas. Os autores 
supunham que os d�stratores não ter�am nenhum efe�to no 
desempenho, caso o foco atent�vo pudesse ser d�v�d�do entre 
as duas pos�ções �nd�cadas, sem levar em conta a reg�ão entre 
elas. De fato, os suje�tos pod�am �gnorar o d�strator quando 
este e as letras-alvo eram revelados de mane�ra gradual, mas 
não quando eram apresentados sub�tamente, suger�ndo que 
a atenção pode selec�onar áreas não-contíguas no campo v�-
sual. Bahcall e Kowler (1999) mostram que estímulos apre-
sentados em loca�s prev�amente �nd�cados recebem proces-
samento pr�v�leg�ado suger�ndo que os recursos atenc�ona�s 
podem ser d�v�d�dos em d�ferentes pontos no espaço. Os es-
tudos de Scharlau (2004) também mostram que o julgamento 
da ordem temporal de do�s estímulos, apresentados em pos�-
ções separadas no espaço, não é afetado pela presença de um 
d�strator apresentado numa pos�ção �ntermed�ár�a, suger�ndo 
que as pos�ções �nd�cadas podem ser s�multaneamente aten-
d�das, enquanto se �gnora uma pos�ção �ntermed�ár�a. 

Também na tarefa de busca v�sual ex�stem ev�dênc�as de 
que é possível atender s�multaneamente a vár�os loca�s não-
contíguos. No estudo de B�chot, Cave e Pashler (1999), os 
suje�tos foram �nstruídos a prestar atenção a díg�tos verme-
lhos apresentados entre díg�tos verdes. Independente de os 
estímulos serem apresentados �soladamente, ou em pares, o 
desempenho fo� o mesmo, suger�ndo que a atenção pôde ser 
d�v�d�da s�multaneamente entre duas pos�ções, sem levar em 
conta os estímulos local�zados entre as reg�ões atend�das. O 
estudo de Galera, Lopes e von Grünau (2001) também mos-
tra que os estímulos relevantes para a tarefa de busca v�sual 
podem ser selec�onados e anal�sados �ndependente da presen-
ça de elementos de fundo, �rrelevantes para a tarefa.

De acordo com Wr�ght e colaboradores (R�chard, Wr�-
ght & Ward, 2003; Wr�ght, 1994; Wr�ght & R�chard, 2003) 
é possível conc�l�ar a ex�stênc�a de um foco atent�vo ún�co 
com os ganhos obt�dos em s�tuações nas qua�s um alvo pode 
ser apresentado em vár�as pos�ções �nd�cadas por d�cas múlt�-
plas. De acordo com esta concepção, o aparec�mento abrupto 
de estímulos no campo v�sual desencade�a, s�multaneamente 
nos loca�s em que os estímulos são apresentados, uma forma 
de processamento sensor�al que pode �nfluenc�ar a resposta a 
alvos apresentados nesses mesmos loca�s. Este processo de 
at�vação sensor�al é pré-atent�vo, no sent�do em que forne-
ce aos processos atent�vos a �nformação sobre a local�zação 
de eventos recentes que podem ou devem ser exam�nados. 
O foco atenc�onal pode se abr�r em d�ferentes pos�ções do 

campo, de mane�ra ser�al, em função das d�ferenças na mag-
n�tude da at�vação sensor�al. No caso em que vár�as pos�ções 
são �nd�cadas s�multaneamente pelo aparec�mento abrupto de 
d�cas múlt�plas, o processamento dos estímulos apresentados 
subseqüentemente nas mesmas pos�ções será benefic�ado 
pela at�vação sensor�al produz�da pelas d�cas, ass�m como 
pela at�vação top-down, determ�nada pelas expectat�vas e pe-
los objet�vos ma�s �med�atos do suje�to.

Neste estudo �nvest�gamos a focal�zação da atenção v�sual 
ut�l�zando o parad�gma de d�cas múlt�plas para estímulos de 
uma tarefa de busca v�sual. Neste parad�gma as d�cas espa-
c�a�s �nformam as pos�ções nas qua�s os estímulos relevantes 
para uma tarefa de busca v�sual, alvo e d�stratores, poderão 
ser apresentados. De acordo com o modelo de foco atent�vo 
ún�co de tamanho flexível, a apresentação de d�cas múlt�plas 
dá �níc�o a um processo de expansão do foco atenc�onal de 
forma a cobr�r todas as d�cas. Estímulos apresentados entre 
as pos�ções �nd�cadas serão processados tão rap�damente 
quanto os estímulos apresentados exatamente nessas pos�-
ções, po�s também estarão local�zados sob foco atent�vo. De 
acordo com esse modelo devemos obter um ganho no desem-
penho nas provas em que as d�cas �nformam corretamente as 
pos�ções nas qua�s serão apresentados os estímulos da tarefa 
de busca (d�cas vál�das) e nas provas em que os estímulos da 
tarefa de busca v�sual sejam apresentados entre as pos�ções 
�nd�cadas (d�ca vál�da para área). De acordo com o modelo de 
at�vação sensor�al e com o modelo de d�cas múlt�plas deve-
remos obter ganho nas provas com d�cas vál�das, e custo nas 
provas com d�cas vál�das para área. De acordo com ambos 
os modelos, os suje�tos deverão ser capazes de selec�onar de 
forma ma�s efic�ente os estímulos apresentados nas pos�ções 
�nd�cadas, �gnorando os estímulos apresentados nas pos�ções 
�ntermed�ár�as. Além d�sso, o custo da seleção de estímulos 
apresentados nas pos�ções �ntermed�ár�as àquelas �nd�cadas 
deve ser ma�or quando os estímulos forem apresentados de 
mane�ra gradual (Exper�mento 2) do que quando apresenta-
dos de mane�ra abrupta (Exper�mento 1). 

ExPERIMENTO 1

Método

Participantes

O�to part�c�pantes e um autor (CG) fizeram parte deste 
exper�mento, todos com v�são normal (20/20) ou corr�g�-
da. Os part�c�pantes receberam uma pequena recompensa 
(R$ 5,00) para part�c�par de uma sessão exper�mental com 
duração de 50 m�nutos.

Materiais

O exper�mento fo� conduz�do com o programa E-Pr�-
me versão 1.0 (Schne�der, Eschman & Zuccoloto, 2002). 
Os estímulos relevantes para a tarefa de busca v�sual, um 
alvo e três d�stratores, eram letras “T” apresentadas em d�-
ferentes or�entações. O alvo era um T or�entado 90º para a 
d�re�ta (  ) ou para a esquerda (  ). Os d�stratores eram 
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Ts apresentados na pos�ção normal (  ) ou �nvert�da (  
). Os elementos de fundo eram letras T, or�entadas em 45º 
e 135º para a esquerda ou para a d�re�ta (respect�vamente 

,  e , ). Os segmentos vert�ca�s e hor�zonta�s dos 
Ts subtend�am 0,8º de ângulo v�sual de compr�mento por 
0,1º de largura, apresentados em preto (0.9 cd/m²) sobre o 
fundo branco (70 cd/m²) da tela de um mon�tor Flatron LG 
com resolução de 800 x 600 p�xels. A d�ca era formada por 
quatro pontos pretos com 0,8º de d�âmetro. O ponto de fixa-
ção era uma cruz com braços de 0,6º apresentada no centro 
da tela. D�ca e estímulos relevantes para a tarefa de bus-
ca foram apresentados em quatro configurações espac�a�s 
grandes e quatro pequenas (F�gura 1). Nas configurações 
grandes, esses estímulos foram apresentados, em méd�a, a 
3,9º do ponto central de fixação. Na configuração pequena, 
os estímulos foram apresentados, em méd�a, a 2,3º do pon-
to de fixação. Os part�c�pantes permaneceram sentados em 
frente à tela a uma d�stânc�a de aprox�madamente 58 cm. 

Procedimento

Os part�c�pantes eram �nstruídos a fixar o olhar sobre 
o ponto de fixação e real�zar a tarefa de busca v�sual res-
pondendo o ma�s ráp�do possível no teclado numér�co do 
computador. A tecla 1 do teclado numér�co dever�a ser pres-
s�onada caso o alvo est�vesse or�entado à esquerda, e a tecla 

2, caso o alvo est�vesse or�entado à d�re�ta. Essas respostas 
eram dadas com os dedos �nd�cador e méd�o da mão d�re�ta, 
respect�vamente. Os part�c�pantes também foram �nstruídos 
sobre a natureza da �nformação proporc�onada pelas d�cas 
(val�dade). A d�ca local vál�da �nformava exatamente a po-
s�ção na qual os estímulos relevantes ser�am apresentados 
(73% das provas). A d�ca poder�a ser vál�da somente para 
a área na qual ser�am apresentados os estímulos (9,1% das 
provas), caso em que d�ca e estímulos eram apresentados 
entre as pos�ções �nd�cadas, com nenhuma pos�ção em co-
mum, mas à mesma d�stânc�a do ponto de fixação. A d�ca 
poder�a ser �nvál�da (9,1% das provas), caso em que poder�a 
ser apresentada numa configuração pequena e os estímulos 
numa configuração grande, ou v�ce-versa. F�nalmente, em 
9,1% das provas, na s�tuação sem d�ca, um ún�co ponto fo� 
apresentado sobre o ponto de fixação no momento em que a 
d�ca dever�a ser apresentada. 

Cada prova começou com a apresentação do ponto de fi-
xação no centro da tela por um segundo, segu�do pela apre-
sentação da d�ca por 96ms. Os estímulos relevantes para a 
tarefa de busca eram apresentados depo�s de um �ntervalo 
d�ca-estímulo (IDE) de 163 ou 277ms e permanec�am na 
tela até que o part�c�pante respondesse, por um tempo má-
x�mo de 2 segundos. 

Em cada sessão, as o�to configurações (quatro pequenas 
e quatro grandes), a pos�ção do alvo em cada configuração, 
a or�entação do alvo (esquerda, d�re�ta), e a val�dade da d�ca 
(vál�da, vál�da para área, �nvál�da e sem d�ca) var�aram ale-
ator�amente de prova para prova. Em cada sessão foram re-
al�zadas 25 provas-tre�no, que não foram anal�sadas, e 704 
provas-teste, 512 com d�ca vál�da, 64 com d�ca vál�da para 
a área, 64 com d�ca �nvál�da e 64 sem d�ca. As provas-teste 
foram d�v�d�das em do�s blocos, cada um ded�cado a um 
IDE. Dessa forma, o del�neamento exper�mental envolveu 
med�das repet�das em três fatores exper�menta�s: a val�dade 
da d�ca, o tamanho da área da configuração e o IDE.

Resultados e Discussão

O tempo de reação méd�o (TR) fo� anal�sado por me�o 
de uma anál�se de var�ânc�a para med�das repet�das em três 
fatores: val�dade da d�ca (local vál�da, vál�da para área, �n-
vál�da, sem d�ca), IDE (�ntervalo d�ca-estímulo de 163 ms, 
277ms) e tamanho da área da configuração (grande, pe-
quena). Um resumo dos TRs é apresentado na F�gura 2. A 
val�dade da d�ca afetou o TR de forma s�gn�ficat�va (F(3, 
24)=8,31; p=0,001). O teste de Newman-Keuls (p<0,05) 
mostrou que a d�ca vál�da para local e a d�ca vál�da para 
área t�veram um efe�to benéfico no desempenho (619 e 
636ms, respect�vamente) quando comparadas com a s�tu-
ação sem d�ca (654ms), enquanto que o custo assoc�ado 
à d�ca �nvál�da para área (659ms) não fo� s�gn�ficat�vo. O 
efe�to pr�nc�pal do tamanho da área da configuração não 
fo� s�gn�ficat�vo (p = 0,09), no entanto este fator �nterage 
com a val�dade da d�ca (F(3, 24)=4,00; p=0,019). A �nfor-
mação vál�da para área benefic�ou os estímulos apresenta-

Figura 1. Exemplo de d�cas (esquerda) e estímulos (d�re�ta) ut�l�zados no 
Exper�mento 1. a) D�ca vál�da para local, apresentada na área menor (d�stânc�a 
méd�a de 2,3º do ponto de fixação) e. b) D�ca vál�da para área, apresentada 
na área ma�or (a d�stânc�a méd�a de 3,9º do ponto de fixação).
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dos na configuração grande (642ms) em relação àqueles 
apresentados nas provas sem d�ca (666ms) ou em rela-
ção àqueles apresentados em provas com d�cas �nvál�das 
(686ms), ou seja, neste caso houve um custo s�gn�ficat�vo 
quando os estímulos foram apresentados numa configu-
ração ma�or do que a configuração da d�ca. Nas provas 
real�zadas na área menor, apenas os estímulos preced�dos 
de d�cas vál�das (603ms) foram benefic�ados em relação 
aos estímulos que se segu�ram às d�cas vál�das para área 
(629ms), d�cas �nvál�das (631ms) e em relação a aqueles 
que foram apresentados sem d�cas (642ms), e neste caso 
não houve nenhum custo s�gn�ficat�vo quando os estímu-
los foram apresentados numa configuração menor do que 
aquela �nd�cada. 

De mane�ra geral o desempenho é melhor (627ms) 
quando o IDE é longo do que quando é curto (663ms) 
(F(1, 8)=13,01, p=0,007). Além d�sso o IDE afeta a �nte-
ração entre a val�dade da d�ca e o tamanho da configuração 
(F(3, 24)=5,58, p=0,005). A �nteração entre estes fatores 
mostra que o efe�to da val�dade da d�ca fo� ma�or para o 
�ntervalo ma�s curto. No �ntervalo de 163ms, a d�ca �n-
vál�da para área causou um custo s�gn�ficat�vo quando a 
configuração dos estímulos era ma�or do que a configura-
ção da d�ca, e teve um efe�to benéfico pequeno, marg�nal, 
quando a configuração dos estímulos-teste era menor do 
que a configuração da d�ca. No �ntervalo ma�s longo, estes 
efe�tos foram s�m�lares, mas não foram estat�st�camente 
s�gn�ficat�vos. 

A porcentagem de erros comet�dos em cada tratamento 
fo� submet�da à mesma anál�se que o TR. Ex�ste apenas 
uma tendênc�a a serem comet�dos ma�s erros nas provas 
com �ntervalo d�ca-estímulo curto (6,2%) do que nas pro-
vas com �ntervalos longos (3,4%) (p=0,06). Nenhum outro 
fator ou �nteração teve efe�tos s�gn�ficat�vos sobre a taxa 
de erros.

A d�ca local vál�da e a d�ca vál�da para área t�veram 
efe�tos benéficos sobre o desempenho. Uma tendênc�a de 
ganho ma�s nít�da ocorreu para a d�ca local vál�da compa-
rado àquele obt�do com a d�ca vál�da para área. A �nforma-

ção sobre a área onde os estímulos-teste ser�am apresen-
tados também fo� �mportante para o desempenho. Os es-
tímulos apresentados nas pos�ções �ntermed�ár�as àquelas 
�nd�cadas também são benefic�ados, suger�ndo que a d�ca, 
além da �nformação sobre a local�zação específica, tem um 
efe�to global que poder�a ser ma�s fac�lmente expl�cado 
por um modelo de foco atent�vo ún�co de tamanho flexível 
do que pela ex�stênc�a de focos atenc�ona�s múlt�plos, ou 
do que pela proposta de um foco ún�co que se desloca com 
base na �nformação proporc�onada pela �ndexação das po-
s�ções �nd�cadas.

Este efe�to global também é suger�do nas provas em que 
os estímulos são apresentados numa área d�ferente do que 
a �nd�cada. Neste caso, dependendo do IDE, a d�ca �nvál�da 
para área causa tanto um custo como um benefíc�o, depen-
dendo da d�ferença entre o tamanho da área �nd�cada e da 
área coberta pela configuração de estímulos teste. Há um 
custo se os estímulos teste forem apresentados em uma con-
figuração ma�or do que aquela �nd�cada, e há um benefíc�o 
se os estímulos teste forem apresentados em uma configura-
ção que seja menor do que aquela �nd�cada. Estes resultados 
sugerem que o tamanho do foco atent�vo deve ser escalona-
do até a área a ser anal�sada apenas se o foco for menor do 
que a área onde os estímulos da tarefa de busca aparecem. 
Se o foco atent�vo já for ma�or do que a área relevante, não 
haverá necess�dade de focal�zar a área menor. 

ExPERIMENTO 2

Ao contrár�o do Exper�mento 1, no qual as d�cas eram 
apresentadas num campo v�sual vaz�o, neste exper�mento 
as d�cas foram apresentadas de mane�ra gradual num cam-
po v�sual preench�do por marcadores de pos�ção, pequenos 
quadrados com quatro caselas �nternas, formados pela so-
brepos�ção de quatro Ts. Através da ret�rada de segmentos 
específicos, os marcadores eram transformados em estímu-
los relevantes ou estímulos de fundo. Vár�os estudos têm 
mostrado que a captura da atenção é menos efic�ente quan-
do os estímulos são apresentados desta mane�ra (Yant�s & 
Jon�des, 1984). A apresentação gradual dos estímulos fo� 
ut�l�zada neste estudo para m�n�m�zar o processo de at�va-
ção sensor�al que a apresentação abrupta de d�stratores e 
estímulos apresentados em pos�ções �ntermed�ár�as àquelas 
�nd�cadas poder�a causar. Desta forma, espera-se um au-
mento da at�vação nos loca�s �nd�cados, acompanhado de 
um ganho ma�or para estímulos apresentados nessas pos�-
ções, em comparação com estímulos apresentados em pos�-
ções �ntermed�ár�as.

Além dessa mudança na forma de apresentação dos estí-
mulos, procuramos explorar as d�ferenças no processamen-
to da �nformação local e global sobre o desempenho da ta-
refa de busca. Com esse objet�vo, provas com d�cas vál�das 
para loca�s e d�cas vál�das para área foram apresentadas em 
blocos separados. Dessa forma pudemos aval�ar o efe�to da 
�nformação sobre os loca�s em que ser�am apresentados os 
estímulos, com a �nformação ma�s global sobre a área na 
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Figura 2. Exper�mento 1:. TRs méd�os (e erro padrão da méd�a) 
em função do tamanho da área na qual foram apresentados os 
estímulos da tarefa de busca nas cond�ções com D�ca Vál�da, 
D�ca Vál�da para Área, D�ca Invál�da e Sem D�ca. 
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qual ser�am apresentados os estímulos. O bloco de provas 
com d�ca local tem as mesmas característ�cas bás�cas das 
provas com d�ca vál�da e d�ca vál�da para área do exper�-
mento anter�or. Neste bloco foram apresentadas provas em 
que o part�c�pante era �nformado sobre a local�zação exata 
na qual ser�am apresentados os estímulos (d�ca local vál�da) 
e provas nas qua�s os estímulos eram apresentados entre as 
pos�ções �nd�cadas, mas à mesma d�stânc�a do ponto de fi-
xação (d�cas vál�das para área).

Em um segundo bloco, com d�ca múlt�pla para área, 
foram repl�cadas as provas com d�ca vál�da para área e 
provas com d�cas �nvál�das do exper�mento anter�or. Nes-
te bloco de provas, a d�ca vál�da para área �nformava aos 
suje�tos apenas a área, mas não a pos�ção exata em que 
os estímulos relevantes ser�am apresentados. Embora pro-
porc�onada pelos mesmos estímulos, a �nformação neste 
bloco de provas fo� cons�derada como global, uma vez que 
os estímulos da tarefa de busca eram apresentados entre os 
loca�s �nd�cados (d�ca vál�da para área) ou na área d�feren-
te daquela �nd�cada (d�ca �nvál�da). Num terce�ro bloco de 
provas, uma d�ca global ún�ca �nformava aos part�c�pantes 
apenas a área na qual ser�am apresentados os estímulos 
e, como nos outros blocos, esta �nformação poder�a ser 
vál�da ou não.

De acordo com um modelo atent�vo de foco ún�co com 
tamanho flexível, d�cas loca�s, que �nformem com prec�-
são as pos�ções nas qua�s os estímulos relevantes serão 
apresentados, devem proporc�onar um ganho no desempe-
nho, tanto nas provas com d�cas vál�das, como nas provas 
com d�cas vál�das para área, nas qua�s os estímulos são 
apresentados em pos�ções �ntermed�ár�as àquelas �nd�ca-
das. De acordo com o mesmo modelo, uma d�ca global 
(múlt�pla ou ún�ca), que �nforme apenas a reg�ão na qual 
serão apresentados os estímulos, também deve propor-
c�onar um ganho equ�valente no desempenho, tanto nas 
provas com d�cas vál�das como nas provas �nvál�das nas 
qua�s os estímulos são apresentados no �nter�or da reg�ão 
�nd�cada. Nas provas �nvál�das nas qua�s a área coberta 
pela d�ca for menor do que a área coberta pelos estímulos 
relevantes dever�a ocorrer um custo assoc�ado à expansão 
do foco atent�vo. 

Os resultados do Exper�mento 1 e resultados parc�a�s 
apresentados no exper�mento 2A suger�ram que os efe�tos 
da val�dade da d�ca poder�am ser ma�s acentuados com 
IDEs ma�s curtos. Dessa forma os IDEs foram reduz�dos 
no exper�mento 2B. 

Método

Participantes

Tomaram parte deste estudo 21 part�c�pantes e do�s 
dos autores (CG e MC). Um grupo com 14 part�c�pan-
tes, �nclu�ndo os do�s autores, real�zou o exper�mento 2A 
e um grupo com nove part�c�pantes d�ferentes real�zou o 
exper�mento 2B. Os part�c�pantes receberam uma pequena 
retr�bu�ção (R$ 5,00) para part�c�par de uma sessão exper�-

mental com duração de aprox�madamente 40 m�nutos. 

Materiais

O mesmo equ�pamento e os estímulos da tarefa de busca 
usados no exper�mento anter�or foram ut�l�zados neste ex-
per�mento. Sessenta e quatro quadrados com 0,7º x 0,7º so-
brepostos a um s�nal de soma foram ut�l�zados como mar-
cadores de pos�ção. Estes estímulos foram organ�zados em 
quatro círculos concêntr�cos com ra�os de 2º, 4º, 5,5º e 7,5º 
em torno do ponto de fixação. Os estímulos relevantes para 
a tarefa de busca e a d�ca eram defin�dos pela remoção de 
segmentos ou pelo preench�mento dos espaços vaz�os de 
cada marcador. Foram ut�l�zados três t�pos de d�cas: local, 
global ún�ca e global múlt�pla. As d�cas local e global múlt�-
pla foram dadas através de quatro quadrados pretos, a d�ca 
global ún�ca fo� defin�da por um círculo c�nza (37,30 cd/m2) 
com ra�o de 2,5º ou 6,25º (F�gura 3). 

Procedimento

Os exper�mentos 2A e 2B ut�l�zam o mesmo proced�-
mento, exceto pelos �ntervalos entre d�ca e estímulos. Ass�m 
como no exper�mento anter�or, o part�c�pante real�zava uma 
tarefa de busca v�sual cujos estímulos eram apresentados en-
tre elementos de fundo. Nas provas com d�ca vál�da, 60% 
das provas, o suje�to era �nformado sobre as pos�ções exatas 
(d�ca local), ou da área na qual ser�am apresentados os estí-
mulos relevantes para a tarefa de busca (d�ca global múlt�-
pla e global ún�ca). Em 20% das provas, os estímulos eram 
apresentados entre as pos�ções �nd�cadas (d�ca local vál�da 
para área), ou num círculo d�ferente daquele �nd�cado (glo-
bal múlt�pla �nvál�da e global ún�ca �nvál�da). Nas provas 
sem d�ca, 20% das provas, um quadrado preto, com 0,7º de 
lado, era apresentado no centro da tela no momento em que 

Figura 3. Exemplos de d�cas e estímulos ut�l�zados no Exper�mento 2. O 
exemplo de configuração de d�ca local para pos�ção em 3a fo� ut�l�zado 
com d�ca vál�da para estímulos apresentados em 3e (mesmas pos�ções), e 
vál�das apenas para a área para os estímulos apresentados em 3d (mesma 
área). A d�ca global apresentada em 3b é uma d�ca vál�da para estímulos 
como os apresentados em áreas pequenas (3d e 3e) e �nvál�da para estímulos 
apresentados em áreas ma�ores, tal como 3f. A d�ca 3c, é uma d�ca local 
para área, é vál�da para estímulos apresentados na mesma área, como 3e, e 
�nvál�da para estímulos como 3f. Esta d�ca aponta apenas a área na qual serão 
apresentados os estímulos, mas não sua pos�ção exata. Dessa forma, a d�ca 
em 3c jama�s ser�a segu�da por uma configuração de estímulos em 3d.
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dever�am ser apresentadas as d�cas. 
Cada prova t�nha �níc�o com a apresentação do ponto de 

fixação, que permanec�a no centro da tela até o final da pro-
va. Depo�s de 500ms , 64 estímulos marcadores de pos�ção 
eram apresentados por 500ms. A d�ca era então apresentada, 
por 120ms, sobreposta aos marcadores, nos loca�s onde po-
der�am ser apresentados os estímulos relevantes. Depo�s da 
apresentação da d�ca, os marcadores de pos�ção permanec�am 
na tela por um �ntervalo de tempo var�ável (IDE de 170, 270 e 
400ms no Exper�mento 2A, ou 50, 100, 150, no Exper�mento 
2B), e então eram subst�tuídos pelos estímulos relevantes e 
por 60 estímulos em forma de cruz. Estes estímulos permane-
c�am na tela por 120ms. Após a apresentação dos estímulos, 
a tela permanec�a em branco por um tempo l�m�te de 1850ms 
para que o part�c�pante desse a resposta. As respostas corretas 
foram s�nal�zadas pelo ponto de fixação apresentado em azul. 
O ponto de fixação apresentado em vermelho fo� ut�l�zado 
para s�nal�zar respostas �ncorretas. 

O mesmo del�neamento exper�mental fo� usado nos do�s 
exper�mentos (2A e B) com a ún�ca exceção do IDE que fo� 
de 170, 270 e 400ms no exper�mento 2A e 50, 100 e 150ms 
no Exper�mento 2B. Três outros fatores exper�menta�s foram 
man�pulados �ntra-suje�tos: t�po de d�ca (local, global múlt�-
pla e global ún�ca), val�dade da d�ca (vál�da, �nvál�da e sem 
d�ca) e o tamanho das áreas nas qua�s foram apresentados os 
estímulos relevantes (ra�os de 2 e 5,5 graus de ângulo v�sual). 
Os t�pos de d�cas foram man�pulados entre blocos de provas. 
Cada bloco teve �níc�o com a apresentação de 25 provas-tre�-
no, que não foram levadas em cons�deração na anál�se dos re-
sultados. Em cada exper�mento os se�s tratamentos resultan-
tes das comb�nações entre o tamanho do círculo e a val�dade 
da d�ca foram apresentados 64 vezes em três blocos, cada um 
com 384 provas. A ordem pela qual os part�c�pantes passa-
ram pelos d�ferentes t�pos de d�cas (blocos) fo� aleatór�a.

Resultados e Discussão

In�c�almente os TRs das respostas corretas foram anal�sa-
dos cons�derando os do�s grupos e as med�das repet�das nos 
fatores man�pulados �ntra-suje�tos. Está anál�se mostrou que 
as d�ferenças encontradas entre os TRs dos do�s grupos não 
são s�gn�ficat�vas (F(1, 21)=1,5 p=0,230), que o efe�to pr�n-
c�pal do IDE é marg�nal (F(2, 42)=3,11 p=0,060), e que estes 
fatores também não estabelecem �nteração s�gn�ficat�va entre 
s� (F(2, 42)=1,14 p=0,330). Os TRs méd�os foram então re-
agrupados e submet�dos a uma nova anál�se que levou em 
conta apenas o tamanho da área na qual foram apresentados 
os estímulos (grande, pequena), o t�po de d�ca (local, global 
múlt�pla e local ún�ca) e a val�dade da d�ca (vál�da, �nvál�da e 
sem d�ca). Um resumo dos TRs agrupados segundo esses fa-
tores é apresentado na F�gura 4. A anál�se de var�ânc�a mostra 
que o desempenho na tarefa de busca é melhor quando os estí-
mulos são apresentados na área menor (578ms) do que quan-
do apresentados na área ma�or (651ms) (F(1, 22)=131,89, 
p<0,001). O desempenho na tarefa de busca também é de-
term�nado pela val�dade da d�ca (F(2, 44)=66,39, p<0,001). 
O teste de Newman-Keuls (p<0,05) perm�te afirmar que o 

desempenho é melhor nas provas com d�ca vál�da (596ms) do 
que nas provas sem d�ca (617ms), e é melhor nas provas sem 
d�cas do que nas provas com d�ca �nvál�da (630ms). 

Como se pode observar na F�gura 4 o efe�to da val�dade 
depende do t�po de d�ca e do tamanho da área coberta pelos 
estímulos (F(4, 88)=7,681, p<0,001). O teste de Newman-
Keuls (p<0,05) nos perm�te afirmar que nas provas com 
d�ca local apresentada na área pequena ex�ste um ganho no 
desempenho nas provas com d�cas vál�das (551ms) e um 
custo nas provas com d�cas vál�das para área (592ms) em 
relação às provas sem d�ca (572ms). Quando os estímulos 
são apresentados na área grande, tanto as provas com d�cas 
val�das (580ms) como as provas com d�cas vál�das para área 
(652ms) apresentam ganhos s�gn�ficantes em relação às pro-
vas sem d�ca (670ms). 

Comparando os resultados obt�dos nesta cond�ção expe-
r�mental com aqueles obt�dos em tratamentos equ�valentes 
do exper�mento anter�or, podemos observar neste exper�-
mento um aumento na d�ferença entre os TRs obt�dos com 
estímulos apresentados nas pos�ções �nd�cadas e estímulos 
apresentados em pos�ções �ntermed�ár�as. No Exper�mento 
1, a d�ferença entre os TRs obt�dos nas provas com d�cas vá-
l�das e vál�das para área fo� de 7ms, no Exper�mento 2 essa 
d�ferença fo� de 72ms. Nas provas com estímulos apresen-
tados na área menor, essas d�ferenças foram de 26 e 41 ms, 
respect�vamente. Ou seja, a apresentação gradual acentuou 
a d�ferença entre o tempo de processamento de estímulos 
apresentados em loca�s �nd�cados e nas pos�ções �ntermed�á-
r�as. Este resultado pode ser expl�cado tanto por um modelo 
de focos atenc�ona�s múlt�plos, como por um modelo de foco 
ún�co gu�ado pela at�vação sensor�al presente nas d�ferentes 
pos�ções espac�a�s, mas é �ncompatível com um modelo de 
foco ún�co de tamanho flexível, tal como o do zum da lente 
(Er�ksen & Yeh, 1985; Er�ksen & St. James, 1986).

Nas provas com d�ca global múlt�pla apresentada na 
área pequena ex�ste apenas um custo nas provas com d�cas 
�nvál�das (597ms) em relação às provas sem d�ca (575ms), 
mas as provas com d�cas vál�das para área (587ms) não 
apresentam ganho. O mesmo acontece quando os estímulos 
são apresentados na área ma�or; nas provas com d�cas �nvá-
l�das (691ms), o custo é s�gn�ficante em relação às provas 
sem d�ca (652ms), mas não ex�ste ganho nas provas com 
d�cas vál�das (652ms). Nas provas com d�ca global o de-
sempenho não var�a em função da val�dade da d�ca quando 
os estímulos são apresentados na área menor, mas ex�ste um 
ganho s�gn�ficante nas provas com d�cas vál�das (634ms) 
em relação às provas sem d�ca (659ms) quando os estímulos 
são apresentados na área ma�or. 

A anál�se da taxa de respostas �ncorretas (em torno de 5% 
do total) repl�ca as característ�cas bás�cas da anál�se do TR e 
não será apresentada em detalhes. O coefic�ente de correla-
ção entre a taxa de respostas �ncorretas e o TR é �gual a 0,60, 
ass�m podemos descartar a ex�stênc�a de um confl�to entre 
rap�dez e prec�são em nossos resultados. 

De acordo com um modelo de foco ún�co, que cobr�r�a toda 
a área �nd�cada, e não apenas pos�ções específicas, a �nforma-
ção proporc�onada pela d�ca local dever�a ter proporc�onado 
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ganho tanto nas provas com d�cas vál�das como nas provas 
com d�cas vál�das para área. Isto acontece quando os estí-
mulos são apresentados na área ma�or, mas não quando são 
apresentados na área menor. Neste caso ex�ste um ganho as-
soc�ado à correta local�zação dos estímulos nas d�cas vál�das, 
mas ex�ste custo nas provas vál�das apenas para área, quando 
os estímulos são apresentados entre as pos�ções �nd�cadas. 
Ou seja, o modelo de foco atent�vo ún�co parece ter certa va-
l�dade para áreas grandes, mas não para áreas pequenas. A 
ausênc�a de ganho na s�tuação em que os estímulos são apre-
sentados em uma área pequena entre as pos�ções �nd�cadas 
(d�cas vál�das para área), assemelha-se aos resultados obt�dos 
por Kramer e Hahn (1995). Os estímulos apresentados entre 
as pos�ções �nd�cadas, têm seu tempo de processamento au-
mentado, suger�ndo que os loca�s �nd�cados receberam ma�s 
recursos atenc�ona�s, tal como se poder�a supor com base 
num modelo de foco atenc�onal múlt�plo. Uma vez que nes-
te exper�mento os estímulos foram apresentados de mane�ra 
gradual, a at�vação sensor�al, desencadeada pelo aparec�men-
to abrupto dos estímulos, não parece oferecer a expl�cação 
ma�s adequada para os resultados.

Discussão Geral

Neste estudo aval�amos as característ�cas do foco da aten-
ção v�sual ut�l�zando o parad�gma de d�cas múlt�plas em uma 
tarefa de busca v�sual. Nossos resultados sugerem que as ca-
racteríst�cas do foco atent�vo var�am em função do t�po de 
d�ca e do tamanho da área coberta pelos estímulos. Quando 
os estímulos são apresentados na área ma�or, a �nformação 
proporc�onada pela d�ca local contr�bu� para um ganho no de-
sempenho, mesmo quando os estímulos são apresentados em 
pos�ções �ntermed�ár�as, mas neste caso o ganho é menor do 
que aquele obt�do com provas vál�das. Este resultado não é 
compatível com um modelo de foco ún�co, que prevê ganhos 
de mesma magn�tude tanto quando os estímulos são apre-
sentados nas pos�ções �nd�cadas como quando são apresen-
tados nas pos�ções �ntermed�ár�as. Quando os estímulos são 
apresentados na área menor, ex�ste um cuzd�ca vál�da para 
área nos exper�mentos 1 e 2). Este resultado também perm�te 
argumentar contra o modelo de foco ún�co e sugere que um 
modelo baseado em um processo de at�vação sensor�al ou ba-
seado em focos múlt�plos ser�a ma�s adequado. 

Vár�os estudos têm mostrado que o foco atent�vo se 
“ajusta” ao tamanho da área defin�da pela d�ca (Cast�ello & 
Um�ltà, 1990; Er�ksen & St. James, 1986; Er�ksen & Yeh, 
1985; Turatto& cols., 2000), também ex�stem ev�dênc�as de 
que mudanças na escala espac�al da atenção, �ntroduz�das por 
mudanças no tamanho da área �nd�cada, modulam a at�v�dade 
neural em áreas pr�már�as do córtex v�sual (Luo, Greenwood 
& Parasuraman, 2001). Neste estudo também encontramos 
um custo nas provas em que a d�ca �nforma �ncorretamente a 
área na qual os estímulos serão apresentados (d�ca �nvál�da). 
No Exper�mento 1, esse custo é s�gn�ficante quando os estí-
mulos são apresentados na área ma�or, suger�ndo que o custo 
estar�a assoc�ado à abertura do foco, mas não à sua contração 
(estímulos apresentados na área menor). Este resultado po-
der�a ser esperado com base num modelo de zum. Mas, no 
Exper�mento 2, ex�ste um custo tanto para a abertura como 
para o fechamento do foco, contrar�ando esse modelo. 

Embora as d�cas loca�s possam ter um efe�to global, por 
exemplo, nas provas em que os estímulos são apresentados 
entre as pos�ções �nd�cadas, esse efe�to é d�ferente daquele 
obt�do nas provas com d�cas globa�s. Nestas provas não ex�s-
te ganho quando a d�ca é vál�da, mas ex�ste custo quando 
é �nvál�da. Este custo parece estar assoc�ado à mudança no 
tamanho do foco atent�vo. O fato de ocorrer um custo tanto 
nas provas em que as d�cas �nformam uma área menor do que 
aquela na qual serão apresentados os estímulos, como quan-
do �nd�cam uma área ma�or sugere um possível mecan�smo 
de focal�zação da atenção, equ�valente ao efe�to do tamanho 
da d�ca (Er�ksen & St. James, 1986; Er�ksen & Yeh, 1985). 
Mas, o fato de não termos obt�do um efe�to fac�l�tador para 
estas d�cas globa�s sugere que o ganho no desempenho 
está assoc�ado à �nformação sobre o local em que serão 
apresentados os estímulos e não em �nformações ma�s ge-
ra�s sobre a área.

A forma de apresentação dos estímulos, abrupta no Expe-

Figura 4. TRs méd�os (e erro padrão da méd�a) nas cond�ções com d�ca 
Local, Global múlt�pla e Global ún�ca em função da área na qual foram 
apresentados estímulos e da val�dade da d�ca.

Nas provas com as d�cas globa�s �nvál�das, múlt�pla e 
ún�ca, ex�ste um custo assoc�ado à mudança no tamanho da 
área coberta pelas d�cas e pelos estímulos, mas não ex�ste 
ganho nas provas em que a área é �nformada corretamente 
pela d�ca vál�da. Estes resultados sugerem que o tamanho do 
foco atent�vo deve ser reajustado ao tamanho da área na qual 
são apresentados os estímulos nas provas com d�cas �nvál�-
das, o que estar�a de acordo com um modelo de foco ún�co 
de tamanho flexível (Cast�ello & Um�ltà, 1990; Er�ksen & St. 
James, 1986; Er�ksen & Yeh, 1985). No entanto, a ausênc�a 
de ganho nas provas com d�cas vál�das mostra que esta ex-
pl�cação não é completamente adequada aos resultados deste 
exper�mento, pr�nc�palmente quando se observa que ex�ste 
ganho nas cond�ções equ�valentes com d�ca vál�da para área, 
tanto no Exper�mento 1 como nas provas com d�ca local des-
te segundo exper�mento. Estas d�ferenças entre o efe�to das 
d�cas obt�das nos do�s exper�mentos sugerem que o empre-
go da atenção depende não só das característ�cas fís�cas dos 
estímulos apresentados numa prova específica, mas também 
das característ�cas do contexto exper�mental em que estes es-
tímulos são apresentados.
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r�mento 1 e gradual no Exper�mento 2, não afetou qual�tat�-
vamente os resultados, mas aumentou a magn�tude dos ga-
nhos assoc�ados às d�cas vál�das no segundo exper�mento. 
Enquanto que no Exper�mento 1, a d�ferença entre o TR das 
provas vál�das e vál�das para área fo� de 21ms para a área 
pequena e de 7ms para a área grande, o ganho no exper�-
mento 2 fo� de 41 e 71ms, respect�vamente. Ou seja, a apre-
sentação gradual das d�cas e estímulos, que teor�camente 
d�m�nu�u a at�vação sensor�al atr�buível ao aparec�mento 
abrupto, fac�l�tou a detecção do alvo nos pontos �nd�cados. 
O fato do ganho obt�do com as provas vál�das no segundo 
exper�mento não ser afetado pelos IDEs ut�l�zados sugere 
que a contr�bu�ção da at�vação sensor�al pode ter s�do subs-
t�tuída pela or�entação voluntár�a do foco atenc�onal para as 
pos�ções �nd�cadas.

De mane�ra geral, o modelo de focos múlt�plos e o modelo 
de at�vação sensor�al são os que melhor expl�cam nossos re-
sultados. Mas, mesmo esses modelos prec�sar�am ser rev�stos 
para dar conta da �nteração entre val�dade da d�ca e tamanho 
da área �nd�cada. Po�s, se podem expl�car o custo assoc�ado 
na detecção dos estímulos apresentados entre os loca�s �nd�ca-
dos nas áreas pequenas dos exper�mentos 1 e 2, não dão conta 
do ganho encontrado quando os estímulos são apresentados 
na área ma�or. Recentemente, Müller e Kle�nschm�dt (2004) 
apresentaram ev�dênc�as fis�ológ�cas de �n�b�ção ao redor de 
local�zações atend�das ao mostrar que a at�v�dade neural em 
áreas v�sua�s per�fér�cas, v�z�nhas às áreas atend�das, mostra-
va uma supressão de at�v�dade. E, que áreas ma�s d�stantes 
voltavam a apresentar um aumento de at�vação. Ma�s recen-
temente, Müller, Mollenhauer, Rösler e Kle�nschm�dt (2005) 
apresentaram ev�dênc�as comportamenta�s de que a at�vação 
atenc�onal segue o mesmo perfil da d�str�bu�ção do chapéu 
mex�cano. Se cons�derarmos que a atenção em cada um dos 
focos múlt�plos obedece à d�str�bu�ção do chapéu mex�ca-
no, poderemos expl�car o custo assoc�ado às provas loca�s 
vál�das na área pequena e o ganho nas áreas grandes, como 
função da d�stânc�a entre do�s focos atenc�ona�s. Se nas áre-
as pequenas, um estímulo apresentado entre duas pos�ções 
�nd�cadas está local�zado nas áreas de �n�b�ção de um ou de 
ambos os focos atent�vos, poderemos supor que esse estí-
mulo ser�a �n�b�do. Nas provas real�zadas nas áreas grandes, 
um estímulo apresentado entre as pos�ções �nd�cadas estar�a 
local�zado a d�stânc�as ma�ores dos pontos �nd�cados, poss�-
velmente em uma área de at�vação per�fér�ca. Esse estímulo 
não ser�a �n�b�do, mas receber�a uma at�vação menor do que 
os estímulos apresentados nos loca�s �nd�cados, levando ao 
pequeno ganho observado nas provas vál�das para área com 
os estímulos apresentados na área ma�or. Estas supos�ções 
estão sendo �nvest�gadas.
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