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RESUMO

Justificativa: Na tarefa de recordação livre há facilitação da recordação de

palavras relacionadas semanticamente inseridas em posições intermediárias de

listas nas quais as demais palavras não tem outros tipos de relacionamento entre

si. Essa facilitação pode ser devida a vários processos cognitivos ainda

indeterminados que ocorrem durante a codificação dos estímulos, como: a) a

detecção de destaque desses itens em relação aos demais; b) ativação de

representações pré-existentes na memória; c) processos envolvidos na integração

dos itens relacionados. O presente estudo buscou investigar o envolvimento

desses processos no efeito de facilitação incluindo ambos dados comportamentais

e medidas de alterações de potenciais evocados relacionados a eventos (ERPs)

registrados durante a codificação dos estímulos.

Método: Vinte e três estudantes universitários estudaram 80 listas de 15 palavras

em 4 sessões (20 listas selecionadas aleatoriamente por sessão). As palavras

das listas não possuíam relação exceto às pertencentes às posições seriais 7, 8, e

9 de 60 listas, compondo 4 tipos de listas (20 de cada): a) com relação semântica

(ex. leite, queijo, manteiga); b) com relação fonética (ex. chinelo, marmelo, farelo);

c) com relação perceptual (palavras relacionadas pelo tipo de letra); d) sem

relação (listas de controle). Ao final de cada lista foi obtida recordação livre das

palavras. ERPs foram captados em Fz, Cz e Pz durante a codificação das

palavras nas posições 7, 8, 9 e 10.

Resultados: A facilitação da recordação variou em função do tipo de

relacionamento (semântico> fonético> perceptual > controle). Os registros de

ERPs mostraram modulações de componentes identificados como P300, N400 e

um outro componente positivo tardio (LPC), que variaram em função do tipo de

tríade, posição serial e localização do eletrodo. Dentre as palavras das tríades das

listas com relação perceptual, somente a 7a palavra foi mais recordada do que nas

listas de controle, e gerou maior positividade correspondente a um P300. Nas 8ª e
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9ª palavras das listas com relações semânticas e fonéticas, o N400 foi menos

negativo do que nas listas de controle, mas não correspondeu à diferença de

recordação obtida na tarefa de recordação livre (semâtica > fonética). Um LPC

ocorreu na 8a palavra somente nas listas com relação semântica em Fz, e na 9a

com ampla distribuição nas listas com relação semântica e fonética, diferenciando

do mesmo modo o padrão obtido na recordação.

Conclusão: Nossos achados sugerem que o efeito de facilitação semântica pode

ser atribuído por diferentes processos que atuam conjuntamente na codificação de

estímulos associados: por ativação de redes semânticas/ fonéticas (N400) e pela

manutenção e integração de estímulos associados pré-estabelecidos na memória

de longo prazo (LPC), e não somente pelo efeito de distinção gerado pelo P300. A

amplitude de P300 pareceu predizer a recordação somente quando a distinção foi

atribuída a um único item. Quando houve possibilidade de agrupamento de dois

ou mais itens como no nível semântico ou fonético, o N400 e LPC determinaram o

efeito de facilitação.
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ABSTRACT

Rationale: In free-recall tasks there is a facilitation in recall of semantically related

words inserted in the middle serial positions of lists of words with no other relations

between them. This facilitation can be due to a series of undetermined cognitive

processes such as: a) distinctiveness of the related items; b) activation of pre-

existent representations in memory; c) processes involved in the integration of

related items. The present study sought to investigate the involvement of these

processes in the facilitation effect employing both behavioural data and event

related potential (ERP) alterations during encoding of words.

Methods: Twenty-three undergraduates studied 80 fifteen-word lists in 4 sessions

(20 random lists per session). The words in the lists were unrelated except for

those in serial positions 7, 8, e 9 de 60 lists, resulting in 4 list types (20 of each)

with: a) semantic relations (e.g. milk, cheese, butter); b) phonetic relations (e.g.

sea, fee, knee); c) perceptual relations (words related by the type font); d) no

relations (control lists). Free-recall was obtained after presentation of each list.

ERPs were registered from Fz, Cz and Pz during encoding of words in positions 7,

8, 9 and 10.

Results: Recall facilitation varied between lists (semantic> phonetic> perceptual >

control). ERPs showed modulations of components identified as P300, N400 and

another late positive component (LPC) that varied according to type of relation and

electrode location. Among perceptually related words, only that in the 7th serial

position was more recalled than in the control list and it led to a positivity that

corresponded to a P300. In the 8th and 9th words in the lists with semantic and

phonetic relations the N400 was less negative than in control lists but did nor

reflect the recall pattern (semantic > phonetic). An LPC occurred only in the 8th

word in the semantic lists at FZ and in the 9th in all electrodes in both lists with

semantic and phonetic relations which reflected the recall pattern.

Conclusion: Results suggest that semantic facilitation effects can be attributed to

different processes that occur together at encoding of related stimuli and that are
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not only due to P300 changes triggered by distinctiveness. P300 amplitude

predicted recall only of single distinct items. When there was an opportunity of

grouping two or three items such as in the semantic and phonetic lists, N400 and

LPC participated in the facilitation effect.
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1

UM BREVE HISTÓRICO E INTRODUÇÃO GERAL AO TRABALHO

A maioria dos estudos tem um objetivo amplo. Esse estudo não foge à

regra e segue uma linha de pesquisa há muito iniciada pelo Prof. Orlando Bueno.

Em seus diversos estudos foram investigados efeitos de facilitação de recordação

de tríades de palavras relacionadas semanticamente (ex. leite – queijo –

manteiga) inseridas em posições intermediárias (7a, 8a e 9a palavras) de listas de

15 palavras que não tinham outros relacionamentos entre elas. Em sujeitos

normais, a inserção dessas tríades altera o padrão da curva de posição serial e

produz um terceiro pico no meio da curva, que passa a ter forma de W (RUIZ,

2000; ANDRADE, 2003; BUENO et al., submetido; VAZ et al., submetido). Não se

beneficiaram dessa relação os pacientes com a doença do tipo Alzheimer em grau

moderado (BUENO et al., submetido) e alcoolistas demenciados (SILVA, 1997)

quando comparados a seus controles e a pacientes com grau leve de

comprometimento, ao contrário de pacientes com esclerose múltipla (ANDRADE

et al., 2003).

Os estudos que se seguiram investigaram, em sujeitos normais, o efeito

de facilitação semântica após a ingestão de um agente amnésico, um

benzodiazepínico (RUIZ, 2000), bem como após manipulações experimentais nos

níveis de processamento (VAZ et al., submetido) e desvios de atenção

(OLIVEIRA, 2004). Os resultados obtidos nesses estudos mostraram que o efeito
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Um Breve Histórico 2

de facilitação semântica é bastante resistente a estas intervenções, embora possa

estar rebaixado em relação à condição de controle.

Tem-se sugerido que este efeito de facilitação da recordação de tríades

semanticamente relacionadas baseia-se em processos automáticos por ativação

de uma mesma rede de conceitos (ver RUIZ, 2000; ver item 2.2.2). Há, contudo,

outros processos que provavelmente contribuem para esse efeito e que foram

objeto do presente trabalho.

A primeira possibilidade de explicação do efeito de facilitação baseia-se no

processamento mais eficiente de palavras relacionadas (HUNT & EINSTEIN,

1981; HUNT & SETA, 1984; ver item 3.3). Se essa hipótese é verdadeira, maior

recordação seria esperada independentemente da forma com que palavras são

relacionadas (semanticamente ou não).

Considerando as idéias de CRAIK (2002; ver item 3.1), outra possibilidade

seria a de que a recordação variaria em grau de acordo com o tipo/”profundidade”

de relacionamento entre os estímulos, baseado nas características conceptuais

(semântico), sonoras (fonético) ou físicas dos estímulos (perceptual). Essa

diferença de grau de recordação também poderia se dar pela maior ou menor

possibilidade de elaboração, ou enriquecimento (CRAIK, 2002) determinados pelo

tipo de relação entre estímulos. Ou seja, é possível que palavras relacionadas de

diferentes formas difiram na possibilidade de serem integradas à estrutura do

conhecimento geral já organizado, ou na formação de pistas relacionadas ao

contexto. Sendo assim, a comparação da recordação de tríades de palavras

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Um Breve Histórico 3

relacionadas de formas diferentes poderia esclarecer essa questão. Note que no

paradigma experimental em questão, esse tipo de melhora de processamento por

relações semânticas entre estímulos pode ocorrer somente durante a

apresentação da 8a e 9ª palavras, visto que somente essas são relacionadas às

anteriores (ver figura 1).

Outro processo que poderia estar envolvido no efeito de facilitação é o

incremento na memorização devido ao processamento baseado na detecção de

diferença entre as palavras da lista (efeito de distinção; FABIANI & DONCHIN,

1995; ver item 3.2.1), que seria desencadeado pela percepção de mudança de um

padrão, de palavras não relacionadas para palavras relacionadas

semanticamente. Se essa hipótese é verdadeira, também seriam mais recordadas

as palavras distintas das demais no contexto de uma lista de formas alternativas

que a semântica, como palavras que rimam com outras, ou que têm atributos

perceptuais diferentes. No paradigma em que as três palavras relacionadas de

forma semântica ocupam as posições seriais intermediárias de listas de 15

palavras, a percepção de mudança só pode ocorrer na apresentação da 8a e 10ª

palavras, visto que somente essas palavras apresentam alteração de padrão em

relação às anteriores, de não relacionadas para relacionadas e vice-versa,

respectivamente (ver figura 1). Diferentemente, se as tríades de palavras fossem

relacionadas de forma perceptual, como diferentes das demais devido a uma

alteração de tipo de letra, a distinção, ou mudança de padrão, ocorreria durante a

apresentação da 7ª e 10ª palavras, pois a primeira palavra da tríade já seria
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Um Breve Histórico 4

diferente das anteriores, enquanto que a 10ª marcaria o retorno à letra padrão (ver

figura 1).

Um terceiro tipo de processamento que poderia determinar a maior

recordação de palavras de tríades relacionadas envolve a integração de itens por

suas semelhanças (ESTES, 2003; ver item 3.3). No paradigma em questão, esse

processo seria observado na a partir da 8a palavra e finalizaria na última palavra

da seqüência dos itens relacionados, ou seja, na 9a palavra (figura 1).

FIGURA 1: Tipos de processamentos (indicados por setas com linhas em

negrito) que podem estar envolvidos no efeito de facilitação de listas com

relações semânticas (palavras na primeira linha abaixo dos números),

fonéticas (palavras da segunda linha) e perceptuais (palavras da terceira

linha). Os números representam posições seriais. As setas tracejadas

indicam relações com palavras anteriores. Ver texto para maiores detalhes.
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Um Breve Histórico 5

Considerando que todos, ou parte, dos processos acima citados poderiam

atuar para promover o efeito de facilitação, é impossível determinar quais os

mecanismos subjacentes a esse fenômeno baseando-se somente em dados

comportamentais.

Uma forma de buscar desenredar os processos cognitivos que poderiam estar

envolvidos no fenômeno de facilitação é combinar testes tradicionais de memória

(recordação livre de palavras) com medidas eletrofisiológicas diretas (potenciais

relacionados a eventos; event-related potentials – ERPs) (COLES & RUGG, 1995;

RUGG & ALLAN, 2000). ERPs possibilitam relacionar a atividade cerebral com

processos mnemônicos, sendo usados para investigar, fisiologicamente, se diferentes

condições experimentais refletem processos cognitivos funcionalmente dissociáveis

(KUTAS & FEDERMEIR, 2000; RUGG & ALLAN, 2000).

Na tentativa de compreender os processos cognitivos envolvidos no efeito

de facilitação semântica realizamos no ano de 2000 nosso primeiro estudo com

ERPs durante a fase de codificação de palavras usando o paradigma acima citado

(CISI et al., 2000; RUIZ et al., 2000). Os resultados foram bastante animadores e

serviram de base para o desenvolvimento do trabalho de tese em questão, que

procurou responder, com base em alterações eletrofisiológicas, que tipos de

processos durante a codificação de palavras poderiam explicar os efeitos de

facilitação. Para tanto, foram estudados: 1) o padrão de recordação livre de palavras

apresentadas em listas de 15 palavras em cujas posições seriais intermediárias
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Um Breve Histórico 6

(posições 7, 8 e 9) havia tríades de palavras com diferentes tipos de relação: perceptual

(palavras relacionadas pelo tipo da letra), fonética (palavras rimadas), e

conceptual (palavras relacionadas pelo significado); 2) variações nos registros de

ERPs durante a codificação dos elementos dessas tríades, assim como durante a 10ª

palavra, que marca o retorno ao padrão das palavras nas listas.

Em termos dos efeitos gerais de ERPs esperados no presente estudo, com

base na literatura pode-se inferir que: 1) efeitos de distinção seriam indicados por

aumento de positividade parietal (P300; ver item 5.3.1) na 7ª nas listas com relações

perceptuais , na 8ª palavra das listas com relações semânticas e fonéticas e 10ª palavra

em todas as listas; 2) a integração seria indicada por aumento de positividade tardia

frontal (LPCs; ver item 5.3.3) na 8a e 9ª palavras nas listas nas quais estão presentes

relações que podem ter representações mentais pré-existentes (semânticas e fonéticas),

possivelmente diferentes dependendo do tipo de relação ; e 3) a detecção de relações

seria indicada por diminuição progressiva de negatividade na faixa do N400 (ver item

5.3.2) da 8ª para a 9ª palavras nas listas com relações fonéticas e semânticas e,

possivelmente, da 7ª para a 9ª nas listas com relações perceptuais.

A introdução discorrerá sobre o tema de memória, priorizando os aspectos

de interesse do presente estudo, seguida da técnica de ERPs propriamente dita, e

finalizará com um relato dos estudos que envolvem investigações de memória

com o auxílio de registros de ERPs. É importante enfatizar a natureza

interdisciplinar do presente trabalho que não permite um aprofundamento

generalizado em todas essas áreas do saber.
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INTRODUÇÃO

De todas as habilidades cognitivas, a memória é sem dúvida uma das mais

importantes. Todas as outras funções cognitivas perderiam o sentido sem a

capacidade de registrar e recordar experiências prévias. A memória proporciona

as bases para expectativas, respostas antecipatórias adaptativas e planejamento,

assim como o registro constante de eventos e história pessoal (SHAPIRO &

EICHENBAUM, 1997).

A classificação de memória em sistemas baseia-se em achados obtidos

principalmente em pacientes com lesões cerebrais focais, modelos animais e em

estudos com sujeitos normais. Esses estudos evidenciam dissociações entre

memórias de curto e longo prazo que, por sua vez, compreendem diversos outros

sistemas da memória que funcionam de forma independente, mas cooperativa

(SQUIRE & KANDEL, 1998), como será descrito a seguir.

1. MEMÓRIA DE CURTO PRAZO / MEMÓRIA OPERACIONAL

O sistema de curto-prazo, melhor entendido como memória operacional

(working memory), está envolvida no armazenamento temporário de informações

que são essenciais durante a execução de tarefas cognitivas, tais como o

processamento da linguagem, pensamento e resolução de problemas (MIYAKE et

al., 2001). Embora existam diversos modelos de memória descritos na literatura, o

modelo proposto por BADDELEY & HITCH de 1974 (BADDELEY, 2003) tem sido
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o mais comumente utilizado para representar a memória operacional (figura 2), e

é adequado para o presente estudo.

FIGURA 2: Modelo de Memória Operacional
(modificado de Baddeley, 2003)

O modelo de memória operacional foi representado, originalmente, por três

subsistemas principais: a alça fonológica (articulatory / phonological loop), o

esboço visuoespacial (visuospatial sketchpad) e o executivo central (central

executive) (BADDELEY, 2002; 2003).

A alça fonológica é o subsistema responsável pelo armazenamento

temporário das informações fonológicas, e está diretamente envolvida com o

estoque temporário de sons como as palavras pronunciadas, bem como com a
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aquisição da linguagem (BADDELEY, 2003). Por exemplo, a alça fonológica

possibilita reter um número de telefone enquanto o sujeito prepara-se para discá-

lo, e palavras enquanto estão sendo pronunciadas (BADDELEY, 2003).

O subsistema visuo-espacial, por sua vez, processa e integra informações

de caráter visual e espacial, tais como localização, cor, forma e organização

espacial em uma representação unificada que pode ser temporariamente

armazenada e manipulada (BADDELEY, 2002; 2003).

O sistema executivo central atua como um sistema de controle atencional

que manipula e mantém as informações contidas nos outros dois subsistemas, e é

responsável pelo desempenho de uma série de funções executivas, regulando e

controlando o processamento cognitivo e o fluxo das informações na memória

operacional (BADDELEY, 1998).

Embora sejam freqüentemente caracterizados como subsistemas unitários,

vários estudos têm demonstrado que os três acima citados podem ser fracionados

em subcomponentes ou subfunções. A alça fonológica pode ser compartimentada

em um componente que armazena e outro que reverbera sons (BADDELEY,

1998), e o esboço vísuo-espacial em um componente visual temporário passivo

(visual cache) e um componente baseado em mecanismos de ensaio

espacialmente ativo/dinâmico (inner scribe) (MIYAKE et al., 2001). O executivo

central, por sua vez, tem sido considerado como envolvendo funções distintas mas

não completamente independentes (MIYAKE et al., 2001) como aquelas

envolvidas na realização de tarefas múltiplas, na ativação estratégica das
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informações relevantes contidas na memória de longo prazo, na seleção seletiva

de um estímulo específico, na inibição de estímulos distratores, na alternância

entre processos mentais, e na atualização e monitoramento de novas

informações.

Mais recentemente, um quarto elemento foi incorporado ao modelo original

de Baddeley – o retentor episódico (episodic buffer ; BADDELEY, 2002), que

atuaria como uma interface entre os sistemas de curto e longo prazo. Segundo

BADDELEY, tal componente teria uma capacidade limitada e seria dependente do

processamento do executivo central, do qual diferiria por estar relacionado mais

ao armazenamento das informações ativadas na memória de longo prazo do que

ao controle de atenção (BADDELEY, 2003). Sendo assim, o retentor episódico

possibilitaria a integração das diversas informações mantidas na memória

operacional com as representações já estabelecidas na memória de longo prazo

(NAGHAVI & NYBERG, 2005).

2. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO

O sistema de memória de longo prazo está envolvido na aquisição,

armazenamento e evocação de informações por período de tempo ilimitado, às

quais se pode ter acesso desde poucos segundos após sua aquisição até vários

anos (SQUIRE & KANDEL, 1998). É largamente aceito que a memória de longo

prazo envolve três processos básicos: a) a "aquisição", que inclui a percepção e

codificação/processamento de informações; b) o "armazenamento", ou retenção
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das informações, que envolve o processo de consolidação; e c) a evocação ou

recordação, processo necessário na recuperação das informações armazenadas

(RUGG & ALLAN, 2000). Como é hoje considerada, a memória de longo prazo

envolve subsistemas (SQUIRE, 1998): a) não-declarativos ou implícitos, que são

“inconscientemente” evocáveis; e b) declarativos ou explícitos, incluindo fatos,

imagens e lembranças de experiência passadas e que são "conscientemente"

recordados. Vale ressaltar que algumas memórias “não declarativas” também

podem ser declaradas verbalmente, e memórias semânticas, consideradas

explícitas por serem declaradas, parecem envolver processos implícitos (ver

abaixo).

2. 1. MEMÓRIA NÃO-DECLARATIVA

A evocação de memórias pode ocorrer de modo automático,

independentemente da consciência do indivíduo, o que caracteriza a memória

não-declarativa ou implícita (SQUIRE, 1998). Conforme mostra a figura 3, esse

tipo de memória inclui habilidades e hábitos, condicionamento clássico e efeitos de

pré-ativação, ou seja, a facilitação da recordação após exposição a estímulos

específicos (repetition priming ou pré ativação perceptual) (SCHACTER, 1987), ou

após a apresentação de estímulos associados semanticamente (semantic priming

ou pré-ativação semântica) (NEELY, 1977). A evocação dessas memórias é

verificada pelo desempenho em testes que independem da consciência do

indivíduo sobre o fato de informações passadas estarem sendo recuperadas.
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FIGURA 3: Representação Esquemática modificada do Modelo de

Memória de Longo Prazo (SQUIRE, 1998).

O sistema não-declarativo a princípio é sustentado pelas estruturas

envolvidas no desempenho direto da tarefa (SQUIRE, 2004). Dessa forma, a

aquisição de habilidades depende do corpo estriado, a pré-ativação, do neocórtex,

o aprendizado perceptual, incluindo habituação e sensibilização, das vias

sensoriais primárias, o condicionamento clássico para respostas emocionais da

amígdala, respostas motoras do cerebelo, e aprendizagem não associativa de

arcos reflexos (SQUIRE & KNOWLTON, 1995).
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2. 2. MEMÓRIA DECLARATIVA

A memória declarativa representa o sistema que inclui memória para fatos e

eventos que são conscientemente evocadas, é considerada flexível e prontamente

aplicável a novos contextos (SQUIRE, 2004) e depende de estruturas temporais

mediais e diencefálicas (SQUIRE, 2004). Conforme mostra a figura 3, a memória

declarativa pode ser subdividida em memória episódica e semântica.

2. 2.1. MEMÓRIA EPISÓDICA

O mais estudado desses subsistemas é a memória episódica que é

diretamente associada ao contexto de tempo e espaço no qual informações foram

adquiridas, e representa a memória autobiográfica do indivíduo, de fatos e

acontecimentos (SQUIRE, 1998).

Em laboratório, uma das formas de se avaliar a memória episódica é por

meio da apresentação de uma série de palavras que compõem uma lista, sendo a

recuperação destas palavras aferida em testes de recordação livre, recordação

com pistas ou reconhecimento. Embora estas tarefas difiram quanto ao grau de

dificuldade (maior para a recordação livre), todas remetem o sujeito ao contexto de

um episódio vivenciado.
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2.2.2. MEMÓRIA SEMÂNTICA

É caracterizado como memória semântica o subsistema responsável pela

evocação de memórias que independem da referência ao contexto em que foram

originalmente adquiridas, compreendendo assim o conhecimento geral do

indivíduo (SQUIRE, 1998).

É importante salientar, contudo, que existe controvérsia quanto à natureza

“explícita” ou “implícita” da memória semântica. Por um lado, ela pode ser

considerada explícita visto que sua evocação envolve a “consciência”, o que

reflete a posição de SQUIRE (1998). Por outro, a ativação das memórias

semânticas parece se dar de forma não consciente (ver a seguir), o que levou

TULVING (1983;1985) a considerá-la implícita, ou automática.

O processo de ativação da memória semântica é a princípio implícito,

automático (NEELY, 1977; SMITH, BESNER, MIYOSHI, 1994), pois ocorre sem

intenção ou consciência do indivíduo. Este efeito pode ser observado pela melhora

do desempenho em tarefas de decisão léxica, nomeação, e identificação

perceptual, ou tarefas nas quais há presença de outras palavras semanticamente

relacionadas aos estímulos. Sendo assim, em estudos experimentais os conceitos

de ativação de memória semântica e pré-ativação são dificilmente distinguíveis.

Primeiramente discorrer-se-á sobre a memória semântica para em seguida

retomar alguns conceitos sobre a atenção e automaticidade de processos

cognitivos que é importante para a caracterização de diferentes tipos de processos

mnemônicos.
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Segundo BADDELEY (1998), existem diversos modelos de organização

semântica que não são mutuamente exclusivos. Esses modelos compartilham a

idéia de que informações são representadas na memória na forma de nodos em

redes de estruturas semânticas que são estruturados de formas distintas em

modelos diferentes. Para os propósitos do presente estudo é útil e mais intuitiva a

concepção de que os conceitos são organizados hierarquicamente (ver figura 4)

(COLLINS & QUILLIAN, 1969). Por exemplo, na figura 4 “canário” possui

características que identificam o conceito de “ave” mais facilmente do que “ema”.

Além disso, conceitos que possuem um maior relacionamento estão localizados

mais “próximos” uns aos outros (COLLINS & LOFTUS, 1975). Distâncias menores

facilitam o fluxo de ativação entre um nodo e outro, levando a uma ativação

gradual e “espraiada” da rede semântica (spreaded activation) (COLLINS &

LOFTUS, 1975).

FIGURA 4: Modelo de Estrutura da Memória Semântica
(modificado de BADDELEY, 1998).
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Um dos méritos da teoria de ativação espraiada está no fato de que ela

explica não somente como o conhecimento é representado na memória

semântica, mas também como é processado. Assim, a velocidade e a

probabilidade de acesso a uma memória são determinadas pelo nível de ativação

que, por sua vez, é determinado pela freqüência do conceito na língua e quão

recente foi o uso daquela memória (ANDERSON, 1983). Ou seja, a exposição a

um estímulo promoverá a ativação uma rede semântica de modo a facilitar o

processamento do mesmo estímulo e estímulos associados a ele, apresentados

subseqüentemente.

Diferentemente, existem ainda outras teorias que defendem que os efeitos

de facilitação, observados principalmente em estudos de pré-ativação perceptual e

semântica, são baseados em processos que ocorrem durante a exposição do

segundo estímulo que é repetido ou relacionado ao anterior (compound cue:

RATCLIFF & MCKOON, 1995; ver abaixo).

O artigo de CHWILLA & KOLN (2005) que aborda essa questão com

registros de ERPs (ver adiante, item 5.3.2) resume de forma explicativa os

modelos de memória semântica que fundamentam o fenômeno de pré-ativação.

Segundo eles, a explicação tradicional para a pré-ativação é a de que ela é

causada por Ativação Espraiada (ANDERSON, 1983), ou ativação que se espalha

entre estímulos de modo a refletir a quantidade e intensidade de ligações que

mediam esses estímulos na rede semântica. Modelos alternativos são diversos.

Os modelos de Memória Distribuída, de Expectativa Controlada e de Integração,
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têm em comum o fato de propor pré-ativação somente para relações de

associação semânticas e não relações baseadas em conhecimento geral

(BROWN et al., 2000). Diferentemente, os modelos de integração, como o modelo

de Pista Composta (RATCLIFF & MCKOON, 1995), predizem facilitação para

estímulos que “co-ocorrem” na memória de longo prazo (chamados “compostos”

de estímulos), mesmo que não sejam semanticamente relacionados, como

palavras que aparecem juntas no léxico de um idioma. Outro modelo de

integração, o Modelo de Integração Global (HESS et al., 1995), é mais abrangente

e prediz integração de informações também quando o sentido pode ser extraído

das relações, mesmo que de novas situações, refletindo co-ocorrência global de

informações (CHWILLA & KOLN, 2005) (ver item 3. 4, a seguir).

3. FATORES QUE INFLUENCIAM A CODIFICAÇÃO DA MEMÓRIA

Diversos são os fatores envolvidos nos processos de codificação que

podem influenciar a consolidação e a recuperação de memórias. Dentre eles,

destacam-se a forma/intensidade com que informações são processadas durante

a codificação (CRAIK & LOCKARD, 1972), a atenção (PASHLER et al., 2001),

incluindo processamento pelas semelhanças ou diferenças no contexto (efeito de

distinção) (HUNT & EINSTEN, 1981; MITCHELL & HUNT, 1982), a integração de

informações (NAGHAVI & NYBERG, 2005), o tipo de instrução da tarefa de

memória (RICHARDSON-KLAVEHN & BJORK, 1988), bem como processos como
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a motivação e emoção (TULVING, 1983) que não serão aqui abordados visto que

fogem do escopo do presente estudo.

3. 1. NÍVEL DO PROCESSAMENTO

Segundo CRAIK & LOCKARD (1972) a representação do traço mnemônico seria

dependente do nível de processamento (Level of Processing) envolvido durante a

aquisição de informações: profundo ou semântico (como determinar relações

semânticas entre estímulos), menos profundo ou fonético (como julgamento de

rimas) e superficial ou perceptual (julgamento sobre características físicas dos

estímulos, como se escritos em diferentes fontes) (para revisão, ver BADDELEY,

1998). Esses tipos de processamento podem se dar de forma automática (ver a

seguir) ou não, quando são influenciados pelo tipo de tarefa que devem ser

realizadas durante a codificação de estímulos. Assim, tarefas conceptuais/

semânticas, como realizar análise do conteúdo semântico de palavras (julgamento

de apreciação ou imaginar cenas que envolvem as palavras) levam a

processamento mais “profundo” que tarefas perceptuais, como contar o número de

sílabas em vogais.

CRAIK (2002), revisitando seu conceito de níveis de processamento,

sugere que a recordação deve-se ao grau de elaboração do processamento

adotado e não propriamente à profundidade ou extensão alcançada, entendendo

os níveis de processamento como um contínuo que obedece a uma seqüência

que se inicia pela análise sensorial até atingir o nível semântico. Segundo o
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mesmo autor, profundidade refere-se ao tipo qualitativo de processo adotado, ou

seja, a manutenção do processamento nas características físicas, fonética ou

semântica das informações, enquanto elaboração refere-se ao grau com que cada

tipo de processamento é enriquecido durante a codificação, seja integrando o

novo item com a estrutura do conhecimento geral já organizado, ou com pistas do

contexto, propiciando a criação de dicas que facilitariam a recuperação.

3. 2. ATENÇÃO

Os processos dependentes de atenção são de extrema relevância para a

formação de memórias episódicas, que freqüentemente são prejudicadas quando

adquiridas em condições de atenção dividida (TROYER & CRAIK, 2000; OLIVEIRA,

2004). Utilizam-se os conceitos de processamento com esforço (controlado ou com

demanda cognitiva) e automático para caracterizar os processos de memória que são

dependentes de demanda de atenção ou não, respectivamente (PASHLER et al., 2001).

Emprega-se freqüentemente na literatura os termos “implícito” e “automático” como

sinônimos, em contrapartida a “explícito” e “controlado”.

Sobre a questão de automatismo, HASHER & ZACKS (1979) propuseram que

são processadas automaticamente as operações como os julgamentos da freqüência de

ocorrência de eventos, a localização espacial e temporal e a ativação do significado das

palavras. Por exemplo, quando perdemos algum objeto somos capazes de refazer a rota

em busca desse objeto sem que, no entanto, tivéssemos a intenção de reter tal

informação.
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Como será visto a seguir, são considerados automáticos também os processos

desencadeados por estímulos inesperados ou incongruentes ao contexto. Nesse caso o

direcionamento de atenção ocorre sem um esforço consciente ou voluntário

(ROEPSTORFF & FRITH, 2004; HELENE & XAVIER, 2003). Além disso, o

processamento pelas semelhanças ou relacionais, é considerado automático mas

dependente do contexto, como as listas em que são apresentados estímulos (HUNT &

EINSTEIN, 1981) (ver abaixo).

Por outro lado, os processos voluntários de direcionamento de atenção exigem

uma demanda de recursos cognitivos para o seu processamento e são necessários

quando as tarefas requerem planejamento, decisão, solução de problemas, aprendizado

de novos eventos, ou ainda quando é necessária a inibição de uma resposta habitual

para a execução da nova tarefa (HELENE & XAVIER, 2003).

Um modelo utilizado na psicologia cognitiva distingue os processos automáticos

de direcionamento de atenção como “de-baixo-para-cima” ou exógenos (bottom –up) e

os processos controlados como “de-cima-para-baixo” ou endógenos (top-down) (FAW,

2003). Esta terminologia, embora bastante intuitiva, pode ser vista em mais de uma

dimensão. Por um lado, parece ser uma distinção puramente anatômica, em que o eixo

superior está diretamente relacionado com regiões frontais, tais como o córtex pré-frontal,

enquanto que o eixo inferior, sendo mais posterior, abrange estruturas profundas, como o

tronco cerebral. Esta relação leva a uma segunda dimensão, pois denota uma relação

evolutiva do cérebro entre répteis e mamíferos. Ademais, isso também se refere à

relação entre o organismo e o ambiente. Nesta visão, “bottom-up” representa o
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processamento de estímulos do ambiente que “entram” pelas vias sensoriais, e “top-

down” representa a compreensão e o conhecimento que o organismo já possui (FRITH

& DOLAN, 1997; ROEPSTORFF & FRITH, 2004). No presente contexto, “bottom-up”

refere-se ao processamento de captação e direcionamento de atenção, que é

automático, enquanto “top-down”, refere-se ao processamento controlado pelo sistema

de atenção.

3. 3. PROCESSAMENTO DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS

Os primeiros estudos sobre o efeito de distinção na memória foram realizados por

von Restorff em 1933. Ela apresentou aos participantes seqüências que continham um

item que era diferente dos demais num determinado contexto e relatou que o item que se

destacava foi mais bem recordado, sugerindo que ele produz uma especial forma de

codificação que influencia a organização do traço de memória e promove sua maior

recordação (FABIANI & DONCHIN, 1995).

As pesquisas de von Restorff e as subseqüentes sobre este efeito na memória

focaram principalmente nas propriedades físicas dos estímulos (como cor, tamanho da

letra). Sabe-se, porém, que um item pode se destacar dos demais de várias maneiras,

como por exemplo, pelos atributos semânticos das palavras (MITCHELL & HUNT, 1982).

Assim, a palavra mesa inserida no contexto de uma lista formada por palavras como

carro, bicicleta e trator, estímulos que apresentam uma série de características em

comum (estrutura de metal, veículos, possuem roda, etc.), consiste num item

semanticamente distinto porque não compartilha as mesmas características dos demais
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e terá maior probabilidade de ser recordado simplesmente pela diferença de padrão

entre os estímulos (FABIANI & DOCHIN, 1995; FERNANDEZ et al., 1998). Não está

totalmente elucidado se a recordação de estímulos distintos em outras dimensões além

das características perceptuais é influenciada na mesma extensão.

Diferentemente do processamento de diferença entre os estímulos, os

processamentos que se baseiam na formação de relações entre estímulos se dão pela

busca de semelhanças entre eles (HUNT & EINSTEIN, 1981; HUNT & SETA, 1984):

quanto maiores as oportunidades de associação entre os estímulos, será maior a

probabilidade de serem recordados. Por exemplo, no contexto de uma lista formada por

palavras como bola, navio e tigre as possibilidades de associações são menores do que

para leite, queijo e manteiga.

3. 4. INTEGRAÇÃO

A recordação baseada no processamento de relação entre os estímulos

implica uma organização que se refere a processos de agrupamento (chunks) e

inter-relacionamento de itens que possuem propriedades comuns (NAGHAVI &

NYBERG, 2005). Estudos de neuroimagem mostram que “manter informações

relevantes na mente” está associado com a atividade de um sistema que envolve tanto o

córtex pré-frontal como regiões parietais, estruturas relacionadas com a memória

episódica (NAGHAVI & NYBERG, 2005). No modelo proposto por BADDELEY

(2003) o componente denominado retentor episódico (episodic buffer) tem a

função de armazenar e agrupar as informações para formar episódios integrados,
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possibilitando a reunião de diferentes sistemas (NAGHAVI & NYBERG, 2005). Ou

seja, a integração reflete preponderantemente processos explícitos de memória,

como também atestam trabalhos de ERPs (ver item 5.3.2).

Numa outra abordagem a percepção de similaridades deriva de dois processos, a

comparação e a integração (ESTES, 2003). A comparação é um tipo de processamento

que promove a detecção de semelhanças e diferenças entre os estímulos, e ocorre por

um processo de alinhamento estrutural. Por exemplo, para detectar o grau de

similaridade entre “gato” e “cão” as representações estruturais dos conceitos são

alinhadas de tal modo que revelam semelhanças (ex.: têm quatro patas, possuem rabo,

pêlo...) e diferenças (ex.: o gato mia e o cão late). Estes fatores são então usados para a

análise da similaridade dos conceitos. A integração também contribui na percepção da

similaridade entre os estímulos. Por exemplo, “leite” é julgado mais similar a “café” do

que a “limonada”, pois podem ser relacionados e integrados num contexto temático

(coloca-se leite no café, mas não na limonada). Há evidências de que os processos que

envolvem a integração se sobrepõem aos de comparação, por inibir a detecção de

diferenças entre os estímulos (GENTNER & GUNN, 2001).

A manipulação da organização parece ser um método efetivo para estudar

o processamento conceptual do conhecimento geral do sujeito. Listas de palavras

categorizadas ou associadas são utilizadas para induzir a organização, pois a

estrutura destas listas enfatiza o processamento das características comuns entre

os itens. Assim, na tarefa de recordação livre, haverá maior recordação se uma
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lista consistir de vários exemplares de uma categoria ou conceitos (HUNT &

EINSTEIN, 1981). Além disso, qualquer variável que promova a formação de

relacionamentos entre itens leva a um aumento da recordação que é mais efetivo

quando os itens são apresentados de forma agrupada do que espaçada dentro da

lista (HUNT & EINSTEIN, 1981; HUNT & SETA, 1984).

3. 5. INSTRUÇÃO DA TAREFA

JOHNSON & HASHER (1987) propuseram que os testes de memória

fossem subdivididos em diretos e indiretos, de acordo com suas instruções que

podem envolver diferenças na intenção de recordar informações. Testes diretos

envolveriam instruções que solicitam que os sujeitos recordem informações de um

episódio de aprendizado, mencionando o tipo, contexto ou tempo em que o evento

ocorreu, como é verificado em testes de recordação livre, que requerem que o

sujeito lembre informações apresentadas em sessão experimental anterior

(RICHARDSON-KLAVEHN & BJORK, 1988). Neste caso, a “intenção” de recordar

informações aprendidas anteriormente supostamente levaria, pelo menos

preponderantemente, à utilização de estratégias explícitas de recordação

(RICHARDSON-KLAVEHN & BJORK, 1988). Testes indiretos, por sua vez,

envolveriam atividades motora ou cognitiva relacionadas a um episódio de

aprendizado sem que as instruções relacionassem esses eventos. Nesses casos,

portanto, os sujeitos não têm a intenção de recordar informações, propiciando uso

de memórias implícitas.
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4. TAREFA DE RECORDAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS

Um dos métodos utilizados para avaliar a memória episódica baseia-se na

recordação livre de palavras (CAPITANI et al., 1992). Neste teste, o sujeito ouve

ou lê uma série de palavras (em geral não relacionadas semanticamente ou

membros de uma mesma categoria semântica) agrupadas em listas, sendo

solicitado a recordar o maior número possível, em qualquer ordem, após a

apresentação de cada lista. O teste de recordação livre permite avaliar outros tipos

de memórias e/ou estratégias de recordação quando é considerada a Curva de

Posição Serial, ou a recordação em função de sua posição na série, isto é, o

número de itens recordados em função da ordem de apresentação. As palavras

do começo e final das listas tendem a ser lembradas com maior freqüência do que

as palavras intermediárias, caracterizando os efeitos de primazia e recência,

respectivamente. Desse modo, em sujeitos normais a curva apresenta uma forma

de “U ” ou “J” (CAPITANI et al., 1992).

O efeito de primazia é atribuído à maior reverberação (ensaio) dos itens

iniciais (GLENBERG et al., 1980). Após os primeiros itens, o sujeito alcança um

estado de equilíbrio no processamento das informações, e os itens passam a ser

reverberados igualmente (GLENBERG et al., 1980). Durante a apresentação das

palavras, os itens iniciais e intermediários vão sendo removidos da memória de

curto prazo e estocados na memória de longo prazo (GLENBERG et al., 1980).

Assim, a recordação dos itens intermediários, que formam a parte da curva na

qual não estão presentes efeitos de primazia e recência, é geralmente
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considerada um índice da capacidade de estocar novos itens na memória de longo

prazo (WAUGH & NORMAN, 1965). Vários fatores podem influenciar a primazia,

bem como a recordação dos itens intermediários, como o tempo de apresentação

das palavras, o número de palavras contidas na lista, a repetição interlistas de

estímulos, e o relacionamento semântico entre as palavras (CRAIK & LEVY, 1970;

RUIZ, 2000; ANDRADE, 2003; BUENO et al., submetido; VAZ et al., submetido).

Os últimos itens permanecem no sistema de curto prazo e são prontamente

recordados, promovendo o efeito de recência (GLENBERG et al., 1980). Este

efeito é abolido quando a recordação não ocorre imediatamente após a

apresentação da lista ou quando há uma tarefa distratora intercalada entre a

apresentação dos itens e a recordação (RUIZ, 2000). Deste modo, o efeito de

recência é, supostamente, mediado pelo sistema de curto prazo, altamente

acessível, lábil e com capacidade limitada (GLENBERG et al., 1980).

É importante chamar a atenção para o fato de que embora o teste de

recordação livre seja um teste direto, que requer consciência para promover a

recordação e portanto reflete, preponderantemente, uso de memória declarativa

(ver item 3.4), processos automáticos, como detecção de distinção (HUNT &

EINSTEIN, 1981), podem reforçar o traço mnemônico aumentando a recordação.

Sendo assim, é muito difícil determinar a contribuição de processos

implícitos/automáticos ou explícitos/controlados na recordação livre de palavras.
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5. POTENCIAIS RELACIONADOS A EVENTOS (ERPs)

(METCALF, 1993; COLES & RUGG, 1995; KUTAS & DALE, 1998;

RUGG & ALLAN, 2000; PICTON et al., 2000).

Quando um par de eletrodos é colocado sobre o couro cabeludo, e

conectado a um aparelho amplificador, podemos observar um padrão de variação

da voltagem ao longo do tempo (figura 5). Essa variação de voltagem, conhecida

como “eletrencefalograma” (EEG), ocorre numa faixa de freqüência de 0,5 a 70Hz,

e sua amplitude varia entre –100 e +100 µV. Se, durante o registro do EEG, ocorre

a apresentação de um estímulo, visual, auditivo ou somato-sensitivo, pode-se

definir um momento do registro que é temporalmente relacionado ao estímulo.

FIGURA 5: Registro característico de ERPs (COLES & RUGG, 1995).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Introdução 28

Durante este período ocorrem pequenas variações de voltagens, entre –10

e + 10 µV, que estão especificamente relacionadas à resposta do cérebro ao

estímulo.

Após a ocorrência de um evento podemos distinguir dois tipos de

componentes. O primeiro tipo é constituído por aqueles cujas características

(amplitude, latência e distribuição no escalpo) parecem depender das

propriedades físicas do estímulo sensorial, como a modalidade e a sua

intensidade (ex.: cor, luminância, freqüência do som). Esses componentes são

ditos exógenos ou sensoriais, pois a princípios refletem o registro perceptual dos

estímulos denominados de Potenciais Evocados (evoked potentials – EP). O

segundo tipo, os componentes ditos endógenos ou cognitivos, denominados de

Potenciais Relacionados a Eventos (Event Related Potentials - ERPs), dependem

de interações entre o sujeito e o estímulo, pois variam de acordo com fatores de

atenção e relevância da tarefa e a natureza do processamento requisitado pelo

estímulo. Alguns destes componentes podem ser eliciados até mesmo na

ausência de um evento externo, como por exemplo, quando um estímulo esperado

não ocorre.

Essa forma de classificação é muito simplificada, pois muitos dos

componentes “exógenos” parecem ser influenciados por manipulações cognitivas,

como a atenção. O mesmo se observa para os componentes “endógenos”, que

também parecem ser influenciados pelas propriedades físicas dos estímulos.

Assim, é mais adequado considerar tal classificação numa dimensão contínua,
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caracterizando os ERPs que ocorrem nos primeiros 100 ms após a apresentação

como sendo mais exógenos (não abordados no presente estudo), e os que

ocorrem mais tardiamente como mais endógenos, alguns dos quais serão aqui

discutidos.

Dependendo do estímulo e do tipo de tarefa requisitada são evidenciadas

alterações significativas na amplitude e latência de alguns componentes dos ERPs (ver

adiante), bem como em sua distribuição no escalpo.

5. 1. GERAÇÃO DO ERP

Apesar de não estar totalmente elucidada a relação entre o que ocorre no

cérebro e o que se observa no escalpo, sabe-se que: 1) os ERPs registrados no

escalpo representam uma rede de campos elétricos associados com a atividade

de uma considerável população de neurônios; 2) os neurônios que compreendem

tal população estão ativos de maneira sincrônica, e dispostos em uma

determinada configuração espacial, o que propicia a formação de campos elétricos

que podem ser captados no escalpo. Assim, para os sinais elétricos serem

detectáveis à distância, os neurônios que os geram precisam estar dispostos de

tal forma que a soma dos campos elétricos, gerados por cada um dos neurônios,

forme um campo aberto com cargas positivas e negativas para gerar o fluxo de

corrente; 3) os registros captados no escalpo são devidos principalmente a

potenciais pós-sinápticos dendríticos de células piramidais do córtex cerebral.
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É importante salientar que grande parte da atividade neural, porém, não é

captada no escalpo, pois certas populações de neurônios podem ter uma atividade

sincrônica insuficiente para gerar um campo elétrico detectável à distância. Além

disso, diferentemente do córtex cerebral, em que os neurônios apresentam a

mesma orientação (perpendicular à superfície cortical), em outras regiões, como

no tálamo, a disposição dos neurônios impede a sua detecção à distância, pois

eles estão arranjados de tal forma que nenhum campo elétrico seja detectado fora

da estrutura (campo fechado). Portanto, deve-se ter em mente que apesar da

vantagem do ERP ser bastante seletivo, muitos dos processos neurais

funcionalmente importantes não podem ser detectados usando esta técnica.

5. 2. OBTENÇÃO DE ERP

A técnica mais comumente utilizada para a obtenção de ERP envolve a

conexão de cada eletrodo exploratório a um único ponto de referência, que pode

ser um ou um par de eletrodos ligados entre si e posicionados, mais comumente,

no osso mastóide. Este local é escolhido por ser pouco influenciado pela atividade

elétrica cerebral. Os registros são baseados na diferença de voltagem entre o

eletrodo exploratório e o(s) eletrodo(s) de referência.

O sistema 10-20 (JASPER, 1958) é o mais freqüentemente utilizado para o

posicionamento dos eletrodos. A localização do eletrodo é especificada em termos

de sua proximidade com as regiões cerebrais (frontal, central, parietal, temporal e

occipital) e a localização nos planos medial e lateral (z para a linha mediana,
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números ímpares para as regiões esquerdas e pares para os eletrodos

posicionados à direita). Por exemplo, Pz significa que o eletrodo está posicionado

na linha média da região do escalpo relativa ao lobo parietal, e F3 em região

frontal esquerda. Aqui, é importante enfatizar que a atividade registrada em um

eletrodo não necessariamente é específica daquela região, pois como o cérebro é

um bom condutor, a atividade elétrica gerada em uma área pode ser propagada

para outras áreas.

No EEG são observadas freqüências que não estão diretamente

associadas à resposta cerebral ao estímulo e, como as variações de voltagem de

ERPs são bem menores do que as do EEG, são necessários alguns

procedimentos para minimizar o ruído do sinal. Um deles refere-se ao registro de

repetidas exposições ao mesmo tipo de estímulo, o que diminui

consideravelmente o ruído. A média obtida é chamada de promediação (figura 6).

FIGURA 6: Promediação dos Sinais
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Além disso, são utilizados filtros que atenuam as freqüências que estão

acima e abaixo das freqüências envolvidas no ERP. Existem alguns artefatos,

porém, que não são atenuados pelos filtros, como os movimentos do globo ocular

e das pálpebras. Isto porque esses movimentos ocorrem nas mesmas freqüências

do ERP e contaminam o registro. Os métodos mais utilizados para controlar esses

artefatos são: 1) instruir o sujeito a manter o olhar num ponto fixo e piscar os olhos

somente na ausência do estímulo, 2) desconsiderar os registros de ERP nos quais

foram detectados os movimentos e, 3) estimar a contribuição dos movimentos e a

sua remoção do ERP usando análises matemáticas/estatísticas.

A extração do sinal é seguida pelas medidas das características dos

componentes de interesse, ou seja, a determinação de suas amplitudes (em µV) e

latências (em ms) a partir do momento em que os sujeitos são expostos a

estímulos. Existem duas formas de identificar um “componente”. A primeira enfoca

os aspectos fisiológicos e a origem anatômica dos ERPs, como a polaridade, a

latência e distribuição no escalpo. A segunda diz respeito aos aspectos funcionais,

e define um componente em termos de sua relação com o processamento da

informação, ou seja, sua função cognitiva frente a uma determinada tarefa ou sua

modulação decorrente de manipulações experimentais, independentemente dos

múltiplos geradores cerebrais que podem contribuir para o aspecto funcional. Por

exemplo, a observação de modulações nos ERPs em tarefa executada com ou

sem atenção. Entretanto, essas duas abordagens não são exclusivas. JOHNSON

& DONCHIN (1978) sugerem que um componente de ERP deve ser definido pela
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combinação de sua polaridade, sua latência, sua distribuição no escalpo, bem

como de sua sensibilidade às manipulações experimentais. Essa proposta tem

sido a mais utilizada em estudos com ERPs para a definição de componentes.

A maior dificuldade para interpretar o que reflete um “componente” está na

possibilidade de haver sobreposição de vários processos em uma única faixa de

latência, pois as medidas no escalpo são resultantes da somatória da atividade

elétrica que pode ser gerada em diferentes regiões cerebrais. Por exemplo, um

pico de ERP com latência em 200 ms, poderia ser resultante da atividade

combinada de dois (ou mais) geradores ativos que estariam ocorrendo antes e

após 200 ms, mas cuja somatória resultante dos campos elétricos seria em 200

ms.

5. 3. P300

O P300 consiste na positividade que ocorre após um estímulo raro, ou

improvável, mas relevante à tarefa que está sendo realizada (METCALF, 1993) e é

observado em uma grande variedade de paradigmas (KUTAS & DALE, 1998). Sua

amplitude varia inversamente com a probabilidade de ocorrência do estímulo, sendo

evidenciado tanto pela presença de um estímulo que é inesperado, como pela ausência

de um que é esperado (COLES & RUGG, 1995; KUTAS & DALE, 1998), o que sugere

que a diferença entre os estímulos é um fator determinante para sua geração

(METCALF, 1993). Na maioria dos estudos o P300 é obtido através do paradigma

conhecido como “oddball” (METCALF, 1993; SUTTON, 1965), no qual dois tipos de
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estímulos são aleatoriamente apresentados, sendo um menos freqüente (estímulo alvo

ou relevante) do que o outro (estímulo padrão ou irrelevante). O sujeito é requisitado a

discriminar o estímulo alvo, pressionando um botão ou realizando uma contagem mental.

O P300 assim obtido apresenta amplitude máxima em sítios parietais e latência entre

300-450 ms. Sua amplitude reflete o grau de ativação requisitado na tarefa e sua latência

é proporcional ao tempo necessário para avaliação do estímulo (COLES & RUGG,

1995).

Há alguma discordância na literatura sobre os processos cognitivos que envolvem

a geração do P300. Alguns autores sugerem que o P300 reflete a manifestação de

processos que são requisitados quando as representações na memória precisam ser

atualizadas ou contextualizadas (context updating - DONCHIN & COLES, 1988). Assim,

quando um evento raro ocorre, ou as condições mudam, essa informação deve ser

incorporada em esquemas cognitivos por processos de atualização ou reestruturação.

Outros ainda defendem que o P300 reflete “fechamento cognitivo” (VERLEGER, 1988),

ou término de um processo mental que envolve inibição de ativação de múltiplas áreas

corticais.

Não há consenso sobre as estruturas cerebrais envolvidas na formação deste

componente, mas o mais provável é que ele seja formado por múltiplos geradores

(KUTAS & DALE, 1998). Sendo assim, o P300 pode representar a atividade de um

sistema amplamente distribuído, cujos subcomponentes podem ser mais ou menos

requisitados, dependendo da situação (COLES & RUGG, 1995). Um exemplo disto é a

ocorrência de um componente positivo, com distribuição frontal, que aparece antes do
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P300 (parietal) quando se insere, na tarefa oddball, um estímulo novo e diferente

daqueles esperados pelos sujeitos. Este componente é denominado de P3 frontal ou

P3a, diferenciando-o do P300 clássico (parietal e mais tardio), também denominado de

P3b(COLES & RUGG, 1995; KUTAS & DALE, 1998).

5. 4. N400

O N400 é um componente tardio, com polaridade negativa, que ocorre entre 350-

450 ms, com amplitude máxima em sítios centro-parietais, e é observado em

paradigmas que envolvem congruência vs incongruência semântica. A amplitude do

N400 é maior para as palavras inseridas no final de uma sentença, semanticamente

incongruentes ao contexto (ex: Pedro é um sorvete) (KUTAS & HILLYARD, 1980).

Aumentos do N400 também são observados para incongruências semânticas em

diferentes posições de uma sentença (KUTAS & HILLYARD, 1984), em listas de

palavras (BENTIN et al., 1985), para palavras de categorias semânticas distintas em

relação a outras da mesma categoria semântica (BENTIN et al., 1993), para palavras de

baixa freqüência em relação às de alta freqüência no idioma (KUTAS & FEDERMEIR,

2000) e para pseudopalavras, mas não para não-palavras (KUTAS & FEDERMEIR,

2000). Por outro lado, a amplitude do N400 diminui quando as palavras são associadas

ou semanticamente relacionadas (BENTIN et al., 1993), ou quando há repetição do

estímulo (RUGG, 1985; RUGG & NAGY, 1987). O N400 não é influenciado por

incongruências de natureza não semântica, tais como notas musicais discrepantes em

uma frase musical, erros gramaticais ou violações na característica física da palavra
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(KUTAS & FEDERMEIR, 2000). Dessa forma, tanto fatores léxicos como contextuais,

mas principalmente semânticos, influenciam a amplitude do N400 e parecem refletir a

conexão entre um conceito e o contexto que o precede (KUTAS & HILLYARD, 1984;

KUTAS & IRAGUI, 1998) ou processos de integração (WEST & HOLCOMB, 2002), seja

de pares de palavras, uma sentença ou um discurso (KUTAS & FEDERMEIR, 2000).

Esses achados sugerem que o componente N400 pode ser utilizado para esclarecer a

organização da memória semântica (KUTAS & IRAGUI, 1998).

Os correlatos eletrofisiológicos sobre o processamento fonológico nessa

mesma faixa de latência são menos documentados. RUGG (1984) mostrou, numa

tarefa de decisão léxica, a ocorrência de uma maior negatividade para palavras

que não rimavam com as anteriores. Esse achado e os estudos que se seguiram

(RUGG,1984; KRAMER & DONCHIN, 1987; RADEAU et al., 1998) sugerem que o

componente N400 está envolvido não somente em respostas à incongruência

semântica, mas também às de caráter fonológico.

Há evidências também de modulações nessa mesma faixa de latência para

incongruências no nível ortográfico, observado em tarefas para verificar se as

palavras coincidem ou não quanto à forma da palavra escrita (RUGG, 1984;

KRAMER & DONCHIN, 1987), levando KRAMER & DONCHIN (1987) a

interpretar que modulações do N400 estariam relacionadas a um sistema unitário,

que é sensível à incongruência entre os estímulos. No que diz respeito às

questões de caráter fonológico e ortográfico, parece que não foram totalmente
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esgotadas as pesquisas nessa área, uma vez que os estudos que se seguiram

deram maior ênfase aos aspectos semânticos envolvidos na modulação do N400.

Além do caráter semântico/fonológico/ortográfico entre estímulos, o N400 é

influenciado pela expectativa de ocorrência de um estímulo que é dependente do

contexto, seja ele uma palavra prévia (contexto local), ou mesmo uma frase

anteriormente apresentada (contexto global) (TITONE & SALISBURY, 2004;

BROWN et al., 2000). Novos achados referentes ao N400 sugerem que o modelo

de Integração Global é o mais adequado para descrever os fenômenos de

facilitação (BROWN et al., 2000; CHWILLA & KOLK, 2005) (ver item 2.2.2), uma

vez que prediz integração de informações também quando o sentido pode ser

extraído das relações, mesmo que de novas situações, refletindo co-ocorrência

global de informações.

Uma questão que tem sido controversa refere-se ao fato do N400 refletir

tanto processos automáticos, pois é evidenciado em estudos que envolvem

estímulos que foram pré-ativados, seja por repetição ou relação semântica,

independentemente da percepção consciente do estímulo (masked priming tasks;

HOLCOMB et al., 2005) como por processos controlados, que são desencadeados

por expectativas e influenciados pelo contexto e análise semântica do estímulo

(BROWN et al., 2000; SALISBURY, 2004; TITONE & SALISBURG, 2004;

CHWILLA & KOLK, 2005). Uma posição mais conservadora assume que ambos

os processos influenciam a amplitude do N400, embora possam seguir diferentes

cursos temporais ou ter um “peso” diferenciado, o que vai depender do tipo de
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tarefa (KUTAS & FEDERMEIER, 2000). Sob esse aspecto vale mencionar que o

N400 é seguido por um componente positivo tardio (ver abaixo) somente em

paradigmas em que os estímulos são totalmente visualizados pelo sujeito,

sugerindo que isso reflita influência da memória episódica (MISRA & HOLCOMB,

2003).

5. 5. COMPONENTE POSITIVO TARDIO (late positive component – LPC)

Além do P300, outras positividades podem ocorrer entre 500-900 ms e todos são

denominados de “componente positivo tardio”, inclusive o P300. Segundo KUTAS &

DALE (1998) é difícil determinar um critério que diferencie estes componentes como

pertencentes à família do P300 ou outra entidade eletrofisiológica. Os autores enfatizam

o critério topográfico (ex. KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1990) em combinação com

manipulações experimentais. Assim, é considerado como P300, independentemente da

faixa de latência, a positividade que ocorre em sítios parietais e é sensível à

probabilidade do estímulo e relevância da tarefa (KUTAS & DALE, 1998).

Há várias evidências para se supor que outros componentes atuem na mesma

faixa de latência e que, ao menos em parte, diferem do P300 clássico (COLES & RUGG,

1995). A distribuição desses LPCs no escalpo nem sempre corresponde à distribuição

temporal e espacial do P300 clássico. Além disso, as tarefas em que se observam o

P300 e aquelas que produzem LPCs são, por vezes, diametralmente opostas. O P300 é

observado em tarefas nas quais um item é diferente dos demais, e alguns LPCs são

observados também quando os estímulos são semanticamente associados, sendo por
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vezes relacionados ao N400 (METCALF, 1993) em tarefas que envolvem congruência

semântica em sentenças (JUOTTONEN et al., 1996) e em listas de palavras (BENTIN et

al., 1985).

Alguns autores defendem que os LPCs podem representar vários processos

distintos (JOYCE et al., 1998; PALLER & KUTAS, 1992), já que em algumas tarefas sua

distribuição cortical máxima é em sítios frontais e em outras em sítios centro–parietais.

Dessa forma, sugere-se que seja mais apropriado considerar a existência de uma

“família de LPCs” (JUOTTONEN et al., 1996). Assim, diferenças na latência e/ou

distribuição cortical do LPC poderiam indicar desde processos de distinção, de

codificação semântica ou mesmo processos mais elaborados, como a integração de

conceitos (JUOTTONEN et al., 1996).

Em virtude do fato da literatura ser por vezes bastante confusa no que diz respeito

à diferenciação entre o P300 clássico e outras positividades tardias, no presente estudo

os termos P300 e LPC serão utilizados para definir componentes funcionalmente

distintos pelo tipo de processamento envolvido.
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6. EFEITOS DE MEMÓRIA NOS ERPS

Os ERPs podem evidenciar diferenças na atividade neural durante a codificação

que predizem a subseqüente recordação. Existem diversas maneiras de relacionar a

memória e ERPs, sendo as principais análises realizadas sobre as diferenças entre

alterações eletrofisiológicas de estímulos memorizados e esquecidos, tanto durante a

codificação como a evocação (ver a seguir). No presente estudo não serão usados

esses tipos de análise devido às características do paradigma utilizado que não permite

a aplicação dessas técnicas, principalmente por envolver um número limitado de

estímulos alvo.

A maioria dos estudos de memória explícita com ERPs avalia os processos

relacionados à evocação e poucos deles avaliam os processos subjacentes à

codificação dos estímulos (RUGG & ALLAN, 2000). Aqui será realizada uma análise de

alterações de amplitude dos componentes tardios que ocorrem depois de 300 ms após a

apresentação do estímulo (P300, N400, LPC) em função das taxas de memorização

(medidas comportamentais).

6.1. REGISTROS DE ERPs DURANTE A EVOCAÇÃO

Nos paradigmas que avaliam os processos subjacentes à evocação,

através de testes de reconhecimento, os itens julgados como já vistos apresentam

maior positividade do que os itens julgados como novos. Esse efeito, referido

como “efeito velho/ novo” (old / new effect ), ocorre cerca de 400 ms após o

estímulo com amplitude máxima (positiva) em sítios têmporo-parietais e tem sido
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considerado como um reflexo dos processos relacionados à evocação da memória

episódica (DONALDSON & RUGG, 1999; JOHNSON Jr. et al., 1998; WILDING &

RUGG, 1996). Um segundo efeito velho/ novo é observado em sítios frontais, e

reflete “familiaridade” ao estímulo, pois não é sensível a manipulações nos níveis

de processamento durante o estudo (DÜZEL et al., 1997; RUGG & ALLAN, 2000).

Ele ocorre antes do efeito parietal, têm início cerca de 300 ms após o estímulo e

permanece até aproximadamente 1000 ms (DÜZEL et al., 1997; RUGG & ALLAN,

2000). Estes achados fornecem fortes evidências de que a familiaridade do

estímulo (memória implícita), e a recordação episódica (memória explícita)

possuem correlatos neurais distintos (RUGG & ALLAN, 2000).

6. 2. REGISTROS DE ERPs DURANTE A CODIFICAÇÃO

Os ERPs registrados durante a codificação apresentam maior positividade para

as palavras subseqüentemente recordadas do que as não recordadas. Este efeito é

conhecido como “efeito devido à memória” (difference due to memory” – dm-effect ou

“subsequent memory effect”) (PALLER et al., 1987; KARIS et al., 1984; FABIANI et al.,

1990). Embora por alguns considerado como um forte indicador neural da codificação da

memória, esses efeito é inconsistente, pois é mais freqüentemente evidenciado quando

a tarefa é de recordação do que de reconhecimento (RUGG & ALLAN, 2000). Além

disso, a latência e a distribuição cortical desse efeito varia de estudo para estudo. Em

alguns, a positividade é observada em sítios centro-parietais (FABIANI et al., 1990;

KARIS et al., 1984) e em outros a positividade é mais prolongada e observada em sítios
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frontais (WEYERTS et al., 1998), diferenças estas, possivelmente, devidas ao tipo de

processamento requisitado para a tarefa, fazendo com que seja improvável que reflita

um único processo de codificação (OTTEN & RUGG, 2001), tampouco um único

componente de ERP (ver abaixo) (RUGG, 1995). O número de componentes envolvidos

e as circunstâncias sob as quais cada um deles contribui para os processos de

codificação ainda não está estabelecido (RUGG, 1995; RUGG & ALLAN, 2000). Há

evidências, contudo, de que este efeito não é influenciado pelo N400, pois ocorre mais

tardiamente (RUGG, 1995).

No que se refere ao aparecimento de P300 durante a codificação, são

observadas variações em sua amplitude e latência quando se aplica o paradigma von

Restorff, no qual um único item (ex. uma palavra) de uma série de estímulos (ex. uma

lista de palavras) é diferente dos demais (ex. pelo tamanho da letra ou pela categoria

semântica) (KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1990; FABIANI & DOCHIN, 1995). Neste

caso, a amplitude do P300 parietal é maior do que para os demais estímulos, ocorre

entre 500-900 ms após o estímulo e se correlaciona ao aumento da probabilidade de

recordação deste item. Essa correlação, entretanto, só foi observada na ausência de

estratégias mnemônicas elaboradas1, pois quando o sujeito explicitamente formava

relações entre os itens, havia a ocorrência de um componente mais tardio e de longa

duração, frontalmente distribuído. Na época os autores sugeriram que esse componente

1 O termo “estratégia elaborada” refere-se ao uso de estratégias mnemônicas explícitas que

ajudam a associar os itens de uma lista (ex. através de histórias que relacionam os itens), e não

aos processos associativos ou de integração de um item com um outro pré-existente na rede

semântica.
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positivo frontal (não denominado dessa forma, mas possivelmente um LPC) e o P300

seriam dissociados pelo tipo de estratégia utilizada. Um estudo mais recente excluiu esta

hipótese pelo fato desse LPC frontal estar presente mesmo na ausência de estratégias

elaboradas, ocorrendo quando o item que se destacava estava circunscrito por uma

moldura (OTTEN & DONCHIN, 2000). Nesse estudo tanto a mudança do tamanho da

letra, como a palavra circunscrita pela moldura tiveram o mesmo efeito de facilitação da

recordação, mas apresentaram diferentes marcadores nos ERPs: P300 (parietal) e LPC

frontal, respectivamente. Tal evidência é sugestiva de que na mesma faixa de latência

haveria a ocorrência de vários processos que estariam envolvidos com a memorização

episódica: aqueles determinados pela distinção do item (P300 parietal) e os

determinados por processos associativos/integradores (LPC frontal). Embasando esta

hipótese, os estudos que investigaram os efeitos de memória nos ERPs (WEYERTS et

al., 1997; FERNÁNDEZ et al., 1998) obtiveram efeitos com amplitudes maiores em sítios

frontais quando a tarefa era associativa (WEYERTS et al., 1997), ou quando os

estímulos variavam em familiaridade (palavras de alta freqüência vs baixa freqüência na

língua; FERNÁNDEZ et al., 1998), uma vez que palavras de alta freqüência na língua

são mais facilmente associáveis do que as de baixa freqüência.
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7. EFEITOS DE MEMÓRIA NOS ERPs E O PRESENTE ESTUDO

De uma forma geral os estudos sobre a codificação sugerem que os efeitos

observados em sítios frontais seriam decorrentes de processos associativos (FABIANI et

al., 1990; WEYERTZ et al., 1997), enquanto que os observados em sítios centro-

parietais estariam relacionados ao processamento de distinção entre os estímulos

(distinctiveness) (KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI

& DONCHIN, 1995). Entretanto, os estímulos utilizados nesses estudos foram

manipulados de um único modo: ou através de distinção (KARIS et al., 1984; FABIANI

et al., 1990), ou pela apresentação de pares de palavras, para observar efeitos de

memória nos processos associativos (WEYERTZ et al., 1997). Uma exceção foi o estudo

de FERNANDEZ et al. (1998), citado acima, que utilizou ambos os tipos de estímulos,

mas pelo paradigma proposto não foi obtido o efeito de distinção nos ERPs, embora

tenha sido evidenciado efeito de memória através de um dm-effect frontal para palavras

de alta freqüência na língua.

Um paradigma que utilize palavras apresentadas seqüencialmente que possuem

ambos os tipos de estímulos, distintos e associados inseridos no contexto de uma lista,

pode responder de que forma os dois tipos de processamento contribuem para a

memória.
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Em nosso primeiro estudo na área (RUIZ et al., 2000) a relação semântica foi

manipulada entre três estímulos (ex...leite-queijo-manteiga...vs...caneta-tigre-porta...) que

estavam inseridos nas posições seriais intermediárias (7a, 8a e 9a palavras) de listas de

15 palavras. O sujeito era requisitado a estudar as palavras das listas e fazer um teste de

recordação livre. Foi observado efeito de facilitação para as três palavras associadas.

De forma exploratória os ERPs foram registrados (para especificações

técnicas, ver CISI et al., 2000) durante a apresentação da 8a e 9a palavras, já que

após a 7a não se esperaria alteração, pois os efeitos associativos (devidos à

percepção das palavras relacionadas) ou de distinção (devidos à percepção de

que as palavras relacionadas se distinguem das precedentes, não-relacionadas)

só podem ocorrer com a apresentação da 8a palavra em relação à 7a, e com a 9a

palavra em relação à 8a e 7a. Foi possível observar que a relação semântica

facilitou igualmente a recordação dos estímulos-alvo em relação às palavras não

relacionadas, e produziu uma onda positiva, com amplitude máxima em sítios

frontais e centrais, cerca de 500 ms após a apresentação da última palavra

relacionada (9a), quando comparada à não relacionada na mesma posição, e à

anterior, com relação semântica. Apesar de não obter significância estatística para

os efeitos de distinção e/ou associação para as palavras relacionadas

correspondentes à 8a posição, é possível que o tamanho da amostra, ou número

de estímulos, não tenha sido suficiente para evidenciar tais efeitos, pois houve

grande variabilidade na amplitude dos componentes. De qualquer forma, se

considerarmos somente a positividade para cada palavra isoladamente, parece
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haver relação entre a amplitude e a recordação somente para a última palavra.

Assim, os dados eletrofisiológicos não explicariam a capacidade do sujeito

recordar igualmente as três palavras relacionadas. Ou seja, se essa alteração de

ERPs refletisse memorização, o efeito na 8a e 9a palavras seria semelhante, já que

ambas as palavras são lembradas da mesma forma. Uma possível interpretação

desses achados seria a de que vários componentes de ERPs estariam envolvidos,

como a distinção de padrões (P300), processos associativos (N400 e LPC), e

processos de integração do último estímulo com os precedentes (N400 e LPC).

O presente estudo teve como objetivo central analisar os ERPs gerados durante a

fase de codificação de estímulos distintos, mas com manipulações de relacionamento

entre eles: relacionamento semântico (ex. fogo-incêndio-bombeiro), o relacionamento

fonético (martelo-chinelo-farelo), o relacionamento perceptual (com alteração de fonte em

relação aos demais itens da lista mas sem relacionamento; ex. funil–girassol-

estopa), bem como estímulos sem relações (ex. joelho–vela–alface). Todos os

estímulos foram inseridos nas posições intermediárias de listas formadas por 15 palavras

que não possuíam características em comum com os estímulos-alvo, tampouco entre si.
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Partindo da premissa de que as listas com tríades relacionadas contêm estímulos

que se destacam dos demais, no presente estudo avaliou-se a ocorrência de P300. O

fato das tríades apresentarem diferentes oportunidades associativas possibilita também

determinar se o LPC observado no estudo exploratório com ERPs (RUIZ et al., 2000) é

modulado diferentemente pelas relações semânticas, fonéticas e perceptuais entre os

estímulos. Variações de amplitudes na faixa de latência de ocorrência do N400

pode auxiliar na determinação dos processos de pré-ativação que poderiam estar

envolvidos na memorização dos estímulos. Além disso, análises do LPC

juntamente com o N400 podem ainda permitir a determinação de ocorrência de

integração dos estímulos nas tríades.
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OBJETIVO

1) Avaliar os efeitos da manipulação de relações entre palavras em tríades

(semântica, fonética, perceptual) inseridas na porção intermediária de

listas de 15 palavras não relacionadas na recordação livre em termos

de:

a. Primazia e recência;

b. Efeito de facilitação de palavras relacionadas em função do tipo

de relacionamento;

c. Efeito de facilitação de palavras relacionadas em função da

posição serial (7, 8 e 9);

d. Organização da recordação das tríades;

2) Avaliar alterações de amplitude e distribuição dos seguintes ERPs

registrados durante a codificação de tríades nas quais houve

manipulação de tipo de relação:

a. N400:

b. P300;

c. LPC

3) Relacionar o padrão de recordação livre das palavras nas tríades

com alterações de P300, N400 e LPC.
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MATERIAIS E MÉTODOS

1. SUJEITOS

Foram selecionados 23 voluntários de ambos os sexos (12 homens),

sadios, com visão normal ou corrigida, jovens (média= 25,2 ± 3,9 anos), com nível

superior completo ou incompleto, e para os quais o português era a primeira

língua. Excetuando dois voluntários, os demais eram destros. Nenhum relatou

distúrbios psiquiátricos aferidos através de questionários, tampouco uso de

medicação psicotrópica na época do experimento (ver anexo I).

2. MATERIAL

2.1. PALAVRAS

Mil e duzentos substantivos comuns, de 2 ou 3 sílabas, com 3 a 8 letras, e

que tinham de alta e média freqüência (acima de 0,06/milhão) da língua escrita

(Berber, 2001).

2.2. LISTAS DE PALAVRAS

Oitenta listas de 15 palavras (anexo V) foram compostas de acordo com o

estudo piloto descrito no anexo IV. As listas não continham palavras com

relacionamento aparente, excetuando as três palavras das posições intermediárias

(posições seriais 7, 8 e 9), aqui denominadas tríades de palavras, de 40 listas.
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Nessas listas foram inseridos 2 tipos de relacionamento, resultando em 20 listas

com tríades fonéticas, e 20 listas com tríades semânticas (ver tabela 1 abaixo). As

demais 40 listas continham palavras não relacionadas nas posições intermediárias

(listas de controle), sendo que metade delas consistia em listas com tríades

“perceptualmente” distintas, isto é, que continham palavras com o tipo da letra

diferente das demais palavras da lista (anexo V)

TABELA 1: Exemplos de palavras inseridas nas posições intermediárias das listas

Posição SerialNo. de

listas

Tipo de Lista

6a 7a 8a 9a 10a

20 Relação semântica foguete boca gengiva dente carta
20 Relação Fonética esfera avião violão leão bolor
20 Relação Perceptual bexiga cortina radar veneno cereal
20 Controle pavão relógio açúcar lírio sirene

3. PROCEDIMENTO

Os voluntários foram submetidos a uma entrevista estruturada incluindo

questionário de histórico clínico para sintomas relacionados a alterações

psiquiátricas (anexo I). Todos os indivíduos que preencheram os critérios de

seleção foram informados sobre o objetivo e procedimento do experimento, e

assinaram um termo de consentimento para participação na pesquisa (anexo II).

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
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Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (anexo III). No dia do experimento

os sujeitos deveriam comparecer ao laboratório às 11 hs. Foi oferecido um lanche

aos que estivessem por mais de 2 horas sem se alimentar. A seguir, eles foram

conduzidos à sala de experimento, acomodados em uma cadeira confortável, em

frente de um computador, e orientados sobre a tarefa de recordação livre (ver

abaixo). Antes do início do experimento houve uma lista de treino para que o

sujeito se adaptasse ao procedimento.

Eletrodos ativos foram colocados no couro cabeludo, nas posições frontal

(Fz), central (Cz), parietal (Pz), de acordo com o sistema internacional 10-20

(JASPER, 1958). Os eletrodos de referência (A1; A2) foram posicionados nas

regiões esquerda e direita do osso mastóide, e um eletrodo terra (E) foi colocado

na testa, acompanhando o alinhamento de Fz, Cz e Pz. Os movimentos oculares

foram monitorados por eletrodos (X1; X2) colocados nas regiões infraorbitária

direita e supraorbitária esquerda. Os sujeitos foram avaliados individualmente em

4 sessões. Essas avaliações envolveram fase de estudo (codificação, ou

apresentação de estímulos) de listas de palavras; durante a apresentação de

palavras nas posições seriais 7, 8, 9 e 10 foram registrados ERPs como descrito a

seguir. Ao final de cada lista, os sujeitos deviam recordar o maior número de

palavras em qualquer ordem. Na última sessão os voluntários responderam a um

questionário (anexo VI) para avaliar suas impressões sobre a composição das

listas (ver abaixo).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Materiais e Métodos 52

Os resultados compreendem respostas comportamentais (recordação de

palavras) e fisiológicas (ERPs) de acordo com o tipo de lista e a posição serial,

bem como respostas às perguntas do questionário.

4. BATERIA DE TESTES E MEDIDAS

4.1. TAREFA DE RECORDAÇÃO LIVRE : FASE DE CODIFICAÇÃO

Cada voluntário estudou uma série de 80 listas de 15 palavras, distribuídas

de forma balanceada ao longo de 4 sessões experimentais (semanais), 20 listas

por sessão, mas obedecendo a uma ordem fixa ao longo das sessões. As

palavras foram apresentadas seqüencialmente na tela de um computador, com

letras minúsculas, escritas em preto, no formato Times New Roman - 120, num

fundo branco, excetuando as tríades inseridas nas listas com relações

perceptuais, que foram apresentadas no formato New Corrier - 120. Seguindo o

procedimento utilizado em diversos estudos (ex. FABIANI & DONCHIN, 1995),

cada palavra ficou exposta na tela por 250 ms, seguida de uma tela em branco

(1000 ms), da apresentação de um asterisco (2000 ms), outra tela em branco (150

ms) e uma nova palavra (figura 6).

Os sujeitos foram instruídos a realizar um processamento isolado de cada

palavra exposta (fazer uma imagem mental) e evitar um processamento relacional

ou mais elaborado com as palavras da lista (ex: fazer história com as palavras).

Além disso, eles foram orientados a piscar os olhos somente durante a exposição

do asterisco.
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Não são colhidos dados comportamentais a serem analisados nessa fase, e

sim dados eletrofisiológicos como descrito abaixo.

4. 2. TAREFA DE RECORDAÇÃO LIVRE : FASE DE EVOCAÇÃO

Ao final de cada lista o sujeito foi solicitado a recordar o máximo de

palavras, livremente e em qualquer ordem, que foram anotadas pelo

experimentador.

O escore foi a soma das palavras recordadas por posição serial em cada

um dos 4 tipos de listas em todas as sessões (máximo de 20 palavras).

Avaliou-se:

a) a recordação considerando-se os efeitos de primazia (maior

recordação de itens iniciais em relação aos posteriores);

b) recência (maior recordação dos itens finais em relação aos

anteriores);

c) efeitos de facilitação (maior recordação dos itens 7, 8 e 9 em

comparação aos itens 6 e 10 ou em comparação à lista de controle).

d) Processamento organizacional refletido como agrupamento de itens

para recordação das tríades: os dados sobre a recordação das

tríades foram tabulados levando em consideração a freqüência com

que uma, duas ou três palavras das tríades foram recordadas, sendo

que para mais de um item recordado considerou-se somente as
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ocasiões em que as palavras foram recordadas uma imediatamente

seguida da outra.

e) Pista para início da recordação, ou seja, se a primeira palavra

recordada da tríade é associada ao momento de percepção da

mudança de forma ou de sentido - referente à recordação da 7a

palavra nas listas perceptuais (palavra que destoa por fonte distinta)

e da 8a palavra nas listas semânticas e fonéticas (palavra que está

relacionada à anterior). Para tal comparação, os dados foram

analisados em função da porcentagem de palavras das tríades

centrais recordadas em primeiro lugar por sujeito para cada tipo de

lista em função do total de ocorrências de recordação naquela

posição e tipo de lista. Por exemplo, num determinado tipo de lista o

sujeito recordou 3 palavras que pertenciam à 8ª posição (estipulado

como 100%), mas recordou essa palavra em primeiro lugar somente

em 1 das ocasiões (33,3%).

4. 3. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS LISTAS

Ao final da última sessão foi administrado um breve questionário para

avaliar as impressões subjetivas sobre as listas, incluindo perguntas a respeito da

estrutura das listas (anexo VI). As respostas eram geradas pelos próprios sujeitos.

Foram feitas somente análises descritivas desses dados.
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5. REGISTRO DOS POTENCIAIS EVOCADOS

Um software elaborado em ambiente Windows gerou 2 canais de pulsos de

sincronismo para o aparelho NIHON, KONDEN, Neuropack, MEB 5508K registrar

os ERPs. Os registros foram efetuados durante a fase de estudo de forma

contínua tendo início com a exposição da 7a palavra, e término em 1000 ms após

a apresentação da 10ª palavra de cada lista (figura 6). Os sinais foram adquiridos

na sistemática “Gather Wave” do aparelho Nihon-Kohden, de forma a dispor de

cada resposta a uma dada seqüência, e captados pelos pulsos de sincronismo em

duas janelas de exibição: a) sétima e oitava palavras b) nona e décima palavras

(figura 6). Todos os canais foram amplificados com sensibilidade de 50 µV/div e

banda passante de 0.1 Hz a 50 Hz. O nível de impedância nos eletrodos foi de 5

KΩ .

FIGURA 6: Representação dos tempos para a aquisição dos sinais referentes às

respostas evocadas nas duas janelas de exibição (7a; 8a e 9a;10a palavras).
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Um segundo programa foi desenvolvido em Matlab, pelo Laboratório de

Engenharia Biomédica da EPUSP, para a leitura dos sinais. O programa realiza as

seguintes tarefas:

a) Acerta escala vertical e horizontal de modo a permitir a calibração

em microvolts e segundos.

b) Calcula a linha de base (figura 7)

c) Separa os sinais por derivações do EEG (Fz, Cz, Pz,), e por tipo de

lista (4 tipos).

d) Separa os potenciais relativos à 7a, 8a, 9a e 10a palavras.

e) Rejeita: os potenciais correspondentes às 5 derivações do EEG

quando os movimentos oculares (X1-X2) associados a uma palavra

excede, em valor absoluto, a 200 µV; os sinais em todas as

derivações do EEG, associado a cada palavra, se o valor máximo

menos o mínimo no sinal for maior do que 100 µV; e os drifts

maiores de 75 µV (diferença, em valor absoluto, da média dos cinco

primeiros e últimos pontos). Esses critérios foram selecionados com

base em revisão de literatura (valor médio dos estudos revisados)

seguida de confirmação por análise visual.

f) Calcula a média dos potenciais aceitos no item anterior por sujeito,

derivação (posição do eletrodo), posição serial e tipo de lista.
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g) Calcula a porcentagem de aproveitamento dos sinais de cada sujeito

(geral, sem considerar tipo de lista, posição serial ou derivação). A

partir disso, rejeita os sujeitos com porcentagem de contribuição

menor que 60% (determinado por análise visual e com base em

dados de literatura).

h) Calcula o grand average, que representa a média dos potenciais

evocados aceitos para os sujeitos que tiveram aproveitamento de

sinais maior do que 60%.

FIGURA 7: Linha de base: estimada pela média obtida de 15 amostras, nos 100

ms que antecederam a visualização da palavra.
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A partir do padrão de deflexões verificado no grand average foram

selecionadas faixas de latência (ver resultados) para as quais foram determinadas

as amplitudes máximas, em µV, dos componentes a partir da linha base (medidas

empregadas nas análises; ver resultados).

Como o foco de nosso estudo encontra-se nas faixas de latência de

ocorrência dos componentes N400 e P300 / LPC, foram esses valores os

empregados nas análises a seguir. As amplitudes máximas nas demais faixas

também foram calculadas e serão apresentadas de forma descritiva somente

quando os resultados auxiliarem na interpretação dos dados.

Avaliou-se:

Comparações das amplitudes máximas nas faixas de interesse

considerando posição serial (7 a 10), tipo de listas e eletrodo (Fz, Cz, Pz). É

importante salientar que há diferenças quanto à interpretação dos dados nas

posições seriais entre as listas perceptuais e as listas semânticas e fonéticas. No

primeiro caso, a mudança de forma da letra, ou seja, a distinção de padrão, ocorre

na 7a palavra, enquanto que nas outras a mudança de padrão, de palavras sem

relações para as com relações, se dá na 8a palavra, que é relacionada à anterior.

Desta forma, o efeito de distinção deverá ser observado em posições diferentes,

sendo dependente do tipo de lista. A 10ª palavra a princípio reflete o retorno ao

padrão de ausência de relação. As deflexões observadas serão consideras

componentes específicos (P300, N400, LPC) descritos na literatura segundo sua
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localização, latência, polaridade e resposta frente ao tipo de estímulo e tarefa

empregados no presente estudo.

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

As análises com propostas inferenciais foram realizadas por análises de

variância (ANOVAs) seguidas pelo teste T de Tukey. O nível de significância

adotado foi de 5%. Os fatores e níveis usados nessas análises serão descritos

detalhadamente na sessão resultados. Os resultados das análises referentes aos

fatores individualmente não serão discutidos quando houver interação entre

fatores. Além disso, serão descritas somente as comparações post-hoc que

refletirem efeitos pertinentes aos objetivos. Serão feitos comentários sucintos na

sessão resultados de modo a auxiliar o leitor na interpretação dos dados.
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RESULTADOS

1. COMPORTAMENTAL

Descritivamente falando, observou-se facilitação na recordação das palavras

nas listas com relação. Isso ocorreu em virtude da maior evocação das palavras

relacionadas que não influenciou os conhecidos efeitos de primazia e recência na

recordação livre de listas de palavras. Essa facilitação, contudo, foi maior para as

palavras relacionadas de forma semântica (S), seguida da fonética (F), perceptual

(P) em relação às sem relação (SR) (S>F>P>SR). Essa vantagem parece ocorrer em

virtude de um processamento cognitivo que é observado como uma recordação

organizada de itens que reflete as possibilidades associativas entre eles. Ou seja,

quanto mais previamente estabelecidas as relações entre itens, maior a

probabilidade de serem recordados conjuntamente (Figura 9), e na ordem em que

foram apresentados (Figura 10).

1.1. TAREFA DE RECORDAÇÃO LIVRE (Tabela 2; Figura 8)

Os dados comportamentais foram analisados por uma ANOVA com medidas

repetidas tendo como fatores: o tipo de lista (4 níveis: sem relação/controle, com palavras

semanticamente, foneticamente, e perceptualmente relacionadas), e a posição da palavra

na lista (15 níveis: posição 1 a 15).

A ANOVA evidenciou efeito de lista e de posição, com interação entre estes

dois fatores [respectivamente, F3,66=60,59; F14,308=88,57; F42,924=27,01; ps< 0,0001].
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Em relação ao efeito de posição, em todas as listas os efeitos de primazia e recência

foram claramente evidenciados. Para o efeito de primazia verificou-se que a 1a

palavra foi mais recordada do que a 2a e 3a (p<0,001), e estas não diferiram entre si.

O efeito de recência foi observado a partir da 13a palavra que apresentou média de

recordação maior que 12a que, por sua vez, não diferiu da 11a. As palavras

subseqüentes à 12a apresentaram um padrão crescente de recordação (ps<0,001)

(11a = 12a < 13a <14a < 15a).

A interação observada, contudo, ocorreu exclusivamente em função da

recordação das tríades inseridas nas posições intermediárias. O efeito de facilitação

da recordação foi evidenciado pela maior recordação da 7a em relação à 6a palavra

nos três tipos de tríades relacionadas (ps<0,001), mas somente nas listas com

tríades semânticas e fonéticas ocorreu maior recordação da 9a em relação à 10a

palavra (ps<0,001).

Para a 7a palavra observou-se que ela foi mais recordada nas listas com

relação do que nas listas de controle (ps<0,001), apresentando um padrão crescente

de recordação em função do tipo de relacionamento inserido: SR<P<F<S (ps<0,001).

As 8as e 9as palavras foram significativamente mais recordadas nas listas com

relação semânticas do que nas fonéticas (ps<0,001) e, tanto nas listas semânticas

quanto nas fonéticas, as 8as e 9as palavras foram mais recordadas do que nas listas

perceptuais e de controle (ps<0,001). Porém, a recordação da 8a palavra nas listas

com relação fonéticas foi menor do que a da 9a palavra (p<0,001), o que não ocorreu

para as listas com relação semântica.
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TABELA 2: Número total de palavras recordadas livremente [média (±DP)] de acordo

com os tipos de listas.

POSIÇÃO SERIALLISTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sem Relação 11,2
(3,5)

8 , 6
(3,2)

7 , 6
(3,6)

6 , 7
(2,5)

6 , 1
(3,0)

5 , 6
(2,8)

5 , 3
(2,4)

5 , 7
(2,8)

5 , 2
(1,9)

6 , 1
(2,1)

8 , 1
(3,2)

9 , 8
(3,4)

12,1
(3,9)

16,2
(2,7)

18,7
(1,6)

Perceptual 12,5
(3,0)

9,5
(3,4)

7,4
(2,9)

6,0
(2,7)

5,4
(2,0)

5,0
(2,7)

9,5
(3,6)

7,3
(3,1)

7,5
(2,2)

6,4
(2,6)

8,2
(4,1)

8,6
(2,8)

12,0
(3,3)

16,3
(3,2)

18,4
(2,0)

Fonética 13,1
(2,8)

9,4
(3,9)

7,8
(3,3)

7,7
(2,9)

6,7
(2,3)

7,3
(3,4)

12,4
(3,1)

10,7
(4,1)

13,7
(3,8)

8,4
(2,8)

7,2
(3,5)

9,7
(3,3)

11,1
(3,4)

15,1
(2,9)

17,7
(2,2)

Semântica 11,6
(3,1)

8,8
(3,2)

7,5
(3,7)

5,6
(2,8)

6,0
(2,6)

6,0
(3,1)

16,0
(1,9)

17,1
(1,5)

17,0
(2,1)

7,2
(2,0)

7,8
(3,9)

7,8
(3,6)

11,9
(3,9)

15,4
(3,4)

18,0
(2,4)

OBS.: O escore máximo de recordação é de 20 palavras por posição, somando-se todas as sessões.

FIGURA 8: Representação gráfica do número médio (±EP) do total de palavras

recordadas em função da posição serial e do tipo de lista: sem relações (SR), com

relações perceptuais (P), com relações fonéticas (F) e com relações semânticas (S).
Obs.: Linhas em negrito representam diferenças estatísticas entre as posições seriais adjacentes; ver
texto para as demais comparações estatísticas.
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1. 2. ORGANIZAÇÃO DA RECORDAÇÃO (Tabelas 3 e 4; Figuras 9 e 10)

Os efeitos de processamento organizacional de itens para recordação das

tríades foram avaliados por uma ANOVA com medidas repetidas que teve como

fatores: o tipo de lista (4 níveis) e o número de vezes em que houve recordação de

só uma das palavras, duas ou três em seqüência (3 níveis). Houve efeitos para

ambos os fatores, e interação entre eles [respectivamente, F1,22=268,90; F3,66=76,10;

F3,66=9,25; ps< 0,0001].

Em termos do efeito de tipo de lista, observou-se o mesmo padrão de

recordação obtidos na curva de posição serial (S>F>P>SR; ps<0,05). Em termos do

efeito do número de palavras, verificou-se que houve maior recordação de 1 palavra,

seguida de 2 e três palavras (ps<0,05). A interação mostrou que a recordação de 1

só palavra não diferiu entre tipos de listas, mas quando a recordação da segunda

palavra foi imediatamente seguida da primeira, houve um padrão crescente na

probabilidade de recordar duas palavras (S>F>P>SR) (ps<0,001). Verificou-se

também que enquanto nas tríades relacionadas à recordação de duas palavras foi

menor em comparação a uma palavra só (ps<0,001), nas listas com tríades

semânticas a recordação se manteve igual para uma e duas palavras seqüenciais.

Para a recordação das três palavras da tríade, em todas as listas houve menor

recordação em relação à recordação de duas palavras (ps<0,002), porém diferenças

significativas ocorreram entre as tríades: houve maior probabilidade para recordar

três palavras nas listas com conteúdo semântico do que nas demais listas

(ps<0,001).
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TABELA 3: Recordação [média ± (DP)] de palavras das tríades nas ocasiões em que

a recordação se deu de forma seqüencial: de 1 para 2 ou 3 palavras.

Tipo de tríade Número de palavras recordadas

1 2 3

Sem Relação
11,48 ± 2,97 2,52 ± 2,23 0,35 ± 0,57

Perceptual
14,78 ± 2,63 5,09 ± 2,76 1,13 ± 1,77

Fonética
16,87 ± 2,94 11,30 ±5,02 4,52 ± 2,95

Semântica
18,00 ± 1,73 17,13 ±2,12 13,30 ±3,14
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FIGURA 9: Representação da recordação de tríades (média ± EP) quando

uma palavra foi recordada isoladamente (1 palavra) ou promoveu a

recordação seqüencial de outra palavra (duas palavras) ou de mais duas (3

palavras) da tríade.
OBS.: tríades sem relação (SR); perceptual (P); fonética (F) e semântica (S).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Resultados 65

Para avaliar o uso de pista para início da recordação (Tabela 4; Figura 10),

ou seja, a porcentagem de cada uma das palavras das tríades recordada em

primeiro lugar, por sujeito, para cada tipo de lista em função do total de ocorrências

de recordação naquela posição e tipo de lista, utilizou-se uma ANOVA que teve

como fatores o tipo de lista (4 níveis) e a posição serial (7ª, 8ª e 9ª). Verificou-se

significância para ambos os efeitos e uma interação entre eles [respectivamente,

F3,66=76,86; F2,44=42,61; F6,132=5,35; ps< 0,0001]. O efeito de lista refletiu a menor

recordação de palavras nas listas de controle (p<0,05). O efeito de posição ocorreu

principalmente devido a diferenças no uso da 7ª palavra como pista para recordar as

demais (p<0,05). Em termos da relação, verificou-se que não houve preferência de

posição para recordar a primeira palavra nas listas sem relações, mas em todos os

demais tipos de listas a 7ª palavra teve prioridade de recordação quando comparada

à 8a palavra (ps<0,05). As 8a e 9a palavras não apresentaram diferenças entre elas

em nenhuma das listas quanto à priorização de pista para a recordação. Entretanto,

diferenças foram observadas para estas mesmas posições quando comparadas às

listas de controle (SR): a 8a e 9a palavras foram menos priorizadas quando as listas

continham relações (ps<0,05), excetuando a 9a palavra nas listas perceptuais. Além

disso, a recordação da 8a palavra das listas perceptuais foi mais priorizada do que

das listas fonéticas e semânticas (ps<0,05).
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TABELA 4: Porcentagem [média ± (DP)] de palavras das tríades quando recordadas

em primeiro lugar.

Tipo de tríade % da Primeira Palavra Recordada da Tríade

7 8 9

Sem Relação
77,8 ± 21,3 66,0 ± 19,2 71,2 ± 26,9

Perceptual
74,3 ± 20,3 46,4 ± 20,6 64,0 ± 20,8

Fonética
68,4 ± 14,6 34,7 ± 19,4 42,6 ± 16,5

Semântica
64,2 ± 17,8 26,5 ± 9,6 20,4 ± 14,7
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FIGURA 10: Representação gráfica da porcentagem de itens

recordados em primeiro lugar para as palavras pertencentes às 7a, 8a e

9a posições seriais em cada tipo de lista (média ± EP).
OBS.: Linhas grossas mostram diferenças significantes entre as posições adjacentes.
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1. 3. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS LISTAS (Tabela 5)

De uma forma geral os sujeitos relataram a presença de palavras com

destaque no contexto das listas, que freqüentemente eram em grupos de 3, e se

posicionavam no meio da lista. Entretanto, eles relataram que as tríades variavam de

posição, e por causa disso não ficavam esperando sua ocorrência, pois sabiam que

tinham de estar atentos a cada uma das palavras da lista para a tarefa de

recordação. Por outro lado, apesar das tríades facilitarem a recordação, os sujeitos

mencionaram que elas não prejudicaram a recordação das outras palavras das listas,

o que pode ser comprovado pela curva de posição serial.

Curiosamente, a percepção dos sujeitos foi de que havia mais listas sem

relação alguma do que listas com pistas intralistas. É bem provável que o número de

palavras não relacionadas tenha causado esse viés na percepção geral do indivíduo,

pois havia 255 palavras não relacionadas para 45 com relações,15 de cada tipo, por

sessão.
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TABELA 5: Respostas do questionário final dado em porcentagem de concordância

dos sujeitos
% Concordância

1.Você notou se havia algum padrão nas listas? Sim 100

Letra 87

Rima 96

Sentido 100

2. De que tipo?

Sem relação 100

3. Elas se destacavam nas listas? Sim 100

2 e 3 224. Quantas palavras havia?

3 78

Início 4

Meio 96

5. Quais as posições das palavras nas listas?

Final 0

Variavam 65

Fixas 26

6. Elas variavam de posição ou eram fixas?

Não sei 9

Não 57

Sim 18

7. Você ficava esperando a sua ocorrência?

Só p/ 3a palavra 25

Sim 65

Rima e Sentido 26

8. Você acha que elas te ajudaram na recordação?

Sentido 9

Não 579. Elas ajudaram a recordar outras palavras da lista?

Sim 43

Não 69

Sim 10

10. Elas prejudicaram a recordação das outras?

Letra 21

Igual freqüência 26

Mais Listas SR 60

11. Com que freqüência elas ocorreram?

Não responderam 14
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2 . RESULTADO ELETROFISIOLÓGICO (Tabela 6; Figuras 11, 12 e 13)

Três foram os sujeitos excluídos da amostra (um deles canhoto) por

apresentarem porcentagem de contribuição menor que 60%. Os que permaneceram

na amostra tiveram média de 75,0 ± 8,0 % de contribuição dos sinais aproveitados.

A partir do padrão geral da média dos sinais válidos foram selecionadas as

seguintes faixas de latência: 50 – 150 ms; 120 – 190 ms; 150 – 250 ms; 190 – 300

ms; 250 – 350 ms; 280 – 400 ms; 350 – 450 ms; 400 – 800 ms.

As médias das amplitudes máximas dos componentes entre sujeitos (Tabela 6;

Figuras 11, 12 e 13) foram comparadas por uma ANOVA com medidas repetidas, tendo

como fatores: as faixas de latências de interesse do presente estudo (350-450 ms e 400-

800 ms), determinadas a partir do perfil geral das ondas obtido (Grand average), o tipo de

lista (sem relação, com relação semântica palavras, com relação fonética e com relação

perceptual), a posição da palavra na lista (7, 8, 9 e 10), e a localização do eletrodo (Fz, Cz,

Pz). O coeficiente de Greenhouse–Geisser foi aplicado para correção de violações de

esfericidade.
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Fz Cz Pz

FIGURA 11: Grand Average dos ERPs separados pela localização dos

eletrodos (Fz, Cz e Pz), pela posição serial da palavra (7a, 8a, 9a e 10a), e pelo

tipo de lista (• sem relações; • com relações perceptuais; • com relações

fonéticas; e •com relações semânticas).

7a

8a

9a

10a

+

-

+

-
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De forma geral, a inspeção visual dos sinais na figura 11 mostra que:

a) Independentemente do tipo de lista, a atividade no eletrodo frontal (Fz) foi

mais positiva do que nas demais derivações.

b) na 7a palavra observa-se variação de amplitude somente nas listas com

relação perceptual, que se inicia cerca de 180 ms, se mantém até o final do registro e

apresenta dois picos: o primeiro, em 200 ms (P3a), o segundo mais proeminente em

Pz, entre 500 e 600 ms (P300).

c) na 8a palavra duas positividades são evidentes: a primeira ocorre entre 200-

300 ms, com distribuição centro-frontal, nas listas com tríades relacionadas pela

forma da letra; e uma segunda mais tardia, visível no eletrodo frontal para as listas

com tríades semânticas, que se inicia em 400 ms e se mantém até o final do registro

(LPC; late positive component). Também em 400 ms se observa uma modulação em

Pz das listas com relação semântica e perceptual (N400).

d) na 9a palavra duas deflexões são bastante evidentes que parecem ser

moduladas pelo tipo de tríade: uma negatividade que ocorre por volta de 400 ms,

sendo maior nas listas sem relação (N400); e uma positividade mais tardia que se

inicia cerca de 400 ms após o estímulo e se mantém até o final do registro (LPC) nas

listas com relações fonéticas e semânticas.

e) na 10a palavra nenhuma diferença aparente foi observada entre as listas.
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TABELA 6: Amplitude em µV [média ± (DP)] dos sinais obtidos em cada eletrodo, tipo de lista e posição serial para as

faixas de latência : 350-450 e 400-800 ms.

Entre 350-450 ms Entre 400
eletrodo lista

7a palavra 8a palavra 9a palavra 10a palavra 7a palavra 8a palavra

SR -1,5 ± 5,2 -0,9 ± 4,2 -0,5 ± 4,5 -0,6 ± 4,0 9,1 ± 5,4 8,6

P 1,4 ± 5,2 1,9 ± 5,2 0,6 ± 3,1 -0,2 ± 4,9 11,5 ± 5,6 9,7

F -0,6 ± 4,3 -1,1 ± 4,9 2,3 ± 3,7 0,1 ± 3,7 9,4 ± 5,3 9,1
Fz

S -0,4± 4,5 -0,3 ± 5,2 3,4 ± 5,0 -0,1 ± 4,1 9,8 ± 6,5 10,3

SR -2,6 ± 4,5 -2,3 ± 4,2 -2,1 ± 3,9 -2,0 ± 3,3 7,1 ± 3,6 6,9

P 0,5 ± 4,2 0,4 ± 4,6 -0,8 ± 2,5 -1,7 ± 4,5 11,0 ± 4,6 8,4

F -2,9 ± 3,5 -2,2 ± 4,3 1,1 ± 2,5 -2,0 ± 3,2 7,1 ± 4,7 7,6
Cz

S -2,2 ± 3,6 -1,5 ± 3,5 1,9 ± 4,9 -2,1 ± 3,6 7,3 ± 4,7 7,8

SR -2,8 ± 4,2 -2,0 ± 3,6 -2,0 ± 3,6 -1,7 ± 3,5 6,1 ± 3,3 7,0

P -0,6 ± 3,9 -0,2 ± 4,4 -1,0 ± 3,2 -1,7 ± 4,2 11,0 ± 4,0 7,6

F -3,2 ± 3,2 -1,9 ± 3,9 0,8 ± 2,2 -2,6 ± 4,7 6,6 ± 3,9 7,1
Pz

S -2,9 ± 2,6 -1,3 ± 3,9 1,5 ± 3,6 -2,3 ± 4,0 6,3 ± 3,0 7,8

OBS.: SR= sem relações; P= relações perceptuais; F= relações fonéticas; S= relações semânticas
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A análise das amplitudes mostrou efeitos de faixa de latência, posição do

eletrodo, tipo de lista e posição serial [respectivamente, F1,19= 379,74; F2,38= 10,92;

F3,57= 7,51; F3,57= 4,63; ps< 0,006] e uma interação entre estes fatores [F18,342= 1,86;

p=0,018].

A fim de facilitar a descrição dessa interação, ela é apresentada abaixo de

forma esquemática (ver também Tabela 7; Figuras 12 e 13).

2. 1. FAIXA DE LATÊNCIA DE 350-450 ms (N400)

2.1.1. COMPARAÇÃO ENTRE LISTAS

a) 7a palavra: a amplitude da 7a palavra das listas com relação perceptual

foi mais positiva do que a nas demais listas em todos os eletrodos (ps<0,001).

b) 8a palavra: a amplitude referente à 8a palavra foi mais positiva nas listas

perceptuais em Fz e Cz do que a das demais listas (ps<0,001), e em Pz

somente em relação à lista de controle (p<0,001).

c) 9a palavra: em todos os eletrodos houve maior positividade nas listas

com relação semântica e fonética do que nas listas com relação perceptual e

sem relação (ps<0,001).

d) 10a palavra: nenhuma diferença foi evidenciada entre as listas.
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2. 1. 2. COMPARAÇÃO ENTRE POSIÇÕES SERIAIS

a) 7a com a 8a posição serial: houve maior positividade da 8a palavra em

relação à 7a, em Pz, nas listas com relação semântica (p=0,003) e uma

tendência nas listas com relação fonética (p=0,09).

b) 8a com a 9a posição serial: a amplitude da 9a palavra foi mais positiva do

que a da 8a nas listas semânticas e fonéticas (ps<0,001) em todos os eletrodos.

Nas listas perceptuais, ocorreu o inverso somente em FZ, pois a 8a palavra foi

mais positiva do que a 9a (p=0,05).

c) 9a com a 10a posição serial: a amplitude da 9a palavra foi mais positiva

que a da 10a nas listas semânticas e fonéticas em todos os eletrodos

(ps<0,001).

FIGURA 12: Variação das amplitudes (µV) relativas à faixa de latência de 350-450
ms de acordo com a posição serial, o tipo de lista e localização do eletrodo.
Linhas grossas: diferença significante entre palavras numa mesma lista.
(•) diferença significante entre listas para a mesma posição serial.
(∗) diferente somente das listas de controle (SR).
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2. 2. FAIXA DE LATÊNCIA DE 400-800 ms (P300 e LPC)

2. 2. 1. COMPARAÇÃO ENTRE LISTAS

a) 7a palavra: nas listas com relação perceptual houve maior positividade da

7a palavra do que nas demais listas, com ampla distribuição ao longo dos três

eletrodos (ps<0,001), mas cuja amplitude foi mais pronunciada em Pz em

relação às listas de controle.

b) 8a palavra: a amplitude para a 8a palavra foi mais positiva nas listas

perceptuais em Cz e com relação semântica em Fz em comparação às listas

sem relação (listas de controle) (ps<0,02).

c) 9a palavra: a amplitude da 9a palavra foi maior nas listas com relação

semântica nos três eletrodos, e nas fonéticas, em Cz e Pz, do que nas listas

com relação perceptual e sem relação (ps<0,001). Além disso, diferenças entre

as listas semânticas e fonéticas foram obtidas em Fz (p<0,001), e em Pz houve

uma tendência de diferença (p=0,09).

d) 10a palavra: as amplitudes nas listas com relação semântica e fonética

foram mais positivas em Fz do que as nas listas com relação perceptual e sem

relações (ps<0,001).
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2. 2. 2. COMPARAÇÃO ENTRE POSIÇÕES SERIAIS

a) 7a com a 8a posição serial: nas listas com relação perceptual houve maior

positividade da 7a palavra em relação à 8a em todos os eletrodos (ps<0,001).

Nas listas semânticas a amplitude da 8a palavra foi mais positiva que a 7a em

Pz (p<0,01).

b) 8a com a 9a posição serial: a amplitude da 9a palavra foi mais positiva do

que da 8a palavra nas listas semânticas em todos os eletrodos (ps<0,001) e nas

listas fonéticas em Cz e Pz (ps<0,01).

c) 9a com 10a posição serial: uma maior positividade da 9a palavra em

relação à 10a foi evidenciada nas listas semânticas em todos os eletrodos

(ps<0,02), e nas listas fonéticas em Cz e Pz (ps<0,001). Nas listas perceptuais

houve maior positividade da 10a palavra em relação à 9a em Pz (ps<0,02).

FIGURA 13: Variação das amplitudes (µV) relativas à faixa de latência de 400-800
ms de acordo com a posição serial, o tipo de lista e localização do eletrodo.
Linhas grossas: diferença significante entre palavras numa mesma lista.
(•) diferença significante entre listas para a mesma posição serial.
(∗) diferente somente das listas de controle (SR).
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TABELA 7: Quadro geral dos efeitos obtidos nos ERPs de acordo com o tipo de lista e posição da

palavra nas duas faixas de latência investigadas.

350 - 450 ms (N400) 400 – 800 ms (P300 / LPC)
Tríades

7 8 9 10 7 8

Perceptual

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

Fz Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

Cz

Fonética Pz

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

Cz

Pz

Semântica Pz

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz Pz

Fz Fz

Cz

Pz

Obs. As setas representam as comparações entre as posições seriais na mesma lista.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


78

DISCUSSÃO

A presente discussão será desenvolvida em dois tópicos. Primeiramente

serão abordados os dados comportamentais, seguidos dos eletrofisiológicos com

ênfase nas teorias de que registros de potenciais relacionados a eventos durante

a codificação de estímulos podem explicar sua recordação.

1. DADOS COMPORTAMENTAIS

De uma forma geral, a recordação observada na curva de posição serial

mostra que as manipulações de relacionamento não interferiram na recordação

dos itens iniciais e finais das listas (efeitos de primazia e recência), mas foram

efetivas para determinar um incremento da recordação dos itens intermediários,

evidenciado por um padrão crescente em função do tipo de relacionamento: tríade

semântica > fonética> perceptual> controle.

Não foi observado prejuízo na memorização de itens adjacentes às

palavras relacionadas, interpretado por autores que observaram a maior

reverberação dos itens relacionados em detrimento dos anteriores e posteriores

(DUNSLOSKY et al., 2000); tampouco houve incremento da recordação de itens

adjacentes, que poderiam ter sido mais recordados se os itens relacionados que

se destacam servissem como pista e promovessem, além da maior recordação

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Discussão 79

deles mesmos, facilitação também da recordação dos adjacentes (FABIANI &

DONCHIN, 1995). Sendo assim, o aumento de recordação total das listas foi

devido exclusivamente à maior recordação das palavras relacionadas, o que

corrobora achados de FABIANI & DONCHIN (1995) de que a facilitação de

recordação é circunscrita aos itens que se destacam (para mecanismos que

podem explicar esse efeito, ver abaixo). O relato dos sujeitos de que a presença

de itens relacionados nas listas não interferiu na recordação dos demais estímulos

(pergunta n° 10) mostra que a sua metacognição, a respeito desse aspecto, é

correta.

A facilitação da recordação dos itens intermediários poderia estar

relacionada a cinco processos cognitivos: a) aumento da recordação determinado

pelo tipo de codificação; b) aumento do nível de processamento ou grau de

elaboração dos itens dependendo da associabilidade entre itens; c) detecção de

distinção; d) fechamento cognitivo; e e) integração dos itens relacionados,

envolvendo processamento das relações. Os dados do presente estudo, contudo,

sugerem que nenhuma dessas hipóteses, isoladas, explica os dados encontrados,

como explicado a seguir.

Primeiramente poder-se-ia supor que o incremento superior na recordação

das tríades semânticas seria determinado pela tarefa realizada durante a

codificação das palavras, uma vez que os sujeitos foram orientados a realizar uma

tarefa de análise semântica (formar uma imagem mental do “conteúdo” das
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palavras). Entretanto, há evidencias de que tanto as codificações de rima como do

significado não são influenciadas pela orientação da tarefa, pois ocorrem mesmo

de forma incidental, o que sugere que essas relações são ativadas, total ou

parcialmente, de forma automática (NELSON et al., 1997).

Em segundo lugar, poderia haver uma relação direta entre a recordação e a

intensidade da relação entre palavras das tríades, determinando aumento dos

níveis de recordação na medida em que os itens das tríades são mais associáveis,

à semelhança do que se propõe na teoria dos Níveis de Processamento (CRAIK,

2002). Contudo, não ocorreu memorização em níveis diferentes e paralelos entre

os tipos de tríades, mas sim uma diferença no padrão de recordação dessas

tríades, sugerindo que a recordação de estímulos relacionados de diferentes

formas segue processos cognitivos distintos. Tendo em vista que o tipo de tarefa

durante a codificação foi padronizado, o que teria determinado o mesmo grau de

elaboração de cada estímulo isoladamente, pode ter havido diferenças na

memorização dependendo do tipo de relação entre estímulos devido ao grau de

elaboração passível de ser realizado no contexto local (dependente de

fechamento cognitivo e/ou do tipo de integração entre estímulos) e global (entre os

itens das tríades e a lista, envolvendo processos como a distinção), como será

discutido a seguir.

No que se refere à distinção, poder-se-ia supor que haveria aumento da

recordação para o item que marcasse a detecção de mudança (7ª palavra nas

listas perceptuais e 8ª nas fonéticas e semânticas), ou seja, o estímulo no qual há
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percepção de destaque ou distinção. Os resultados indicam que o efeito de

distinção per se não explica o efeito de facilitação para todos os tipos de tríades,

embora seja efetivo na determinação da recordação da 7a palavra das tríades

perceptuais, pois não houve melhor recordação da 8ª palavra em relação à 7ª e 9ª

nas tríades fonéticas e semânticas. Ao contrário, nas listas fonéticas a recordação

da 8a foi inclusive menor do que a da 9a palavra, embora maior em relação às

listas controle e perceptual. Esse último achado pode ter refletido um artefato

estatístico ou ter sido devido a uma possível dificuldade dos sujeitos de identificar

a existência de relações de rima entre os itens, possivelmente devido à tarefa que

foi direcionada para uma análise semântica das palavras (porém, ver NELSON et

al. 1997), e que a percepção das rimas só tenha ocorrido mais tardiamente (9ª

palavra), interferindo na marcação de item 8 (ver mais detalhes abaixo).

O momento de detecção de mudança de padrão também poderia ter sido

usado como marcador, ou como uma pista para iniciar a recordação. Isso, todavia,

não ocorreu visto que a 8ª palavra não foi aquela recordada em primeiro lugar nas

listas perceptuais e semânticas quando as palavras das tríades foram recordadas

em seqüência.

No que se refere à hipótese de integração da recordação dos três estímulos

das tríades, enquanto que para as tríades com relação perceptual houve maior

recordação somente da primeira palavra da tríade, nas listas com relação fonética

houve maior recordação de duas palavras e nas com relação semântica, o efeito

facilitador se manteve para as três palavras. Curiosamente, nesses dois últimos
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casos a palavra mais freqüentemente recordada em primeiro lugar, que serviu

como pista para a recordação para as demais, foi a 7ª palavra, que, no entanto,

não pode ter sido influenciada por nenhum processamento adicional no momento

da codificação, pois não se distingue das precedentes. Ou seja, o item mais

recordado não foi aquele no qual houve detecção de mudança de padrão (8ª

palavra), tampouco o que determinaria o fechamento de uma expectativa

(VERLEGER, 1988) do término da apresentação de um conjunto de estímulos

relacionados (9ª palavra). Ademais, a recordação dos itens nas tríades ocorreu de

modo a refletir a ordem de apresentação (7-8-9), o que sugere uma organização

que resulta numa recordação mais efetiva, possivelmente em função de um

processo de integração (BROWN et al., 2000), tornando-os uma unidade funcional

(NAGHAVI & NYBERG, 2005).

Deve ser levado em consideração nesse processo de integração o

envolvimento da memória semântica, por ativação de redes pré-estabelecidas

como de conceitos/categorias (memória semântica clássica; NELSON et al. 1997),

ou ativação por integração de informações quando o sentido pode ser extraído das

relações, refletindo co-ocorrência global de informações (CHWILLA & KOLN,

2005), além de, possivelmente, integração de palavras que rimam por

processamento baseados na estrutura fonética ou léxica das palavras (NELSON

et al., 1997), embora pouco se saiba sobre a estrutura da memória de longo prazo

para os últimos. Evidentemente não há uma base cognitiva pré-formada que

poderia auxiliar a recordação de itens relacionados pela forma da letra, que não
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tem relações de conteúdo, sonoras, ou léxicas, justificando assim menor

recordação das 8as e 9as palavras nas listas com relação perceptual devido a uma

ausência de integração das palavras nessas tríades.

Esse envolvimento da memória semântica pode ter estado ativo durante a

codificação e/ou evocação, e a metodologia aqui empregada não permite

determinar essa questão. Independentemente disso, a ativação de itens na

memória semântica parece se dar de forma automática e é tanto maior quanto

maior a proximidade entre conceitos (ANDERSON, 1983) e/ou sentidos (CHWILLA

& KOLN, 2005) pré-estabelecidos . Levando-se em consideração toda a literatura

é difícil contradizer que conceitos estão mais organizados e integrados em nossas

redes semânticas do que palavras que rimam, o que justifica a maior facilidade em

lembrar itens relacionados semântica do que foneticamente. Apesar dessas

diferenças, seja durante a codificação e/ou evocação, os itens relacionados

semântica e foneticamente pareceram adquirir uma configuração específica que

facilita sua recordação de forma integrada e organizada (NAGHAVI & NYBERG,

2005).

Assim, os resultados comportamentais do presente estudo no que se refere

ao efeito de facilitação indicam que, embora sejam muitas as interpretações para

esse efeito, é provável que haja uma somatória de vários processos que seriam

dependentes do tipo de estímulo envolvido. Desta forma, tanto a distinção de

itens, os processos de fechamento, integração, bem como os de associabilidade,
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ou ativação de redes pré-estabelecidas, contribuiriam em diferentes níveis para

aumentar a recordação.

A discussão dos resultados da análise dos ERPs fará uma abordagem

sobre a contribuição de cada um desses fatores.

2. DADOS ELETROFISIOLÓGICOS

Os resultados obtidos dos registros dos ERPs mostraram que as

manipulações de relacionamento eliciaram respostas eletrofisiológicas que foram

dependentes do tipo de relacionamento entre os itens e das diferenças de

distinção, que diferiram entre as tríades. No que diz respeito aos objetivos do

presente estudo, diversos foram os achados relativos às faixas de latência

investigadas, 350-450 e 400-800 ms.

Independentemente da posição serial, do tipo de lista e faixa de latência a

atividade no eletrodo frontal manteve uma positividade ao longo do registro,

também observada em outros estudos (ex.: LIU et al., 2003), que pode estar

relacionada com a própria natureza da tarefa de codificação, altamente

dependente de memória operacional (TROYER & CRAIK, 2000).

Modulações de amplitude na faixa de latência 350-450 ms apresentaram

padrões diferentes em função do tipo de relação e posição da palavra na tríade.

Nas listas com relações fonéticas e semânticas as variações de amplitudes
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apresentaram um padrão de negatividade decrescente (7a > 8a > 9a palavra) em

comparação com as listas de controle, ou seja, menor negatividade para itens

mais relacionados ou congruentes (KUTAS & FEDERMEIER, 2000). Assim, esse

componente foi identificado como N400 em função de faixa de latência,

distribuição no escalpo (centro-parietal), e por apresentar maior negatividade

quando houve incongruência entre os estímulos, como ocorreu nas listas de

controle, nas quais os itens não são relacionados (KUTAS & FEDERMEIER,

2000). Deve-se manter em mente que diminuições do N400 são observadas não

somente para itens relacionados semanticamente, mas também para estímulos

relacionados de outras formas como foneticamente (RUGG,1984; KRAMER &

DONCHIN, 1987; RADEAU et al., 1998; ver introdução).

Estudos sobre o N400 sugerem que esse componente não é um bom

indicador de formação da memória (RUGG, 1995). Nossos resultados corroboram

essa constatação, pois as variações nessa faixa de latência nas três manipulações

investigadas não explicaram o efeito crescente (S>F>P>SR) da recordação em

função das tríades: a modulação do N400 foi semelhante nas listas com relações

fonéticas e semânticas enquanto que os resultados da recordação livre não o

foram. Contudo, apesar deste componente não predizer diretamente os níveis de

recordação, ele parece atuar durante a codificação de estímulos de modo a

contribuir substancialmente nos processos de memorização de itens que já

possuem uma relação pré-estabelecida. Esses processos parecem ser
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automáticos (HOLCOMB et al., 2005) e/ou controlados (BROWN et al., 2000)

incluindo ativação de redes pré-existentes ou pré-ativação semântica (KUTAS &

FEDERMEYER, 2000; HOLCOMB et al., 2005), a probabilidade de ocorrência de

uma palavra no contexto (KUTAS & FEDERMEYER, 2000) e a integração

contextual (KUTAS & FEDERMEYER, 2000; CHWILLA & KOLK, 2005), processos

que essencialmente dependem da natureza do paradigma empregado, que variam

muito entre estudos e não são diretamente comparáveis. Esses processos podem

atuar durante a codificação de estímulos de modo a contribuir substancialmente

nos processos de memorização de itens que já possuem uma relação pré-

estabelecida.

Os resultados do presente trabalho mostram ter havido possivelmente dois

tipos de modulações do N400, um para a 8ª e outro para a 9ª palavra nas listas

com relações semânticas e fonéticas, refletindo processos distintos.

Primeiramente, o N400 observado em Pz, referente à 8ª palavra das tríades

semânticas e fonéticas, é consistente com a idéia de que esse componente refletiu

respostas decorrentes de pré-ativação de rede semântica (BENTIN et al., 1993) e

fonética, em função da relação com a palavra anterior (7a). Em contraste, a

alteração do N400 na 9ª palavra foi muito diferente da gerada pela apresentação

da 8ª, tendo sido grandemente intensificada. Esse N400 pode ter sido resultante

de processos controlados já que havia uma maior previsibilidade de ocorrência de

uma palavra relacionada nesse contexto local, como confirmado pelo relato dos
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sujeitos. Outra possibilidade é que esse efeito tenha refletido uma integração

contextual (CHWILLA & KOLK, 2005), também decorrente de processos

controlados. Esses dois mecanismos, que poderiam atuar isolada ou

conjuntamente, determinariam uma resposta neural que a princípio refletiria um

processamento consciente do indivíduo para as relações de itens no contexto da

lista.

Um efeito oposto e inesperado foi observado nos dados referentes ao

N400 das tríades com relação perceptual, ou seja, menor negatividade para as

duas primeiras palavras da tríade em relação às demais manipulações, incluindo

listas de controle, seguida de um aumento de negatividade na 9ª palavra de forma

a não se diferenciar da lista controle. Alterações do N400 não seriam esperadas

visto que o conteúdo não foi alterado, ou seja, a 7ª palavra foi semanticamente

incongruente à anterior do mesmo modo que nas listas de controle. É provável,

assim, que esse resultado seja decorrente da robusta positividade do componente

que ocorreu numa faixa de latência anterior, de 190-300 ms (dados não

analisados), possivelmente um P3a ou novelty P3 (FRIEDMAN et al., 2001;

RANGANATH & RAINER, 2003) induzido pelas características físicas que

distinguiram esse item do contexto global da lista, componente este que é eliciado

quanto mais inesperado for o estímulo (FRIEDMAN et al., 2001). Isso pode ter

causado uma contaminação do sinal na faixa de latência ora investigada e que só

retornou aos níveis da lista de controle na 9ª palavra. As análises descritas dos

perfis de onda nos estudos de DONCHIN e colaboradores (KARIS et al., 1984;

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Discussão 88

FABIANI et al., 1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995; OTTEN &

DONCHIN, 2000), que enfocam a distinção perceptual de estímulos em listas de

palavras, não relatam a presença de um componente com essas características

de P3a, o que pode ser explicado pelo desenho experimental nesses trabalhos,

pois em todas as listas havia a presença de um item desviante que, assim, não

eram totalmente inesperados pelo sujeito. Em nosso estudo, porém, foi muito

baixa a freqüência de ocorrência do destaque perceptual na 7a palavra. Do total

de 300 palavras vistas numa sessão experimental houve a percepção de mudança

de letra somente em 5 ocasiões, pois havia 5 listas de cada tipo por sessão

experimental. Essa diferença entre paradigmas, contudo, não parece ter alterado a

recordação dessa palavra, pois o nível de recordação da 7a palavra das listas com

relação perceptual foi comparável ao dos níveis de recordação obtidos nos

estudos de DONCHIN e colaboradores (KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1986;

FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995; OTTEN & DONCHIN, 2000).

Tal evidência sugere que o efeito de destaque gerado por esse P3a tenha sido

desencadeado por processos de direcionamento de atenção (botom-up)

(DEBENER et al., 2005), mas uma vez que o sujeito já estava engajado numa

tarefa de controle atencional, esta sinalização não parece ter influenciado o nível

de recordação.

Na 8a palavra das listas com relação perceptual, a menor negatividade do

N400 se manteve igual à da 7a palavra, o que poderia sugerir uma resposta do

N400 em função da congruência perceptual entre os estímulos. Tal hipótese deve
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ser mais investigada no futuro, mas pode também ter refletido o desvio do sinal

devido à positividade na faixa de latência anterior, como já discutido.

Os dados obtidos na faixa de latência de 400-800 ms mostraram variação

de amplitude em função do tipo de relação, posição da palavra na tríade e

localização nos eletrodos. A amplitude da positividade evidenciada na 7a palavra

das listas com relação perceptual, na qual houve a mudança da forma da letra,

embora presente nas três derivações, foi mais proeminente no eletrodo parietal, e

corrobora relatos de outros estudos (KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1986;

FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995; OTTEN & DONCHIN, 2000),

identificando esse componente como um P300 (KARIS et al., 1984; FABIANI et al.,

1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995; OTTEN & DONCHIN,

2000). De acordo também com tais estudos a amplitude desse componente

pareceu determinar a recordação da 7a palavra das listas com relação perceptual.

Os efeitos de distinção (P300) esperados para a detecção de mudança de

padrão de palavras sem relações para palavras com relações semânticas e

fonéticas foram mais tênues quando comparados à detecção da mudança da letra,

sendo observados somente quando da comparação entre as posições seriais

(Figura 8) pela maior positividade em Pz da 8a palavra em relação à 7a nas listas

com relações semânticas. Nas listas com relações fonéticas, entretanto, houve

uma resposta em Cz e Pz somente na 9a palavra. Isso sugere que a percepção de

rima tenha ocorrido mais tardiamente, possivelmente porque os sujeitos estavam

engajados numa tarefa de análise semântica. Sendo assim, por ser mais tênue
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nas listas com relação semântica e mais tardio nas listas com relação fonética, o

componente de ERP sinalizador de uma percepção de mudança de padrão (P300)

não explica o robusto efeito observado na recordação de tríades semânticas e

fonéticas versus a menor recordação das palavras que se destacavam

perceptualmente. Esse achado é provavelmente a maior contribuição do presente

estudo. Ou seja, a correlação positiva entre a amplitude do P300 durante a

codificação de estímulos e o subseqüente efeito de facilitação da recordação,

como postulado em vários estudos (KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1986;

FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995; OTTEN & DONCHIN, 2000),

parece ser válida somente para o efeito de distinção de um único item. Os

paradigmas utilizados pelos estudos anteriores nessa área não permitem fazer

essa diferenciação de efeito de distinção para um ou mais itens visto que

envolvem somente um item que se destaca. Sendo assim, no paradigma aqui

explorado o P300 parece sinalizar na memória operacional uma atualização

(context updating) somente de itens isolados e não um processo de integração do

contexto, contrariamente à hipótese de DONCHIN e colaboradores (KARIS et al.,

1984; FABIANI et al., 1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995;

OTTEN & DONCHIN, 2000).

Nesse contexto, outro achado importante foi que nas listas com relações

semânticas e fonéticas houve maior positividade em Fz, e nas listas com relações

perceptuais em Pz, quando do retorno do padrão anterior, que ocorreu na 10a

palavra, mas que não desencadearam maior recordação, embora possa ser
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observado, apenas visualmente, na curva de posição serial (figura 8) uma

discreta tendência de melhor recordação na 10a palavra em relação à controle,

principalmente nas listas com relação fonética. A despeito da localização, essa

positividade diferiu do P300 da 7ª palavra por ter uma forma mais lenta, sem pico,

possivelmente tendo refletido a somatória do P300 evidenciado para a 7ª palavra

das listas perceptuais com outro componente indeterminado.

Além de P300 acima mencionado, nesta mesma faixa de latência (400-800

ms) houve a ocorrência de uma positividade tardia observada somente na 8a e 9a

palavras das listas com relações semânticas e 9a das com relações fonéticas

(tendência de efeito). Este componente diferiu do P300 pelo fato de que foi

eliciado numa condição diferente daquela em que o P300 clássico é obtido, ou

seja, esta resposta neural não foi específica para o efeito de destaque do estímulo

(KARIS et al., 1984; FABIANI et al., 1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI &

DONCHIN, 1995; OTTEN & DONCHIN, 2000) e não foi observada nas tríades

com relação perceptual, nas quais estão diminuídas/ausentes as possibilidades

associativas entre itens. Além disso, esta resposta foi crescente da 8a para a 9a

palavra, e sua distribuição no escalpo também variou diferentemente daquela

obtida na 7a palavra das listas com relação perceptual, tendo sido amplamente

distribuída e bastante evidente em região frontal. O formato da onda também não

se assemelhou à do P300 da 7a palavra das listas com relações perceptuais,

apresentando-se não como um pico, mas como uma onda lenta que permaneceu

até o final do registro. Esses dados fizeram com que esse componente fosse
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interpretado como um LPC, por se diferenciar funcionalmente do P300 (KARIS et

al., 1984; FABIANI et al., 1986; FABIANI et al., 1990; FABIANI & DONCHIN, 1995;

OTTEN & DONCHIN, 2000).

Esse LPC foi modulado em função da associabilidade entre os itens, e teve

padrão semelhante ao obtido na tarefa de recordação livre (S>F), o que sugere

que este componente de ERP atua durante a codificação como um agente

facilitador na retenção de itens associados, semântica e foneticamente, mantendo-

os ativados no sistema de memória de curto-prazo e promovendo a re-análise e

integração dos itens numa unidade funcional e organizacional, determinando

assim a recordação dos itens precedentes semelhantes pelo sentido ou som

(NAGHAVI & NYBERG, 2005). Estudos de neuroimagem dão suporte à nossa

interpretação e identificam regiões do córtex pré-frontal, como envolvidas nesse

processo, implicadas diretamente na integração de itens associados (LEPAGE et

al., 2000; FERNÁNDEZ & TENDOLKAR, 2001; FAW, 2003).

Como mencionado anteriormente, esse efeito não foi observado nas tríades

com relação perceptual, nas quais estão diminuídas/ausentes as possibilidades

associativas entre itens. Assim, o relacionamento pela forma das letras das

palavras parece não ter sido suficiente para promover a integração dos itens,

tendo sido facilitada somente a recordação específica do item que se destacou (7a

das listas perceptuais), e mesmo assim em nível inferior ao da 7a palavra das
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demais listas com relação, que inclusive nem ao menos foram marcadas

diferentemente no momento da codificação. Desta forma, parece haver uma

gradação de efeitos eletrofisiológicos que determina aumento da recordação: um

incremento da recordação devido a um efeito de distinção, relacionado ao P300

parietal, e observado mais nitidamente nas listas com relação perceptual,

somatória desse componente com um LPC mais frontal menos positivo que nas

listas semânticas para palavras relacionadas foneticamente e, por fim, um LPC

mais positivo, na ausência de P300, que determinaria a maior recordação dos

itens relacionados semanticamente, sendo que a detecção de diferença de padrão

(P300) teria sido sobreposta nesse último caso pelos processos que estão

relacionados à integração dos itens, como propõe ESTES (2003).

Em suma, os dados aqui obtidos sugerem que o efeito facilitador geral pode

ser devido a uma somatória de fatores: num primeiro nível a distinção associada

ao componente P300, que sinalizaria uma atualização do contexto somente para

itens isolados e distintos, a ativação automática de redes semânticas e/ou

integração contextual, ambas relacionadas ao componente N400, e processos de

re-análise, manutenção e integração de representações no componente retentor

episódico da memória operacional (BADDELEY, 2002), processo último

possivelmente refletido pelo LPC aqui observado que tem relação direta com a

capacidade de recuperar essas informações.
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Os presentes achados não confirmam que maiores positividades

desencadeiam necessariamente maior memorização. Diferentemente da relação

entre maiores LPCs e melhor recordação, aumentos do P300 podem se

relacionar especificamente à recordação da 7ª palavra nas listas perceptuais,

sendo portanto esse um componente que possivelmente reflete a recordação

unicamente de itens distintos e isolados, pois não levou a um aumento efetivo da

recordação da 8a palavra nessas listas, tampouco da 10a palavra, item que

marcava o retorno ao padrão anterior. No que diz respeito aos efeitos observados

nas 10as palavras de todas as listas com manipulações de relacionamento (em Pz

nas listas com relação perceptual, e em Fz nas listas com relação fonética e

semântica), é possível que seja necessário tanto um limiar de positividade, bem

como para o efeito de distinção que variou em função da expectativa ao retorno de

padrão nas10as palavras, para se observar efeitos sobre a memória; esse aspecto

deveria ser mais investigado no futuro.

O paradigma proposto no presente estudo possibilitou contribuir para o

conhecimento sobre as relações entre amplitudes de ERPs e recordação livre de

palavras, pois permitiu distinguir o efeito de facilitação da recordação eliciado pela

distinção, por um P300, parietal e com pico, do efeito de integração eliciado por

um LPC, com distribuição mais frontal e sem pico. Esta evidência pode auxiliar na

interpretação de estudos que se baseiam na análise da diferença de positividade

entre itens recordados e não recordados (dm-effect – ver introdução) (WEYERTZ

et al., 1997; FERNANDEZ et al., 1998), e que freqüentemente não são consistentes
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em termos da localização (parietal ou frontal), determinando que itens que foram

mais recordados apresentam maior positividade na fase de codificação dos

estímulos, independentemente do componente que o gerou.
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CONCLUSÃO

1. A manipulação de relações entre palavras em tríades:

a. Não alterou os efeitos de primazia e recência;

b. Alterou o efeito de facilitação de modo que houve maior

recordação das tríades semânticas, seguidas das fonéticas,

perceptuais e sem relação.

c. Alterou o padrão de recordação em função da posição serial nas

tríades de modo que nas listas perceptuais somente a 7ª palavra

foi mais recordada em relação à da lista sem relação, ao passo

que nas listas com relação semântica e fonética as 3 palavras no

geral foram igualmente mais recordadas que as sem relação;

d. Houve recordação mais organizada em função da ordem de

apresentação quando as tríades tinham relações semânticas e

fonéticas, ou seja, priorização da recordação na ordem de

apresentação, maior na semântica que na fonética;

2. Houve alterações de amplitude e distribuição dos seguintes

componentes de ERPs:

a. N400: nas listas perceptuais o N400 da 7ª e 8ª palavras foi

diminuído em todos os eletrodos, possivelmente devido a um P3a

anterior desencadeado por uma distinção perceptual. Nas listas
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com relação semântica e fonética o N400 em Pz na 8ª e 9ª

palavras esteve diminuído em relação às listas de controle,

indicando uma facilitação do processamento em função desses

tipos de relação; bem como diminuiu da 8ª para a 9ª palavras, o

que foi sugestivo de maior integração com aumento do número

de palavras relacionadas. Inversamente, o N400 aumentou nas

tríades semânticas e fonéticas na 10a em todos os eletrodos,

indicando retorno à situação de incongruência entre palavras.

b. P300: um P300 ocorreu na 7ª palavra nas listas perceptuais em

todos os eletrodos e foi mais proeminente em Pz indicando uma

resposta a detecção de distinção perceptual. Esse P300, embora

diminuído, ainda esteve presente na 8a palavra em Cz, e

desapareceu na 9ª. Quando do retorno ao padrão de fonte

anterior (10ª palavra), embora não evidenciado como um pico,

houve maior positividade em relação à 9a em Pz, reforçando que

a detecção de distinções perceptuais desencadeia positividades

em Pz, possivelmente P300. Também ocorreu aumento dessa

positividade em Pz na 8ª palavra nas listas semânticas e 9ª

palavra nas fonéticas (possivelmente mais tardio devido à

dificuldade de detecção de rimas), indicativa de percepção de

distinção que, contudo, se entremeia com um componente tipo

LPC, mais frontal (ver abaixo).
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c. Na 8a palavra começou a ser observado um LPC nas listas com

relação semântica em Fz em comparação às listas sem relação,

componente esse que aumentou na 9ª palavra (nos três

eletrodos), onde também foi visualizado para as listas com

relação fonética, em Cz e Pz, indicando processos de integração

e fechamento cognitivo. Esse LPC foi ainda maior na 9ª palavra

de listas semânticas que fonéticas em Fz. Na 10ª palavra esse

LPC em Fz, apesar de diminuído em amplitude, se manteve mais

positivo do que nas listas com relação perceptual e sem relação

possivelmente por um engajamento na busca ativa por estímulos

relacionados aos anteriores.

3. As alterações de amplitude do LPC foram as únicas que seguiram o

padrão de recordação livre, diferenciando o nível de recordação entre as

tríades semânticas e fonéticas. Embora não tendo refletido o padrão de

recordação diretamente, alterações de N400 parecem ter participado dos

processos relacionados à facilitação semântica e fonética. Alterações de

amplitude do P300 relacionaram-se somente à recordação de itens distintos

isolados.
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ANEXO I

QUESTIONÁRIO DE HISTÓRICO CLÍNICO E ESTADO FÍSICO

Data:........................ No.....................

Nome:.............................................................................................................Sexo M � F �

Idade:............ Telefone:................................. Peso..................Altura.................

Escolaridade...................................................

1. Você se considera de boa saúde? SIM..........NÃO.........

2. Você está ou esteve tomando algum medicamento? SIM..........NÃO.........

Qual? ......................................................................

3. Você fuma? SIM..........NÃO.........

Quanto? ....................................................................

4. Você bebe? SIM..........NÃO.........

Quanto? ....................................................................

5. Como é sua acuidade visual? Não necessito de correção....... Uso lentes corretivas.........

6. Sou destro......... Sou canhoto.............

Para mulheres:

Você sente tensão pré – menstrual? SIM..........NÃO.........

Histórico Clínico:
Doenças: Você já teve?
hepatite � doenças cardíacas �
tuberculose � doenças respiratórias �
febre reumática � doenças psiquiátricas �
disfunção na tireóide � doenças renais �
disfunções hormonais � diabete �
desmaios � enxaqueca �
doenças neurológicas � convulsões �
Outras � Quais?.....................................................
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR SINTOMAS DEPRESSIVOS

Data:........................ No.....................

Nome:.............................................................................................................

1. Tem dores de cabeça freqüentes? SIM..........NÃO............

2. Tem falta de apetite? SIM..........NÃO............

3. Dorme mal? SIM..........NÃO............

4. Assusta-se com facilidade? SIM..........NÃO............

5. Tem tremores na mão? SIM..........NÃO............

6. Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? SIM..........NÃO............

7. Tem má digestão? SIM..........NÃO............

8. Tem dificuldade de pensar com clareza? SIM..........NÃO............

9. Tem chorado mais que de costume? SIM..........NÃO............

10. Encontra dificuldades para realizar com satisfação

suas atividades diárias? SIM..........NÃO............

11. Tem dificuldades para tomar decisões? SIM..........NÃO............

12. Seu trabalho é penoso, lhe causa sofrimento? SIM..........NÃO............

13. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? SIM..........NÃO............

14. Tem perdido o interesse pelas coisas? SIM..........NÃO............

15. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? SIM..........NÃO............

16. Tem se sentido deprimido ultimamente? SIM..........NÃO............

17. Tem tido idéia de acabar com a vida? SIM..........NÃO............

18. Sente-se cansado o tempo todo? SIM..........NÃO............

19. Sente que tem alguém que lhe quer fazer mal? SIM..........NÃO............

20. Você é alguém muito mais importante do que as

pessoas pensam? SIM..........NÃO............

21. Tem notado alguma alteração no seu pensamento? SIM..........NÃO............
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QUESTINÁRIO PARA AVALIAR SINTOMAS DE ANSIEDADE
(IDATE – TRAÇO)

Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar
como você geralmente se sente.
Não gaste muito tempo numa única afirmação; tente dar a resposta que mais se aproxima de
como você se sente geralmente.

AVALIAÇÃO Quase sempre.............4
Freqüentemente..........3
Às vezes......................2
Quase nunca................1

01. Sinto-me bem 1 2 3 4
02. Canso-me facilmente 1 2 3 4
03. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4
04. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1 2 3 4
05. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente 1 2 3 4
06. Sinto-me descansado 1 2 3 4
07. Sinto-me calmo, ponderado e senhor de mim mesmo 1 2 3 4
08. Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo resolver

1 2 3 4
09. Preocupo-me demais com as coisas sem importância 1 2 3 4
10. Sou feliz 1 2 3 4
11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4
12. Não tenho muita confiança em mim mesmo 1 2 3 4
13. Sinto-me seguro 1 2 3 4
14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4
15. Sinto-me deprimido 1 2 3 4
16. Estou satisfeito 1 2 3 4
17. Às vezes idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me preocupando

1 2 3 4
18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça 1 2 3 4
19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4
20. Fico tenso e perturbado quando penso em meus problemas do momento 1 2 3 4
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ANEXO II

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO DO PROJETO: “POTENCIAIS EVOCADOS DURANTE A CODIFICAÇÃO:
EFEITOS SOBRE A RECORDAÇÃO LIVRE”

OBJETIVO: Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação
voluntária neste estudo, que visa investigar processos envolvidos na aprendizagem e
memória, em sujeitos normais.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS: O exame do Potencial Evocado é
semelhante ao Eletroencefalograma (EEG), é indolor e não invasivo e não oferece riscos de
qualquer natureza. Serão colocados em sua cabeça 10 eletrodos, presos com uma espécie de
pasta que será removida no próprio laboratório. Os eletrodos irão captar ondas cerebrais
enquanto você estuda uma série de 15 palavras que compõem uma lista. Após a
apresentação da lista você será requisitado a recordar as palavras. A sessão experimental
durará cerca de 1:30 hs na qual serão estudadas 20 listas de palavras. Sua participação será
requisitada em 4 sessões experimentais que deverão ocorrer num intervalo de
aproximadamente uma semana entre cada sessão.

Não há benefício direto para o participante, pois o estudo tem por objetivo a
investigação dos registros eletrofisiógicos envolvidos nos processos cognitivos.

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisadora Ana Maria Nogueira
Ruiz pode ser encontrada no Depto de Psicobiologia da UNIFESP, à R. Botucatu, 862, 1o.
andar, Telefone(s) 5539-0155 ramal 119 ou 9906-4736. Se você tiver alguma consideração
ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail:
cepunifesp@epm.br

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo.

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros voluntários, não
sendo divulgado a identificação de nenhum voluntário.

O voluntário tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos
pesquisadores.

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da
pesquisa.
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Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos neste
estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente para
esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”POTENCIAIS EVOCADOS DURANTE
A CODIFICAÇÃO: EFEITO SOBRE A RECORDAÇÃO LIVRE.

Eu discuti com a Dra. Ana Maria Nogueira Ruiz sobre a minha decisão em
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento
neste Serviço.

_________________________________
Assinatura do voluntário Data ______/ /______

_________________________________
Assinatura da testemunha Data ______/ /______

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

_________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo Data ______/ /______
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ANEXO III
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ANEXO IV

ELABORAÇÃO DAS LISTAS DE PALAVRAS

A partir de um corpus contendo a freqüência de palavras da língua

portuguesa escrita (Berber, 2001) foram selecionadas as 65.000 palavras mais

freqüentes da língua portuguesa do Brasil. Destas, foram selecionados os

substantivos dissílabos e trissílabos, totalizando cerca de 6.000 palavras.

Posteriormente, com o suporte de um dicionário de bolso (Aurélio, 1989), foram

excluídos substantivos com funções duplas (como a de substantivo e adjetivo; ex.

cascudo: nome de peixe fluvial ou aquele que tem casca grossa ou pele dura) e,

em seguida selecionou-se os substantivos concretos. Finalmente, o

experimentador realizou uma exclusão subjetiva de substantivos que

apresentavam diferentes interpretações (ex. a palavra “perua” pode ser a fêmea

do peru, um veículo ou mesmo um adjetivo de mulher, na linguagem popular). O

banco de palavras resultou em 3947 substantivos.

1. Composição de tríades de palavras

Dentre o banco de substantivos foram selecionados 60 conjuntos de três

palavras (tríades) sem relacionamento semântico ou fonético entre si, 30 tríades

de palavras que possuíam relações semânticas (ex. caderno-lápis-borracha) e 30

tríades fonéticas (ex. avião–violão–leão). Mais tríades sem relacionamento foram

selecionadas, pois metade foi empregada como tríades sem relação ao passo que
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a outra metade foi utilizada como tríades com relação perceptual (ver abaixo). As

tríades sem relação foram sorteadas ao acaso a partir do banco de substantivos.

2. Avaliação das tríades

A fim de verificar a intensidade de relacionamento semântico e fonético

entre as palavras que comporiam as tríades relacionadas, elas foram avaliadas

por meio de uma escala analógica que variava de 0 a 10 (para nenhuma relação e

palavras fortemente associadas, respectivamente), em 2 grupos distintos de 15

voluntários: um grupo para as relações fonéticas e outro para as semânticas. As

tríades foram dispostas em uma folha impressa e mescladas com outras 20

tríades com graus variados de relacionamento ou nenhum.

Aquelas que atingiram um alto grau de relacionamento (média acima de

7,5), foram selecionadas e inseridas nas posições seriais intermediárias (7-8-9) de

40 listas de 15 palavras.

As tríades sem relação foram selecionadas ao acaso e as associações

evidentes foram excluídas. A adequação dessas tríades foi verificada na etapa

seguinte, descrita a seguir.

3. Avaliação das listas de palavras

A partir do banco de palavras procedeu-se à confecção de 80 listas de 15

palavras. As palavras foram sorteadas ao acaso por meio de um programa de

computador, excetuando as 20 tríades semânticas e 20 tríades fonéticas.
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3.1. Primeira etapa: substituição de palavras inadequadas

Na primeira etapa de seleção, as listas foram avaliadas em salas de aula

por alunos do curso de pós-graduação da UNIFESP. Foram realizadas 4 sessões

experimentais (20 listas por sessão) que contou com a presença de 14 voluntários

por sessão. As palavras de cada lista foram apresentadas seqüencialmente por 1s

por meio de um data-show. Ao final de cada lista, os voluntários foram solicitados

a detectar palavras que: a) se destacavam; b) que não eram conhecidas, c) que

eram relacionadas pela letra, pelo sentido e pelo som.

Palavras indicadas por mais de 20% dos sujeitos como sendo

desconhecidas ou que se destacavam (sem ser palavras das tríades relacionadas)

foram consideradas inadequadas e excluídas ou transferidas para outras listas. A

partir dessa primeira avaliação 23 listas foram consideradas adequadas para a

proposta do projeto. As 57 listas restantes foram reformuladas e avaliadas por

outros 20 voluntários, pós-graduandos do Depto. de Psicobiologia e graduandos

do curso de Psicologia da Faculdade de Guarulhos. Dez voluntários avaliaram 27

das listas e os outros 10, 30 das listas. A forma de aplicação das listas foi

modificada, porque não havia possibilidade de apresentá-las por meio de um

sistema de data-show fora da UNIFESP: as listas foram dispostas em uma folha

impressa e o voluntário foi requisitado a interligar as palavras que considerasse

estar relacionadas ou anotar as palavras que se destacavam.

O critério de concordância adotado foi o mesmo que na primeira avaliação.

Nesta segunda avaliação, 28 listas foram consideradas válidas. As 27 listas
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restantes foram então submetidas a uma nova reformulação, e avaliadas em

outros 10 voluntários da mesma forma que as últimas, resultando na adequação

de outras 16 das listas.

As 11 listas restantes foram novamente reformuladas e juntamente com as

demais já adequadas foram avaliadas no teste de recordação livre (ver item

1.3.2.), a fim de verificar se haveria algum viés no sorteio de listas que iriam

compor conjuntos de listas (pastas) a serem empregadas nas 4 sessões

experimentais do experimento propriamente dito. Por viez consideramos a

ocorrência de picos de recordação que não aqueles normalmente evidenciados na

tarefa de recordação livre: maior recordação das primeiras (efeito de primazia) e

últimas palavras (efeito de recência), bem como das palavras nas tríades inseridas

nas posições intermediárias das listas.

3.2. Segunda etapa: teste de recordação

Participaram desta etapa 12 voluntários jovens, estudantes de pós-

graduação, que não haviam participado da fase de avaliação das listas. Eles foram

subdivididos em 4 grupos, de acordo com a pasta de listas estudada, sendo que

cada pasta continha 20 listas, 5 de cada tipo (relação semântica, fonética,

perceptual e sem relação), selecionadas aleatoriamente. Cada voluntário foi

avaliado individualmente e realizou recordação livre imediata após a apresentação

de cada uma das 20 listas. Cada palavra foi mostrada individualmente na tela de

um computador por 1 s cada com a fonte Times New Roman 120. Para testar o
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efeito de facilitação nas 20 listas com tríades com relações perceptuais (mudança

da forma da palavra – ver abaixo) utilizou-se o formato Corrier New 120, por ser

facilmente discriminável em relação ao formato padrão, como relatado pelos

sujeitos.

Todas as listas mostraram-se adequadas, sem apresentar recordação de

itens indicativa de uso de palavras inadequadas. Na tabela I encontra-se a média

de palavras recordadas em cada uma das pastas, separada pelo tipo de lista.
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TABELA I: Média da recordação livre de 3 sujeitos por pasta de acordo com o tipo

de lista: SR- sem relações; P - relações perceptuais; S – relações semânticas; F –

relações fonéticas .

POSIÇÃO SERIALPasta/tip

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 SR
3,0
0

2,0
0

1,0
0

1,6
7

2,3
3

1,6
7

1,3
3

1,3
3

2,3
3

2,3
3

3,3
3

2,3
3

3,0
0

2,6
7

4,3
3

2 SR
3,6
7

2,3
3

2,0
0

1,3
3

0,3
3

0,6
7

1,6
7

1,3
3

2,0
0

2,3
3

2,0
0

1,0
0

3,0
0

4,6
7

5,0
0

3 SR
3,6
7

2,6
7

3,0
0

3,0
0

1,6
7

1,0
0

1,6
7

0,6
7

1,6
7

2,0
0

1,6
7

1,6
7

2,3
3

2,6
7

4,0
0

4 SR
4,0
0

2,0
0

1,6
7

0,6
7

1,6
7

2,0
0

1,6
7

1,3
3

2,0
0

2,0
0

1,6
7

1,6
7

3,0
0

4,3
3

5,0
0

1 P
3,3
3

1,6
7

2,0
0

1,0
0

1,0
0

0,6
7

4,3
3

2,6
7

3,3
3

1,3
3

3,3
3

2,3
3

3,3
3

4,6
7

3,6
7

2 P
2,6
7

1,6
7

1,3
3

1,6
7

1,0
0

1,6
7

2,0
0

0,3
3

1,6
7

0,6
7

1,3
3

2,6
7

3,6
7

5,0
0

5,0
0

3 P
3,3
3

3,6
7

2,3
3

2,0
0

1,6
7

1,6
7

2,6
7

3,0
0

2,3
3

0,3
3

1,3
3

1,3
3

2,0
0

3,3
3

4,3
3

4 P
5,0
0

2,6
7

2,3
3

1,3
3

1,3
3

1,0
0

4,0
0

3,0
0

2,3
3

1,0
0

1,3
3

1,3
3

2,6
7

3,6
7

4,6
7

1 S
4,3
3

3,6
7

1,0
0

3,0
0

2,6
7

1,6
7

4,6
7

5,0
0

5,0
0

3,6
7

3,0
0

2,6
7

3,6
7

3,0
0

4,3
3

2 S
3,6
7

2,0
0

2,6
7

2,3
3

2,0
0

2,3
3

4,0
0

4,0
0

4,0
0

1,3
3

1,6
7

1,6
7

2,6
7

3,6
7

5,0
0

3 S
4,0
0

3,0
0

1,3
3

1,3
3

2,6
7

1,0
0

4,0
0

5,0
0

4,6
7

1,6
7

0,3
3

2,0
0

2,6
7

3,0
0

3,0
0

4 S
3,0
0

1,3
3

1,0
0

1,0
0

2,6
7

2,0
0

5,0
0

4,3
3

5,0
0

1,6
7

1,3
3

2,6
7

2,0
0

3,3
3

4,6
7

1 F
3,0
0

2,6
7

1,6
7

1,3
3

1,3
3

2,0
0

4,6
7

5,0
0

4,0
0

3,3
3

3,0
0

2,6
7

3,3
3

4,0
0

4,0
0
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2 F
3,6
7

2,6
7

2,6
7

2,0
0

1,6
7

2,6
7

4,3
3

4,0
0

5,0
0

2,0
0

1,3
3

2,0
0

2,0
0

4,0
0

4,3
3

3 F
3,6
7

3,3
3

2,0
0

1,6
7

2,0
0

1,6
7

2,3
3

3,0
0

2,3
3

1,3
3

1,3
3

0,6
7

1,6
7

3,0
0

3,0
0

4 F
4,0
0

2,0
0

2,6
7

2,3
3

1,3
3

2,3
3

3,6
7

3,0
0

4,0
0

2,0
0

1,6
7

2,0
0

3,0
0

4,3
3

4,6
7

OBS.: O escore máximo de recordação por posição é de 5 palavras.

Para a comparação das médias obtidas realizou-se uma ANOVA de 3 vias

com medidas repetidas, tendo como fatores: a pasta (1, 2, 3 e 4), o tipo de lista

(sem relação, com relação perceptual, fonética e semântica) e a posição serial

agrupada (1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15). Não foi observado efeito de pasta,

indicando que o sorteio de listas levou a uma equivalência de estímulos a serem

empregados nas diferentes sessões experimentais. Ademais, a análise evidenciou

efeitos esperados para o tipo de lista e posição serial (F3,24=22,13 e F4,32=22,00;

ps<0,0001), bem como uma interação entre esses fatores (F12,96=9,70;

ps<0,0001). Independentemente das pastas, o efeito de primazia e recência foi

obtido em todos os tipos de listas, pois houve maior recordação da posição 1-3 e

13-15 em relação às posições adjacentes posição 4-6 e 10-12, respectivamente,

porém, o efeito de primazia foi mais robusto nas listas sem relações e com

relações perceptuais (ps<0,02), e próximo do nível de significância nas listas com

relações semânticas e fonéticas (ps=0,06). Para os efeitos de facilitação,

determinados pela maior recordação das tríades inseridas nas posições 7-9,
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quando comparada com a recordação das posições 4-6, observou-se facilitação

da recordação em todos nas três manipulações de relacionamento (ps<0,001),

mas a média de recordação variou de acordo com o tipo de tríade: semântica =

fonética > perceptual > sem relação (ps<0,01) (ver Figura 1). Este padrão de

recordação corrobora os resultados obtidos em Vaz et al. (2003).

Com esta série de avaliações pudemos obter listas aparentemente isentas

de relações ou destaques no contexto da lista, que viessem interferir na análise

dos resultados do experimento em questão, excetuando as manipulações nas

posições intermediárias com tríades semânticas, fonéticas e perceptuais. As listas

são apresentadas no anexo V.
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FIGURA 1: Curva de Posição Serial – padrão de recordação das listas conforme o
tipo de tríade inserida nas posições intermediárias: sem relações (SR), com
relações perceptuais (P), semânticas (S) e fonéticas (F).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


127

ANEXO V

LISTAS DE PALAVRAS

1. LISTAS DE TRÍADES SEM RELAÇÕES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
voto colete vírus aspargo cordão vitrine prancha neve falange lampião
litro geléia goiaba cerca bife tango bucha bisteca cabra gambá
guitarra caneta abajur pinga carimbo maca espelho entulho trono pinha
machado madeira xícara fumaça navio canguru sola coco vassoura múmia
abelha sino tecla caverna blusa limão pomada bote cartucho gema
carnê zebra cavalo anjo guaraná calota turbina terno travessa esponja
mina gola pinça lâmpada túnel sonho relógio lâmina roupa malte
grampo jardim janela esgoto raquete zinco açúcar estampa milho lagoa
alga rolha braço sacola válvula vapor lírio tomada vela tela
novela saleiro torresmo chiclete torrada terço sirene isopor barba palmito
coqueiro ouvido esquadra ópera estátua ponte pavão minhoca riacho cobre
ração germe tromba jangada colher lustre outono beijo coleira gincana
tapete polenta festa mingau raio adega copo quitanda chaminé calça
pernil cidade árvore pescoço galinha colméia chave gorila sucata asilo
farmácia dragão chinelo alçapão câmera desenho areia castiçal pirão pelota

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ceia rato forró lábio forno ótica confete bacia cadarço alça
asno libra artéria pasto cartão bolo pomar palco inseto bica
pavilhão bordado viga taverna praça pingüim couro mamão ricota jacaré
carbono hortelã fiapo bala trave sacada injeção ferida lata bainha
rancho polegar orelha fonte cilindro caldeira escada parede diabo lanche
sinal caroço harpa jaqueta semente arame crepe lancha praia porteira
bazar lacre moeda bilhete cascata viagem paiol curral rubi cevada
pupila farelo arroz cisto letra coreto licor gaveta cacau berço
funil máscara espada escova lixeira dedal grama roda asfalto cupim
pistache gramado degrau garagem carpete granito polvo osso casaca página
decote veículo javali toco morcego lavanda calda neblina viveiro rédea
marmita refresco zíper bilhar saia pipa fuligem tempero chope sorvete
carpa pulseira harém marmelo mucosa colchão medalha cola pião laje
pelúcia cachimbo melão bonde cela pagode banheira retrato ombro focinho
mercado proveta corvo redação biscoito alpiste vampiro aveia cabrito esquadro
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2. LISTAS DE TRÍADES COM RELAÇÕES PERCEPTUAIS

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
chicote crachá merenda farofa lápide saci peixe coelho luva bolso
moletom viscose piano calção caqui presente regador piscina faísca fagulha
repolho arpão jarra macaco talão vasilha tendão juba maxilar galpão
sarampo massa marreco escudo ferrugem capota sanfona calo prata fruteira
ducha codorna rótulo gíria montanha bezerro curinga padaria sauna bálsamo
bloco estrela nariz canoa lingüiça garfo fungo vime parque gravura
taça palha telha quadro nuca quintal arco batata cubo cantil
dedo onda sebo duna tabaco pilar pílula ninho poesia palmilha
grilo favela pijama águia maloca soja jaula cifrão antena búfalo
arbusto sapo bosque barril lenço breque sabiá légua palito gaze
plasma pétala fubá viola cristal mosquito polpa caneco sopa hotel
cadeia corrente ponteiro batom diploma farda cerveja disco batina vale
requeijão soquete solda canja guindaste serra orvalho lenha calha casulo
mureta jegue mosca limeira jibóia canapé camarim iate lousa pico
crista calçada capacho iodo bomba mármore granada faixa caneca couve

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
fruta brinquedo busto talismã pauta chácara barraca cigarro patim corrimão
igreja cartório lobo gavião laço esquina trenó sunga hálito frasco
vôo solo sombra estojo vespa casaco caspa dado cômoda ema
erva pluma receita manta feijão jaguar moldura graxa verdura pinho
ovelha canudo quartel lixo toalha mundo vacina panqueca fado malote
tufão balde touca bexiga junco gesso câmbio folheto arma língua
ruga migalha serpente cortina torre pipoca trilho corneta bóia granizo
brinde coruja vulcão radar espinho dardo planeta aranha onça cabide
mala rótula porta veneno balsa grinaldacabaré cadeira rádio polícia
rolo presépio bigode cereal isqueiro esfinge roseira navalha queixo coquetel
paçoca batente grelha poste rodapé caminhão bolsa falcão cascalho fósforo
chapa mural taco vidro soro névoa torpedo leque viseira carneiro
molusco secador polvilho fuzil cheque pêndulo pilão estaca fermento broca
balaio cardume convés pudim carroça garganta cobaia babador palácio cartilha
salsa diesel sódio samba baunilha prédio grafite pólvora besouro isca
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3. LISTAS DE TRÍADES COM RELAÇÕES SEMÂNTICAS

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
fábula cartaz chuva gato pregador tecido cabelo horta poeira tamanco
louça tigre linho lasca creme banana maçã vestido teclado alecrim
muro bolacha castelo botijão valsa chalé abismo gruta groselha drogaria
lona colírio tampa aba mola emblema latão salsicha beliche olho
dinheiro rede anzol pêssego pirata ostra touro espuma unha goma
foguete lanterna empada suor lareira ralo avental livro ângulo caracol
boca brinco repórter cinema hora hospital fogo circo camisa pintor
gengiva anel jornal teatro minuto médico incêndio palhaço paletó tinta
dente colar manchete museu segundo doente bombeiro trapézio gravata pincel
trapo seiva canário lixa corpo gaita gangorra lagarto topázio bússola
carta celeiro peneira chuteira salame lança vinho vagão baleia trombone
selva baralho gôndola garrafa dominó deserto joelho muleta rosca feira
chocalho pilastra pistola altar gota empório girassol filtro cabana átomo
trigo tropa fada peruca camélia boliche pacote galho avelã valeta
biquini cálice manga gorjeta pastel esmalte vidraça correio mangueira golfinho

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
cérebro vagem arena placar cigarra teto barranco bebida novilho pomba
pitanga jabuti barbante argola torneira febre álbum polen capela útero
cajado remédio carteira caixote canil safári porco guidão garça sapato
óleo chaveiro jarro trevo pivô bronze broche fralda cobalto maré
clube sereia leito costela gordura agrião crânio cascavel tosse brasão
flauta granja fraque veludo boate rocha feixe manto revista verme
pato defunto lagosta tijolo tábua poema sala tomate tamborim cama
cisne caixão camarão cimento prego verso quarto cebola bumbo lençol
ganso velório marisco concreto martelo estrofe cozinha alho pandeiro cobertor
hélice mostarda tulipa lentilha pedágio brejo camurça charuto amido farinha
muralha cano arquivo tanque gengibre ímã esguicho lontra pedra vitral
perfume globo capim seta velcro caixa atlas rosto escuna corda
adubo figueira lima pinhão filme saliva rúcula salão ervilha pamonha
tubarão barriga órgão franja cachecol cinto sílaba concha disquete notícia
brasa ribeirão catraca roleta rojão apito figo fábrica feltro cravo
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4. LISTAS DE TRÍADES COM RELAÇÕES FONÉTICAS

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
escama verruga varanda piteira prato bengala gibi água mochila tambor
presídio cereja pêra rebanho recibo molho platina baile faca nuvem
umbigo ouro bule tenda cera tétano alarme coentro resina escola
damasco armário incenso pardal desfile centeio pimentão prisão xarope girafa
cachaça tubo âncora boneca larva poltrona rochedo estopa balão máquina
micróbio algema boletim ameixa capuz mapa verniz sinuca sofá cenoura
canteiro flanela matriz pêlo animal garoa bandeira hera ilha marfim
barbeiro cartela cicatriz selo pedal leoa chaleira fera pilha jasmim
roupeiro panela chafariz gelo varal proa caveira cratera milha folhetim
lente jumento tucano cometa frevo urânio amora açougue cegonha óculos
pássaro pastilha rodo sabão telhado copa sandália bíblia bambu bolha
botão lágrima cofre poço ampola feno toldo parreira quiabo charrete
galope gaivota estrada música papaia banha bastão anis pente moinho
papel cinzeiro lupa enxame jogo testa urso gancho tigela recado
seringa ônibus colcha bota pálpebra cupom luneta motel musgo pimenta

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
veleiro enxoval fêmur arara mambo frango cetim fumo calçado time
tímpano pistão ditado fusível talher palheta porão cédula piolho reboque
prisma túnica café canela cartola canhão suco gargalo cortiça cuco
troféu cipó tiara saúva butique álcool vaso nave malha relva
urubu remo raposa convento espiga quadrilha míssil flecha soco gilete
laranja balé fogão pepino piada cacho cintura caju esfera aquário
cassino sarjeta terraço coração fenda aliança gaiola gorro avião morango
pino chupeta bagaço loção agenda balança vitrola morro violão losango
menino maleta abraço cação lenda trança marola forro leão calango
goteira camelo serrote armazém bisturi picolé formiga talo bolor risoto
éter gatilho pinta bandeja portão vento tesouro plástico chifre hífen
pizza esteira chuchu chumbo lesma esmola loja sucuri estufa usina
cabine pestana tênis vaca mocotó chuveiro guincho estádio quibe planilha
sítio várzea miolo bermuda carretel vereda pantera fivela barroca esterco
catedral cocada farol ficha mastro tatu talco trovão forca pensão
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ANEXO VI

QUESTIONÁRIO APLICADO NA ÚLTIMA SESSÃO EXPERIMENTAL

SUJEITO:

DATA:

1- Você notou se havia algum padrão nas listas?

2- De que tipo?

3- Elas se destacavam nas listas?

4- Quantas palavras havia?

5- Quais as posições das palavras nas listas? Começo, Meio ou no Final

6- Elas variavam de posição ou estavam sempre nas mesmas posições?

7- Você ficava esperando a sua ocorrência?

8- Você acha que elas te ajudaram o processo de recordação?

9- Elas ajudaram a recordar de outras palavras da lista?

10- Qual a freqüência das listas com relações em relação às listas sem

nenhuma relação?
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