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RESUMO 

O presente projeto apresenta três conjuntos de experimentos que se propuseram a 

avaliar correlatos neurais ainda pouco conhecidos de processos perceptuais básicos 

de organização perceptual e avaliar também efeitos do processamento visual básico 

no desempenho na avaliação neuropsicológica. Avaliamos ainda o potencial de uma 

tarefa clássica de discriminação visual (uma medida mais limpa, associada a menos 

critérios de exclusão que aquelas disponíveis comercialmente) como medida de 

processamento visual para a clínica neuropsicológica.  

 

1. Introdução 

 A visão tem um papel estruturante e fundamental para a cognição humana 

(Neisser, 1967). Apesar do aparente consenso acerca da relevância da percepção 

visual na cognição, é possível encontrar ainda lacunas notáveis na pesquisa 

contemporânea e é fácil argumentar como a visão pode ser negligenciada na 

avaliação neuropsicológica recente. Nesta seção desenvolveremos este argumente 

em mais detalhes e iremos apresentar algumas possíveis contribuições chave para 

este campo que podem ser alcançadas com as propostas do presente projeto.   

 Aqui, propomos três conjuntos de experimentos que focam em aspectos 

complementares e cruciais da pesquisa em neuropsicologia e percepção visual 

contemporânea e que possuem um potencial translacional, ou seja, os resultados 

futuros poderão contribuir para o nosso entendimento dos processos de organização 

perceptual, o refinamento de métodos de avaliação neuropsicológica e para futuras 

iniciativas de reabilitação visual. 

 

1.1 Gestalt e relações "Partes" e "Todo" na organização perceptual 

Falar em percepção visual é falar em um processo hierárquico. É possível 

resumir esta organização hierárquica em três níveis: (i) o nível baixo, onde diferentes 

grupos de células se organizam em diferentes vias retino-corticais com um 

processamento diferencial para cor, diferentes bandas de freqüência espacial e 

temporal, e diferentes níveis de luminância culminando em células especializadas para 

estes fins e detectoras de linhas e bordas; (ii) um nível médio de processamento, onde 

há a integração das informações mais elementares dos estímulos em áreas 

especializadas para a detecção de movimentos, relações espaciais entre elementos, 



formas específicas, etc.; e (iii) um nível alto, onde há uma especialização para 

reconhecimento de estímulos complexos específicos (como faces, por exemplo).  

No ano de 2012, o artigo de Max Wertheimer (1912) sobre o fenômeno phi 

(percepção de movimento sem que haja movimento do objeto) completou 100 anos. 

Esta publicação é tida por muitos como o marco de fundação da Gestalt como escola 

de pensamento. Ao longo destes 100 anos a psicologia da Gestalt se desenvolveu 

como um movimento relevante a ponto de figurar em quase todos os manuais de 

psicologia geral e algumas de suas idéias se tornaram cruciais para a nossa 

compreensão de processos perceptuais. Por outro lado, a maior parte dos 

desenvolvimentos teóricos e práticos nessa área foram feitos por seus fundadores até 

meados do Século XX e os princípios da Gestalt parecem ter sido mantidos longe do 

foco da neurociência visual por muitas décadas. A dificuldade dos fundadores da 

Gestalt em discutir os mecanismos subjacentes aos fenômenos apresentados e a 

ênfase da área em demonstrações qualitativas de ilusões visuais (sem medidas 

psicofísicas mais detalhadas) parecem ter sido determinantes para tal.  

Atualmente este cenário está mudando e muitos trabalhos vêm utilizando 

técnicas de neuroimagem, EEG e estimulação cerebral não-invasiva, além de testes 

comportamentais e estímulos mais precisos que os que estavam disponíveis para os 

fundadores da Gestalt (e.g.: Wokke et al. 2013, Sehatpour et al. 2006, Nikolaev et al. 

2008). Mas é crucial mencionar que muitas destas questões ainda se mantêm pouco 

estudadas com os métodos das neurociências contemporâneas e muitas das relações 

entre vários níveis hierárquicos no sistema visual ainda estão significativamente 

inexploradas (Wagemans et al. 2012a).   

 Um exemplo particularmente notável é o do Configural Superiority Effect (CSE, 

Figura 1), primeiramente descrito por Pomerantz et al. (1977). O CSE é um fenômeno 

onde estímulos complexos são mais prontamente e precisamente processados que 

quaisquer das partes que os constituem (i.e. elementos mais elementares sendo 

processados mais lentamente que elementos mais complexos). Diversas variações do 

CSE foram usadas ao longo dos anos com métodos psicofísicos para ilustrar como a 

percepção de um "todo" pode ser processada de forma qualitativamente distinta de 

suas partes constituintes (e.g. Pomerantz & Portillo 2011). Notavelmente, apesar da 

relevância teórica e prática deste fenômeno, ele só foi estudado com métodos de 

neuroimagem pela primeira vez em 2011 (Kubilius et al. 2011). Utilizando a técnica de 

análise de ressonância magnética funcional conhecida como MVPA (Multi Voxel 

Pattern Analysis) este trabalho nos mostrou que estruturas especializadas do córtex 



occipital processam "Todos” de uma maneira distinta da soma de suas partes 

constituintes. Jocosamente, esta pode ser considerada uma das primeiras ilustrações 

concretas de que o córtex visual parece levar em consideração as leis da Gestalt.    

 

 

 

 

 

Figura 1 – O "Configural Superiority Effect" (CSE). Nos exemplos acima vemos que 
"Partes” (linhas simples com orientação diagonal) somados ao mesmo contexto (linhas 
que formam um ângulo reto em formato de “L") de formas diferentes, produzem 
imagens distintas no exemplo da linha superior e inferior. Este é um exemplo de como 
o "todo é diferente da soma das partes”, já que os mesmos elementos geraram todos 
bem distintos. Quando o contexto cria um "Todo" com características de "boa forma" 
ou características que evocam princípios da Gestalt (como "Fechamento" no exemplo 
da linha superior), a discriminação do "Todo" é substancialmente mais rápida que a 
discriminação das partes constituintes naquilo que ficou conhecido como "Configural 
Superiority Effect" (CSE, Pomerantz et al. 1977). Por outro lado, quando o contexto 
cria um "Todo" sem características de "boa forma" ou características que evocam 
princípios da Gestalt (como no exemplo da linha inferior), a discriminação do "Todo" é 
substancialmente mais lenta que a discriminação das partes constituintes naquilo que 
ficou conhecido como "Configural Inferiority Effect". Esta é uma das ilustrações 
experimentais mais notáveis dos princípios da Gestalt, que pode se manter  

 

O fato de que ainda estamos limitados no nosso entendimento de como o 

cérebro integra "partes" em "todos" é sintomático do nosso ainda limitado 

entendimento da percepção visual. Considerando o papel central da percepção visual 

na adaptação humana, novos estudos são indiscutivelmente necessários.   



 

Organização Perceptual 

O termo organização perceptual se refere ao conjunto de processos pelos quais 

a informação visual é estruturada em padrões coerentes como bordas, grupos e 

contornos, e como diferentes elementos das cenas são separados uns dos outros 

(Wertheimer, 1938).  Assim, a definição de organização perceptual engloba os 

principais conceitos da psicologia da Gestalt. Em uma formulação contemporânea, 

Wagemans et al. (2012a) sugerem que existem duas grandes classes de processos 

de organização: agrupamento perceptual e organização figura-fundo. Agrupamento 

perceptual se refere ao processo pelo qual elementos relacionados entre si (por 

proximidade, similaridade, colinearidade, movimento coerente, simetria ou etc.) são 

percebidos como um conjunto (Figura 2.A-C).  Organização figura-fundo se refere ao 

processo de compreender onde termina um elemento e começa outro em uma cena 

visual, geralmente mediada pela idéia de que a borda da imagem delimita a figura e 

não o fundo (Figura 2.D).  

 

 

Figura 2 –Exemplos de agrupamento perceptual. Os pontos equidistantes são 
agrupados apenas como uma linha (A). Em (B), vemos quatro grupos de pontos em 
um exemplo de agrupamento por proximidade. Em (C) vemos dois grupos de pontos 
por agrupamento por similaridade. (D) A bi-estabilidade da figura reflete a organização 
figura-fundo: se a borda é vista como pertencente ao vaso, os rostos viram “fundo”, 
mas quando a borda é percebida como parte do rosto, o vaso vira “fundo”. (E) Neste 
exemplo, identificar o padrão oval de Gabors tem demandas significativas de 
agrupamento por colinearidade e segregação figura-fundo. Em todos os casos a 
segregação figura-fundo está envolvida em identificar quais elementos são relevantes 
e o agrupamento perceptual possibilita a organização figura-fundo em uma interação 
complexa entre estes dois conceitos. 

 

 Neste contexto, fica claro que os processos de agrupamento e organização 

figura-fundo interagem entre si constantemente na percepção visual (Fig 2E). Um dos 



principais desafios da pesquisa na área hoje é identificar que fatores são comuns aos 

processos de agrupamento e figura-fundo, e quais fatores são específicos a cada um 

deles. Para um avanço teórico e prático na compreensão e avaliação da OP, é 

necessária uma comparação sistemática de como diferentes princípios de 

agrupamento processadas pelo cérebro, utilizando tarefas similares. A neurociência 

visual contemporânea oferece informações sobre o processamento de diversos 

estímulos utilizados para medir organização perceptual (matrizes de pontos para medir 

agrupamento por proximidade, formas definidas por movimento para medir 

organização figura-fundo, etc.), porém, geralmente apenas um tipo de estímulo é 

testado em cada trabalho. Assim não é possível compreender até que ponto os 

resultados são representativos de um processo de OP mais geral ou são específicos 

para daquela tarefa (Wagemans et al. 2012a). 

 No presente projeto proporemos algumas possíveis contribuições a este cenário 

que poderão ajudar a esclarecer como o cérebro integra "Partes" em "Todos" e como 

diferentes princípios de agrupamento podem ser processados de maneira distinta pelo 

sistema visual em um conjunto de experimentos com pretensões de pesquisa 

translacional. Este aspecto translacional será discutido na seção a seguir, onde 

apresentaremos algumas questões sobre o papel crítico (e ainda negligenciado na 

nossa opinião) do processamento visual na clínica neuropsicológica.    

 

1.2 Papel da visão na avaliação neuropsicológica 

 O papel da visão (ou percepção visual) na neuropsicologia contemporânea 

merece atenção por ao menos dois motivos: (i) as fortes e complexas relações entre o 

processamento visual e outras funções cognitivas; e (ii) o papel crucial da visão no 

desempenho em testes neuropsicológicos que de alguma forma dependam de 

informação visual. Um artigo recente parece ilustrar a relevância destas questões. 

Ritchie et al. (2014) mediram velocidade de discriminação visual básica e inteligência 

de forma longitudinal em uma grande amostra de idosos saudáveis. Estes autores 

constataram uma correlação significativa entre mudanças no processamento visual e 

mudanças na inteligência com o passar dos anos. Os resultados deste grupo parecem 

ilustrar que processamento visual e os outros aspectos da cognição humana parecem 

andar lado a lado. Neste contexto, pode surgir também a seguinte pergunta. Se 

processamento visual básico e outros aspectos do processamento cognitivo parecem 

estar relacionados, qual é a relação? Há causalidade (i.e. uma alteração na 



discriminação visual pode causar uma alteração cognitiva mais complexa)? E caso 

sim, qual a direção desta causalidade? 

 A relevância desta questão é clara, mas por outro lado, é notável que tal 

questão não tenha um protagonismo na neuropsicologia recente. O argumento pela 

necessidade de um protagonismo desta questão na neuropsicologia contemporânea 

não se justifica apenas pela sua relevância teórica (que apesar de desafiadora, é 

óbvia) mas também pela relevância prática. Afinal, com exceção de alguns 

procedimentos de testagem baseados em desempenho verbal, a infinita maioria dos 

testes neuropsicológicos modernos das mais diversas funções cognitivas se baseia 

em grande medida na discriminação visual (leitura, rastreio, discriminação de 

símbolos, objetos, etc.).  

Apesar disso, é notável que os principais manuais de avaliação 

neuropsicológica mencionam a percepção visual apenas como mais um construto ou 

função a ser medida, chamando a atenção para que devemos estar atentos a um 

potencial papel de alterações significativas na percepção visual como fatores de 

confusão no desempenho em outros testes neuropsicológicos (e.g. Lezak, 2004). 

Argumentaremos aqui que este raciocínio não é satisfatório o suficiente por ao menos 

dois motivos: (i) geralmente os testes clássicos de visão e organização perceptual 

utilizados na clínica neuropsicológica podem eles próprios ser afetados por diversos 

fatores de confusão, e (ii) os testes podem não ser sensíveis o suficiente para a um 

nível de alteração de processamento visual que pudesse vir a afetar o desempenho 

nos outros testes neuropsicológicos. Estes dois argumentos podem ser ilustrados 

pelos achados de dois artigos recentes.  

Em uma investigação realizada pelo nosso grupo (Costa et al. 2015a), 

avaliamos a especificidade das alterações de organização perceptual em pacientes 

que sofriam de traumatismo crânio-encefálico (TCE) pela primeira vez. A literatura do 

TCE se foca principalmente em processos como atenção e funções executivas, sem 

discutir em detalhes possíveis alterações no processamento visual. Utilizamos 

diversas medidas de desempenho visual utilizando uma nova tarefa computadorizada 

em diferentes princípios básicos de agrupamento, diferentes processos de segregação 

figura fundo, diferentes tarefas que envolvem integração de “partes” em “todos” e 

diferentes tarefas de discriminação de formas. Notavelmente, os pacientes que 

sofreram TCE apresentaram desempenho reduzido em todas estas medidas de 

processamento visual, exceto nas tarefas de identificação e nomeação de estímulos 

familiares (Figura 3). Isto sugere que os pacientes eram capazes de identificação e 

nomeação visual, mas falharam em outros aspectos mais elementares da organização 

perceptual. Isso pode significar que ao realizar testes de outras funções cognitivas que 



envolvam estímulos visuais (como por exemplo o Teste de Trilhas, o teste de Stroop, 

Procurar Símbolos do Wais III e etc.) os pacientes podem ter seu desempenho afetado 

por um déficit em organização perceptual (e não somente por aquilo que foi medido no 

teste em princípio, como atenção, memória ou funções executivas).        

 

 
Figura 3 – Resultados extraídos de Costa et al. (2015). Vê-se que o grupo com TCE 
(barras na cor vinho) apresentou acurácia significativamente (p<0.05) reduzida em 
relação ao grupo controle (barras na cor verde) em todos os conjuntos de medidas: 
Agrupamento Perceptual (Perceptual Grouping) Organização Figura-fundo (Figure-
Ground Organization), Discriminação entre Partes e Todos (Parts in Wholes) e 
Discriminação de Formas (Shape Discrimination).     
 

 Outro artigo crucial aqui chama atenção para o papel da acuidade visual (a 

capacidade de discriminar os detalhes finos dos estímulos visuais que é grandemente 

limitada por fatores óticos do olho). Em estudos de psicofísica visual (e.g. Costa et al. 

2012; ) é típico medir a acuidade visual antes de iniciar os experimentos para garantir 

que os participantes têm a capacidade de discriminação visual básica dentro da faixa 

normal (ou seja, 20/20 segundo a tabela de optotipos de Snellen). Este procedimento 

é realizado para garantir que a acuidade visual não será um fator de confusão nas 

medidas realizadas. Neste contexto já é notável que medidas de acuidade visual 

(inclusive por serem simples e intuitivas) não fazem parte do dia-a-dia da 

neuropsicologia clínica. Mas os resultados do estudo de Keane et al. (2015) chamam a 

atenção para outra questão ainda mais surpreendente: variações de acuidade visual 

dentro da faixa normal parecem predizer o desempenho em outras tarefas. Ou seja, 

dentro de um grupo com acuidade visual normal, pessoas com a acuidade visual 

melhor tiveram desempenho melhor nas tarefas. Este resultado, desta linha de 



pesquisa ainda pouco popular, chama a atenção para como alterações sutis em 

aspectos óticos da percepção visual podem afetar substancialmente a o desempenho 

em tarefas diversas.  

Voltando à questão dos instrumentos de avaliação neuropsicológica, temos 

ainda outros fatores de confusão que se somam aos mencionados acima para 

denunciar um papel ainda pouco eficaz da percepção visual na neuropsicologia 

clínica: os instrumentos comercialmente disponíveis para avaliar visão (e organização 

perceptual) são em grande medida pouco sensíveis ou insatisfatórios (ver Torfs et al. 

2014 para uma revisão). Frequentemente, por exemplo, eles requerem o desempenho 

motor para o desenho ou reprodução dos estímulos por parte dos pacientes (e.g.: 

Bender Gestalt Test, Cubos do WAIS-III, ou ainda Figura Complexa de Rey) ou o uso 

de estímulos que requerem acesso semântico para que seja dada uma resposta (e.g.: 

Hooper Visual Organization Test). Perceber um estímulo é um processo diferente de 

reproduzir um estímulo. A reprodução de um estímulo em forma de um desenho 

requer ainda demandas significativas de funções executivas (planejamento, etc.). 

Ainda, dificuldades semânticas podem ser determinantes da resposta se a resposta na 

tarefa requer acesso a este material (como reconhecer um animal ou eletrodoméstico, 

por exemplo).   

 

1.3. Possível uso de tarefas psicofísicas clássicas para nova solução de antigos 
problemas em neuropsicologia  

 Argumentaremos aqui que o uso de tarefas clássicas baseadas no CSE (ver 

Figura 1) associadas a novos estímulos recentemente descritos na área possuem nos 

auxiliar a superar alguns dos problemas descritos anteriormente tanto na área da 

pesquisa básica em visão como na área da avaliação neuropsicológica. 

Recentemente, Pomerantz & Portillo (2011) propuseram uma "Theory of Basic 

Gestalts” (Teoria das Gestalts Básicas, em tradução livre). Nesta teoria os autores 

propõem um critério para a identificação e definição de princípios de agrupamento (ou 

princípios da Gestalt): o princípio de agrupamento (e.g. linearidade, simetria, 

proximidade, etc.) deve levar a algum tipo de CSE. Ou seja, devemos ser capazes de 

demonstrar experimentalmente com uma tarefa de discriminação visual que o "todo" 

definido pelo princípio da Gestalt deve ser discriminado de forma mais rápida e precisa 

que as suas "partes" constituintes. Neste contexto os autores desenvolveram uma 

série de estímulos que são capazes de isolar diferentes candidatos a princípios de 



agrupamento utilizando a mesma tarefa básica do tipo “odd quadrant task" (ver Figura 

4).         

 

Figura 
4 - Seguindo a mesma lógica da "odd quadrant task" usada para descrever o CSE 
clássico (Figura 1) temos que uma condição de "partes" básica é somada a diferentes 
contextos para produzir elementos organizados por princípios básicos da Gestalt, 
como agrupamento, proximidade e linearidade. É importante ressaltar que em cada 
um dos exemplos, o quadrante que se distingue dos outros três se distingue pelo 
deslocamento de um ponto apenas, e este ponto é o mesmo em todas as condições.  

 

 Com esta abordagem, Pomerantz & Portillo (2011) foram capazes de "isolar" 

(não que seja realista a idéia de isolar completamente princípios da Gestalt em tarefas 

de discriminação psicofísica) diferentes princípios da Gestalt em um contexto onde a 

percepção pode ser medida com a mesma tarefa e as mesmas demandas de 

processamento (i.e. a tarefa se mantém a mesma e os elementos dos estímulos se 

mantém os mesmos, a única coisa que muda é a organização dos elementos que leva 

ao surgimento de uma tarefa perceptual). Neste contexto, os autores encontraram 

diferenças significativas entre a discriminação de diferentes princípios e observaram 

uma tendência a uma organização hierárquica de diferentes "Gestalts", onde 

proximidade e orientação seriam princípios mais básicos que linearidade e simetria por 

exemplo (Pomerantz & Portillo, 2011; Wagemans et al. 2012b). Assim, esta se torna 

uma abordagem que possibilita avaliação diferencial de níveis hierárquicos distiontos 

do processamento visual também. 

Ainda, utilizando esta mesma abordagem, os autores identificaram um outro 

fenômeno, o "Falso Pop-out" (FPO, Figura 5). O FPO parece ser determinado por um 

conflito entre um processo de localização espacial de um item (ou seja, uma 

discriminação no nível de partes "locais") e uma interpretação mais holística de um 

conjunto de estímulos, numa discriminação baseada em aspectos mais "globais”, 

integrando os diferentes itens da figura com um “todo”, em um processo 

possivelmente influenciado por algum agrupamento por proximidade espontâneo entre 

os itens (Oorsten-Hooge & Pomerantz, 2015). Esta podia ser utilizada como uma nova 

medida de vieses “locais" e "globais" na percepção visual, sem envolver processos 



semânticos, habilidades motoras e utilizando elementos com a mesma saliência. Por 

que saliência é importante aqui? Porque tarefas clássicas de avaliação de da 

integração de "partes” locais em “todos" globais como a tarefa de Navon (Navon, 

1977), por exemplo, vêm tendo seus resultados explicados pela saliência dos 

estímulos utilizados, e não pelo processamento visual Local vs. Global (ver Bardi et al. 

2013 para uma revisão).  

 

Figura 5 – Exemplo de estímulo que produz FPO em uma "Odd Quadrant Task". A 
resposta correta, ou seja, o quadrante que de fato se difere fisicamente dos outros 
está no lado superior esquerdo (A). A resposta FPO acontece quando há um pop-out 
perceptual e um estímulo que não difere dos outros três é percebido como distintos 
(Oorsten-Hooge & Pomerantz, 2015). Neste caso, o FPO normalmente levaria a 
resposta para o quadrante superior direito (B). 

 

Neste contexto, a relevância de desenvolver novas tarefas e estímulos para 

medir como "partes" são integradas em "todos" globais (e quantificar o clássico viés 

global sugerido pela literatura) é crucial. Para isso, o CSE com estímulos que separem 

diferentes princípios da Gestalt e o FPO como uma medida complementar de relações 

entre elementos "globais" e "locais" são candidatos notáveis. Por outro lado, os 

mecanismos neurais por trás do FPO ainda não foram investigados. Embora no nível 

fenomenológico estes estímulos pareçam de fato medir aquilo que se propõem a 

medir (os resultados psicofísicos são bastante robustos afinal), conhecer os correlatos 

neurais destes processos é essencial para uma aplicação clínica que atenda ao nível 

de precisão que a neuropsicologia contemporânea requer. 

 

 



 

1.4. Princípios básicos da Gestalt e discriminação visual na avaliação 
neuropsicológica  

Neste contexto, a necessidade de fomentar um melhor controle de possíveis 

variações na percepção visual e de desenvolver instrumentos de avaliação da 

percepção visual que sejam mais sensíveis a diferentes aspectos da visão (e menos 

sujeitos a fatores de confusão) é urgente. É crucial que conheçamos os processos de 

organização perceptual em um paciente que se submete a uma avaliação 

neuropsicológica. Como grande parte dos testes neuropsicológicos envolve 

desempenho visual, dificuldades de integração ou discriminação dos elementos dos 

estímulos pode se tornar um fator de confusão.  

Assim, considerando estas limitações e desafios, fica clara necessidade da 

investigação mais detalhada do papel da visão no desempenho na avaliação 

neuropsicológica e a necessidade de novas tarefas para avaliar organização 

perceptual que: (i) estejam menos sujeitas ao envolvimento de outras funções 

cognitivas como fatores de confusão, (ii) sejam sensíveis a diferentes aspectos da 

organização perceptual e (iii) possuam correlatos neurais bem descritos.   

Aqui propomos três grupos de experimentos complementares que têm potencial 

para promover avanços substanciais nesta direção. Utilizaremos um conjunto de 

tarefas computadorizadas baseada no CSE que serão capazes de medir isoladamente 

diferentes princípios básicos de agrupamento (Pomerantz & Portillo, 2011). O 

desempenho nestas tarefas será modulado com estimulação trascraniana por corrente 

contínua (ETCC) das áreas cerebrais candidatas a estarem envolvidas em diferentes 

aspectos da tarefa, e os correlatos neurais por trás destes processos de integração de 

“partes” em “todos” e de agrupamento perceptual serão descritos no 

Eletroencefalograma (EGG). Assim, teremos uma compreensão teórica melhor dos 

correlatos neurais destes processos (um objetivo relevante por si só) e poderemos 

avaliar melhor quão apropriado pode ser o uso clínico desta tarefa. Paralelamente a 

isso, realizaremos também um conjunto de experimentos que avaliará o efeito de 

alterações sutis de acuidade visual nos escores de alguns testes neuropsicológicos 

clássicos de atenção, memória e funções executivas.        

  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 



Compreender os processos de organização perceptual e seus correlatos neurais 

relevantes enquanto avaliamos a aplicabilidade de tarefas clássicas da área para a 

clínica neuropsicológica e investigamos o papel da percepção visual básica na 

avaliação neuropsicológica clássica.   

 

2.2. Objetivos específicos 

I. Utilizar eletroencefalograma de alta densidade para compreender o 

desempenho normal e os correlatos neurais por trás de uma tarefa clássica de 

processamento visual com potencial para aplicação clínica. 

II. Manipular estes possíveis correlatos neurais com estimulação cerebral não-

invasiva, oferecendo um complemento de causalidade aos resultados obtidos 

com métodos comportamentais e neuroimagem. 

III. Discutir a aplicabilidade de tarefas clássicas da psicofísica visual na clínica 

neuropsicológica 

IV. Avaliar papel da discriminação visual básica no desempenho em testes de 

avaliação neuropsicológica. 

V. Avaliar se melhoras na acuidade visual podem levar a melhoras no 

desempenho cognitivo. 

 

3. RELAÇÕES COM DIRETRIZES DO EDITAL 

 O presente projeto apresentou três séries de experimentos distintas e 

complementares. Este conjunto de experimentos está ligado às diretrizes do edital e 

às áreas prioritárias de pesquisa ali descritas. Ressaltamos estas: 1.1.2. INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS APLICADAS A DEMANDAS DA SOCIEDADE; 1.1.5. 

METODOLOGIAS APLICADAS À MELHORIA DO ENSINO; 1.1.6. EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS e 1.1.7. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA. 

 Por envolver métodos de estimulação cerebral não invasiva e 

eletroencefalograma na identificação dos correlatos neurais de uma tarefa clássica da 

percepção visual que tem um potencial translacional notável (como apresentado na 

introdução), o presente projeto leva a uma contribuição com potencial de fomentar 

desenvolvimentos em avaliação neuropsicológica e no nosso entendimento do 



cérebro. Assim, há um potencial claro de contribuição para inclusão de pessoas com 

necessidades especiais (Item 1.1.6 do edital) e impacto direto na qualidade de vida 

(Item 1.1.7 do edital). Se levarmos em consideração que fizemos também a primeira 

avaliação de como uma modulação direta da acuidade visual pode afetar o 

desempenho em testes cognitivos (nos ajudando a entender o papel da acuidade 

visual na clínica neuropsicológica, um assunto completamente negligenciado na 

literatura) contribuimos diretamente para a possível melhoria do ensino (Item 1.1.5 do 

edital). Se observarmos que melhoras da acuidade visual dentro da faixa de 

normalidade podem levar a um aumento significativo no desempenho cognitivo 

(objetivo secundário V) poderemos propor novas investigações e soluções para 

otimizar esta medida e levar a vários desenvolvimentos práticos.  Baseado nesse idéia 

poderemos ter várias medidas para otimizar o desempenho em sala de aula ou em 

outros contextos onde alto desempenho de atenção poderá ser necessário, além da 

reabilitação neuropsicológica e do campo da neuro ergonomia.  

Mais notavelmente, se considerarmos a avaliação neuropsicológica como uma 

tecnologia, a contribuição com potencial de refinamento da avaliação neuropsicológica 

contemporânea proposta aqui pode claramente ser considerada uma Inovação 

tecnológica aplicada a demandas da sociedade (Item 1.1.2 do edital), mesmo que não 

estejamos propondo um produto específico.     

 

4. MÉTODO 

 Aqui apresentaremos três conjuntos de experimentos. O primeiro deles será 

baseado na técnica de estimulação cerebral por corrente contínua ETCC. O segundo 

conjunto utilizará os mesmos estímulos visuais, porém, irá utilizar o método do 

eletroencefalograma (EEG). O terceiro observará como a melhora ou piora  temporária 

da acuidade visual induzida por uma manipulação de lentes pode afetar o 

desempenho cognitivo e o desempenho em tarefas neuropsicológicas clássicas.  

 

4.1 Experimentos com ETCC 



Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica 

relativamente nova e não-invasiva de estimulação do cérebro. É uma tecnologia 

barata e de fácil aplicação, e por isso sua utilização como ferramenta de pesquisa 

básica e clínica vem crescendo no campo das neurociências. De acordo com Filmer, 

Dux e Mattingley (2014), a técnica pode ser usada para tratamento de uma ampla 

variedade de condições psiquiátricas e neurológicas, incluindo depressão, acidente 

vascular cerebral, estados alterados de consciência, e possibilita a investigação do 

papel causal de uma região do cérebro no comportamento humano. Além disso, é 

uma ferramenta segura que pode ser utilizada fora do ambiente hospitalar pois seus 

efeitos adversos são mínimos, como por exemplo, irritação da pele no local onde foi 

posicionado o eletrodo (Costa et al., 2015b), o que pode ser evitado com a aplicação 

de uma mídia de contato para facilitar a condução elétrica.  

A aplicação do ETCC envolve a passagem de uma corrente elétrica contínua de 

baixa intensidade (e.g. 1-2mA) entre dois ou mais eletrodos de diferentes polaridades 

posicionados sobre o escalpo, com a finalidade de executar estimulação de uma área 

selecionada do cérebro. A corrente passa de um eletrodo ao outro sendo, portanto, o 

ativo posicionado na área desejada e o de referência podendo ser posicionado 

também no escalpo ou em posições extra-cefálicas, como por exemplo, no ombro 

direito. Montagens extra cefálicas têm o objetivos de promover a dissipação da 

densidade da corrente elétrica e seu fluxo direcional, para evitar a interferência em 

outras áreas, pois por possuir baixa focalidade espacial, a corrente se dissipa da área 

de estimulação dos eletrodos e pode ter efeitos funcionais em áreas não desejadas 

(Costa et al., 2015b). Os eletrodos utilizados são em média de 25cm², visando uma 

ampla superfície de contato. Para o procedimento, utiliza-se um eletrodo de borracha 

condutiva, afim de evitar o contato direto da pele e possíveis reações eletroquímicas, 

utilizam-se esponjas absorventes embebidas em  solução salina). Este processo deve 

ser realizado com cautela, pois o excesso de solução salina pode levar à dissipação 

da corrente elétrica para áreas não desejadas, o que pode interferir nos efeitos 

neurofisiológicos (Woods et al., 2016). No caso da utilização de esponjas, é comum a 

utilização de fitas elásticas para mantê-las no lugar desejado, devendo portanto estar 

confortáveis para o sujeito de pesquisa e não muito justas, o que pode causar a 

vazamento da solução salina contida na esponja e assim repetindo o processo 

descrito anteriormente (Woods et al., 2016).   

Leves dores de cabeça também são efeitos registrados em alguns casos, como 

em Brunoni et al. (2012), que relatou 56% dos participantes terem declarado sentir 

sintomas como desconforto e formigamento na área dos eletrodos, porém foram 



presentes tanto nas aplicações reais como nas condições placebo (sham), o que 

sugere que os efeitos não foram causados necessariamente pela corrente elétrica 

apenas, mas por outros possíveis fatores (Costa et al., 2015b). Devido ao requinte 

experimental e o nível de excelência em ETCC alcançado no Laboratório de 

Neurociência Cognitiva e Social, a frequência de efeitos colaterais reportados vem 

sendo muito inferior à média da literatura ao longo dos anos. 

Os mecanismos de ação da Estimulação transcraniana por corrente contínua 

(ETCC) parecem consistir numa modulação sub-limiar da membrana neuronal levando 

a possíveis alterações em sua atividade e excitabilidade cortical, de acordo com a 

direção de corrente (Woods et al., 2016). As estimulações podem ser na direção 

anódica ou catódica. Caso a membrana esteja em repouso, a modulação pode tornar 

os neurônios mais próximos ou mais distantes do seu limiar de disparo, porém não 

induz o potencial de ação diretamente  (Costa et al., 2015a). De uma forma 

generalizada, entende-se que a estimulação anódica resulta no aumento dessa 

excitabilidade, enquanto a catódica a diminuiria, levando a hiperpolarização, como foi 

observado em Nitsche et al. (2003).  

Apesar das garantias sobre a segurança da utilização do ETCC e suas 

vantagens sobre outros tipos de aparelhos de neuromodulação (Costa et al., 2015; 

Woods et al., 2016), ainda existem muitos fatores a serem explicados sobre seu 

mecanismo de ação. Filmer, Dux e Mattingley (2014) apontam que ao parear uma 

atividade com a modulação (ETCC online), uma atividade cognitiva pode inverter a 

relação tradicional entre a polaridade, fluxo da corrente e o tipo de excitabilidade, 

enquanto uma atividade motora pode levar à inibição da mesma, tanto na estimulação 

anódica e catódica. Tal dado evidencia a necessidade de mais investigações, 

principalmente quando não há estudos semelhantes ou relacionados a uma 

determinada aplicação experimental (Boggio et al., 2006; Woods et al., 2016), ao que 

diz respeito aos efeitos das polaridades do ETCC. 

Nesta etapa do projeto utilizaremos ETCC para melhor compreender como 

diferentes áreas do cérebro estão envolvidas nas tarefas aqui proposta, acessando um 

nível de causalidade complementar aquele que observaremos com métodos 

comportamentais ou de neuroimagem (ver Costa et al. 2015 para uma revisão desta 

questão).  

 

Participantes 



Para realização desse estudo, 20 participantes de ambos os sexos, de faixa 

etária entre 18 e 29 anos para cada um dos experimentos descritos nesta etapa. Entre 

os critérios de inclusão tivemos: acuidade visual normal ou corrigida para o normal, a 

ausência de alterações neuropsiquiátricas, sem histórico de convulsões ou lesões 

cerebrais e fornecer consentimento livre e esclarecido.  

 

Tarefa Comportamental  

Os experimentos foram escritos utilizando o software PsychoPy (Peirce, 2009) e 

apresentados em um computador Dell Inspiron 5448 com placa de vídeo de alto 

desempenho AMD Radeon R7. As tarefas utilizadas consistem em adaptações da 

tarefa clássica "Odd quadrant task" desenvolvida por Pomerantz et al. (1977) para 

investigar o "configural superiority effect" (descrito na introdução). Em cada 

apresentação de estímulo a tarefa do participante foi identificar entre quatro possíveis 

alternativas, qual dentre estas difere das outras três (ver Figura 6). A sequência de 

apresentação de estímulo em cada tentativa foi a seguinte: (i) um ponto de fixação 

central será apresentado por 200ms, (ii) seguido pela apresentação do estímulo de 

teste por 500ms e (iii) uma breve apresentação de uma máscara por 1200ms. As 

características de apresentação de estímulos foram adaptadas de Kubilius et al. 

(2011).  

Cada estímulo foi apresentado por 200ms e a ordem da apresentação foi 

contrabalanceada através de diferentes grupos de estímulos. Esta etapa do projeto 

terá três experimentos distintos. No Experimento 1 observamos se a estimulação 

bilateral do córtex occipital lateral afeta de maneira diferencial "partes" e "todos" e 

afeta de maneira distinta diferentes princípios de agrupamento (ou emergent features) 

como descrito no Objetivo II. Nesta mesma linha, Experimento 2 observamos 

possíveis assimetrias hemisféricas (ou um possível envolvimento diferencial dos 

hemisférios cerebrais) no processamento das relações "partes" e "todos" e em um 

possível processamento diferencial de diferentes princípios de agrupamento. No 

Experimento 3 utilizamos a mesma tarefa comportamental e a mesma montagem de 

tDCS, porém apenas com estímulos do tipo "False Pop-out” (ver Figura 5).            

 



 

Figura 6 – Exemplos de tarefa e estímulos utilizados na tarefa básica deste conjunto 
de experimentos. Nesta “odd quadrant task" utilizada da mesma forma para todos os 
tipos de estímulo (aqui: Partes, Todo ou Inferiority) os participantes terão que escolher 
entre quatro possíveis alternativas (divididas em quatro possíveis quadrantes: superior 
esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito) qual delas possui um 
estímulo distinto da outras três. Nos exemplos acima, a resposta correta (i.e. o 
estímulo diferente, ou "odd"). 

  

 Estímulos 

 Para estes três experimentos utilizamos a mesma tarefa, porém duas grandes 

classes de estímulos baseados em linhas ou pontos. Os estímulos baseados em 

linhas foram baseados naqueles desenvolvidos por Pomerantz et al. 1977 e serão 

utilizados para avaliar o Configural Superiority Effect e o Configural Inferiority Effect 

(como descritos na introdução). Estes foram utilizados com o objetivo de analisar as 

relações gerais entre "partes" e "todos". Teremos três condições (ver Figura 6). Na 

condição “Partes” (com linhas isoladas, podendo ser considerada uma condição “sem-

contexto”, ou de contexto fraco do ponto de vista da percepção) tivemos linhas 

isoladas iguais em três quadrantes (orientadas a um ângulo de 45º) e um quadrante 

contendo uma linha reta orientada em outra direção (a um ângulo de 135º). Na 

condição de “todos” (equivalente a condição de “bom contexto” observada em 

Pomerantz et al. 1977), duas linhas adicionais (em formato de "L") foram acopladas a 

cada quadrante produzindo então o que pode-se interpretar como três setas e um 

triângulo. Como dito anteriormente, este bom contexto leva a uma vantagem de 

processamento em relação à condição “sem-contexto", levando a um "Configural 

Superiority Effect" (Pomerantz et al. 1977; Kubillius et al. 2011; Pomerantz & Cragin, 

2015). Além disso, utilizaremos outro conjunto de estímulos, onde linhas adicionais em 

formatos de “L" serão adicionadas à condição de partes sem que um bom contexto 

seja gerado. Neste caso, esta configuração irá gerar um "configural inferiority effect" 



ou um prejuízo em relação à condição de partes (1977). Assim, tivemos condições 

onde o contexto facilita ou dificulta a percepção dos todos em uma tarefa clássica.  

 A segunda classe de estímulos utilizou pontos para "isolar" diferentes princípios 

de agrupamento, como descritos na introdução. Assim pudemos comparar diferentes 

como diferentes princípios da Gestalt podem ser processados diferencialmente por 

diferentes áreas do cérebro. Exemplos destes estímulos foram apresentados na 

introdução (Ver figura 4). 

 

Parâmetros de ETCC 

 Cada participante realizou cada experimento três vezes, afim de que diferentes 

direções de corrente de ETCC fossem aplicadas (anódica e catódica), além de uma 

condição de ETCC placebo típica. Cada uma das três direções de corrente de ETCC 

(Anódica, Catódica e Placebo) foi aplicada em dias separados por 72 horas seguindo 

guidelines da literatura (Woods et al 2016). A ETCC foi aplicada online, ou seja, 

durante a execução da tarefa, com corrente contínua de 1mA e duração máxima de 25 

minutos. Os eletrodos foramo envolvidos em esponjas padrão embebidas em solução 

salina e terão uma superfície de contato de 25cm2 (totalizando uma densidade de 

corrente de 0,04 mA/cm2).          

No Experimento 1 tivemos aplicação da ETCC bilateral. Para tal foram 

utilizados dois aparelhos de ETCC para executar estimulação do córtex do córtex 

occipital lateral nos dois hemisférios (entre O1 e PO7 no hemisfério esquerdo e O2 e 

PO8 no hemisfério direito, seguindo o sistema internacional 10-20). Neste experimento 

tivemos estimulação simultânea de ambos os córtices occipitais laterais com a mesma 

direção de corrente, e os eletrodos de referência posicionados no ombro direito. Nos 

Experimentos 2 e 3 a estimulação dos córtices occipitais laterais não foi simultânea. 

Utilizamos apenas um aparelho de ETCC com estimulação de O1/PO7 em uma seção 

e O2/PO8 em outra seção, sempre com referência no ombro direito. As sessões de 

placebo foram conduzidas de acordo com Gandiga et al. (2006), ou seja, a corrente é 

aumentada até a intensidade desejada no início da sessão, mantem-se assim por 30 

segundos e é gradualmente diminuída pelos próximos segundos até chegar a zero. 

Este procedimento foi considerado efetivo em “cegar” os sujeitos em relação à direção 

da corrente e a presença ou não de estimulação (Gandiga et al. 2006; Woods et al. 

2016).      



 

4.2 Experimentos com EEG 

 Os experimentos que utilizaram EEG para avaliação dos processos de 

organização perceptual e integração global / local na visão, utilizaram estímulos 

semelhantes e exatamente a mesma tarefa comportamental da etapa de ETCC 

descrita acima (Seção 4.1). A diferença aqui é que tivemos mais estímulos distintos 

avaliados.  

  

 Procedimento de EEG 

Para investigar os correlatos neurais dos processos investigados aqui, 

registramos eletroencefalograma usando toucas de 128 eletrodos ativos (Geodesic 

Sensor Net, Electric Geodesic Imaging). Após registrado, o EEG bruto passou por um 

processo de rejeição de artefatos e re-referenciamento para calcular a média. Os 

sinais foram separados em epochs de -200ms antes da apresentação do estímulo a 

500ms após. Foram excluídas epochs contaminadas por piscadas de olho, por 

movimentos oculares, ou outros artefatos. As epochs restantes foram revistas 

manualmente por um operador experiente, que removeu as que contêm artefato 

residual.  

Na literatura atual, quatro componentes do EEG são tidos como relevantes nas 

tarefas de agrupamento: C1 (~60ms após onset, de origem occipital medial), P1 (em 

torno de 100ms após onset, mais proeminente em eletrodos parietais), N1 (~150-

200ms após onset) e um componente tardio tido como marcador de processos de 

fechamento perceptual e integração de bordas (Closure Negativity, ~230-400ms após 

onset em eletrodos occipito-temporais) (Sehatpour et al. 2006; Nikolaev, 2008; Butler 

et al. 2013).   

Utilizamos os intervalos de tempo discutidos no parágrafo anterior para guiar 

uma análise current source density (CSD, Tenke & Kayser, 2012) e identificamos os 

eletrodos com voltagem mais proeminente para cada componente. Trabalhos 

anteriores sugerem que os eletrodos incluirão P4, P8, PO8, PO10, Pz, Oz, P3, P7, 

PO7, PO9, O1, o2 e Oz no sistema 10-20 (Butler et al. 2013; Nikolaev et al. 2008), 

embora diferentes tarefas possam envolver diferentes eletrodos mais intensamente (e 

isto ainda não foi avaliado na literatura atual, sendo assim uma importante justificativa 

desta abordagem).  



 

Figura 7: Exemplo de componentes P1, N1 e Ncl (A) e da localização da fonte do componente N1 (B) 
com a análise de CSD em uma tarefa de agrupamento perceptual (Butler et al. 2013). (C) Exemplo de 
análise ERSD para tarefa de discriminação visual em voluntários saudáveis (painel superior) e 
esquizofrênicos (painel inferior) (Ulhaas et al. 2009).    
 

4.3 Experimentos com modulação da acuidade visual 

 Nesta série de experimentos, modulamos a percepção visual de voluntários 

saudáveis com um sistema de lentes em dois blocos de experimentos. Em um dos 

blocos, diminuimos a acuidade visual em uma unidade na escala de acuidade de 

Snellen. Outro bloco aumentou a acuidade visual normal em uma unidade na escala 

de acuidade de Snellen. Em ambos os blocos os sujeitos foram submetidos a um 

conjunto de testes neuropsicológicos clássicos que notavelmente dependem da 

percepção visual. Dentre estes temos o Teste de Trilhas, o Teste de Stroop, o teste 

Procurar Símbolos do WAIS-III e o teste de atenção D2. Aqui, tivemos dois conjuntos 

de experimentos. Um no qual os sujeitos tiveram a sua acuidade visual diminuída e 

outra no qual os sujeitos tiveram a acuidade visual aumentada por um sistema de 

lentes.  

 Pode ser dito que a acuidade visual (a capacidade de discriminar os detalhes 

finos dos estímulos visuais que é grandemente limitada por fatores óticos do olho) é 

grandemente ignorada no contexto da neuropsicologia contemporânea. Em estudos 

de psicofísica visual (e.g. Costa et al. 2012;) é típico medir a acuidade visual antes de 

iniciar os experimentos para garantir que os participantes têm a capacidade de 

discriminação visual básica dentro da faixa normal (ou seja, 20/20 segundo a tabela de 

optotipos de Snellen). Este procedimento é realizado para garantir que a acuidade 

visual não será um fator de confusão nas medidas realizadas. Neste contexto já é 

notável que medidas de acuidade visual (inclusive por serem simples e intuitivas) não 

fazem parte do dia-a-dia da neuropsicologia clínica. Mas os resultados do estudo de 



Keane et al. (2015) chamam a atenção para outra questão ainda mais surpreendente: 

variações de acuidade visual dentro da faixa normal parecem predizer o desempenho 

em outras tarefas. Ou seja, dentro de um grupo com acuidade visual normal, pessoas 

com a acuidade visual melhor tiveram desempenho melhor nas tarefas. Este 

resultado, desta linha de pesquisa ainda pouco popular, chama a atenção para como 

alterações sutis em aspectos óticos da percepção visual podem afetar 

substancialmente a o desempenho em tarefas diversas. Neste contexto, é possível 

que ela seja um fator de confusão na avaliação neuropsicológica clínica? Um paciente 

com um acuidade sub-ótima pode sofrer uma interferência crítica no seu desempenho 

em um teste neuropsicológico? Uma consideração intuitiva da questão pode sugerir 

que sim, mas aqui, realizamos um conjunto de experimentos com voluntários 

saudáveis para ilustrar esta questão. 

 

Método 

Participantes  

Foram testados 14 voluntários, de 19 a 25 anos, saudáveis com acuidade visual 

dentro da faixa normal (ou seja, 20/20 ou melhor) sem histórico de doenças do 

sistema visual e sem histórico de alterações clinicamente significativas do aparato 

ótico do olho (Miopia, Hipermetropia, etc.).  

 

Tabela de acuidade 

Para a realização desse experimento, adaptamos uma tabela Landolt C para que o 

teste fosse realizado a uma distância de 2 metros (a distância necessária para o ajuste 

adequado dos óculos Adlens). Para medir a acuidade nesse tipo de tabela, é solicitado 

que o participante diga em qual direção se localiza a abertura da letra “C”, podendo 

estar para cima, baixo, direita e esquerda. Quando o participante comete um ou mais 

erros na linha que está lendo, considera-se que sua acuidade equivale a linha anterior, 

que não contou com erros ou omissões.  Frequentemente, a tabela é apresentada 

usando como base a linha de medida de acuidade 6/6, ou seja, uma pessoa enxerga a 



seis metros de distância, o mesmo nível de detalhes que uma pessoa com acuidade 

“normal” enxergaria a seis metros. Se uma pessoa tem a acuidade de 6/10, significa 

que os detalhes que ela enxerga a seis metros de distância seriam vistos por uma 

pessoa com acuidade “normal” a dez metros de distância. Por conveniência, 

ajustamos os valores para dois metros de distância, ou seja, com sua medida base de 

2/2. Por conta desta distância reduzida e do ajuste fino de acuidade que o óculos 

Adlens proporciona, as linhas da tabela variam 0.2 metros, sendo as menores linhas 

2/1.2 e, em seguida, 2/1.0. Deste modo, o participante da pesquisa é posicionado em 

uma cadeira, e seu rosto colocado em um apoio de queixo, fixando os olhos do 

participante à uma distância de dois metros da tabela. Assim, medimos a acuidade 

normal.  

 

Ajuste da acuidade com os óculos Adlens 

Utilizamos um par de óculos ajustáveis do tipo Adlens Adjustables (Figura X). Estes 

óculos possibilitam o ajuste dinâmico de -3 a +6 dioptrias com o simples giro de um 

botão que ajusto um sistema de lentes. A acuidade visual normal será medida com 

uma tabela adaptada para o nosso experimento e o participante será instruído a 

ajustar as lentes até diminuir ou aumentar esta acuidade. 

 

Figura 8 – Imagem exemplo do Adlens Adjustable utilizado no presente experimento. 

Note que o sistema de lentes móveis em duas camadas possibilita um ajuste dinâmico 

da correção ótica entre -3 e +6 dioptrias, viabilizando o aumento ou a diminuição da 

acuidade visual normal.  

 



 

Figura 9 – Exemplos de estímulos típicamente utilizados para medida de acuidade 

visual. Temos um “C" de Landolt à esquerda e um "E” de Rasquin a direita. A tarefa do 

participante é identificar para qual lado está a abertura do estímulo.     

Ao colocar o óculos Adlens, é solicitado que a pessoa ajuste as lentes para que a 

imagem enxergada através da lente “se distancie”, a fim de “diminuir”  a acuidade 

visual. É solicitado que a pessoa deixe de enxergar claramente a linha de sua 

acuidade normal e, além dela, mais uma para cima. Ou seja, se uma pessoa tem 

acuidade de 2/1.4, ela deverá, com o óculos, acertar as direções da abertura do “C” 

apenas da linha 2/1.8 em diante. É solicitado que ela leia as linhas enquanto ajusta o 

óculos até que cometa o erro em uma delas. Para evitar memorização das respostas, 

outras versões da tabela foram feitas com a letra “C” posicionada de diferentes 

maneiras nas linhas. Assim, a acuidade desta pessoa é modulada em 0.4 pontos na 

tabela. 

 

Testes comportamentais 

 Todos os testes realizados aqui tiveram que ser adaptados para aplicação a 

dois metros de distância (a distância necessária para que o ajuste dos óculos pudesse 

ser mantido ao longo do experimento), sendo portanto ampliado com suas dimensões 

adaptadas à sala de coleta. Ambos os testes apresentavam uma forma A e B, para 

que uma randomização de teste e reteste (i.e. com e sem óculos) pudesse ser feita. 

Teste de Matrizes de Viena – De suas 21 pranchas, 14 foram separadas nas formas 



“Par” e “Ímpar” contando com sete pranchas para cada forma. O participante, já 

posicionado a dois metros de distância do teste, responde em voz alta a alternativa 

que escolheu, apresentada na prancha, de número 1 a 8, além da opção “Sem 

resposta”. A fim de reduzirmos chances de incômodo quando o participante estivesse 

com o óculos, determinamos um tempo limite para cada prancha de 90 segundos. 

Caso o participante não respondesse dentro desse tempo, a próxima prancha era 

apresentada e um erro era computado. 

 Stroop - A versão do teste utilizada conta com três pranchas contendo 24 

estímulos cada, a primeira apenas com retângulos com cores, sendo elas verde, rosa, 

azul e marrom. A segunda com as palavras “tudo”, “hoje”, “cada”, “nunca”, pintadas 

das cores que a primeira prancha apresenta e, a terceira tabela, o nome das cores 

apresentadas na primeira tabela, pintados dessas cores, porém de maneira 

randomizada, por exemplo, a palavra “verde” pintada de azul, a palavra “azul” pintada 

de marrom, etc. A fim de criar uma segunda versão, as três pranchas tiveram a ordem 

de seus estímulos randomizadas para criar então uma forma A (original) e uma forma 

B (randomizada). O participante deveria, portanto, nomear as cores que enxerga na 

primeira prancha, na segunda, nomear as cores que as palavras estão pintadas e, na 

terceira, a mesma tarefa, porém com a tarefa de inibição que o teste conta, ao ler um 

nome de cor mas nomear a cor que a palavra lida contém. 

Procedimento 

Três procedimentos, portanto, são feitos: Medir a acuidade normal e modular +0.4 

pontos de acordo com a tabela Landolt C [1]; aplicar as formas Par e Ímpar do Teste 

de Matrizes de Viena (WMT-II) [2]; e aplicar as formas A e B do teste Stroop [3]. Para 

a coleta de dados, a ordem de cada um desses procedimentos e suas respectivas 

formas foram randomizadas, portanto, alguns participantes tiveram sua acuidade 

medida e modulada, e fizeram uma das formas de um dos dois testes com o óculos e, 

em seguida, fizeram as formas remanescentes sem o óculos. Outros, começavam 

uma das formas dos testes sem óculos e, em seguida, tinham sua acuidade medida e 

modulada, para então realizar as formas remanescentes com o óculos. Todos os 

participantes fizeram todas as formas dos testes, sempre posicionados no apoio de 

queixo a dois metros de distância.  



  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 Experimentos com ETCC 
 
No experimento ETCC1 realizamos duas ANOVAs para medidas repetidas com 

os fatores ETCC (Anodo x Catodo x Sham) e Estímulo. Quando avaliando os 

estímulos com linhas (Superiority, Inferiority e Linha) encontramos uma 

interação significativa entre ETCC e estímulos para os tempos de reação 

apenas [F(4,56)=2,59 ; p=0,04 ; η²p= 0,15]. No teste pós-hoc de Tuckey 

constatamos que apenas a estimulação catódica apresentou efeitos 

significativos e apenas para os estímulos do tipo Linha e Inferiority (p<0,05, ver 

Figura 10). Para os Estímulos Base, Proximity e Oientation, encontramos uma 

tendˆ´ncia semelhante (ver figura 11) mas sem efeitos estatisticamente 

significativos [interação entre ETCC e estímulo teve F(4,28)=0,73 ; p=0,48 ; η²p 

= 0,049]. Estes resultados sugerem que com a ETCC catódica bilateral o 

desempenho para estímulos do tipo "partes” foi substancialmente afetado, mas 

a ETCC bilateral não foi capaz de afetar o desempenho para os estímulos que 

geraram o "Configural Superiority Effect" clássico. Isto pode se dever a um 

"Ceiling Effect", dado o fato de que o desempenho para este estímulo é, para 

todos os efeitos, muito superior que para todos os outros. De qualquer forma, 

estes resultados reforçam que o desempenho nesta tarefa pode ser afetado pela 

ETCC catódica principalmente. Nesta linha de raciocínio, e observando também 

os resultados dos experimentos EEG1 e EEG2 (Ver seção 4.3) decidimos testar 

a estimulação catódica sobre o córtex occipital lateral para um hemisfério de 

cada vez e observar se há assimetrias hemisféricas para estes processos. 

 

 
 



 

 
 

Figura 10 – Resultados de acurácia e tempo de reação médios para os estímulos 
de Linha, Inferiority e Superiority no Experimento ETCC1. Foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas apenas para tempos de reação e para 
ETCC catódica nos estímulos de Linha e Inferiority. As linhas verticais 
representam erro padrão da média. 



 

 
 
Figura 11 – Resultados de acurácia e tempo de reação médios para os estímulos 
Base, Orientation e Proximity no Experimento ETCC1. Não foram encontrados 
resultado significativos aqui, embora tenhamos visto uma tendência para 
lentificação dos tempos de reação após ETCC catódica, como visto para os 
estímulos de linha e Inferiority 



No experimento ETCC2 selecionamos menos estímulos que em ETCC1, para 

que pudéssemos ter mais apresentações de estímulo para cada um deles 

(considerando que aqui tivemos uma abordagem menos exploratória e mais 

direto ao ponto também). Aqui, separamos dois tipos de "parte" e "todo": 

definidos por linhas e definidos por ponto. Como visto anteriormente e também 

na literatura da área (Pomerantz & Portillo 2011), os estímulos definidos em 

linhas geram "Configural Superiority Effect" mais forte que os compostos por 

pontos. Isto parece se dever ao fato de que estes estímulos definidos por pontos 

isolam alguns princípios da Gestalt, enquanto que um triângulo definido por 

linhas combina vários destes princípios. Assim, tivemos dois tipos de "Partes" 

(Base e Linha) e dois tipos de "Todos" (Orientation e Superiority). 

Surpreendentemente constatamos que o independentemente do tipo de 

estímulo, houve ume feito facilitatório da ETCC catódica do hemisfério esquerdo 

para todos os tipos de estímulo (ver Figura 12). Assim, tivemos na aAnova um 

efeito significativo apenas para RT [F(2,30)=3,9 ; p=0,02 ; η²p = 0,20] sem 

interação significativa entre tDCS e Partes/Todos [F(2,30)=0,02 e p=0,98; η²p 

<0,01]. À primeira vista este resultado parece nos sugerir que os efeitos da ETCC 

sobre o hemisfério esquerdo afetaram a busca visual como um todo, 

independente de se o o estímulo apresentava mais demandas globais ou locais 

(i.e. “Partes” ou "Todos”). Este resultado não parece ter ajudado muito em nossa 

busca por entender diferentes correlatos neurais de diferentes princípios da 

Gestalt, mas demonstrou um efeito geral do hemisfério esquerdo na busca 

visual. Mas os resultados do experimento ETCC3 podem ajudar a compreender 

melhor os efeitos observados aqui 



 

 
 

Figura 12 – Resultados de acurácia e tempo de reação para o Experimento 
ETCC2. Observamos que embora não haja efeito significativo da ETCC sobre a 
acurácia, os tempos de reação foram substancialmente mais rápidos com a 
ETCC catódica sobre o hemisfério esquerdo (p<0.01). 



Para o Experimento ETCC3, utilizamos apenas estímulos que gerassem FPO 

(Linha e Popout, ver Figura 4) e uma condição controle que não geral FPO 

(Base). Constatamos aqui que para as respostas do tipo FPO (Figura 13) a 

ETCC não teve nenhum efeito. 

 
 
 
 
 

 
Figura 13 – Respostas para estímulos que evocaram respostas de "False Pop- 
Out" no experimento ETCC3 (i.e. respostas predominantemente representando 
um viés "Global"). 



Já para as respostas do tipo não-FPO (i.e. respostas com viés mais local), 

observamos um outro padrão de resultados. Observamos que a acurácia das 

respostas FPO para o estímulo do tipo Popout foi significativamente diferente 

das outras [F(1,15)=31 ; p<0,01; η²p= 0,67]. Este já era um resultado de se 

esperar, na medida que este estímulo é mais ambíguo que os outros e leva a 

diversas respostas possíveis. Por outro lado, os resultados mais interessantes 

estão nos tempos de reação (Figura 14). Aqui, constatamos que a estimulação 

do hemisfério esquerdo afetou significativamente o processamento de todos os 

estímulos testados. Foi encontrado um efeito significativo de ETCC [F(2,30)=4,6 

; p<0,01 ; η²p= 0,23] e estímulo [F(2,30)=5,3 ; p<0,01 ; η²p= 0,26], mas sem 

interação significativa entre estes [F(4,60)=1,35 ; p<0,26 ; η²p= 0,08]. 

 
Quando levados em consideração juntos, os resultados do experimento ETCC2 

e ETCC3 parecem sugerir que a ETCC catódica sobre o córtex occipital lateral 

esquerdo leva a uma melhora da performance em busca visual tanto para 

"Partes" como para "Todos", mas este efeito parece ser guiado por um viés de 

processamento mais Local. Estes resultados nos ajudam a compreender a 

relação entre vieses locais e globais na busca visual por partes vs. Todos e o 

envolvimento de diferentes hemisférios do córtex occipital lateral nestes 

processos. Quando combinados com os experimentos com EEG (Seção 4.3.) 

estes resultados ajudam a compreender melhor as assimetrias hemisféricas no 

processamento de partes e todos e globais na busca visual por Partes vs. Todos 

e o envolvimento de diferentes hemisférios do córtex occipital lateral nestes 

processos.



 

 
 
 

Figura 14 – Resultados para os estímulos que não evocaram respostas de "False 
Pop-Out" no experimento ETCC3 (i.e. respostas predominantemente do tipo 
“Local”). 



 5.2 Experimentos com EEG 
 
Os experimentos que utilizaram EEG para avaliação dos processos de 

organização perceptual e integração global / local na visão, utilizaram estímulos 

semelhantes e exatamente a mesma tarefa comportamental da etapa de ETCC 

descrita acima (Seção 4.2). A diferença aqui é que teremos, mais estímulos 

distintos avaliados, e experimentos com uma quantidade de apresentação de 

estímulos substancialmente maior. 

Aqui, tivemos quatro experimentos distintos. No experimento EEG1 avaliamos 

os estímulos de Linha, "Inferiority", "Superiority" para compreender melhor os 

correlatos neurais mais básicos deste fenômeno. Há diferenças entre estímulos 

que geram Configural Superiority no nível dos potenciais relacionados a 

eventos? Já no Experimento EEG2 Utilizamos os estímulos definidos por ponto 

que possibilitam avaliar separadamente diferentes princípios da Gestalt (Figura 

5) para avaliar se estes possuem correlatos neurais distintos e se seríamos 

capazes de observar tais diferenças com EEG. Como discutiremos a seguir, os 

resultados destes dois primeiros experimentos nos levaram a perguntar também 

se existem processos de feedback que estão envolvidos nas diferenças 

encontradas aqui, e assim, desenvolvemos o experimento EEG3, onde fomos 

capazes de manipular expectativas para a apresentação de diferentes tipos de 

estímulo e ver a relação entre princípios da Gestalt e expectativas no EEG. Isto 

nos possibilitou compreender melhor o papel de diferentes níveis hierárquicos 

de processamento cortical no "Configural Superiority Effect" e o viés global na 

nossa percepção. 

Por fim, o experimento EEG4 avaliou os correlatos neurais do FPO e como o 

agrupamento por proximidade pode estar por trás de parte deste fenômeno. 

Estes experimentos serão apresentados nesta mesma ordem, seguidos por uma 

discussão geral no fim desta seção. 

Considerando que reportaremos aqui 4 experimentos de EEG com diferentes 

condições em cada um deles, dada a grande quantidade de dados e as diversas 

análises realizadas, decidimos reportar os resultados mais cruciais para a 

interpretação dos estudos em questão. Como se trata de um trabalho em 



fase de desenvolvimento e sendo preparado para publicação, novos resultados 

ainda são esperados. 

 
 

Método 
 
 
Delineamentos 

Para cada um dos experimentos desta seção, testamos de 20 a 22 voluntários 

saudáveis com visão normal ou corrigida e sem históricos de alterações 

neuropsicológicas ou no sistema visual. Os voluntários não tinham 

conhecimento dos objetivos específicos do estudo. Nos Experimentos EEG1, 

EEG2 e EEG4 tivemos 120 apresentações de estímulo para cada classe de 

estímulo testada (assim temos 30 apresentações com o alvo em cada um dos 

quatro quadrantes na odd-quadrant task). No experimento EEG3 tivemos 240 

apresentações para cada tipo de estímulo. 

 
 
 

Procedimento de EEG 

Registramos eletroencefalograma usando toucas de 128 eletrodos ativos 

(Geodesic Sensor Net, Electric Geodesic Imaging). Após registrado o EEG bruto 

passará por um processo de rejeição de artefatos e re-referenciamento. Os 

sinais serão separados em epochs de -200ms antes da apresentação do 

estímulo a 500ms após. Serão excluídas epochs contaminadas por piscadas de 

olho, por movimentos oculares, ou outros artefatos. As epochs restantes serão 

revistas manualmente por um operador experiente, que removerá as que contêm 

artefato residual. 

Na literatura atual, quatro componentes do EEG são tidos como relevantes nas 

tarefas de agrupamento: C1 (~60ms após onset, de origem occipital medial), P1 

(em torno de 100ms após onset, mais proeminente em eletrodos parietais), N1 

(~150-200ms após onset) e um componente tardio tido como marcador de 

processos de fechamento perceptual e integração de bordas (que por vezes 

pode ser chamado de Closure Negativity, ~230-400ms após onset em eletrodos 

occipito-temporais) (Sehatpour et al. 2006; Nikolaev, 2008; Butler et al. 2013). 



Utilizaremos os intervalos de tempo discutidos no parágrafo anterior para guiar 

uma análise current source density (CSD, Tenke & Kayser, 2012) e identificar os 

eletrodos com voltagem mais proeminente para cada componente. Trabalhos 

anteriores sugerem que os eletrodos incluirão P4, P8, PO8, PO10, Pz, Oz, P3, 

P7, PO7, PO9, O1, o2 e Oz no sistema 10-20 (Butler et al. 2013; Nikolaev et al. 

2008), embora diferentes tarefas possam envolver diferentes eletrodos mais 

intensamente (e isto ainda não foi avaliado na literatura atual, sendo assim uma 

importante justificativa desta abordagem). 

Ainda, para garantir uma escolha de região de interesse que diminua a 

probabilidade de erro tipo-I utilizamos o procedimento “data-driven" de análise 

de uma "Aggregate Grand Average From Trials" segundo o sugerido por Brooks 

et al. (2016) para todos os experimentos com EEG reportados aqui. 
 
 
 
 

Figura 15: Exemplo de componentes P1, N1 e Ncl (A) e da localização da fonte 
do componente N1 (B) com a análise de CSD em uma tarefa de agrupamento 
perceptual (Butler et al. 2013). (C) Exemplo de análise ERSD para tarefa de 
discriminação visual em voluntários saudáveis (painel superior) e 
esquizofrênicos (painel inferior) (Ulhaas et al. 2009). 
 
 
 

Estímulos 

Para cada um dos experimentos de EEG apresentados aqui, utilizamos 

variações dos estímulos utilizados nas sessões anteriores e a mesma tarefa 

comportamental. A única exceção para tal foi a do experimento EEG4, onde 

tivemos estímulos do tipo Linha e uma condição controle na qual os quadrantes 

estavam a diferentes níveis de distância do centro da tela (ver Figura 16). 



 
 

 
 
 
Figura 16 – Quatro exemplos de estímulos utilizados no experimento EEG4. Os 
três primeiros mostram o mesmo estímulo de linhas com diferentes distâncias 
entre os quadrantes. Estes estímulos são capazes de induzir FPO e a hipótese 
que tínhamos era de que diferentes distâncias entre os estímulos afetariam o 
envolvimento do agrupamento por proximidade no FPO. O último estímulo à 
direita era um estímulo controle que não induzia FPO para o qual tivemos o 
mesmo número de condições com apresentações de estímulos com as mesmas 
distâncias entre si que nas condições FPO. 
 
 
 

Resultados e Discussão 

No experimento EEG1, os resultados comportamentais replicaram os achados 

clássicos de Pomerantz et al. (1977) sugerindo que os estímulos utilizados aqui 

são uma replicação apropriada. Após os procedimentos de seleção de região de 

interesse descritos acima, comparamos as médias dos potenciais relacionados a 

eventos nos eletrodos occipitais para as três condições (Figura 18). Constatamos 

um efeito principal de estímulo para as amplitudes apenas de todos os potenciais 

medidos [P100 - F(2,30)= 6.68, p<0.01, ηp2=0.30; N170 - F(2,30)= 4.65, p<0.01, 

ηp2=0.23; e um componente tardio medido após 300ms - F(2,30)= 15.05, 

p<0.0001, ηp2=0.50]. O único componente onde encontramos alterações de 

latência foi o P200 em eletrodos frontais [Figura 20, F(2,30)= 5.56, p<0.01, 

ηp2=0.27]. 



 

Figura 17- Resultados comportamentais para o experimento EEG1. Aqui 
observamos diferenças significativas entre os estímulos que geraram configural 
superiority e os outros tanto em acurácia coma em tempo de reação. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Média dos potenciais relacionados a eventos nos eletrodos occipitais 
da nossa região de interesse. Os estímulos "Superiority" geraram diferenças 
significativas em todos os potenciais relacionados a evento medidos. 
 
 
 
 
Os resultados aqui sugerem que os estímulos que geram "configural superiority" 

são processados de forma distinta desde o nível do P100. Ainda, latências mais 

curtas nos eletrodos frontais sugerem que a vantagem nos tempos de reação 

encontradas durante o "configural superiority effect" parecem ter relação 

também com o timing dos correlatos neurais medidos aqui. Isso fica mais claro 



quando avaliamos o componente N2pc (Figuras 21 e 22). Este componente é 

concebido como um correlato neural robusto do processo de seleção visual e 

engajamento atencional (Luck, 2012). Constatamos aqui que tanto a latência 

como a amplitude do N2pc foram significativamente distintas para o estímulo 

Superiority (p<0.01). Estes resultados são suportados também pelos mapas de 

voltagem mais gerais vistos na Figura 19. Podemos ver diferenças claras na 

atividade para o estímulo de Superiority a cada momento no tempo. 
 
 
 

Figura 19 – Mapas de voltagem em diferentes pontos no tempo após o onset do 
estímulo. 



 
 

 
 
Figura 20 – Média dos potenciais relacionados a eventos nos eletrodos frontais. 
Aqui observamos um aumento significativo do componente P200 frontal para os 
estímulos que geram "Configural Superiority". Há também uma diminuição 
significativa das latências dos estímulos. 



 

 
 
 
 

Figura 21 – Mapas de voltagem para os componentes N2pc e Pd nos dados do 
experimento EEG1 (A) e em uma referência da literatura (B - Sawaki et al. 2012). 
Aqui, constatamos que os estímulos de Superiority foram capazes de gerar muito 
mais voltagem que os outros e também que os resultados parecem de acordo 
com outros exemplos da literatura. 



 
 

Figura 22 – Amplitudes e latências médias dos componentes N2pc no 
experimento EEG. Constatamos que os estímulos que geraram Configural 
Superiority apresentaram latências significativamente mais curtas e amplitudes 
maiores (p<0.01). 
 
 

Os resultados do Experimento EEG1 são notáveis, na medida em que mostra 

que o "configural superiority effect" está associado a diferentes correlatos neurais 

em todas as medidas realizadas. Este é um resultado inédito e inovador na 

literatura da área. Por outro lado, os estímulos de linha utilizados neste 

experimento, apesar de clássicos e de gerar um efeito comportamental muito 

forte, combinam diferentes princípios da Gestalt. Não é possível dizer se esse 

efeito se deve principalmente a uma combinação de diferentes princípios ou à 

simples presença de diferentes princípios da Gestalt. Esta é a primeira grande 

pergunta que vem a mente após encontrar estes resultados e será abordada no 

experimento EEG2. Além deste, outro ponto também chama a atenção. 

Encontramos diferenças para o estímulo Superiority em componentes muito 

precoces com o P100. Se temos diferenças neste nível, é possível que tenhamos 

diferenças em níveis muito baixos da hierarquia do processamento visual 



determinando o "configural superiority effect" e a emergência de Gestalts? Esta 

questão será abordada principalmente no experimento EEG3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Resultados comportamentais de acurácia e tempo de reação médios 
para o experimento EEG2. Todos os diferentes princípios da Gestalt medidos 
aqui geraram um Configural Superiority Effect e apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas do estímulo base. 
 
 
Para o experimento EEG2 utilizamos os estímulos desenvolvidos por Pomerantz 

& Portillo (2011) já utilizados por nós nas investigações com ETCC. Aqui, 

constatamos que os diferentes princípios da Gestalt isolados foram sim capazes 

de gerar "configural superiority effect" nas respostas comportamentais, como 

pode ser visto na Figura 23. É importante ressaltar que as respostas no nível 

comportamental não diferiram significativamente entre si. Após realizar os 

mesmos procedimentos observados no Experimento EEG1, constatamos que os 

estímulos só diferem entre sí a partir do componente N170 (Figura 24) com um 

efeito principal de estímulo [F(5,75)= 4.01, p<0.01, ηp2=0.21, mas aqui 

constatamos também uma interação significativa entre os fatores Hemisfério e 

Estímulo [F(5,75)= 7.61, p<0.01, ηp2=0.33]. Estas assimetrias podem ser 

constatadas inclusive nos mapas de voltagem, Figura 25. 



 
 

Figura 24 - Média dos potenciais relacionados a eventos nos eletrodos occipitais 
da nossa região de interesse no experimento EEG2. Os estímulos diferiram de 
Base apenas a partir do N170. 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Mapas de voltagem em diferentes pontos no tempo após o onset do 
estímulo no experimento EEG2. 



Na Figura 26 podemos ver as amplitudes médias dos componentes a partir do 

N170 separadas por hemisférios. Constatamos aqui que as respostas no 

hemisfério direito apresentaram mais voltagem e que os estímulos que isolaram 

Linarity, Orientation e Proximity diferiram entre si. Constatamos também que este 

padrão de lateralização hemisférica parece ter mudado após 300ms. Estes 

resultados nos sugerem ao menos duas ciosas. Em primeiro lugar, que esta é 

uma abordagem apropriada para estudar diferenças entre diferentes princípios 

de agrupamento no cérebro, na medida em que observamos diferenças entre 

estes princípios de agrupamento no nível dos potenciais relacionados a eventos. 

Ainda, constatamos também que parecem haver assimetrias hemisféricas no 

processamento desses princípios da Gestalt, um resultado ainda inédito na 

literatura da área. Para compreender melhor estas assimetrias hemisféricas em 

um nível que nos possibilite realizar uma publicação mais robusta sobre este 

fenômeno, é importante em seguida realizar um novo experimento que controle 

para o fator "saliência", onde cada princípio de agrupamento ser medido com 

diferentes níveis de saliência e assim poderemos ver se estas assimetrias se 

mantêm. Estes experimentos estão sendo planejados para o futuro imediato. De 

qualquer forma, é importante chamar a atenção também para o fato de que o 

N2pc para estes estímulos também demonstrou diferenças significativas (Figura 

27, p<0,05) e corrobora as diferenças descritas aqui. 



 
 

Figura 26 – Resultados dos picos médios do componente N170 e dos 
componentes tardios (aproximadamente 350ms após o onset do estímulo). Os 
resultados estão divididos entre as regiões de interesse no hemisférios esquerdo 
(E) e direito (D). Diferenças estatisticamente significativas estão marcadas com 
asteriscos. As barras verticais representam o erro padrão da média. 



 
 

Figura 27 – Mapas de voltagem para os componentes N2pc e Pd nos dados do 
experimento EEG2. 
 
 
 
 
No que diz respeito ao experimento EEG1, o experimento EEG2 nos ajudou a 

ver que as diferenças em correlatos neurais observadas para o estímulo 

Superiority não pode ser explicada simplesmente por combinação de diferentes 

princípios da Gestalt, na medida que vimos resultados semelhantes com 

estímulos que isolam estes princípios. Mas ainda, porque observamos 

diferenças em componentes tão precoces em EEG1, e também, podemos ver 

diferenças no nível do componente C1, o componente mais precoce que 

podemos medir com EEG (Rauss et al. 2011)? E o que estas diferenças tão 

precoces podem nos dizer sobre a hierarquia do processamento visual? 

Ao longo de discussões sobre o tema em congressos e com algumas 

autoridades da área (como os professores James Pomerantz e Cees Van 

Leeuwen) constatamos que se há diferenças tão precoces, estas possivelmente 

envolvem fortes processos de feedback cortical. Isso no levou a literatura do 

predictive coding (e.g. Friston et al. 2016; den Ouden et al. 2012). Neste contexto 

temos modelos que sugerem cada vez mais que o cérebro é um mecanismo 

inferencial que está constantemente tentando diminuir as discrepâncias entre as 

suas inferências e os estímulos que são apresentados. No contexto desta teoria 

influente na literatura em percepção atual, decidimos manipular probabilidades 

de apresentação de estímulos. Temos evidências com ressonância magnética 

de que isso pode levar a alterações de processamento no córtex visual primário 

(e.g. Kok et al, 2012) mas ainda pouco informação com EEG e nada que tenha 



avaliado partes vs. Todos e processamento Local vs. Global relacionado a este 

tipo de processo. Por fim, esta se tornou uma das questões mais inovadoras do 

presente projeto. É possível que o córtex visual primário seja sensível a 

diferentes probabilidades de apresentação de estímulo e processe partes e 

todos de forma diferente? Para tal, avaliaos o componente C1 em blocos onde 

estímulos do tipo Superiority, Inferiority e Linha tinham probabilidade de 

apresentação de 80%. Assim, podemos ver como é a resposta para os estímulos 

quando são esperados (80%) vs. Quando são inesperados/improváveis (20%). 

Tivemos 6 blocos de estímulos testando todas as combinações possíveis. A 

revisão recente de Rauss et al. (2011) sugere que esta é sim uma abordagem 

apropriada para investigar este problema. 
 
 
 

Figura 28 - Resultados comportamentais de acurácia e tempo de reação médios 
para o experimento EEG3. Constatamos aqui que a manipulação de 
probabilidade de apresentação do tipo de estímulo no bloco teve pouco efeito 
sobre os estímulos do tipo Superiority. 



Nos resultados comportamentais, não constatamos grandes efeitos da 

manipulação de probabilidade para o estímulo de Superiority, mas podemos ver 

claras diferenças para os outros (Figura 28). Já para o componente C1 do EEG 

observamos três principais achados. O primeiro é que em geral, não há 

diferenças entre os estímulos quando eles são improváveis ou inesperados 

dentro de um bloco. O segundo é que há de fato menos voltagem em geral 

associada ao C1 nas condições de 80% de probabilidade em comparação a 20% 

e probabilidade. Isto corrobora achados como os de Kok et al. (2012) e de-Wit et 

al (2012) que utilizaram estímulos e técnicas (além de perguntas científicas) 

significativamente distintos. Mas o achado mais notável está quando 

comparamos o C1 entre os diferentes tipos de estímulo dentro da condição de 

80% de probabilidade. Observamos aqui que Superiority é significativamente 

diferente dos dois outros estímulos (Figura 29, p<0.01). Esta tendência é tão 

robusta que pode ser vista tanto no C1 normalizado (Figura 29) quanto no C1 

mais bruto, separando os estímulos apresentadas no campo visual superior e 

inferior (Figura 30). 



 
 

Figura 29 – Amplitude e latência média para o componente C1 no estudo 
EEG3.Aqui, as amplitudes foram normalizadas para que todos os valores fossem 
positivos. Constatamos que nas apresentações improváveis de estímulo (20%), 
não houve diferença significativa entre tipos de estímulo. Por outro lado, para as 
apresentações prováveis (80%), tivemos diferenças substanciais entre 
Superiority e os outros estímulos. 



 
 

Figura 30 – Componente C1 médio para estímulos apresentados no campo 
visual superior (polaridade negativa) e inferior (polaridade positiva). Dados mais 
brutos que os apresentados na Figura 29 que mostram que a tendência 
demonstrada na Figura 29 está presente mesmo antes da normalização dos 
dados. 
 
 
 
 
Ao analisar o N170, observamos também esta mesma tendência, que aqui replica 

também os resultados do Experimento EEG1! Estes achados sugerem que 

estes processos de emergência de Gestalts podem ser diferenciados no nível de 

V1, um resultado marcante e novo na literatura recente. No momento estamos 

realizando avaliações da atividade pré-estímulo para constatar se este efeito 

pode ser explicado também por algum tipo de viés que se estabeleça na 

atividade preparatória ao estímulo (e.g. Nikolaev Gepshtein & van Leeuwen 

2016). Estes resultados estão sendo preparados para apresentação na ECVP- 

2017. 



 
 
 
Figura 31 – Amplitude e latência médias para o componente N170 no 
experimento EEG3. Podemos observar que as amplitudes seguem a mesma 
tendência observada para o componente C1. 
 
 
 
 
Por fim temos aqui o experimento EEG4, que avalia correlatos neurais do 

fenômeno de FPO. Este é o experimento para o qual temos menos resultados 

analisados ainda mas as análises já demonstram resultados notáveis. Como dito 

anteriormente, além de compreender os correlatos neurais associados com 

FPO, temos outro objetivo principal aqui: compreender se o papel do 

agrupamento por proximidade no FPO. Para compreender os correlatos neurais 



do FPO em termos mais gerais, utilizamos os estímulos definidos por ponto e 

um estímulos controle (Figura 4), que levaram a um efeito FPO mais claro e forte 

(ver dados comportamentais na Figura 32). 

Para estes estímulos constatamos que o N2pc foi claramente suprimido (ver 

mapas de votagem na Figura 33 ou as amplitudes médias das duas últimas 

barras na Figura 34). Na Figura 33 podemos ver inclusive que o componente Pd, 

ligado a supressão contralateral de distratores (marcado aqui em vermelho) se 

espalha para os dois hemisférios. Isto provavelmente se deve à ambiguidade do 

fenômeno de FPO. Aqui, constatamos então correlatos neurais distintos para as 

respostas do tipo FPO e não-FPO, apoiando que este se trata de u efeito peculiar 

com potencial para avaliação clínica dos correlatos neurais de processamento 

Global vs. Local. 
 
 

 
Figura 32- Acurácia e tempo de reação médios para as respostas a estímulos 
que geraram FPO e estímulos controle. 



 
 
Figura 33 – Mapas de voltagem médios para os componentes N2pc e Pd nos 
estímulos de Base e Popout definidos por pontos. Nestes estímulos, é possível 
ver que o componente Pd, ligado a supressão contralateral de distratores 
(marcado aqui em vermelho) se espalha para os dois hemisférios. 
 
 
A avaliação dos efeitos do agrupamento por proximidade no FPO também 

demonstrou resultados que corroboram nossas hipóteses iniciais. Aqui 

conseguimos demonstrar que quanto mais distantes os elementos estão entre si 

(i.e. menos agrupamento por proximidade) maior a frequência de respostas FPO 

e maior o tempo de ração no nível comportamental (Figura 34). Esta tendência 

foi observada também na amplitude do N2pc. Isso possibilita concluir que o 

attentional deployment na condição FPO é afetado, provavelmente pela 

ambiguidade do estímulo. 

Como dito anteriormente, o FPO é um fenômeno descrito muito recentemente 

na literatura (Oorsten-Hooge, Portillo & Pomerantz, 2015) e que possui um 

grande potencial para avaliação clínica de processamento local vs. Global pelo 

simples motivo de que, com a mesma instrução e para os mesmos estímulos, 

um participante muitas vezes dá uma resposta mais indicativa de viés local ou 

global de processamento. Assim utilizando o mesmo estímulos, com a mesma 

instrução e a mesma saliência do alvo, conseguimos avaliar expontaneamente 

processamento loca vs. Global. Isto simplesmente não é possível com outros 

estímulos clássicos como as letras de Navon, por exemplo (Navon 1977), na 

medida em que a avaliação global e local envolvem diferentes instruções e 

diferentes níveis de saliência de estímulo. Dado isto, o presente 



projeto apresenta a primeira avaliação neurofisiológica deste tipo de estímulo e 

abre portas para novos estudos clínicos com menos fatores de confusão do que 

a literatura na área está acostumada. 

No momento estamos trabalhando na avaliação da fases das oscilações pré-

estímulo para compreender se algum tipo de efeito facilitatório ou correlação 

entre o estado da atividade pré-estímulo pode estar relacionado a subsequente 

resposta do tipo FPO ou não-FPO. Feito isto, teremos um trabalho pronto para 

ser publicado. 
 
 
 

 
 
Figura 34 – Acurácia e tempos de reação para os estímulos que geraram FPO 
nas condições FPO e controle (ctrl) com diferentes distâncias entre os elementos 
das figuras, indo de mais distante (3) a mais próximo (1). Constatamos que a 



frequência de respostas FPO e os tempos de reação mudam com o 
distanciamento dos elementos. 
 

 
Figura 35 – Médias das amplitudes dos componentes N2pc nas 
diferentes condições FPO testadas aqui. Observamos que no geral, as 
respostas para FPO geram um N2pc substancialmente mais fraco. Isso 
possibilita concluir que o attentional deployment na condição FPO é 
afetado, provavelmente pela ambiguidade do estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3  Experimentos com modulação da acuidade visual 

	

	 Resultados	e	Discussão	

	 Trataremos	aqui	os	as	avaliações	com	o	teste	de	Stroop	e	com	o	Viena	como	

Experimento	1	e	2,	respectivamente.	Em	cada	um	dos	casos,	realizamos	duas	anovas	

para	medidas	repetidas	com	dois	fatores:	Óculos	(com	ou	sem)	e	prancha	de	teste	(3	

no	teste	de	Stroop	e	7	no	teste	de	Matrizes	de	Viena).	

Experimento	1	

Observamos	que	o	uso	do	óculos	prejudicou	a	performance	em	uma	média	de	

3%	e	6%	para	as	pranchas	1	e	2	do	teste	de	Stroop	(i.e.	respectivamente	nomear	cores	

e	ler	palavras	sem	interferência	Stroop)	e	melhorou	a	performance	em	média	de	5%	a	

prancha	número	3	(nomes	de	cores	com	impressos	com	cores	incongruentes).	A	figura	

xxx	 apresenta	 estes	 resultados	 normalizados	 (medidas	 sem	 óculos	 divididas	 por	

medidas	com	óculos).	

	

Figure	36	-	Tempo	de	reação	normalizado	para	cada	uma	das	três	pranchas	do	teste	de	

Stroop	(medidas	sem	óculos	divididas	por	medidas	com	óculos).	Valores	menores	que	

um	significam	que	o	tempo	de	reação	foi	mais	longo	com	óculos	do	que	sem	óculos.	As	

barras	verticais	representam	os	erros	padrão	das	médias.		



Apesar	da	clara	tendência	a	um	efeito	negativo	do	uso	de	óculos	nas	primeiras	

pranchas	e	um	efeito	positivo	na	última	prancha,	a	ANOVA	para	medidas	repetidas	não	

apresentou	um	efeito	 significativo	do	uso	do	óculos	 [F(1,13)=0,13;	 p=0,7;	 ηp2=0,09].	

De	qualquer	forma,	o	Experimento	1	pode	funcionar	como	uma	"proof	of	principle"	na	

narrativa,	demonstrando	que,	em	geral,	os	participantes	tendem	a	ser	lentificados	por	

essa	 diminuição	 sutil	 de	 acuidade.	 Uma	 exceção	 notável	 se	 dá	 na	 terceira	 prancha,	

onde	costuma	acontecer	a	típica	"interferência	Stroop"	(quando	a	falta	de	congruência	

entre	uma	palavra	que	nomeia	uma	cor	e	a	cor	com	a	qual	esta	palavra	é	impressa	leva	

a	uma	lentificação	e	mais	erros).	Nesta	prancha,	a	diminuição	de	acuidade	visual	levou	

a	 uma	 melhora	 da	 performance,	 ou	 seja,	 diminuiu	 a	 interferência	 Stroop,	 como	

esperado.	 Estes	 resultados,	 ainda	 que	 sutis,	 sugerem	 que	 esta	 leve	 diminuição	 na	

acuidade	visual	pode	sim	afetar	o	processamento	de	informação.	Mas	os	efeitos	mais	

notáveis	foram	encontrados	no	Experimento	2.	

	

Experimento	2	

	

	 No	teste	das	Matrizes	de	Viena,	a	ANOVA	para	medidas	repetidas	demonstrou	

um	efeito	significativo	do	fator	Prancha	[F(6,66)=8,55;	p<0,00001;	ηp2=0,43]	e	do	fator	

Óculos	[F(1,11)=20,46;	p<0,0001;	ηp2=0,65]	mas	sem	uma	interação	significativa	entre	

prancha	 e	 óculos	 [F(6,66)=1,13;	 p=0,35;	 ηp2=0,09]	 .	 Como	 pode	 ser	 observado	 nas	

Figuras	 37	 e	 38,	 participantes	 foram	 mais	 lentos	 em	 todas	 as	 pranchas	 quando	

estavam	 utilizando	 o	 óculos	 que	 diminui	 a	 acuidade.	 O	 tamanho	 de	 efeito	 no	 fator	

Óculos	da	ANOVA	sugere	que	65%	da	variância	dos	 resultados	pode	ser	atribuída	ao	

uso	do	óculos.	Esta	é	uma	demonstração	robusta	de	que	uma	modulação	de	acuidade	

sutil	 como	 esta	 pode	 afetar	 de	 forma	 significativa	 o	 desempenho	 em	 testes	

neuropsicológicos.	

	



Figure	37	-	Tempo	de	reação	para	cada	uma	das	7	pranchas	do	teste	de	Matrizes	de	
Viena	 (medidas	 sem	 óculos	 em	 laranja	 e	 medidas	 com	 óculos	 em	 azul).	 As	 barras	
verticais	representam	os	erros	padrão	das	médias.		

	

Figure	38	-		Tempo	de	reação	normalizado	para	cada	uma	das	7	pranchas	do	teste	de	
Matrizes	 de	 Viena	 (medidas	 sem	 óculos	 divididas	 por	medidas	 com	 óculos).	 Valores	
menores	que	um	significam	que	o	tempo	de	reação	foi	mais	longo	com	óculos	do	que	
sem	óculos.	As	barras	verticais	representam	os	erros	padrão	das	médias.		



Discussão	geral	e	conclusão	

	 	

	 Nos	 experimentos	 descritos	 acima,	 é	 possível	 constatar	 que	 modulações	

bastante	sutis	da	acuidade	visual	são	suficientes	para	afetar	o	desempenho	em	testes	

neuropsicológicos.	 No	 Experimento	 1,	 o	 uso	 de	 óculos	 não	 levou	 a	 diferenças	

estatisticamente	significativas	no	teste	de	Stroop,	mas	podemos	ver	que	em	média	foi	

possível	encontrar	pioras	de	6%	em	média	nos	 tempos	de	 reação	para	a	prancha	de	

leitura	 e	 uma	melhora	 de	 5%	 em	média	 para	 a	 prancha	 de	 interferência	 (ou	 seja,	 a	

diminuição	da	acuidade	diminuiu	a	interferência,	como	esperado).	No	Experimento	2,	

utilizando	o	teste	de	Matrizes	de	Viena,	podemos	constatar	que	o	uso	de	óculos	afetou	

substancialmente	 o	 desempenho.	 Aqui,	 os	 sujeitos	 tiveram	 um	 desempenho	

significativamente	pior	em	todas	as	pranchas	que	utilizaram	os	óculos.	Estas	diferenças	

chegaram	a	50%	em	algumas	pranchas.		

	 Isto	 sugere	 que	 alterações	 muito	 sutis	 de	 acuidade	 visual	 podem	 afetar	 o	

desempenho	de	pacientes	na	clínica	neuropsicológica.	Digamos	que	um	paciente	não	

tenha	 renovado	 seus	 óculos	 com	 a	 frequência	 necessária	 e	 por	 isso	 esteja	 com	 a	

acuidade	 visual	 sutilmente	 abaixo	 do	 padrão.	 Este	 paciente	 pode	 ser	 lentificado	por	

isso	e	 sofrer	 com	avaliações	que	 requeiram	 tempo	de	 reação	 rápido.	Como	diversos	

testes	 da	 neuropsicologia	 clínica	 medem	 tempo	 de	 reação	 utilizando	 tarefas	 com	

demandas	 substanciais	 de	 discriminação	 e	 processamento	 visual,	 é	 possível	 que	 o	

participante	 seja	 levemente	 afetado	 nesta	 tarefa.	 Isso	 poderia	 levá-lo	 de	 um	 escore	

médio,	 por	 exemplo,	 para	 um	 escore	médio	 inferior.	 Ou	 também	 de	médio	 inferior	

para	limítrofe.	Isto	pode	ter	implicações	significativas	no	diagnóstico	diferencial	e	em	

diversas	decisões	clínicas.		

	 Os	resultados	apresentados	aqui	são	uma	“proof	of	concept".	Nosso	objetivo	é	

apenas	 demonstrar	 que	 alterações	 sutis	 de	 acuidade	 podem	 ser	 clinicamente	

relevantes.	No	momento	trabalhamos	numa	comunicação	breve	com	estes	resultados	

para	 ser	 submetida	 ao	 periódico	 "Neuropsychologia".	 O	 objetivo	 do	 manuscrito	 é	

principalmente	tentar	levar	neuropsicólogos	clínicos	a	avaliar	a	acuidade	visual	de	seus	

pacientes,	 um	 procedimento	 simples,	 barato,	 e	 dado	 o	 que	 demonstramos	 aqui,	

altamente	relevante.		
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