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RESUMO 

A capacidade de seleção de estímulos relevantes é uma habilidade fundamental 

para uma interação coerente com o ambiente. O sistema nervoso usa de mecanismos 

atencionais para regular o comportamento de acordo com necessidades específicas 

enquanto as funções executivas monitoram e ajustam a resposta comportamental 

visando a melhor performance, com o mínimo de custo. O teste Stroop é 

frequentemente usado no estudo do funcionamento de sistemas atencionais e das 

funções executivas (MACLEOD, 1991; MIYAKE ET AL, 2000). Uma importante 

variação do teste Stroop é o chamado "Stroop pareado", no qual voluntários devem 

comparar atributos de diferentes estímulos, sendo um deles um estímulo “Stroop”, e 

pressionar uma de duas teclas de acordo com o resultado da comparação. 

Dois tipos de interferência são comuns nos testes Stroop Pareado utilizados pelo 

nosso grupo: o conflito de resposta e o efeito congruência. Trabalhos anteriores 

mostram que quando o voluntário conseguia se beneficiar de certos aspectos da tarefa, 

era possível eliminar o conflito de resposta, o que gerava uma redução no tempo de 

reação (PORTES ET AL, 2010; MORAIS, 2013). No estudo aqui descrito, mantivemos 

a estrutura do protocolo experimental usado em trabalhos anteriores, que consistia na 

apresentação de três estímulos: um estímulo Stroop central (congruente ou 

incongruente) e dois estímulos laterais, que serviam como opções de resposta. A tarefa 

dos voluntários (13 mulheres (54,2%) e 11 homens (46,8%), com média de idade de 21,9 ± 

3,67) era apertar a tecla lateral que correspondia à dimensão relevante do estímulo 

Stroop. Porém, alteramos a ordem de apresentação dos estímulos, com o estímulo 

Stroop aparecendo anteriormente às opções de resposta. Nossa hipótese era que essa 

inversão obrigaria os voluntários a adotarem novas estratégias para se adaptar às novas 

demandas da tarefa. Nossos resultados mostraram que, de fato, a inversão da ordem de 

apresentação dos estímulos influenciou a estratégia que os voluntários precisavam 

adotar para resolver o teste. Assim, essa alteração permitiu que os voluntários usassem 

suas funções de alta-ordem para a atenuação do efeito congruência, mas não para a 

eliminação do conflito de resposta. Entendemos esse resultado como evidência do 

funcionamento de funções executivas (como flexibilidade cognitiva e inibição de 

respostas rotineira) para uma melhor adaptação comportamental frente a diferentes 

aspectos da tarefa. 

 

Palavras-chave: Atenção, Efeito Stroop, Funções Executivas, Tempo de Reação. 
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1) INTRODUÇÃO 

Nossa vida diária em sociedade é caracterizada pela frequente presença de 

estímulos conflitantes. Propagandas, notificações de celulares e redes sociais competem 

o tempo todo para serem o alvo de nossa atenção. Diante desse cenário caótico, o 

sistema atencional procura evitar uma sobrecarga de informações ao selecionar os 

inputs mais importantes que devem alcançar um nível avançado de processamento. 

Assim, a capacidade de seleção de estímulos relevantes em meio a estímulos 

irrelevantes se faz essencial para uma interação coerente com esse tipo de ambiente. E a 

atenção, sendo o mecanismo responsável pela interação do sistema nervoso com o meio, 

age para que o processamento de informações e a elaboração de uma resposta 

comportamental adequada se deem da melhor forma possível (POSNER & COHEN, 

1984; MACHADO-PINHEIRO ET AL., 2004; 2010). 

O teste Stroop é uma tarefa de atenção seletiva comumente utilizada para o estudo 

de interferência causada por estímulos irrelevantes (STROOP, 1935). Nele, os 

voluntários devem responder a estímulos-palavras coloridos que representam o nome de 

uma cor (e.g., a palavra “vermelho” colorida na cor azul). Quando a palavra e a cor são 

diferentes (condição incongruente), o tempo necessário para nomear a cor é atrasado 

relativo à condição que apresenta palavra e cor iguais (condição congruente – e.g., a 

palavra “azul” na cor azul). Essa interferência foi chamada de Efeito Stroop, e desde 

então, a tarefa Stroop tem sido usada como um modelo de processamento de conflito, 

sendo um exemplo claro de que uma informação irrelevante é capaz de interferir na 

resposta direcionada à uma outra informação. 

1.1) Aspectos gerais sobre a atenção 

Atenção é um conceito amplo que se refere aos mecanismos envolvidos na 

seleção e no processamento de informações específicas do nosso ambiente. De acordo 

com a famosa citação de William James (1890): “Todo mundo sabe o que é atenção. É 

quando a mente toma posse, de forma clara e vívida, de um objeto ou pensamento entre 

vários outros que estão simultaneamente disponíveis. Ou seja, é o meio pelo qual se 

processa ativamente uma quantidade limitada de informação a partir de uma quantidade 

enorme de informações disponíveis através dos sentidos, da memória armazenada e 

outros processos cognitivos”. James (1890) diz ainda que a experiência pessoal é 
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formada de acordo com o que concordamos em prestar atenção. Sem um interesse 

seletivo, a experiência seria um caos total. 

Posner e colaboradores (1980) tentaram explicar a atenção através da metáfora do 

holofote.  Tal como o holofote, que foca a luz em uma área específica e deixa o resto do 

ambiente na sombra, os processos atencionais selecionariam uma área de interesse a ser 

processada, ao custo de não processar informações menos interessantes.  Apontam ainda 

que, do mesmo modo que os sistemas motor e sensorial, o sistema atencional interagiria 

com outras áreas do cérebro, sem perder sua especificidade.  Ele consiste de um sistema 

anatomicamente separado do sistema de processamento de dados, podendo ser dividido 

em subsistemas que realizam diferentes funções inter-relacionadas. Fernandez-Duque e 

Posner (1997), por exemplo, distinguiram dois sistemas atencionais independentes, um 

voltado para a orientação e outro voltado para o alerta. Dessa forma, a atenção funciona 

por uma rede de áreas conectadas: não é propriedade de um centro único e nem uma 

função geral do cérebro operando como um todo (POSNER & PETERSEN, 1990). 

Nesse trabalho, entenderemos a atenção como a alocação de recursos para a 

seleção de aspectos prioritários do ambiente, em detrimento de outros considerados 

menos relevantes. Essa seleção aprimora o processamento e análise de informações, 

visando a execução de uma reposta comportamental adequada por parte do indivíduo. 

1.1.1) Classificações relacionadas à atenção 

Os processos atencionais podem ser orientados de maneira voluntária, também 

chamada de top-down, endógena ou cognitiva; ou de maneira automática, também 

chamada, bottom-up, exógena ou involuntária (SHIFFRIN & SCHNEIDER, 1977; 

POSNER ET AL, 1980; YANTIS & JONIDES, 1990; MCCORMICK, 1997; 

BEHRMANN & HAIMSON, 1999). Processos voluntários são altamente dependentes 

de recursos atencionais, o que os limita sob um modelo de processamento em série. Por 

possuírem controle consciente, são processos facilmente estabelecidos, alterados e 

revertidos pelo sujeito. Neste contexto, dizemos que a atenção voluntária tem caráter 

endógeno pois é dependente da vontade deliberada do sujeito para se estabelecer. Já os 

processos automáticos ocorrem de modo paralelo, e são difíceis de serem alterados, 

ignorados ou suprimidos. Esses processos ocorrem independente da vontade do sujeito, 

por meio de influências exógenas, como já foi demonstrado em vários estudos que 

apresentam um estímulo abruptamente. Tais estímulos abruptos são capazes de 
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direcionar a atenção automaticamente para o local de ocorrência do mesmo, 

independentemente de qualquer demanda voluntária por parte dos sujeitos (POSNER & 

COHEN, 1984; YANTIS & JONIDES, 1990; IRWIN ET AL., 2000; MACHADO-

PINHEIRO ET AL., 2004). 

A vantagem do processamento automático é que, por demandar pouco esforço ou 

intenção, permite que tarefas previsíveis sejam executadas enquanto deixam disponíveis 

recursos atencionais livres para lidar com novas situações. Já o processamento 

voluntário, mesmo exigindo mais tempo para ser implementado, é importante em 

situações não familiares, as quais exigem adaptações contínuas por parte dos sujeitos 

visando se adequar às novas condições impostas pelo ambiente. 

 Muitas atividades que começam como voluntárias podem se tornar automáticas. 

Isso acontece, por exemplo, com o ato de ler. Ao aprender a ler, é necessário a alocar 

voluntariamente muitos recursos para a tarefa, porém, conforme adquire-se experiência, 

a leitura se torna um processo automático. Atividades muito praticadas podem se tornar 

automáticas através desse processo de automatização (LABERGE & BROWN, 1990; 

MOORS & DE HOUWER, 2006). 

Um aspecto relacionado aos mecanismos de atenção voluntária e automática é o 

curso temporal necessário para a obtenção da ativação de cada um desses tipos de 

orientação. Muitos estudos têm demostrado que os mecanismos voluntários precisam de 

mais tempo para atingir sua ativação máxima do que os automáticos (MILLIKEN ET 

AL., 1999; NEELY,1977). Por exemplo, Machado-Pinheiro et al. (2004) mostraram que 

eram necessários 500 ms para que a interferência automática induzida pelo acender de 

um estímulo central inesperado, em uma tarefa de detecção simples, fosse superada pela 

atenção voluntária. 

1.1.2) Atenção seletiva e a capacidade limitada de processamento 

Um fato conhecido, é que nossas experiências conscientes são muito limitadas 

quando levado em conta a quantidade de informações que o ambiente realmente 

expressa. Ao prestarmos atenção em um estímulo alvo, o fazemos em detrimento de 

vários outros estímulos menos relevantes. Essa limitação de processamento já foi 

comprovada por diversos estudos (e.g., POSNER, 1978; DRIVER, 2001). Uma vez que 

nosso sistema nervoso não tem capacidade de apreender todos os estímulos que nos 
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cercam, em algum ponto entre a entrada sensorial e a saída motora, os estímulos devem 

competir por recursos neurais de processamento (DESIMONE & DUNCAN, 1995). 

A atenção seletiva é justamente o termo que envolve os mecanismos que decidem 

quais objetos vão fazer parte de nossa experiência consciente, e quais não vão. As 

teorias clássicas de atenção seletiva tentam explicá-la através da analogia de um filtro 

ou de um gargalo: uma filtragem das informações acontece, de modo que apenas 

informações relevantes são analisadas conscientemente. Anterior ao filtro, ocorre um 

processamento paralelo que não requer atenção, enquanto posterior a ele ocorre o 

processamento em série dependente de atenção. O que diferencia essas teorias é se essa 

filtragem acontece cedo na etapa de processamento de informações, ainda nas etapas de 

entrada sensorial (early selection) ou se acontece em etapas mais tardias do 

processamento (late selection) (DRIVER, 2001). 

 O primeiro a sugerir um modelo de filtro foi Broadbent (1958). O seu modelo 

afirmava que a informação é filtrada logo após ser registrada em nível sensorial. Assim, 

diversos estímulos sensoriais chegam até o mecanismo de filtro atencional, no qual 

ocorre a filtragem necessária para que apenas a parte relevante passe para o nível de 

percepção. Dessa forma, alguns poucos estímulos sensoriais atingiriam um nível de 

processamento mais avançado, enquanto outros (a maioria) seriam eliminados em nível 

sensorial. Assim, a teoria de filtro de Broadbent afirma que informações irrelevantes, 

que não passam pelo filtro seletivo, não prosseguiriam para processos mais elaborados 

que aconteceriam em uma segunda etapa, em série, com capacidade limitada. Esse 

modelo de Broadbent é um exemplo de abordagens de seleção precoce (early selection), 

que argumenta que informações relevantes e irrelevantes são diferenciadas ainda na 

entrada sensorial. Evidências de que informações irrelevantes poderiam ser alvo de 

processamento adicional logo levaram ao surgimento de outros modelos, incluindo 

modelos de seleção tardia (late selection), que afirmam que a seleção de estímulos 

relevantes e o bloqueio de estímulos irrelevantes aconteceria em um ponto posterior do 

processamento. Assim, ele aconteceria após alguma análise perceptiva e conceitual de 

dados recebidos. Isso explicaria porque as pessoas reconhecem informações irrelevantes 

mesmo ao afirmarem não estar prestando atenção. Caso a informação não gere 

percepção, isso indicaria que ela é descartada precocemente no mecanismo de filtragem. 

Caso contrário, isso indicaria que algum nível de atenção foi alocada para a informação, 

e portanto, o filtro seria tardio (e.g., DEUTSCH & DEUTSCH, 1963). 
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Com o tempo, no entanto, a teoria do filtro começou a se tornar obsoleta. Diversas 

teorias diferentes mostravam que o filtro era mais flexível do que o sugerido, podendo 

estar localizado em diferentes etapas do processamento de acordo com a tarefa (e.g., 

JOHNSTON & HEINZ, 1979; NORMAN, 1968).  Enquanto em algumas tarefas poucos 

ou nenhum estímulo distrativo eram filtrados, em outras tarefas a filtragem desses 

estímulos era muito mais eficiente. Dessa forma, novas ideias que viam a atenção como 

um reservatório de recursos de processamento limitado começavam a ganhar destaque. 

 Lavie e Tsal (1994), propuseram que se a “atenção” vai selecionar informações 

em etapas iniciais ou tardias do processamento vai depender das demandas da tarefa. 

Basicamente, se a demanda atencional é baixa, distrativos irrelevantes vão ser 

processados, como se a capacidade atencional restante fosse alocada para isso (e.g., 

ERTHAL ET AL., 2005; MOCAIBER ET AL., 2011). Portanto, contanto que a tarefa 

não demande todos recursos atencionais disponíveis, haverá interferência. No entanto, 

se a tarefa, por ser de alta demanda, requerer uso total dos recursos atencionais, não 

haverá possibilidade de processamento dos distrativos. Ou seja, tarefas com altas 

demandas cognitivas esgotariam os recursos de processamento e impediriam o 

processamento de informações distrativas. Assim, neste modelo, a atenção é tratada 

como uma quantidade de recursos limitados que precisa ser dividida entre tarefas, e não 

como uma limitação estrutural, como proposto inicialmente pelo modelo de filtro de 

Broadbent. 

A tarefa Stroop (STROOP, 1935) é usada como exemplo de tarefa que mostra que 

o atributo distrativo irrelevante pode interferir com o processamento do atributo 

relevante. Os que apoiam a teoria da seleção tardia interpretam os efeitos de 

interferência presentes nesse tipo de tarefa como evidência de um processamento 

completo dos estímulos distrativos, enquanto os que apoiam a teoria de seleção precoce 

preferem interpretá-los como falhas incomuns dos mecanismos atencionais que 

permitiram que o distrativo produzisse os efeitos de interferência involuntariamente 

(DRIVER, 2001). 

1.2) Teste Stroop: Introdução ao paradigma clássico 

Em 1935, John Ridley Stroop publicou seu estudo que é referência até hoje na 

literatura sobre atenção e interferência (STROOP, 1935). Na época, Stroop estudava a 

nomeação de cores em comparação com a leitura de palavra quando teve a ideia de criar 
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um estímulo onde a palavra fosse incongruente com a cor em que estivesse pintada. O 

intuito de Stroop era analisar o efeito que cada dimensão do estímulo (i.e., palavra ou 

cor) teria durante a nomeação da outra dimensão. O assunto, no entanto, não era inédito, 

tendo sido abordado anteriormente no trabalho de Cattell (1886) que mostrou que 

objetos e cores demoram mais para serem nomeados em voz alta do que palavras. A 

explicação de Cattell, válida até hoje, é que a associação entre ideia e nome é mais 

automática para palavras do que para cores, que requereriam um esforço maior para 

serem nomeadas (CATTELL, 1886; MACLEOD, 1991). 

Para verificar o efeito da interferência que um atributo teria no outro, Stroop 

registrou o tempo de reação durante dois experimentos que usavam nomes de cores 

coloridos como estímulos (e.g., a palavra “azul” colorida de verde). No primeiro 

experimento, os voluntários deveriam ler em voz alta as palavras, enquanto ignoravam 

as cores dos estímulos. No segundo experimento, a tarefa alternava para nomear as 

cores das palavras coloridas, enquanto a palavra em si deveria ser ignorada. A condição 

neutra consistia de palavras na cor preta para o experimento 1, e em quadrados 

coloridos para o experimento 2. Seus estímulos eram as palavras vermelho, azul, verde, 

marrom e roxo em inglês, e suas respectivas cores, que eram impressos em cartões e 

eram combinados sempre de modo incongruente (e.g., a palavra “vermelho” na cor 

azul). 

Os resultados do primeiro experimento mostraram que não houve diferença 

significativa no tempo que os voluntários levavam para ler as palavras de estímulos 

incongruentes em comparação a leitura das palavras em preto (i.e., condição neutra). Já 

no segundo experimento, os resultados sinalizavam uma diferença significativa para a 

nomeação de cores de estímulos incongruentes em comparação aos estímulos neutros 

(i.e., quadrados coloridos). Essa interferência ficou conhecida como “Efeito Stroop”. 

Desde então, o teste Stroop se tornou uma ferramenta amplamente utilizada para medir 

a capacidade de inibir respostas dominantes diante de informações conflituosas 

(ROBERTS & PENNINGTON, 1996). O efeito Stroop se popularizou por ser robusto e 

de fácil replicação. Somado a isso, o teste revela uma grande falha cognitiva ao mostrar 

a dificuldade em evitar interferência oriunda de estímulos irrelevantes simples 

(POSNER & SNYDER, 1975; SHIFFRIN & SCHNEIDER, 1977; MACLEOD, 1992). 

O teste também é popular porque permite o estudo da competição entre processos 

automáticos e controlados/voluntários. A hipótese da automaticidade é bem aceita para 

explicar o efeito Stroop e pressupõe que, devido a prática extensiva, a leitura de 
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palavras seria um processo mais automático do que a nomeação de cores (POSNER & 

SNYDER, 1975; SHIFFRIN & SCHNEIDER, 1977; LOGAN, 1978; MACLEOD, 

1991; WASHBURN, 1994). Nesta visão, os processos controlados seriam altamente 

demandantes de recursos atencionais voluntários enquanto no outro extremo estão os 

processos automáticos, pouco dependentes da atenção voluntária. Processos 

automáticos não são controlados ou intencionais e tem um caráter obrigatório, e por isso 

a leitura automática aconteceria independente da vontade do sujeito, interferindo 

quando a tarefa exigisse que a palavra fosse ignorada (MOORS & DE HOUWER, 

2006). Essa seria a causa da característica assimétrica do efeito Stroop, ou seja, a leitura 

da palavra é capaz de interferir na nomeação de cores, mas o contrário, classicamente, 

não acontece. Dessa forma, os processos de leitura e nomeação da cor ocorreriam em 

paralelo até o estágio de resposta, quando acontece a interferência. Se os dois processos 

produzirem a mesma resposta (como no caso de estímulos congruentes), o output é 

facilitado e o tempo de resposta é acelerado. Porém, se as respostas forem diferentes 

(como nos estímulos incongruentes), os outputs competem entre si e essa interferência é 

refletida no atraso dos tempos de resposta (POSNER & SNYDER, 1975). 

 No entanto, os mecanismos que envolvem a interferência Stroop ainda não são 

completamente compreendidos. Apesar das teorias clássicas justificarem a interferência 

em um nível output de competição de resposta (e.g., DYER, 1973; POSNER & 

SNYDER, 1975; COHEN ET AL., 1990; MACLEOD, 1991), há evidências de que uma 

parte do efeito Stroop é anterior ao nível de resposta, na entrada de representações 

semânticas, e anteriormente à seleção das respostas (e.g., TREISMAN & FEARNLEY, 

1969; SEYMOUR, 1977; ZHANG & KORNBLUM, 1998; LUO, 1999; BROWN & 

BESNER, 2001). Esse caráter semântico da interferência Stroop é justificado, dentre 

outros, por estudos que demonstram que a quantidade de interferência está 

correlacionada com a força da relação semântica entre a palavra a ser ignorada e a cor a 

ser nomeada. Assim, a palavra “vermelho”, como distrativo, interfere muito na 

nomeação da cor de outro estímulo, e a palavra “gato” não interfere. Entretanto, a 

palavra “fogo” também interfere na nomeação de cores, dado a forte correlação entre 

“fogo” e a cor vermelha. Esta última interferência é obviamente, menor do que aquela 

observada para a palavra “vermelho”, mas é significativa (e.g., DALRYMPLE-

ALFORD, 1972; KLEIN, 1964; SCHEIBE ET AL, 1967; STIRLING, 1979). De fato, 

atualmente, diversos estudos que utilizam manipulações experimentais que permitem a 

análise de cada tipo de conflito separadamente concluem que o mais provável é que o 
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Efeito Stroop envolva tanto um conflito de resposta quanto um conflito semântico (e.g., 

ZHANG & KORNBLUM, 1998; MILHAM ET AL., 2001; DE HOUWER, 2003; 

WHITE ET AL., 2016). 

1.2.1)  Variações do paradigma 

O paradigma inaugurado por Stroop em 1935 utilizava cartões com estímulos 

Stroop incongruentes (e.g., a palavra “AZUL” impressa em vermelho) e cartões com 

estímulos controle (i.e., o nome de uma cor impressa em preto, ou um quadrado 

colorido). A tarefa dos voluntários em um primeiro experimento era ler as palavras, e 

em um segundo experimento era nomear as cores. As respostas eram orais, e os 

voluntários eram instruídos a responderem da forma mais rápida e precisa possível. 

O teste Stroop clássico é baseado no segundo experimento realizado por John 

Stroop. Nele, os voluntários deveriam nomear as cores de 100 estímulos Stroop 

incongruentes presentes em um cartão, e, como tarefa controle, nomear as cores de 100 

quadrados coloridos em um segundo cartão. A interferência era então calculada como a 

diferença no tempo de resposta dos dois cartões.  

Dalrymple-Alford e Budayr (1966) acharam que o método de analisar a 

interferência como a diferença entre os cartões de estímulos não era ideal, uma vez que 

a organização em forma de lista poderia influenciar o processo. Assim, pensando em 

uma readaptação estrutural da tarefa, Dalrymple-Alford e Budayr começaram a usar 

uma versão do paradigma Stroop em série, com a apresentação dos estímulos em uma 

sequência de ensaios individuais. Ou seja, ao invés de registar o tempo de reação para o 

conjunto de 100 estímulos num cartão, eles registraram o tempo de reação para cada 

estímulo individualmente. 

Além do uso do paradigma Stroop em estímulos individuais, Dalrymple-Alford e 

Budayr também popularizaram o uso de estímulos congruentes (i.e., a palavra “verde” 

na cor verde) em meio aos incongruentes (DALRYMPLE-ALFORD & BUDAYR, 

1966; DARYMPLE-ALFORD, 1972; MACLEOD, 1991). Esse tipo de estímulo é 

conhecido por causar, ocasionalmente, um efeito de facilitação, ou seja, os voluntários 

seriam mais rápidos respondendo a estímulos congruentes do que respondendo a 

estímulos neutros. Porém, estudos mostram que essa facilitação é dependente do tipo de 

estímulo neutro usado como controle. Darymple-Alford (1972), por exemplo, não 

observou facilitação nos testes em que usou uma sequência de “X” como estímulo 
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neutro, mas observou o efeito nos testes que utilizavam palavras não-relacionadas a 

cores (e.g., “felicidade”). 

 Estudos mostram que há uma diferença significativa entre o cálculo da 

interferência Stroop utilizando condições neutras ou condições congruentes como 

controle. Além disso, a condição congruente serve como um controle mais rígido para a 

condição incongruente, uma vez que essas duas compartilham uma mesma dimensão 

estímulo-resposta (e.g., KHNG & LEE, 2014). Portanto, assim como outros autores, em 

nosso protocolo optamos por utilizar a diferença entre as condições incongruentes e 

congruentes para calcular a magnitude da interferência Stroop (VERLEGER, 1991; 

DAVID, 1992; PHILLIPS ET AL., 1996). 

Com o surgimento de versões computadorizadas do teste (CARTER ET AL., 

1992; HEPP ET AL., 1996) e sabendo-se que a interferência Stroop também está 

relacionada ao estágio de resposta (e.g., DYER, 1973; POSNER & SNYDER, 1975; 

COHEN ET AL., 1990; MACLEOD, 1991), foi um caminho natural o desenvolvimento 

de protocolos que examinassem como a modalidade de resposta (por exemplo, oral ou 

manual) modulava o efeito de interferência. Nielsen (1974) e Majeres (1975) fizeram 

experimentos distintos com o objetivo de comparar as duas modalidades de resposta 

(i.e., oral e manual). Enquanto Nielsen comparou respostas orais à resposta manual de 

apertar de botões, Majeres pedia para os voluntários responderem oralmente ou 

escreverem sua resposta (a primeira letra apenas). Os dois experimentos encontraram 

interferência para ambas modalidades de resposta, manual e oral, porém, os dois 

também encontraram uma interferência mais forte para a resposta oral do que a manual. 

Desde então, diversos estudos têm usado o paradigma Stroop com resposta manual 

(e.g., WARREN & MARSH, 1979; LOGAN ET AL., 1984; VIRZI & EGETH, 1985), 

provando que a interferência apesar de menor do que na resposta oral, ainda é 

significativa – ver MacLeod (1991) para uma revisão. Além disso, respostas orais 

dependem da articulação de palavras do sujeito, o que a torna uma modalidade mais 

suscetível a erros motores. Hepp et al. (1996) relata a dificuldade que teve durante a 

análise de seu experimento em definir quais respostas estavam erradas. Era difícil 

distinguir entre respostas corretas e incorretas, uma vez que era frequente os 

participantes responderem uma nova palavra que surgia da agregação de duas possíveis 

respostas (e.g., dizer “gred” ao invés de “red”). Assim, diversos estudos aderiram ao uso 

da resposta manual de apertar botões em contraste com a resposta oral clássica (e.g., 
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WHITE, 1969; KEELE, 1972), uma vez que respostas manuais são mais simples de 

serem interpretadas e resultam em uma análise mais fácil dos dados. 

 Para analisar como a velocidade de processamento de cada atributo do estímulo 

Stroop (cor ou palavra) influenciaria a interferência observada, pesquisadores 

começaram a inserir intervalos (i.e., Stimulus Onset Asynchrony, SOA) entre a 

apresentação dos estímulos. Dyer (1971) foi o primeiro a implementar essa técnica. Em 

uma tarefa na qual o voluntário deveria nomear a cor do estímulo Stroop, o nome de 

uma cor era apresentado primeiro em preto, e depois de um intervalo (de 0 a 500 ms), a 

mesma palavra era apresentada, dessa vez colorida. Sua hipótese era de que intervalos 

curtos aumentariam a interferência enquanto intervalos longos diminuiriam a 

interferência. Seus dados apontaram que a interferência de fato diminuía conforme o 

SOA aumentava, tendo seu pico ao redor de 50 ms. 

 Outros pesquisadores utilizaram SOAs diferentes de formas variadas em seus 

estudos. Flowers (1975) apresentava primeiro o estímulo Stroop (E1), e depois de um 

intervalo variado (20, 100, 300 ou 700 ms), dois retângulos coloridos (E2), que serviam 

como opções de resposta. Os voluntários deviam fazer uma comparação entre E1 e E2, 

escolher a opção de resposta correta e pressionar a tecla do lado correspondente. O 

resultado principal revelou que o atributo distrativo do estímulo Stroop (E1) só causava 

interferência no tempo de reação dos voluntários em intervalos curtos. Flowers (1975) 

interpretou esse resultado como evidência de que, em uma tarefa que exige a 

comparação entre dois componentes, a interferência depende do processo de 

transformação da representação dos primeiros estímulos de modo que possa ser 

efetivamente comparado com o segundo estímulo. Quando os voluntários tinham tempo 

suficiente para transformar o código linguístico da palavra (E1) em um código pictórico 

(E2), a interferência conseguia ser eliminada, e a tarefa de comparação era feita com 

sucesso. 

O protocolo utilizado por Flowers (1975) é um exemplo da versão do Stroop 

chamada de Stroop pareado (matching task). Esse tipo de protocolo exige que o 

voluntário faça uma comparação entre atributos (no caso, palavra e/ou cor) de dois 

estímulos, sendo um desses estímulos o estímulo Stroop. Flowers mostrou que nessa 

variação, os voluntários são mais lentos comparando retângulos coloridos com a palavra 

do estímulo Stroop quando este último é incongruente do que quando é congruente, ou 

controle (FLOWERS, 1975). Dessa forma, a utilização de SOAs se mostrou uma 

ferramenta muito útil para o estudo do curso temporal dos mecanismos envolvidos na 
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interferência Stroop. Intervalos longos tendem a favorecer a implementação de recursos 

de alta ordem que atenuam ou até extinguem a interferência.  

O protocolo adotado nesse estudo é o Stroop pareado com SOAs variados. Um 

exemplo de ensaio padrão do nosso experimento ocorre da seguinte forma: primeiro 

dois estímulos eram apresentados (E1), servindo como opções de respostas. Estes 

podiam ser duas barras coloridas ou duas palavras em cor neutra, dependendo da tarefa 

em questão. Em seguida, depois de um intervalo variado (e.g., 0 ou 800 ms), o estímulo 

Stroop (ES) era apresentado. O voluntário deveria então fazer uma comparação entre 

um atributo de ES (cor ou palavra, dependendo da tarefa) com as opções de resposta E1. 

Quando o voluntário escolhesse entre as opções de resposta, uma resposta manual 

deveria ser gerada através do apertar de uma tecla em um teclado de computador, e os 

tempos de reação manual (TRM, i.e., o tempo entre a apresentação do estímulo e a 

emissão da resposta motora) eram assim coletados. Usando esse protocolo, nossos 

dados têm revelado um efeito Stroop significante, com tempos de reação maiores para 

as condições incongruentes (PORTES ET AL., 2010; DAVID ET AL., 2011; MORAIS 

ET AL., 2012). Vale ressaltar que apesar deste ser o protocolo padrão, aplicamos 

modificações pontuais a fim de investigarmos diferentes aspectos do efeito Stroop. 

1.3) Funções Executivas 

As funções executivas são produto da operação de diferentes processos cognitivos 

que agem de forma coordenada para guiar o comportamento em direção a um objetivo. 

Caracterizado pelo caráter multidimensional, o controle executivo é top-down, e 

engloba processos como planejamento, criação de estratégias, tomada de decisão, 

habilidade de sustentar atenção e resistência a interferência. O bom funcionamento 

dessas funções de alta ordem é especialmente importante em situações novas e em 

situações de conflito. Diante dessas situações não rotineiras, as funções executivas 

permitem o monitoramento e ajuste da performance, de forma a cumprir a tarefa do 

melhor modo possível (BANICH, 2009; DIAMOND 2013). 

O córtex pré-frontal, relacionado à regulação das dinâmicas de ação e cognição 

humana, é frequentemente associado às essas funções executivas de alta ordem. Danos e 

disfunções pré-frontais são capazes de refletir diretamente no controle executivo, 

prejudicando a performance em tarefas que envolvem tomada de decisão, troca entre 

tarefas, resolução de problemas e habilidade de lidar com situações do dia-a-dia 
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(RAHMAN ET AL., 1999; CHANNON, 1999). Por isso, muitos pesquisadores 

costumam usar o termo “funções frontais” ao tratar de funções executivas (STUSS & 

ALEXANDER, 2000; MIYAKE & FRIEDMAN, 2012). 

Apesar da importância das funções executivas, ainda não há um consenso quanto 

a sua definição. Lezak (1995) as define como as capacidades que permitem uma pessoa 

iniciar um comportamento independente, de modo intencional, visando atingir com 

sucesso, um objetivo específico. Já Elliot (2003) afirma que as funções executivas são 

aquelas envolvidas em cognições complexas, como a resolução de problemas novos, a 

modificação do comportamento diante de uma nova informação, e a geração de novas 

estratégias ou ações complexas visando um dado objetivo. Alguns autores sugerem que 

é possível identificar três funções como constituintes fundamentais das funções 

executivas: I) inibição - capacidade do sujeito de inibir respostas dominantes ou 

automáticas em prol de fazer o que é mais apropriado ou necessário; II) memória de 

trabalho - manutenção, manipulação ativa e atualização das informações; III) 

flexibilidade cognitiva - capacidade de ajustar o pensamento ou a ação em resposta à 

estímulos ambientais ou mudanças de objetivo. Dessa forma, as funções executivas são 

entendidas como funções separáveis, porém relacionadas, que contribuem 

diferentemente para a performance em tarefas executivas complexas (MIYAKE ET 

AL., 2000; DIAMOND, 2013). 

A tarefa Stroop é um teste comumente usado para avaliar as funções executivas 

devido a seu componente inibitório. A habilidade de suprimir estímulos irrelevantes é 

considerada uma função executiva essencial para que haja um raciocínio normal e 

coerente (GARAVAN ET AL., 1999). A função de inibição de respostas, está 

relacionada com a supressão ou resistência à informação, resposta, ou processo 

irrelevante, sendo uma função essencial para o controle do pensamento e da ação. Sem 

uma inibição adequada, seria impossível levar uma vida apropriada, uma vez que 

seríamos alvos de impulsos sem sentidos e facilmente influenciáveis por estímulos 

diversos que guiassem nosso comportamento de forma imprudente. Portanto, o controle 

inibitório permite-nos mudar e escolher a melhor reação e o melhor comportamento 

diante de situações específicas. 

O teste Stroop demanda inibição de respostas rotineiras, que envolve a habilidade 

do indivíduo de inibir deliberadamente respostas automáticas ou dominantes, quando 

necessário (MIYAKE ET AL., 2000). Diversos estudos clínicos e não clínicos têm 

usado testes do tipo Stroop para acessar as funções do lobo frontal e a imposição de 
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controles de alta ordem para inibir ou suprimir o processamento de estímulos 

irrelevantes, revelando, inclusive, que a performance dos voluntários nessa tarefa é 

sensível a lesões e disfunções dos lobos frontais (PERRET, 1974; BRUCHMANN ET 

AL., 2010; UNGAR ET AL., 2010;). 

1.4) Contextualização do trabalho 

Utilizamos nesse projeto, como em trabalhos anteriores do grupo, o já citado 

Stroop pareado. Esse protocolo permitiu evidenciarmos dois tipos de conflitos (ou 

interferências) distintos: o efeito congruência e o conflito de resposta. O efeito 

congruência consiste na diferença observada quando se comparam os tempos de reação 

obtidos para estímulos congruentes e incongruentes. A presença de dois diferentes 

atributos nos estímulos incongruentes (por exemplo, a palavra “verde” em azul) ativaria 

dois diferentes códigos, um para cada atributo. Estes entrariam em conflito, durante o 

processamento das informações, no acesso ao sistema semântico, necessário à execução 

da tarefa. Tal fato seria exclusividade dos estímulos incongruentes, já que nos 

congruentes ambos os atributos são iguais. Assim, sempre que fosse necessário ter 

acesso ao sistema semântico para resolver o conflito, como ocorre em testes 

incongruentes, a presença de dois códigos distintos interferiria no tempo necessário à 

realização da tarefa (LUO, 1999; MACHADO-PINHEIRO ET AL., 2010).  

Já o conflito de resposta se relaciona aos estágios finais de processamento, 

quando da seleção/execução da resposta motora. Ocorre no momento em que a opção 

correta de resposta deve ser selecionada dentre as várias apresentadas e o atributo 

irrelevante do estímulo Stroop incongruente gera um código de resposta conflitante. No 

nosso protocolo, corresponde ao conflito oriundo do número de potenciais opções de 

resposta em cada ensaio. De modo resumido, cada ensaio do nosso protocolo é 

composto por um estímulo Stroop central e duas opções de resposta dispostas 

lateralmente. Os voluntários devem comparar o atributo relevante do estímulo Stroop 

central (cor ou palavra) com as opções de resposta laterais e apertar a tecla 

correspondente. Na maioria dos ensaios, as duas opções de resposta laterais representam 

alvos reais e potenciais para a emissão das respostas motoras. No entanto, com o intuito 

de avaliar o conflito de resposta, desenvolvemos uma condição específica denominada 

NR (“nunca uma resposta”) na qual uma das opções de resposta apresentada nunca 

corresponderá a um alvo potencial para emissão da resposta, havendo, portanto, apenas 
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uma opção “real” de resposta nestes ensaios. Isso deveria atenuar (ou mesmo eliminar) 

o conflito relacionado à seleção da resposta adequada, ou o conflito de resposta. 

Nos estudos anteriores do grupo, do qual este projeto se originou (PORTES ET 

AL., 2010; MORAIS ET AL., 2012; MORAIS, 2013), inicialmente apresentávamos 

sobre um fundo preto dois estímulos laterais (nome de duas cores escritas em branco ou 

duas barras coloridas, que seriam usadas como opções de resposta) e simultaneamente 

ou 800 ms depois, um estímulo Stroop central (congruente ou incongruente) aparecia. 

Os sujeitos deveriam, em blocos diferentes, comparar: I) o nome das cores com a cor 

do estímulo Stroop (tarefa Palavra-Cor); ou II) a cor das barras laterais com a palavra 

do estímulo Stroop (tarefa Cor-Palavra), e apertar a tecla do lado correspondente. 

Assim, nos protocolos anteriores, quando havia intervalo entre os estímulos laterais e o 

central, os voluntários tinham tempo suficiente para estabilizar as opções de respostas e 

se preparar, impondo recursos de alta ordem, para a chegada do estímulo Stroop. 

Importante mencionar que dentre as possíveis combinações de estímulos havia uma 

especificamente crítica. A palavra ou a cor AMARELO poderia aparecer como opção 

de resposta, à direita ou à esquerda, mas ela nunca corresponderia nem à cor nem à 

palavra do estímulo Stroop. Ou seja, AMARELO não apareceria como um atributo do 

estímulo Stroop, e, portanto, nunca seria uma opção de resposta durante o teste. Portes 

et al (2010) e Morais (2013) mostraram que quando o voluntário, ao longo do 

experimento, percebia o fato de que o amarelo nunca poderia ser considerado opção de 

resposta, ele conseguia eliminar esta opção e com isso, eliminava também o conflito de 

resposta, reduzindo significativamente seu tempo de reação nestas condições críticas 

(ver condições Cong/NR e Incong/NR da figura 3, mais adiante, para uma referência - 

NR= nunca uma resposta). Porém, esta redução dos tempos de reação só acontecia 

quando havia o intervalo de 800 ms entre os estímulos, ou seja, quando havia tempo 

disponível para a implementação de recursos de alta ordem. Assim, de acordo com a 

descrição acima, fica claro que o intervalo de 800 ms entre a apresentação das opções de 

resposta e o estímulo Stroop permitiu que os voluntários pudessem implementar 

recursos cognitivos com vista a minimizar (ou abolir) o conflito de resposta, reduzindo 

os tempos de reação para as condições NR – figura 1. 
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Figura 1: Resultado de Morais (2013) para as cinco condições no intervalo de 800 ms, 

dividido pelas tarefas Palavra-Cor e Cor-Palavra. Note que os TRMs no intervalo de 800 

ms é significantemente menor nas condições NR em comparação às demais condições. Os 

asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente significativas. 

No presente estudo invertemos a ordem de apresentação dos estímulos, com o 

estímulo Stroop aparecendo antes das opções de resposta. Assim, neste caso, o intervalo 

de 800 ms entre a apresentação do estímulo Stroop e as opções de resposta poderá (e 

deverá) ser usado para resolver o efeito congruência, mas não o conflito de resposta nos 

casos em que AMARELO apareça como uma opção de resposta. Ou seja, no intervalo 

de 800 ms esperamos uma redução considerável dos TRMs nas condições 

incongruentes, as quais poderão se igualar às condições congruentes. Neste caso, os 

voluntários usariam os 800 ms para reduzir a interferência oriunda das condições 

incongruentes (solução do conflito semântico do estímulo Stroop), mas não poderiam se 

beneficiar do intervalo para a solução do conflito de resposta, já que estes só se fariam 

presentes com a apresentação do E2 (opções de resposta). Este padrão de resultados 

previstos na nossa hipótese confirmaria que os recursos de alta ordem que permitiram a 

redução das respostas nas condições NR dependem de tempo para serem impostos. Não 

basta aos voluntários perceber que AMARELO nunca será uma resposta. Eles só se 

beneficiam desta característica se tiverem tempo para que recursos cognitivos possam 

ser alocados na solução da tarefa, o que demanda tempo, requerendo um intervalo entre 

estímulos para se consolidar.   

Esta mudança na ordem de apresentação dos estímulos será usada para, de certo 

modo, testar a flexibilidade cognitiva dos voluntários. As instruções dadas aos sujeitos 

são as mesmas do experimento anterior descrito, ou seja, apertar a tecla do lado 

correspondente à resposta certa. Só que agora, como exposto, a ordem de apresentação 

dos estímulos impõe a solução de conflito em outra esfera: ao invés do conflito de 

resposta, o conflito semântico deverá ser afetado, implicando numa adaptação de 
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estratégias por parte dos sujeitos. Assim, nossa hipótese de que os voluntários não se 

beneficiarão da condição AMARELO, mas terão uma maior oportunidade de redução 

do efeito congruência, confirmaria a flexibilidade da imposição de novas estratégias 

cognitivas impostas, no nosso caso, pela simples alteração na ordem de apresentação 

dos estímulos, validando nosso protocolo em futuros estudos sobre as funções 

executivas. 
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2) OBJETIVOS 

2.1)     OBJETIVO GERAL 

O objetivo desse estudo foi investigar o efeito que a inversão da ordem de 

apresentação do estímulo Stroop e das opções de resposta iria causar nos processos 

cognitivos usados na resolução do conflito de resposta e no efeito congruência 

observados em testes do tipo Stroop. Assim, se antes o intervalo propiciava a solução de 

conflitos relacionados às opções de resposta, agora a solução do conflito semântico é 

que deveria ser privilegiada, reduzindo os tempos de reação das condições 

incongruentes. Acreditamos que, comparando os resultados observados neste projeto 

com dados anteriores do nosso grupo aumentaremos nosso conhecimento a respeito dos 

processos envolvidos na solução das interferências observados em testes do tipo Stroop, 

bem como a imposição de recursos de alta ordem para solução destes conflitos. 

Adaptação a diferentes contextos, no nosso caso, imposto pela mudança na ordem de 

apresentação dos estímulos, caracterizaria a chamada “flexibilidade cognitiva”.   

2.2)     OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Verificar se ainda haverá uma atenuação do conflito de resposta em ensaios 

nunca- uma-resposta (NR), onde o amarelo está presente, mesmo sem haver 

tempo extra para o processamento das opções de resposta. 

 Verificar que estratégia os voluntários adotarão diante da inversão da ordem de 

apresentação dos estímulos na tarefa de Stroop pareado, ou seja, se de fato agora 

o conflito semântico seria priorizado durante a execução da tarefa. 

 Analisar a influência que o intervalo usado para resolução do efeito congruência 

terá sobre a performance dos voluntários  
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3) METODOLOGIA 

3.1) Amostra 

Participaram deste projeto 24 voluntários, estudantes dos cursos de graduação da 

Universidade Federal Fluminense e de ambos os sexos (13 mulheres (54,2%) e 11 

homens (46,8%), com média de idade de 21,9 ± 3,67).  Os participantes foram 

convocados durante a divulgação do experimento nas aulas de Neurociências e 

Neuroanatomia. Os participantes não receberam qualquer remuneração ou vantagem em 

conceitos acadêmicos por sua participação. Esta participação foi livre, e o sujeito podia 

abandonar os experimentos a qualquer momento, conforme constava no "Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido" que ele assinou ao ser apresentado ao experimento 

que se dispôs a participar. Todos os procedimentos aqui relatados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF.  

3.2) Materiais 

Os testes foram realizados numa sala com controle de iluminação e relativo 

isolamento acústico situada no Laboratório de Psicofisiologia Cognitiva (LPfC) – 

Departamento de Ciências da Natureza do Campus Universitário de Rio das Ostras. 

Para gerar os experimentos, foi utilizado um software denominado E-prime da 

Psychology Software Tools, Inc. O sujeito sentava-se em frente a um monitor 

controlado por um microcomputador que apresentava os estímulos visuais. A cabeça era 

apoiada em um apoiador de fronte e mento para que a distância de 57 cm entre a tela e 

os olhos fosse mantida constante. 

A técnica empregada consiste na medida do tempo de reação manual (TRM), na 

qual, a partir da apresentação de estímulos na tela de um computador, os voluntários 

deveriam pressionar uma tecla tão logo percebessem os estímulos-alvo a serem 

respondidos. Assim, o tempo de reação é o tempo transcorrido entre a apresentação do 

estímulo-alvo e a execução da resposta motora. A possibilidade de se utilizar a técnica 

do tempo de reação permite abordar vários fenômenos atencionais que sabidamente 

interferem no processamento de estímulos externos e, desta forma, estudar como o 

sistema nervoso interage com o ambiente na organização do comportamento. 

3.3) Procedimento 

No início de cada teste aparecia, sobre um fundo preto, um círculo no centro do 

monitor (Ponto de Fixação - PF) com duração de 700 ± 100 ms. Em seguida, acima do 
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PF, aparecia um estímulo central (E1) que era sempre um estímulo Stroop, congruente 

ou incongruente. Passado um intervalo de 800 ms ou simultaneamente ao aparecimento 

do estímulo Stroop, apareciam dois estímulos periféricos. Esses estímulos laterais, um à 

esquerda (E2-e) e um à direita (E2-d), podiam ser nomes de cores escritos na cor branca 

ou barras coloridas – figura 2. Os três estímulos permaneciam na tela até a emissão da 

resposta ou até que o tempo limite de 1600 ms fosse atingido. A tarefa do voluntário era 

comparar um dos atributos do estímulo Stroop (Cor ou Palavra) com os estímulos 

laterais, que foram considerados as opções de resposta do voluntário – ver detalhes 

abaixo.  

Antes de cada teste, os voluntários receberam uma folha com instruções da 

tarefa. Havia duas possibilidades de teste. A primeira usava como estímulos laterais 

palavras referentes a cores escritas na cor branca – ver figura 2 à direita. A tarefa era 

usar a cor do estímulo Stroop como referência e responder apertando a tecla cuja 

palavra lateral fosse correspondente àquela cor – tarefa Cor-Palavra (CP). Já a segunda 

tarefa (ver figura 2 à esquerda) utilizava barras periféricas como opções de resposta para 

a comparação entre a palavra do estímulo Stroop e a cor das barras – tarefa Palavra-Cor 

(PC). Em todos os testes, os voluntários deveriam apertar a tecla espacialmente 

correspondente à resposta certa, usando o dedo indicador de uma das mãos, o mais 

rápido possível – tempo de reação manual (TRM). Ao emitir a resposta durante o teste, 

uma mensagem  sobre o desempenho (Feedback) era apresentada ao voluntário, que 

poderia ser: 1) CORRETO - quando a tecla pressionada correspondesse à opção de 

resposta correta e os TRMs estivessem entre 150 e 1600 ms, ou quando nenhuma tecla 

fosse pressionada durante um catch-trial – ver explicação adiante; 2) ANTECIPADA - 

quando o voluntário emitia a resposta antes da apresentação do E2, ou numa latência 

inferior a 150 ms; 3) ERRO DE TECLA - quando a tecla pressionada não 

correspondesse à resposta correta dentro do tempo máximo de 1600 ms, ou quando 

fosse pressionada em um catch-trial; 4) RESPOSTA LENTA - quando o voluntário não 

emitia qualquer resposta motora dentro do tempo máximo previsto (1600 ms). A 

mensagem de feedback permanecia na tela por 900 ms. Após isso, o ponto de fixação 

piscava para indicar o início de um novo ensaio. 

No esquema da figura 2, à direita, aparece um ensaio na tarefa Cor-Palavra cuja 

resposta correta é apertar a tecla à esquerda: a cor do E1 é verde e a palavra VERDE 

aparece à esquerda. Já na figura 2 à esquerda, temos o exemplo de um ensaio sem 

resposta, um catch-trial. Os catch-trials são ensaios onde uma opção de resposta que 
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nunca poderia ser eleita como correta (i.e., AMARELO) era combinada com uma outra 

opção de resposta que também não era a opção correta para aquele ensaio em particular 

(vermelho, azul ou verde). Dessa forma, os catch-trials constituíam uma condição em 

que não havia opção de resposta correta. No exemplo da figura 2 à esquerda, aparece 

como estímulo Stroop central a palavra azul colorida de vermelho. Como a tarefa é PC, 

o voluntário deveria escolher a opção de resposta semanticamente igual à palavra 

central (i.e., azul). No entanto, as opções de resposta são uma barra verde e outra 

amarela. Note que neste caso, nenhuma resposta deverá ser emitida (catch-trial), e 

portanto, o voluntário deveria não emitir resposta alguma, e esperar o ensaio terminar 

sozinho, depois de 1600 ms. Caso o voluntário aperte alguma opção de resposta nestes 

ensaios, aparecerá a mensagem ERRO DE TECLA no centro da tela. Tais catch-trials 

ocorrem em 25% do experimento. Vale ressaltar que em ambas as tarefas havia ensaios 

com e sem respostas. 

 

Figura 2: Desenho esquemático das tarefas Palavra-Cor (à esquerda) e Cor-Palavra (à 

direita). No primeiro caso (PC) o voluntário deve comparar a palavra do estímulo Stroop 

com a cor das barras laterais, ao passo que no segundo caso (CP) a comparação deve se 

dar entre a cor do estímulo Stroop e as palavras laterais. Feita essa comparação o sujeito 

deve pressionar a tecla espacialmente correspondente à resposta correta. 

 

O experimento foi realizado em dois dias, em 4 blocos de 72 testes, com todas as 

possíveis combinações de ordem das condições e dos intervalos igualmente distribuída 

entre os voluntários. Cada bloco durou aproximadamente 5 minutos, com descanso de 1 

a 2 minutos entre eles. No primeiro dia de teste, um grupo (metade dos voluntários) 
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realizava os ensaios em que os estímulos aparecem simultaneamente, enquanto outro 

grupo realizava os ensaios em que os estímulos laterais aparecem após 800 ms. No 

segundo dia, os grupos invertiam de tarefa. No entanto, ambas as tarefas, Cor-Palavra e 

Palavra-Cor, foram realizadas pelos dois grupos nos dois dias, em blocos distintos.  

 

Os estímulos utilizados no teste foram as palavras “vermelho”, “verde”, “azul” e 

“amarelo” e suas respectivas cores. Como já mencionado, AMARELO (como nome ou 

cor) nunca aparecia como estímulo central, portanto, nunca era a resposta correta do 

teste. Para as duas tarefas (CP, PC) os estímulos apresentados foram classificados de 

acordo com dois fatores: Congruência e Relação. “Congruência” se refere ao estímulo 

Stroop: este pode ser “congruente” (i.e., cor e palavra compatíveis – palavra AZUL em 

azul) ou “incongruente” (i.e., cor e palavra incompatíveis – palavra AZUL em 

vermelho). Já o fator “Relação” se refere às relações entre o atributo irrelevante do 

Estímulo Stroop (o nome no caso CP e a cor no caso PC) e a opção de resposta incorreta 

apresentada naquele ensaio. Combinamos esses dois fatores de oito maneiras diferentes, 

as ditas condições Cong/Unrel, Cong/NR, Incong/Rel, Incong/Unrel, Incong/NR, 

Catch/Cong/Unrel, Catch/Incong/Rel, Catch/Incong/Unrel, apresentadas na figura 3. 

Assim, a condição é dita relacionada (Rel), quando o atributo irrelevante do estímulo 

Stroop, corresponde ao que não é a opção de correta de resposta. Seguindo o mesmo 

raciocínio, as condições não-relacionadas (Unrel) são representados por opções de 

resposta que não apresentam atributo em comum com o estímulo Stroop. Por fim, a 

condição nunca-relacionada (NR) é sempre o AMARELO, na condição de que a outra 

opção de resposta seja a correta.  

Lembramos que o AMARELO não está entre as possíveis respostas corretas. 

Assim, os catch-trials aparecem nas condições Catch/Cong/Unrel, Catch/Incong/Rel, 

Catch/Incong/Unrel, ou seja, nos quais o AMARELO é apresentado, mas a outra opção 

de resposta também não é correta, o que indica que nenhuma resposta deve ser emitida. 

Isto é, ensaios com a palavra AMARELO indicariam uma ou nenhuma resposta possível 

(catch-trial). Este fato não era informado aos voluntários. 
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Figura 3: Desenho esquemático representando todas as condições de ensaios possíveis. 

A tarefa representada é a Cor-Nome e, portanto, o atributo irrelevante do Stroop é a 

palavra. No esquema, as cinco primeiras condições (Cong/Unrel, Cong/NR, Incong/Rel, 

Incong/Unrel, Incong/NR) possuem resposta. Para melhor entendimento do esquema, as 

respostas corretas foram colocadas do lado esquerdo, e as incorretas do lado direito. 

Durante o teste, porém, essa ordem pode variar. As últimas três condições 

(Catch/Cong/Unrel, Catch/Incong/Rel, Catch/Incong/Unrel) não possuem resposta (catch-

trials). Condições semelhantes, e com a mesma lógica, existem também para a condição 

Nome-Cor, com barras coloridas laterais aparecendo no lugar das palavras. 

 

3.4) Análise de Dados 

Ao final do experimento, as medianas das respostas manuais e o número de erros 

observados para as várias condições experimentais testadas foram submetidas a uma 

análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas, seguidas quando necessário, de 

uma análise “post-hoc” usando o método Newman-Keuls. Além disso, foi calculado 

também o partial eta-squared (ηp
2
) para estimar a potência do efeito (effect size). O 

nível de significância adotado foi de < 0,05.  
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4) RESULTADOS 

4.1) Erros de Resposta 

As porcentagens de erros foram submetidas a duas análises de variância 

(ANOVAs) com medidas repetidas, uma para as respostas lentas e outra para os erros de 

tecla. Os fatores de ambas ANOVAs foram Tarefa (CP ou PC) e Condição (Cong/unrel, 

Cong/NR, Incong/rel, Incong/unrel, Incong/NR, Catch/Cong/Unrel, Catch/Incong/Rel, 

Catch/Incong/Unrel).  

A ANOVA para respostas lentas revelou que os fatores Tarefa [F(1,23) = 11,79; 

p= 0,002; ηp
2
= 0,338], Condição [F(7,161) = 10,33; p< 0,001; ηp

2
= 0,309] e a interação 

Tarefa x Condição [F(7,161)= 6,16; p< 0,001; ηp
2
= 0,211] foram fontes significativas 

de variância. A média de respostas lentas na tarefa Cor-Palavra foi significativamente 

maior do que a média na tarefa Palavra-Cor (1,17% e 0,33% respectivamente). Quanto 

às condições, de modo resumido, as análises post-hoc mostraram que as condições as 

congruentes (Cong/Unrel= 0,13% e Cong/NR= 0,17%) e as condições catch 

(Catch/cong/unrel= 0,17%, Catch/incong/rel= 0,17% e Catch/incong/unrel= 0,17%) 

apresentaram significantemente menos respostas lentas do que as incongruentes 

(Incong/Rel= 1,17%; Incong/Unrel= 1,82%; Incong/NR= 2,16%); p< 0,05 para todas as 

comparações. A interação entre Tarefa e Condição mostrou que o maior número de 

erros nas condições incongruentes só ocorreu na tarefa Cor-Palavra, na qual as três 

condições incongruentes diferiram das demais (Incong/rel= 1,99%; Incong/Unrel= 

3,12%; Incong/NR= 3,47%); p≤ 0,023. A tarefa Palavra-Cor Nas oito condições não 

diferiram entre si: variação de 0,17% a 0,86% na taxa de erros; p> 0,05 para todas as 

comparações. Ou seja, as condições incongruentes só produziram mais respostas lentas 

quando a palavra era o atributo distrativo do estímulo Stroop.
 

A ANOVA para erros de tecla também revelou que os fatores Tarefa [F(1,23)= 

17,96; p< 0,001; ηp
2
= 0,438], Condição [F(7,161)= 30,16; p< 0,001; ηp

2
= 0,567] e a 

interação Tarefa x Condição [F(7,161)= 7,41; p< 0,001; ηp
2
= 0,243] foram fontes 

significativas de variância.  A tarefa CP teve um número significantemente maior de 

erros de tecla do que a tarefa PC (2,9% e 1,17%, respectivamente). A análise post-hoc 

das condições revelou que a condição Incong/Rel (2,16%) e as três condições catch 

(Catch/Cong/Unrel= 2,86%, Catch/Incong/Rel= 7,89% e Catch/Incong/Unrel= 3,03%) 

apresentaram um número significantemente maior de erros de tecla, em relação aos seus 

pares: Cong/Unrel= 0,09%, Cong/NR= 0,26; Incong/Unrel= 0,22% e Incong/NR = 
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0,13%; p< 0,02 para todas as comparações – figura 4. A interação entre Tarefa e 

Condição apenas revelou o que já havia sido descrito na análise das respostas lentas, ou 

seja, que as diferenças entre as condições descrita na figura 4 foram basicamente 

devidas à tarefa CP, na qual a palavra é o atributo distrativo do estímulo Stroop. Na 

tarefa PC, apenas a condição Catch/Incong/Rel diferiu das demais; p< 0,001. 

Desse modo podemos observar uma maior predominância dos erros de tecla e de 

respostas lentas na tarefa Cor-Palavra. Além disso, em relação aos erros de tecla, as 

condições ditas “relacionadas” destacaram-se como as mais errôneas tanto nos ensaios 

com catch-trial quanto nos sem catch-trials. 

 

Figura 4 - Percentual de erros de tecla (pressionar a tecla errada), distribuídas pelas 

diferentes condições. Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente significativas, 

e as barras verticais indicam ± 1 EPM.  

4.2) Tempo de Reação Manual 

A ANOVA dos TRMs, teve como fatores Intervalo (0 e 800 ms), Tarefa (CP e 

PC) e Condição (Cong/Unrel, Cong/NR, Incong/Rel, Incong/Unrel, Incong/NR). As 

condições catch não fazem parte da ANOVA uma vez que nenhuma resposta deveria ter 

sido emitida nesses ensaios. Portanto qualquer resposta em um ensaio catch-trial é 

computada como erro, e seu TRM não foi considerado. Os fatores Intervalo [F(1,22)= 

348,83; p< 0,001; ηp
2
= 0,940], Tarefa [F(1,22)= 188,40; p< 0,001; ηp

2
= 0,895] e 

Condição [F(4,88)= 31,20; p< 0,001; ηp
2
= 0,579] foram fontes significativas de 

variância, assim como a interação entre Intervalo x Condição [F(4,88)= 67,53; p< 

0,001; ηp
2
= 0,732]. A média dos TRMs para o intervalo de 0 ms mostrou-se 

significativamente mais lenta do que para o intervalo 800 ms (825 ms e 535 ms, 

respectivamente). Já para o fator Tarefa, a média dos TRMs foi maior para a tarefa Cor-

Palavra do que para a tarefa Palavra-Cor (respectivamente 766 ms e 594 ms). 
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Considerando as Condições, as análises post-hoc revelaram que os TRMs das condições 

Cong/unrel (653 ms) e Cong/NR (649 ms) foram significativamente menores do que os 

das três condições incongruentes (Incong/rel= 696 ms, Incong/unrel, 699 ms e 

Incong/NR= 702 ms); p< 0,001 para todas as comparações. A interação entre Intervalo e 

Condição aparece na figura 5. Ela mostrou que o padrão acima descrito só ocorreu no 

intervalo de 0 ms: TRMs das três condições incongruentes mais lentos do que os das 

duas condições congruentes (Cong/Unrel= 762 ms; Cong/NR= 750 ms; Incong/Rel= 

870 ms; Incong/Unrel= 875 ms; Incong/NR= 865 ms); p< 0,001 para todas as 

comparações. As condições incongruentes não diferem entre si, bem como as 

congruentes. Já no intervalo de 800 ms, esse padrão foi bem diferente, e as condições 

incongruentes foram mais rápidas do que as congruentes. Assim, a condição Cong/NR 

(547 ms) apresentou TRMs significantemente maiores do que as condições Incong/Rel 

(521 ms) e Incong/Unrel (522 ms); p< 0,04. As demais condições não diferiram entre si 

(Cong/Unrel= 543 ms e Incong/NR= 540 ms).  

 

 

Figura 5: Tempo de reação manual para as cinco condições no intervalo 0 ms e 800 ms. 

Note que além dos TRMs serem menores no intervalo de 800 ms, eles também foram 

menores para as condições incongruente em relação as congruentes. Os asteriscos (*) 

indicam as diferenças estatisticamente significativas, e as barras verticais indicam ± 1 

EPM. 

 

Ao analisarmos as tarefas separadamente observamos que, tanto para a tarefa Cor-

Palavra quanto para a Palavra-Cor, o intervalo 0 ms apresentou um padrão similar em 

seus TRMs - figura 6. Análises post-hoc mostraram que os ensaios incongruentes foram 

significantemente mais lentos do que os congruentes, em ambas as tarefas (p< 0,001 

para todas as comparações). Além disso, as duas condições congruentes não diferiram 

entre si, assim como as três incongruentes. Seguem os valores dos TRMs: I) Tarefa CP - 

Cong/Unrel= 863 ms, Cong/NR= 856 ms, Incong/Rel= 975 ms; Incong/Unrel= 983 ms 

e Incong/NR= 985 ms; II) Tarefa PC - Cong/Unrel= 660 ms, Cong/NR= 645 ms, 
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Incong/Rel= 766 ms, Incong/Unrel= 766 ms e Incong/NR= 746 ms;). Já a 800 ms CP e 

PC apresentam características diferentes. Na tarefa PC (parte inferior), os TRMs das 

cinco condições não diferiram entre si (Cong/Unrel= 471 ms, Cong/NR= 475 ms, 

Incong/Rel= 465 ms, Incong/Unrel= 461 ms e Incong/NR= 482 ms); p> 0,05 para todas 

as comparações. Na tarefa CP (parte superior) os TRMs das condições congruentes 

foram maiores do que os das condições incongruentes. Assim, a condição Cong/NR 

(619 ms) foi significantemente mais lenta do que a condição Incong/Rel (579 ms; p= 

0,023), enquanto as demais condições não diferiram entre si (Cong/Unrel= 616 ms; 

Incong/Unrel= 582 ms e Incong/NR= 598 ms). 

 Importante salientar ainda, conforme previsto, que em todas as análises do 

presente estudo, as duas condições NR deixaram de ser mais rápidas do que as demais, 

como obtido nos estudos anteriores em que a ordem dos estímulos era invertida 

(PORTES ET AL, 2010; MORAIS, 2013). Isso reflete a mudança de estratégia para 

solução de conflitos que os voluntários tiveram que ter diante dessa nova tarefa em que 

primeiro era apresentado o estímulo Stroop e só depois as opções de resposta. 

 

 

Figura 6: Tempos de reação manual para as tarefas Cor-Palavra (parte superior) e 

Palavra-Cor (parte inferior), separados pelo intervalo de 0 ou 800 ms. Com 800 ms, na 

tarefa CP, as condições congruentes foram significantemente mais lentas do que as 

condições incongruentes.  Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente 

significativas, e as barras verticais indicam ± 1 EPM. 

 



36 

 

Devido à peculiaridade que surgiu na tarefa CP no SOA de 800 ms, na qual 

observamos que as condições congruentes foram mais rápidas do que as incongruentes, 

fizemos uma análise mais detalhada destas condições. Assim, comparamos diretamente 

os TRMs da condição Cong/unrel, com os TRMs das condições Incong/rel e 

Incong/unrel (aquelas em que AMARELO não aparece como opção de resposta) a fim 

de verificarmos se a primeira, de fato, difere das duas. Deste modo, as condições 

Cong/NR e Incong/NR não foram incluídas nessa análise por se tratarem de condições 

experimentais estreitamente ligadas aos conflitos relacionados à resposta, não 

apresentando relevância nesse contexto. Testes t-pareados revelaram que o tipo 

Cong/unrel diferiu tanto de Incong/rel quanto de Incong/unrel; p< 0,001 corrigido para 

ambas as comparações.  

Resumidamente, nossos resultados confirmam que quando o estímulo Stroop 

aparece 800 ms antes das opções de resposta, os sujeitos têm a capacidade de resolver o 

conflito semântico inerente ao estímulo Stroop (efeito congruência), reduzindo os 

TRMs para estímulos incongruentes. Porém não consegue interferir no conflito de 

resposta, e não reduz os TRMs para as condições onde AMARELO aparece como opção 

de resposta (Cong/NR e Incong/NR). Além disso, verificamos que os TRMs das 

condições congruentes tornam-se inclusive maiores que os das condições incongruentes 

na tarefa Cor-Palavra. Assim, a ordem de apresentação dos estímulos na tarefa Stroop se 

modificou, efetivamente, a estratégia de resolução de conflitos adotada pelos 

voluntários: diante do atual contexto, apenas o conflito semântico foi influenciado pela 

alocação de recursos de alta ordem. 

5) DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Na sessão Metodologia, mencionamos os possíveis tipos de erros de resposta. 

Importante acrescentar que, no caso dos erros, é necessário separar os erros de tecla das 

respostas lentas, visto que correspondem a aspectos distintos. Respostas lentas indicam 

os ensaios nos quais os sujeitos não emitiram nenhuma resposta dentro do período 

máximo esperado e que corresponde a 1600 ms a partir do surgimento do E2 (seja ele 

barra ou palavra). Esse tipo de erro reflete a dificuldade que o voluntário tem em definir 

a resposta correta dentro deste prazo máximo. Ou seja, o sujeito não conseguiu emitir 

uma resposta motora dentro do prazo máximo previsto, provavelmente refletindo uma 

dificuldade específica daquele ensaio. A análise das respostas lentas revelou que as 
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condições incongruentes apresentaram uma maior quantidade desse tipo de erro, em 

especial na tarefa CP. Ou seja, quando os atributos do estímulo Stroop eram diferentes, 

e o voluntário deveria inibir uma resposta mais rotineira (i.e., leitura da palavra), o 

voluntário demorava mais para emitir sua resposta. Isso mostra que os voluntários têm 

maior dificuldade em definir a resposta correta nessas condições que exigem um maior 

esforço para definir qual dos atributos representa a resposta correta. Tal atraso na 

definição da resposta pode, ocasionalmente, ultrapassar o tempo máximo de emissão 

destas.  

Já os erros de tecla acontecem quando o voluntário aperta a tecla errada para 

aquele ensaio. Eles indicam uma tendência do voluntário em emitir uma resposta, às 

vezes antes mesmo de ter definido a resposta correta. A análise de erros de tecla revelou 

que mais erros foram cometidos nas condições relacionadas. Esse padrão pode ser 

explicado através do Conflito de Relação. Esse tipo de conflito está associado à relação 

entre o atributo irrelevante do estímulo Stroop e a opção de resposta incorreta em cada 

ensaio. Dessa forma, ensaios com condições relacionadas são mais difíceis do que 

ensaios não-relacionados. Por exemplo, em uma tarefa onde deve-se responder a cor do 

estímulo Stroop, se um ensaio apresentar a palavra “vermelho” na cor azul, o voluntário 

terá mais dificuldade de responder se as opções de respostas forem azul e vermelho 

(relacionado) do que se forem azul e verde (não relacionado). De fato, este padrão de 

maior número de erros de tecla nos ensaios relacionados tem sido um achado constante 

em experimentos do nosso grupo (PORTES ET AL, 2010; MORAIS, 2013). Assim, a 

presença do atributo distrativo entre as opções de resposta aumenta a probabilidade de 

escolher esta opção errada como resposta daquele ensaio. Este efeito ilustra bem a 

dificuldade de inibir o atributo distrativo do estímulo Stroop em testes do tipo Stroop 

pareado.  

Os nossos resultados com TRMs, em geral, seguiram o padrão esperado de 

experimentos com o Stroop pareado. As tarefas CP foram mais lentas do que as tarefas 

PC, como é característico do efeito Stroop. É comum em tarefas do tipo Stroop que a 

palavra a ser inibida produza uma interferência maior na nomeação da cor, do que a cor 

ser inibida sobre a leitura da palavra (e.g., STROOP, 1935; MACLEOD, 1991). Esse 

resultado assimétrico pode ser explicado pela teoria da automatização, que afirma que a 

leitura da palavra, por ser uma tarefa bastante praticada, acabou se tornando 

automatizada, ao contrário da nomeação de cores. Tarefas automáticas, por usarem 

pouca capacidade atencional, podem ocorrer em paralelo, sem interferência, além de 



38 

 

serem rápidas e terem um caráter obrigatório. Dessa forma, as palavras distrativas, por 

serem mais difíceis de serem inibidas, teriam maior potencial de interferência do que as 

cores distrativas (MACLEOD, 1991; MOORS & DE HOUWER, 2006). 

Quando o SOA empregado foi de 0 ms, ou seja, os dois estímulos foram 

apresentados simultaneamente, os tipos congruentes foram mais rápidos do que os 

incongruentes, achado comum que reflete o efeito congruência. Porém, com intervalo de 

800 ms, ficou claro que os voluntários adotaram novas estratégias para a resolução da 

tarefa. Em estudos anteriores, onde as opções de respostas eram apresentadas antes do 

estímulo Stroop, o intervalo de 800 ms entre as apresentações era usado para que os 

voluntários pudessem processar as opções de reposta com mais cuidado, e assim 

conseguiam tirar vantagem das condições NR, onde era possível eliminar uma das 

opções de resposta (i.e., amarelo; PORTES ET AL 2010; MORAIS, 2013 – rever figura 

1). Assim, a eliminação do conflito de resposta ficava evidente sob essa condição. Com 

esse novo protocolo, porém, os voluntários não conseguiram se beneficiar dessa 

estratégia, uma vez que não tinham tempo suficiente para avaliar as opções de resposta. 

No entanto, o intervalo agora procedente ao estímulo Stroop pôde ser usado para a 

resolução de outro conflito. Na tarefa PC, quando os voluntários contavam com um 

SOA de 800 ms, eles conseguiam atenuar o conflito semântico oriundo dos estímulos 

Stroop incongruentes, diminuindo, assim, o efeito congruência. Com isso, as condições 

incongruentes deixaram de ser mais lentas do que as congruentes.  

Os nossos resultados demonstram, portanto, que essa inversão na apresentação 

dos estímulos foi capaz de influenciar diretamente no modo como os voluntários 

resolvem a tarefa. Incapacitados de usarem o intervalo para resolver o conflito de 

resposta nas condições NR, onde era possível eliminar uma das opções de resposta, os 

voluntários adotaram outra estratégia. Nesse novo protocolo os voluntários usaram seus 

recursos de alta ordem para a atenuação do efeito congruência, o que ficou visível 

através da eliminação da diferença dos TRMs entre as condições congruentes e 

incongruentes no intervalo de 800 ms. Esse tipo de estratégia não era possível em 

estudos passados, uma vez que os voluntários não dispunham de tempo suficiente após 

o aparecimento do estímulo Stroop. Assim, os TRMs nas condições incongruentes 

mantinham-se maiores do que nas condições congruentes mesmo com o intervalo 

máximo de 800 ms – rever figura 1. Este fato demonstra a eficiência da função 

denominada Flexibilidade Cognitiva.  Esta foi definida por Scott (1962) como sendo a 

facilidade com a qual o sistema cognitivo se adapta continuamente em resposta a 
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estímulos ambientais apropriados. A flexibilidade cognitiva permite uma mudança de 

perspectiva e a criação de estratégias para lidar com novas situações, ou seja, envolve 

ser flexível suficiente para se ajustar às novas demandas ou prioridades. Deste modo, 

nosso protocolo demonstra, indiretamente, a eficiência desta função executiva: os 

voluntários se adaptam ao contexto experimental e usam o intervalo entre estímulos 

para resolver os conflitos que são possíveis, em cada contexto específico.    

Ao analisarmos os TRMs, percebemos um resultado peculiar em nosso protocolo. 

No intervalo de 800 ms, as condições incongruentes tiveram uma significativa redução 

dos seus TRMs. No caso da tarefa PC, ensaios congruentes e incongruentes deixaram de 

diferir significativamente. Já na tarefa CP as condições congruentes tornaram-se 

inclusive significativamente mais lentas do que as incongruentes. Esse padrão de 

resultado é característico do efeito Negative Priming (TIPPER & CRANSTON, 1985; 

FRINGS ET AL., 2015). O Negative Priming é uma interferência nas respostas 

observada quando o sujeito deve responder a um estímulo alvo que recentemente serviu 

como distrativo. Ou seja, na tarefa Cor-Palavra, com intervalo de 800 ms, o participante 

deveria inibir o nome (atributo distrativo) do estímulo Stroop e tentar responder à cor. 

No entanto, nas condições congruentes, o atributo a ser inibido é o mesmo atributo que 

serve como opção correta de resposta. Por exemplo, caso o estímulo central fosse a 

palavra “verde” escrita na cor verde, o voluntário deveria tentar inibir o estímulo 

distrativo “VERDE” enquanto tenta responder ao estímulo alvo “VERDE”. Como os 

dois estímulos compartilham o mesmo significado, há um retardo da resposta. Essas 

condições foram propícias para o aparecimento do Negative Priming, tornando o 

fenômeno exclusivo da tarefa CP com intervalo entre a apresentação dos estímulos. 

O Negative Priming foi descoberto em 1985, por Tipper e colaboradores, quando 

ele se interessou em estudar o processamento de estímulos ignorados (TIPPER & 

CRANSTON, 1985; FRINGS ET AL, 2015; D’ANGELO ET AL., 2016). Para tal 

estudo, Tipper elegeu o paradigma priming. No paradigma priming tradicional, se um 

estímulo alvo de um ensaio n-1 corresponde ao mesmo estímulo alvo de um ensaio n, 

então a resposta é facilitada (e.g., CARR ET AL, 1982; WARREN & MORTON, 1982). 

Seu estudo de 1985, no entanto, foi voltado para o efeito priming nos objetos ignorados. 

Ou seja, como a representação de um objeto ignorado em n-1 afetaria um ensaio n que 

usasse o mesmo objeto como alvo. Eles desenvolveram então um experimento no qual 

os voluntários eram apresentados a dois desenhos de objetos casuais simultaneamente.  

Os dois desenhos eram sobrepostos, sendo um com o traçado vermelho e outro verde. 
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Os resultados mostraram que depois de ignorar uma figura, o processamento da mesma 

figura logo em seguida era prejudicado. Tipper e Cranston interpretaram esse achado 

como evidência da ação de um mecanismo de inibição ativo agindo sobre a informação 

distrativa (TIPPER & CRANSTON, 1985; D’ANGELO ET AL., 2016). 

Com a replicação do Negative Priming em diversos experimentos posteriores, o 

efeito se tornou claro: quando os sujeitos deveriam responder a um estímulo que foi 

recentemente ignorado, a performance era prejudicada através do aumento do número 

de erros ou da lentificação dos tempos de respostas (STYLES, 2005). Apesar dos 30 

anos de uso do paradigma, os mecanismos que estão por detrás do Negative Priming 

ainda não foram completamente entendidos. 

As principais teorias que explicam o fenômeno têm como base processos 

inibitórios (TIPPER & CRANSTON, 1985; HOUGHTON & TIPPER, 1994) ou 

processos de recuperação de informações (NEILL & VALDES, 1992). As teorias de 

inibição afirmam que mecanismos inibitórios suprimem de forma ativa a representação 

do estímulo distrativo em um primeiro momento (i.e., ensaio n-1), através de 

mecanismos de atenção seletiva. Quando esse mesmo estímulo aparece como alvo no 

ensaio n, sua representação precisa se tornar ativa, mesmo estando sob efeito da 

inibição. O Negative Priming, então, teria um caráter temporal anterógrado e surgiria 

devido à dificuldade de ativar a representação de um estímulo que foi recentemente 

inibida. 

Já as teorias de recuperação de informações são temporalmente retrógradas. Elas 

se baseiam nas teorias de recuperação episódica, que afirmam que a performance em 

uma tarefa em andamento pode ser mediada pela recuperação de episódios passados 

específicos (LOGAN, 1988). Esses episódios recuperados podem conter informações 

sobre itens previamente processados e se eles foram respondidos, ou não. Dessa forma 

um estímulo poderia ativar os traços associados a eventos passados em que ele estivesse 

presente. Se um estímulo em um ensaio n relevante tivesse sido irrelevante em um 

ensaio n-1 anterior, esse caráter distrativo dele poderia ser evocado. Esse conflito entre 

informações distintas de um ensaio n-1 em andamento e um n recuperado geraria o 

Negative Priming. O aspecto mais importante dessa teoria, é que ela explica o efeito 

Negative Priming como sendo independente de mecanismos inibitórios (NEILL & 

VALDES, 1992; FRINGS ET AL, 2015). 

Nenhuma teoria por si só é capaz de explicar todos os resultados relacionados ao 

Negative Priming. Mecanismos de inibição e de recuperação de informações não são 
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mutualmente exclusivos, e, portanto, atualmente é comum a aceitação de que ambos 

podem contribuir para a magnitude do efeito (KANE ET AL., 1997; FRINGS ET AL., 

2015). 

 No nosso protocolo, o Negative Priming fica evidente nas condições congruentes, 

as quais a tarefa do voluntário é responder um atributo do estímulo Stroop 

semanticamente igual ao que ele deve ignorar. Isso acontece, por exemplo, quando o 

voluntário deve responder à cor do estímulo Stroop e ignorar a palavra, e o estímulo é 

congruente (e.g., palavra “vermelho” na cor vermelha). Nesse tipo de situação, o 

voluntário se vê diante de um conflito ocasionado pelo fato do estímulo alvo, o estímulo 

distrativo e a resposta a ser gerada serem iguais. O Negative Priming já foi verificado 

diversas vezes em experimentos Stroop, o que revela que o efeito deve acontecer em 

algum nível pós-perceptivo, uma vez que os dois estímulos Stroop (palavras e cores) 

não apresentam similaridades físicas entre si. Portanto, a interferência deveria vir de 

algum nível de representação abstrata em comum entre os estímulos, ou até mesmo no 

nível de nomeação da resposta (e.g., DALRYMPLE-ALFORD & BUDAYR, 1966; 

NEILL, 1977; LOWE, 1979; NEILL, 2007). 

No entanto, não podemos ignorar a peculiaridade do nosso protocolo. Ele difere 

estruturalmente dos experimentos que relatam o Negative Priming. Nos protocolos 

Negative Priming clássicos, um ensaio n-1 é apresentado, contendo estímulo alvo e 

distrativo e requer a emissão de uma resposta. Porém, o Negative Priming não é 

evidente até a apresentação de um segundo ensaio n específico, que também deveria 

conter um estímulo alvo (que correspondia ao distrativo do ensaio n-1) e outro 

distrativo, e então uma nova resposta deveria ser gerada. Logo, o Negative Priming só 

era visível depois da emissão da resposta ao ensaio n, mas teve sua origem no ensaio n-

1. Destacamos que os ensaios n e n-1 correspondiam a episódios estruturalmente 

semelhantes, mas cada um com sua respectiva resposta. No nosso protocolo, o 

“episódio” n-1 e o “episódio” n acontecem num mesmo ensaio. Em um primeiro 

display, o estímulo Stroop (nosso episódio n-1) é apresentado e, em seguida, as opções 

de resposta (nosso episódio n) aparecem para que uma resposta final possa ser emitida. 

Repare que o primeiro display não desaparece, e que os objetos referentes ao ensaio n-1 

se sobrepõem ao ensaio n e que, apenas uma resposta é gerada para todo este display. 

Assim, no nosso protocolo n e n-1 pertencem a um mesmo ensaio, sendo o Negative 

Priming oriundo dos processos envolvidos na inibição do atributo distrativo do 

“episódio” n-1.  
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O aparecimento do Negative Priming em nossa tarefa Stroop Pareado não é novo. 

Esse achado replica o resultado de Machado-Pinheiro et al. (2010). Nesse estudo, os 

voluntários deveriam realizar uma tarefa Stroop na qual deveriam comparar a cor ou o 

significado da palavra entre dois estímulos separados por intervalos variados. O 

primeiro estímulo consistia sempre de um estímulo Stroop, e o segundo estímulo 

variava entre uma palavra em cor neutra ou uma barra colorida, dependendo da tarefa. 

Os resultados mostraram que quando a tarefa do voluntário era comparar a cor do 

estímulo Stroop com o significado da palavra de cor neutra (i.e., relacionado a tarefa CP 

do atual experimento), os voluntários se tornaram mais lentos nas condições 

congruentes do que nas incongruentes, no intervalo mais longo (800 ms). Importante 

salientar que não só neste projeto, mas também nos estudos anteriores do grupo, o 

Negative Priming só aparece durante a tarefa CP, na qual a palavra do estímulo Stroop é 

o atributo distrativo. Em nenhum estudo nosso a tarefa PC foi suscetível aos efeitos do 

Negative Priming. Uma possível causa para esta dicotomia talvez resida no fato de que 

na tarefa CP o atributo inibido é uma palavra e as opções de resposta também são 

palavras, ou seja, a palavra inibida reaparece como opção de resposta. Ou seja, há uma 

clara relação semântica entre ambas. Já na tarefa PC o atributo distrativo inibido em n-1 

(i.e., a cor do estímulo Stroop) não tem necessariamente uma relação semântica com as 

opções de resposta em n, representadas por duas barras coloridas. Isso indicaria que, no 

nosso contexto, o Negative Priming seja uma característica do canal de processamento 

semântico, e não do canal de processamento pictorial. Esta questão merece uma 

investigação mais aprofundada em futuros estudos. 

Em resumo, de acordo com a teoria de inibição do Negative Priming, a inibição 

seletiva da informação distrativa é a responsável pela seleção eficiente de objetos alvos 

(e.g., NEUMANN & DESCHEPPER, 1992; HOUGHTON & TIPPER, 1994). Assim, 

na tarefa CP, em um primeiro momento, um mecanismo duplo de seleção realça o 

atributo relevante do estímulo Stroop (i.e., a cor), enquanto inibe ativamente a 

representação do atributo distrativo (i.e., a palavra). O Negative Priming surgiria da 

dificuldade de ativar a representação de um atributo recém inibido até um nível de 

resposta quando a palavra inibida anteriormente se torna o alvo do ensaio 

(HOUGHTON & TIPPER, 1994; HOUGHTON ET AL., 1996).  

A flexibilidade cognitiva, assim como a inibição, é uma função essencial para 

compor as funções executivas. A capacidade de ajustar o pensamento de acordo com as 

necessidades atuais permite a busca da melhor maneira para alcançar o objetivo-alvo, 
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com o mínimo de custo possível. Os prejuízos nessa função resultariam em uma rigidez 

de pensamento, a qual limitaria as opções de resolução da tarefa, e reduziria as 

possibilidades de potenciais estratégias. O nosso protocolo Stroop pareado permite 

verificar o funcionamento da flexibilidade cognitiva, ao fazer pequenas mudanças no 

teste, que dão oportunidade para o voluntário se beneficiar de diferentes aspectos da 

tarefa. Isso pode ser feito, como no estudo aqui relatado, ao inverter a ordem de 

apresentação dos estímulos, o que permite os voluntários priorizarem a resolução de 

tipos de interferência distintos. Diante de diferentes demandas da tarefa, o voluntário 

deve ajustar sua estratégia da melhor forma possível para resolver a tarefa corrente. 

Uma boa flexibilidade cognitiva e uma boa inibição, portanto, são essenciais para uma 

performance bem sucedida em uma tarefa Stroop pareado, na qual o voluntário deve 

inibir uma resposta rotineira e tirar vantagem dos estímulos ambientas para poder 

atenuar os conflitos oriundos da tarefa. Em resumo, inibição e flexibilidade cognitiva 

representam ferramentas essenciais na maneira como interagimos e interferimos no 

meio. São ferramentas estratégicas para nosso sucesso adaptativo frente ao um ambiente 

caótico e complexo que compete a cada instante por nossa capacidade seletiva de 

processamento. 
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ANEXO I - INVENTÁRIO DE OLDFIELD (1971) 

 

NOME_____________________________________________________________________________ 

DATA___________/________/________ 

Você já teve alguma tendência a ser canhoto?______________________________________________ 

Existe algum canhoto na sua família?_____________________________________________________ 

 

Indicar a preferência manual nas seguintes atividades, assinalando + na coluna apropriada. Se não existir 

preferência, assinale + nas duas escolhas. 

 

 DIREITA 

 

ESQUERDA 

1) Escrever 

 

  

2)  Desenhar 

 

  

3) Jogar uma pedra 

 

  

4) Usar uma tesoura 

 

  

5) Usar um pente 

 

  

6) Usar uma escova de dentes 

 

  

7) Usar uma faca (sem o uso do garfo) 

 

  

8) Usar uma colher 

 

  

9) Usar um martelo 

 

  

10) Usar uma chave de fendas 

 

  

11) Usar uma raquete de tênis 

 

  

12) Usar uma faca (com garfo) 

 

  

13) Usar uma vassoura (mão superior) 

 

  

14) Usar um ancinho (mão superior) 

 

  

15) Acender um fósforo 

 

  

16) Abrir um vidro com tampa (mão que segura a tampa)   

17) Dar cartas 

 

  

18) Enfiar a linha na agulha (mão que segura o que se move) 

 

  

19) Com que pé você prefere chutar? 

 

  

                                                                                                                     

                                               

 Total___________________ 
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ANEXO II - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO III – INSTRUÇÕES PARA O TESTE COR-PALAVRA 

 Inicialmente aparecerá um ponto de fixação onde você irá manter seu olhar durante todo o 

experimento. 

 Depois será apresentado um estímulo (E1) Stroop central, que consiste do nome de uma 

cor, colorido. 

 Depois de um intervalo de 0 ou 800 ms (dependendo da tarefa), aparecerão dois 

estímulos laterais (E2-d e E2-e), que são palavras em cor neutra que devem ser usadas 

como opções de resposta. 

 Sua tarefa consiste em comparar a cor do primeiro estímulo Stroop (E1) com as palavras 

laterais, que são suas opções de resposta. 

 Para fazer isto, você deve ignorar a palavra de E1.  

 Você deverá apertar as teclas “3” ou “Z”, de acordo com sua comparação. Se a opção 

correta for a opção da direita (E2-d) o botão a ser apertado é o “3”, enquanto se a opção 

correta for a opção da esquerda (E2-e) o botão a ser apertado é o “Z”. 

Exemplos: 

AZUL 

(E1) 

      AZUL                               VERMELHO 

  (E2-e)                                                  (E2-d) 

Nesse caso, você deverá comparar a cor de E1 com as palavras (E2-e e E2-d) e responder 

com a tecla “3”, uma vez que a opção correta é a da direita. 

AZUL 

(E1) 

      AZUL                               VERMELHO 

  (E2-e)                                                  (E2-d) 

Nesse caso, você deverá comparar a cor de E1 com as palavras (E2-e e E2-d) e responder 

com a tecla “Z”, uma vez que a opção correta é a da esquerda. 

 

Obs: Lembre-se que deve prestar atenção na cor de E1 e ignorar seu significado para realizar 

corretamente a tarefa! 
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ANEXO IV – INSTRUÇÕES PARA O TESTE PALAVRA-COR 

 Inicialmente aparecerá um ponto de fixação onde você irá manter seu olhar durante todo o 

experimento. 

 Depois será apresentado um estímulo (E1) Stroop central, que consiste do nome de uma 

cor, colorido. 

 Depois de um intervalo de 0 ou 800 ms (dependendo da tarefa), aparecerão dois 

estímulos laterais (E2-d e E2-e), que consistem de “XXXXX” coloridos que devem ser 

usadas como opções de resposta. 

 Sua tarefa consiste em comparar o significado da palavra do primeiro estímulo Stroop (E1) 

com as cores dos “XXXXX” laterais, que são suas opções de resposta. 

 Para fazer isto, você deve ignorar a cor de E1.  

 Você deverá apertar as teclas “3” ou “Z”, de acordo com sua comparação. Se a opção 

correta for a opção da direita (E2-d) o botão a ser apertado é o “3”, enquanto se a opção 

correta for a opção da esquerda (E2-e) o botão a ser apertado é o “Z”. 

Exemplos: 

AZUL 

(E1) 

 XXXXX                               XXXXX 

 (E2-e)                                              (E2-d) 

Nesse caso, você deverá comparar o significado de E1 com as cores dos XXXXX (E2-e e E2-d) 

e responder com a tecla “3”, uma vez que a opção correta é a da direita. 

AZUL 

(E1) 

      XXXXX                               XXXXXX 

     (E2-e)                                             (E2-d) 

Nesse caso, você deverá comparar o significado de E1 com as cores dos XXXXX (E2-e e E2-d) 

e responder com a tecla “Z”, uma vez que a opção correta é a da esquerda. 

 

Obs: Lembre-se que deve prestar atenção no significado da palavra de E1 e ignorar sua cor 

para realizar corretamente a tarefa! 


