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RESUMO
Além dos aspectos emocionais, o comportamento humano pode ser afetado por outros fatores, tal
como a localização espacial dos estímulos, que favorecem a ocorrência de respostas motoras mais
rápidas para o mesmo lado de sua apresentação em uma tarefa clássica de compatibilidade
estímulo-resposta. O presente artigo consiste em uma revisão narrativa de estudos que utilizaram a
Tarefa de Compatibilidade Espacial Afetiva (TCEA) para avaliar a influência da valência afetiva
do estímulo sobre os padrões de compatibilidade espacial. De modo geral, os estudos analisados
indicam que figuras, imagens e palavras com valência emocional são capazes de influenciar o
comportamento do voluntário. Portanto, a TCEA é uma ferramenta com potencial aplicação ao
estudo da interação entre emoção e cognição na avaliação neuropsicológica.
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Besides emotional aspects, human behavior can be affected by other factors, such as the spatial
location of stimuli, which tend to facilitate the occurrence of faster motor responses to stimulus at
the same side in a classic stimulus-response compatibility task. This article consists of a narrative
review of studies that used the Affective Spatial Compatibility Task (TCEA) to assess the influence
of the stimulus' affective valence on spatial compatibility patterns. In general, studies analyzed
indicate that figures, images and words with emotional valence are capable of influencing the
subject's behavior. Thus, we conclude that TCEA is a tool with potential application to the study of
the interaction between emotion and cognition in the neuropsychological evaluation.
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RESUMEN
Además de los aspectos emocionales, el comportamiento humano puede verse afectado por otros
factores, como la ubicación espacial de los estímulos, que favorecen la aparición de respuestas
motoras más rápidas al estímulo en el mismo lado en una tarea de compatibilidad estímulorespuesta. Este artículo consiste en una revisión narrativa de estudios que utilizaron la Tarea
compatibilidad espacial afectiva (TCEA) para evaluar la influencia de la valencia afectiva del
estímulo en los patrones de compatibilidad espacial. En general, los estudios analizados indican
que las figuras, imágenes y palabras con valencia emocional son capaces de influir en el
comportamiento del sujeto. TCEA es una herramienta con potencial aplicación para el estudio de
la interacción entre emoción y cognición en la evaluación neuropsicológica.

PALABRAS CLAVE :
Tarea de Compatibilidad Espacial Afectiva; Emoción; Comportamiento; Tiempo de respuesta
manual.

O ser humano está constantemente sob as influências do meio em que está inserido, principalmente
se essas partem de estímulos com alguma valência afetiva, sejam positivas ou negativas (Phaf, Mohr,
Rotteveel, & Wicherts, 2014). Algumas teorias postulam que a emoção resulta de uma interação entre
aspectos fisiológicos, comportamentais e as tendências motivacionais básicas de aproximação e afastamento.
Estas últimas estão associadas a circuitos neurais que orientam o organismo na direção de estímulos positivos
e o afastam de estímulos negativos (Centerbar & Clore, 2006; Frijda, 1986; Krieglmeyer & Deutsch, 2010,
2013). Segundo Duckworth, Bargh, Garcia e Chaiken (2002), as respostas aos estímulos afetivos podem ser
imediatas, não intencionais e implícitas, consumindo poucos recursos e diferindo de processos conscientes,
podendo ser ativadas mesmo sem a atenção consciente do indivíduo.
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Além dos aspectos emocionais, outras características do estímulo também possuem forte influência
sobre o comportamento do voluntário, como a localização espacial. Por exemplo, o aparecimento de um
estímulo sensorial no hemicampo visual direito facilita respostas motoras para o mesmo lado, da mesma
forma que estímulos no hemicampo visual esquerdo facilitam respostas para o lado esquerdo (Umiltà &
Nicoletti, 1990). Assim, observa-se que a localização espacial do estímulo não pode ser ignorada, mesmo
sendo uma informação irrelevante para a seleção da resposta (Fraga-Filho et al., 2018). Contudo, tal padrão
pode ser modificado e até mesmo invertido, se a tarefa utilizar estímulos com valência afetiva antagônica. Por
exemplo, respostas ipsilaterais para um estímulo com valência positiva apresentam latências motoras
menores, entretanto, para estímulos com valência negativa, latências motoras menores são observadas em
respostas contralaterais a posição do estímulo (Conde et al., 2011; Nascimento et al., 2020; Yamaguchi, Chen,
Mishler, & Proctor, 2018).
Uma forma de avaliar como esses fatores influenciam as decisões do voluntário é através da
utilização de ferramentas que se baseiam na medida da latência da resposta, instrumentos que são
fundamentais para a compreensão dos mecanismos envolvidos com o processamento sensorial e a
programação da resposta motora. Nesta revisão narrativa, iremos analisar a Tarefa de Compatibilidade
Espacial Afetiva (TCEA), um protocolo experimental recente proposto com o objetivo de estudar a influência
da valência afetiva do estímulo nos padrões de compatibilidade espacial entre o estímulo e a resposta (Conde
et al., 2011; Nascimento et al., 2020; Yamaguchi et al., 2018). O presente estudo foi realizado com base no
levantamento bibliográfico de artigos revisados por pares que abordassem o tema proposto, ou seja, que
utilizaram a TCEA, nas bases de dados pertinentes, SciELO, LILACS, Medline e Google Scholar. Tendo em
vista ser um protocolo experimental recente, os artigos foram selecionados a partir de 2011 e os descritores
em inglês utilizados foram Affective Spatial Compatibility Task e AffSCT.
A TCEA tem ampliado a compreensão sobre como o comportamento motor do indivíduo pode ser
influenciado pelas diversas características do estímulo, tanto físicas (posição no espaço) quanto emocionais
(valência positiva ou negativa), e possibilita o conhecimento de como os mecanismos neurais responsáveis
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atuam, verificando se existe uma competição ou somação entre os mesmos, tendo em vista que este protocolo
investiga dois fenômenos, a compatibilidade espacial entre a localização do estímulo e a tecla de resposta bem
como a influência da valência emocional durante o processo de seleção da resposta. Noutra perspectiva, a
TCEA mostra a direção para o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem no diagnóstico e tratamento de
patologias que afetam os sistemas neurais e comportamentais, como o TDAH e o Transtorno do Espectro
Autista. Em geral, os indivíduos com estes transtornos tendem a apresentar reatividade emocional excessiva e
déficit do controle inibitório, o que acaba por afetar a execução da resposta adequada na TCEA (Cavallet et
al., 2016).
Portanto, através da TCEA é possível investigar como os mecanismos conscientes e não-conscientes
das emoções, que estão relacionados ao processo de tomada de decisão e tendências comportamentais de
aproximação e afastamento, influenciam as respostas motoras em uma Tarefa de Compatibilidade Espacial. O
presente trabalho faz uma revisão narrativa do desenvolvimento teórico e metodológico da TCEA e dos
estudos que utilizaram a tarefa, apontando seu potencial de aplicação em diferentes áreas.
O fenômeno de compatibilidade estímulo-resposta
O termo Compatibilidade Estímulo-Resposta (CER) foi proposto incialmente por Fitts e Seeger (1953)
e refere-se à influência que determinadas propriedades do estímulo possuem sobre a resposta motora
(facilitando-a ou inibindo-a). Ou seja, as características intrínsecas ou extrínsecas do estímulo podem
modular/influenciar o indivíduo a executar algumas respostas em vez de outras. Por exemplo, o aparecimento
de um estímulo sensorial no hemicampo visual direito ou esquerdo induz respostas motoras para o mesmo
lado de apresentação do estímulo. Desta forma, postulou-se duas condições: a primeira foi denominada de
condição compatível, sendo aquela em que o estímulo e tecla de resposta possuem compatibilidade espacial,
levando a repostas de reação com latências menores e baixas taxas de erro. Por exemplo, quando o estímulo
aparece no hemicampo visual direito e a tecla de resposta está localizada no lado direito. A segunda é a
condição incompatível, onde o estímulo e a tecla de resposta são espacialmente incompatíveis (estímulo no
hemicampo visual direito e a tecla de resposta no lado esquerdo), produzindo assim respostas motoras com
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latências maiores (em torno de 50 ms acima do tempo de resposta na condição compatível) e altas taxas de
erro (Azaad et al., 2019; Lameira et al., 2015).
Os protocolos experimentais que utilizam a CER investigam a relação entre o estímulo e a resposta
através de três fatores principais: (I) o tipo e localização dos estímulos; (II) o tipo e localização das respostas;
e (III) a instrução relevante à execução do teste (Gawryszewski et al. 2006). Embora a literatura descreva
diferentes protocolos experimentais que fazem uso da CER (Anzola, Bertolini, Buchtel, & Rizzolatti, 1977;
Conde et al., 2011, 2014a, 2014b; De Jong, Liang, & Lauber 1994), basicamente esses protocolos podem ser
caracterizados em três testes básicos, a depender da característica relevante para a seleção da resposta. Se a
informação relevante para a seleção da resposta for a localização espacial, o teste é denominado de
Compatibilidade Espacial (Anzola et al., 1997). Entretanto, se a informação relevante é a forma ou a cor, temse o teste de Simon (Nascimento et al., 2018; Simon, 1967) e se o estímulo possui uma característica espacial
(setas, por exemplo), denomina-se Teste de Stroop Espacial (Tafuro et al., 2019).
Na tarefa de Compatibilidade Espacial, a característica (dimensão) relevante do estímulo sensorial
para a seleção da resposta correta é a sua posição espacial. Esta tarefa é dividida basicamente em duas
condições, na primeira, o voluntário é instruído a pressionar a tecla direita quando o estímulo aparecer no
hemicampo visual direito e pressionar a tecla esquerda quando o mesmo aparecer no hemicampo visual
esquerdo. Na segunda, a instrução é invertida, ou seja, deve-se pressionar a tecla direita quando o estímulo
aparecer do lado esquerdo e a tecla esquerda quando o mesmo aparecer do lado direito. Nas duas condições a
localização espacial é a característica relevante, resultando em uma resposta intencional. Ao analisar os
tempos de reação manual (TRM), é possível observar que na condição compatível os voluntários apresentam
latências menores e menor número de erros do que na condição incompatível. Assim, executar respostas onde
a tecla de resposta e o estímulo possuem correspondência espacial é mais rápido e preciso do que executar
uma resposta em que não existe correspondência espacial entre estímulo e a tecla de resposta (Azaad et al.,
2019; Ambrosecchia et al., 2015; Lameira et al., 2015; Proctor & Vu, 2006.)
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A tarefa de Simon foi proposta inicialmente por Simon e Wolf (1963), porém o que hoje é conhecido
como efeito Simon foi descrito apenas em 1967 por Simon e Rudell. Basicamente, a tarefa de Simon consiste
em instruir o voluntário a executar uma resposta de acordo com uma característica não espacial do estímulo
(cor ou forma). Por exemplo, o voluntário deve pressionar a tecla direita quando visualizar a figura de um
círculo e pressionar a tecla esquerda quando visualizar a figura de um quadrado. Ambos os estímulos podem
aparecer no hemicampo visual direito ou esquerdo da tela, um por vez, de forma aleatória. Através da análise
dos TRM, observa-se que o voluntário é mais rápido para responder quando o estímulo e a resposta correta
possuem a mesma localização espacial (condição correspondente) do que quando são espacialmente
divergentes (condição não correspondente). A diferença dos tempos de reação entre a condição
correspondente e não correspondente é compreendida como Efeito Simon.
A tarefa Stroop espacial é semelhante a tarefa de Simon, porém, a resposta correta é baseada em uma
característica do estímulo que apresenta uma informação espacial. Por exemplo, na tarefa de Stroop espacial,
o voluntário é instruído a pressionar a tecla direita quando visualizar uma seta apontando para a direita e
pressionar a tecla esquerda quando visualizar uma seta apontando para a esquerda, podendo os estímulos
aparecerem no hemicampo visual direito ou esquerdo (Fraga-Filho et al., 2018). Portanto, quando o estímulo
(seta apontando para a direita) aparece no hemicampo direito (condição congruente), o TRM é mais rápido e
com menor taxa de erro do que quando o mesmo estímulo surgir no hemicampo esquerdo. A diferença nos
tempos de reação entre as condições congruentes e incongruentes é denominada de Efeito Stroop espacial
(Fraga-Filho et al., 2018).
Influência da emoção sobre a cognição e o comportamento motor
O estudo das bases psicobiológicas dos processos decisórios tem propiciado indicadores importantes
para a compreensão da influência do afeto e da emoção sobre a cognição e comportamento motor. As
emoções podem influenciar vários aspectos da cognição e do comportamento, ampliando ou diminuindo
habilidades sensoriomotoras (Inzlicht, Bartholow, & Hirsh, 2015). Por outro lado, o processamento das
emoções também é suscetível a influências cognitivas, principalmente partindo de estratégias de regulação
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emocional (Beatty & Janelle, 2019; Dolcos, Iordan, & Dolcos, 2011). Tais efeitos modulatórios podem
acontecer por meio de efeitos de longa duração ou até mesmo por influências transitórias, que se
estabelecem em diferentes funções cognitivas (Dolcos et al., 2011; Tyng et al., 2017). Realmente, a
percepção de estímulos sensoriais se mostra alterada mediante estímulos com informações de caráter
emocional (Dolcos et al., 2011).
Evidências indicam que a experiência emocional, a cognição e os sistemas motores interagem por
meio de circuitos neurais integrados (Blakemore & Viulleumier, 2017; LeDoux, 2003). Estímulos emocionais
são importantes fontes de informação ao organismo e, por isso, são processados de forma rápida e precisa,
sendo capazes de influenciar respostas fisiológicas, comportamentais, processos perceptuais e cognitivos.
Adicionalmente, Tamietto e Gelder (2010) demonstraram a presença de um circuito envolvendo o
colículo superior, o pulvinar e a amígdala, que seria responsável pela integração implícita e automática
(ultrarrápida) de informações emocionais nos programas motores, corroborando com as hipóteses da
influência emocional sobre o comportamento motor (Beckers, De Houwer, & Eelen, 2002; Chen & Bargh,
1999; Eder & Rothermuund, 2008; Méndez-Bértolo et al., 2016). Tais achados demonstram que o
comportamento e a tomada de decisão são amplamente influenciados tanto por aspectos conscientes quanto
por processos implícitos. Estudos de registro intracerebral, realizados em primatas, mostram que os padrões
de disparo celular no córtex pré-motor variam em função da escolha da resposta em um processo de tomada
de decisão. Quando os animais são confrontados com o alcance de dois possíveis alvos, em um primeiro
momento, o sistema motor representa as duas opções e, em seguida, realiza a seleção entre elas (Cisek &
Kalaska, 2005).
Visões mais recentes demonstram como os sistemas cognitivos e emocionais atuam colaborativamente
(Inzlicht et al., 2015), principalmente por meio de conexões orbitais entre o córtex pré-frontal e estruturas
límbicas. Contudo, outras evidências sugerem que circuitos emocionais competem por recursos de
processamento com redes responsáveis pela cognição (Dolcos et al., 2011; Pessoa, 2015). Mais
especificamente, tarefas ou estímulos que induzem emoções têm se mostrado capazes de interferir em tarefas
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executivas subsequentes que exigem funções como atenção e memória (Andrewes & Jenkins, 2019; Pessoa,
Kastner & Ungerleider, 2002; Pereira et al., 2004, 2006, 2010; Pool et al., 2016;). Também têm sido
reportadas evidências da diminuição da excitação emocional em função da intensidade de demandas em
tarefas cognitivas (Pessoa, 2008).
Desenvolvimento teórico e metodológico da tarefa de compatibilidade espacial afetiva
Müsseler e colaboradores (2009) utilizaram um aparato experimental que simulou a perspectiva de um
motorista de táxi em duas condições: um pedestre entrando na avenida (pela esquerda ou pela direita) de
forma descuidada ou então propositalmente para chamar um táxi. As respostas manuais deveriam ser
executadas por um sistema semelhante ao volante de um carro, que poderia ser girado no sentido horário ou
anti-horário. Na instrução dada aos participantes, as respostas deveriam ser executadas na direção da pessoa
que chamava pelo táxi (condição compatível, geralmente mais rápida) ou na direção oposta das pessoas que
entravam por descuido na avenida virtual (condição incompatível, geralmente mais lenta). Os resultados
obtidos mostraram um efeito contrário do que geralmente se encontra nos testes de Compatibilidade EstímuloResposta (CER), em que os tempos mais rápidos passaram a ser encontrados na condição incompatível. Na
discussão, os autores propuseram que o efeito reverso estaria baseado numa tendência de resposta controlada
pela valência afetiva e significado do estímulo.
Outros estudos que demonstraram que a compatibilidade espacial pode ser influenciada pela
valência afetiva do estímulo, tem sugerido que a valência do estímulo pode envolver processos
motivacionais básicos de evitação/aproximação (Chen & Barg, 1999; Markman & Brendl, 2016). Conde et
al. (2011) testaram se tal pressuposto se aplicaria a uma tarefa CER com estímulos e respostas lateralmente
dispostos, criando a TCEA. Na nova metodologia, os participantes foram solicitados a selecionar sua equipe
de futebol favorita e rival (menos afinidade) dentre quatro possíveis (Botafogo, Flamengo, Fluminense e
Vasco). Suas escolhas foram utilizadas para a seleção dos estímulos afetivos positivos (favorito) e negativos
(rival), os quais eram representados por figuras realísticas de jogadores com os respectivos uniformes dos
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times selecionados pelo participante e eram apresentados aleatoriamente no hemicampo visual direito ou
esquerdo (Figura 1).
A tarefa consistiu em dois blocos experimentais, contrabalanceados, com a seguinte instrução: no
primeiro bloco, os participantes foram solicitados a pressionar a tecla do mesmo lado onde a figura da equipe
favorita aparecia e pressionar a tecla do lado oposto da figura da equipe rival (teclas de resposta: “a” e “6”).
No outro bloco, a instrução consistiu em pressionar a tecla do mesmo lado para a equipe rival e a tecla do lado
oposto ao da equipe favorita (Figura 1).
Após análise dos TRM, os pesquisadores descobriram que, para equipe favorita, os voluntários
apresentaram menor latência quando a tecla de resposta estava localizada no mesmo lado em que o estímulo
aparecia, porém, o padrão reverso foi observado quando a resposta era para a equipe rival. Nesse caso, as
respostas foram mais rápidas quando a tecla de resposta estava localizada do lado oposto do estímulo
considerado negativo. De acordo com estudos anteriores sobre reações de aproximação e afastamento, os
autores consideraram que seus resultados devem ter sido modulados pelos mecanismos motivacionais básicos
de aproximação (equipe favorita) e afastamento (equipe rival), ocasionando uma reversão do efeito de
compatibilidade espacial para estímulos negativos, resultados esses replicados por Conde et al. (2014a),
Cavallet et al. (2016) e Yamaguchi et al. (2018).
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Fonte: Baseada em Conde et al. (2011).
Figura 1.
_____________________________________________________________________________________
Tarefa de Compatibilidade Espacial Afetiva. Na condição compatível (A), o participante deve pressionar a
tecla do mesmo lado para equipe favorita (camisa escura) e tecla do lado oposto para a equipe rival (camisa
vermelha). Na condição incompatível (B) a instrução é invertida.
Conde et al. (2014a) replicaram e expandiram seus resultados, mostrando que a reversão do efeito
CER depende da utilização de estímulos afetivos. No novo estudo, além de realizar a mesma tarefa citada
anteriormente (mudando apenas a cidade do estudo: São Paulo – SP), outros dois Experimentos com o mesmo
delineamento foram realizados: o primeiro utilizou equipes de futebol “falsas” e o segundo utilizou estímulos
não afetivos (barras amarelas e azuis) que não estivessem relacionados com o futebol. Após análise dos TRM,
foi observado que o padrão de resposta encontrado quando estímulos afetivos (equipes de futebol verdadeiras)
foram utilizados, não se repetiu para os estímulos não afetivos (equipes falsas e barras coloridas) que não
produziram nenhuma vantagem para quaisquer regras de mapeamento ou tipo de estímulo.
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Nesse contexto, com o intuito de estudar o controle inibitório e o processamento emocional em
adultos com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), Cavallet et al. (2016)
empregaram o mesmo delineamento experimental proposto por Conde et al. (2011, 2014a), juntamente com o
uso da fMRI (Ressonância Magnética Funcional). Nesse estudo foram utilizados 16 voluntários com TDAH e
18 voluntários sem TDAH como grupo controle. Os resultados mostraram um efeito de compatibilidade
espacial para o time de futebol favorito, mas o efeito reverso foi encontrado para a equipe rival no grupo com
TDAH, mas não no grupo controle, concluindo-se que o grupo com TDAH possui deficiência no controle
inibitório, levando a respostas semelhantes aos estudos anteriores, porém, mais acentuadas devido ao déficit
inibitório.
Desta forma, Conde et al. (2011, 2014a, b) destacaram a importância da TCEA como uma ferramenta
inovadora na neuropsicologia, pois permite a identificação de efeitos facilitatórios e inibitórios através de uma
metodologia simples que avalia comportamentos de abordagem e evitação em pessoas típicas ou atípicas,
como também compara os efeitos das emoções inatas e adquiridas, possibilitando a investigação de possíveis
correlações entre medidas comportamentais e atividade cerebral (Cavallet et al., 2016).
Crítica a Conde et al. (2011)
Contudo, Proctor (2013) indicou que o protocolo experimental proposto por Conde et al. (2011) foi
uma variante da tarefa de mapeamento misto, na qual os participantes devem realizar respostas espacialmente
compatíveis em alguns ensaios e respostas espacialmente incompatíveis em outros. Sendo estudado
inicialmente por Shaffer (1965), tal protocolo de mapeamento misto não demonstrou efeitos significativos de
CER, pois quando os mapeamentos compatíveis e incompatíveis são misturados, o mapeamento compatível
não mostra nenhum benefício sobre o mapeamento incompatível.
De acordo com Proctor (2013), a reversão da CER proposta por Conde et al. (2011) é resultado de um
arranjo das variáveis utilizadas na análise. Proctor (2013) propõe que a análise feita inicialmente com os
fatores

“Preferência”

(Favorito/Rival),

“Hemicampo”

(Direito/Esquerdo)

e

Tecla

de

Resposta

(Direita/Esquerda), que resultou apenas em uma interação tripla devido a inclusão dos dados dos diferentes
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blocos experimentais sem a sua respectiva divisão, deveria ser rearranjada e analisada com os seguintes
fatores: Regra de Mapeamento (Favorito

– Compatível/Rival – Incompatível vs. Favorito –

Incompatível/Rival – Compatível) e Preferência (Favorito/Rival).
Baseados nas considerações de Proctor (2013), Conde et al. (2014a) enfatizaram que o novo
protocolo experimental era diferente da tarefa de mapeamento misto, pois tinha como proposta estudar a
influência da valência afetiva no efeito de compatibilidade espacial, integrando três abordagens
metodológicas: (a) a tarefa de Compatibilidade Espacial (Gawryszewski et al., 2006; Proctor & Vu, 2006); (b)
o teste de Simon (Lu & Proctor, 1995); e (c) a tarefa de Simon Afetiva (Kozlik & Neumann, 2017; Zhang &
Proctor, 2008). Os pesquisadores testaram a hipótese de Proctor (2013) e também o modelo sugerido por
Conde et al. (2011), em um estudo que, além de realizar a mesma tarefa citada anteriormente, com estímulos
de futebol da cidade de São Paulo, outros dois experimentos foram feitos com delineamento semelhante,
retirando o componente afetivo associado aos estímulos. Mais especificamente, um desses experimentos
utilizou equipes de futebol “falsas” e o outro estudo utilizou formas geométricas ao invés das silhuetas de
jogadores de futebol. Como resultados, os pesquisadores observaram que a regra de Mapeamento proposta
por Proctor (2013) é realmente uma perspectiva válida, considerando que foram identificados tempos
significativamente mais rápidos para o mapeamento 1 (Favorito – Compatível, Rival – Incompatível) em
comparação ao mapeamento 2 (Favorito – Incompatível, Rival – Compatível). Adicionalmente, também
replicaram o padrão proposto por Conde et al. (2011). Contudo, tais efeitos não foram encontrados nos
experimentos com estímulos não afetivos (equipes falsas e barras coloridas).
Com base nesses achados, Conde et al. (2014b) propuseram que esta nova metodologia fosse
denominada Tarefa de Compatibilidade Espacial Afetiva (TCEA). Para os pesquisadores, a TCEA não se
restringe à investigação dos efeitos da valência afetiva na compatibilidade espacial com os fatores
“preferência”, “compatibilidade” e “regra de mapeamento”. Além disso, demonstraram uma perspectiva para
estudo deste fenômeno através da análise distribucional dos TRM, tal como proposto por Ridderinkhof
(2002). Também conhecido como procedimento de Vincentização (De Jong et al., 1994; Ratcliff, 1979), a
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referida análise consiste em ordenar os TRM de forma crescente para cada condição experimental e dividi-los
em percentis. Os percentis com TRM mais rápidos, geralmente indicam processos mais automatizados e os
mais lentos, comportamentos mais controlados (De Jong et al., 1994; Ratcliff, 1979; Ridderinkhof, 2002).
Após obter as médias em cada percentil, calcula-se as diferenças nas condições incompatíveis e compatíveis
(efeito CER), que podem ser representadas em um gráfico que mostra a relação entre a amplitude do efeito
CER e o TRM. Conde e colaboradores (2014b) demonstraram que o efeito CER tende a aumentar nas
respostas mais lentas para estímulos do time favorito, e a inverter nas respostas mais lentas para o time rival.

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2020).
Figura 2.
_____________________________________________________________________________________
Procedimento de Vincentização ou Análise Distribucional: a) TRM ordenados de forma crescente; b) cálculo
e agrupamento dos TRM por intervalo temporal (kpercentil) e média dos TRM de acordo com a condição e
intervalo temporal.
Yamaguchi et al. (2018) replicaram alguns dos resultados iniciais (Conde et al., 2011; Conde et al.,
2014a, 2014b) e ampliaram a compreensão sobre o fenômeno do afeto em tarefas de compatibilidade espacial,
demonstrando que tal influência afetiva não se estabelece quando se desconsidera a posição espacial do
estímulo como atributo relevante para seleção da resposta (tarefa de Simon). Mais especificamente, os
pesquisadores questionaram se a interação entre valência afetiva e compatibilidade espacial estímulo-resposta
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é realmente devida a reações de aproximação/afastamento ou se é apenas um efeito do conjunto de tarefas
(regra de mapeamento). Assim, adaptaram a TCEA, utilizando como estímulos afetivos, fotografias de flores
e aranhas. Os resultados foram semelhantes aos estudos anteriores, revelando um efeito CER padrão para
estímulos positivos e um efeito revertido para os estímulos negativos, corroborando alguns resultados
anteriores (Cavallet et al., 2016; Conde et al., 2011, 2014a).
No segundo experimento, Yamaguchi et al. (2018) realizaram uma tarefa de Simon para investigar se
a compreensão sobre os efeitos de aproximação e afastamento poderiam ser generalizados para outra tarefa de
CER. Segundo os autores, se o axioma estivesse correto, uma reação de evitação às aranhas poderia reduzir o
efeito Simon para o estímulo negativo (aranha). No entanto, não foram encontradas influências da valência
sobre o efeito Simon. Assim os resultados foram interpretados como sendo devido a uma ausência de reações
de aproximação/evitação quando um teclado é usado para executar as respostas. Nesta tarefa, a influência da
valência afetiva do estímulo só foi observada no experimento 3, quando as respostas foram realizadas com um
joystick, literalmente realizando movimentos de aproximação e afastamento. Como conclusões, enfatizaram
que respostas lateralizadas através de teclas de resposta estáticas não são influenciadas por mecanismos
motivacionais de aproximação e afastamento. Estudos adicionais reforçaram a tese de que a valência do
estímulo é capaz de influenciar o desempenho motor em tarefas de CER, mas que ocorrem principalmente
entre blocos de congruência e sem interferência de mecanismos motivacionais de aproximação e afastamento
(Yamaguchi et al., 2019).
Modelos neuropsicológicos da tarefa de compatibilidade espacial afetiva
Root, Wong e Kinsbourne (2006) investigaram o processamento emocional e a sua influência sobre a
resposta motora. Para essa finalidade, utilizaram figuras de faces expressando alegria ou raiva como estímulos
visuais e os participantes deveriam pressionar a tecla esquerda ou direita, dependendo da valência afetiva. Os
pesquisadores observaram que os TRM apresentaram menor latência quando os participantes respondiam com
a mão direita (tecla direita) para a face alegre e com a mão esquerda (tecla esquerda) para a face raivosa.
Mediante o fato e com base em outras evidências eletrofisiológicas sobre a especialização hemisférica
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(Davidson, 2003; Prete et al., 2015), foi proposta a existência de uma congruência hemisfério-resposta, onde
ocorre facilitação das respostas quando o hemisfério para o processamento da valência afetiva é o mesmo
recrutado para a seleção da resposta motora.
Conde et al. (2011, 2014a, 2014b) já haviam destacado a importância da TCEA na neuropsicologia,
considerando a introdução de um componente afetivo em uma tarefa de metodologia comumente utilizada
para avaliar a integração de funções cognitivas, perceptuais e motoras e por possuir bases neuropsicológicas
bem estabelecidas (Hommel, 2011; Root et al., 2006).
Nesse contexto, uma das primeiras articulações entre os dados comportamentais da TCEA com
medidas fisiológicas surgiu no trabalho de Cavallet et al. (2016), que teve o objetivo de estudar o controle
inibitório e o processamento emocional em adultos com TDAH através da TCEA. Cavallet et al. (2016)
empregaram um desenho semelhante ao proposto por Conde et al. (2011, 2014a), alterando apenas a janela
temporal entre os testes para sincronia com a Ressonância Magnética Funcional (fMRI). Nesse estudo, foram
avaliados 16 voluntários com TDAH e 18 voluntários sem TDAH (grupo controle). Os resultados apontaram
para um efeito de compatibilidade espacial para o time de futebol favorito e um efeito reverso para a equipe
rival no grupo com TDAH, mas não no grupo controle. O estudo demonstrou que o grupo com TDAH
apresentou efeitos mais acentuados, possivelmente em função do déficit no controle inibitório. Tais diferenças
foram discutidas considerando o aumento do intervalo entre a apresentação dos trials (Cavallet et al., 2016).
O estudo de Conde et al. (2018) investigou a perspectiva da congruência Hemisfério-Resposta, tal
como Root et al. (2006), porém, através da TCEA. Os pesquisadores também realizaram medidas do nível de
envolvimento afetivo dos participantes através da Escala de Fanatismo de Torcedores de Futebol (EFTF). Os
resultados demonstraram que o padrão habitual de congruência hemisfério-resposta só pôde ser identificado
no grupo com baixo nível de fanatismo, não sendo significativo no grupo de pessoas com níveis mais altos de
fanatismo. Os pesquisadores indicaram que tais diferenças entre os grupos possivelmente refletiram diferenças
funcionais quanto ao processamento cognitivo, emocional e comportamental entre torcedores fanáticos e não
fanáticos.
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Nascimento e colaboradores (2020), observando que os trabalhos anteriores utilizaram apenas figuras
com valências afetivas (jogadores de futebol, flores e aranhas), investigaram se o protocolo poderia ser
validado para o estudo de sistemas semânticos da leitura. Para isso, adaptaram a TCEA com estímulos
linguísticos (palavras), mas com valência emocional associada. Além disso, Nascimento e colaboradores
estudaram os dados com a perspectiva da interação entre correspondência e valência (Conde et al., 2011) e da
regra de mapeamento proposta por Proctor et al. (2013). Mais especificamente, a tarefa teve como estímulosalvo os nomes dos candidatos que disputavam as eleições presidenciais no Brasil. A escolha de estímulos
afetivos antagônicos foi facilitada porque havia, na época, uma intensa polarização política que dividiu os
eleitores no país entre candidatos de direita/liberais e de esquerda no espectro político (Konopacki & Ferreira,
2018; Vicente, 2018).
Nascimento et al. (2020) optaram por executar inicialmente duas análises de variância (ANOVA)
utilizando as médias dos tempos de respostas corretos. Na primeira análise, preferência e compatibilidade
foram utilizados como fatores, seguindo o arranjo utilizado por Conde et al. (2011). Na segunda análise, um
novo arranjo baseado no modelo do Proctor (2013), usando regra de mapeamento e compatibilidade foram
usados como fatores principais. Seguindo o arranjo utilizado por Conde et al. (2011), Nascimento et al. (2020)
mostraram que, para o candidato favorito, responder pressionando a tecla ipsilateral no lado do estímulo
(compatível com resposta) é mais rápido do que com a tecla contralateral (resposta incompatível). Por outro
lado, para o candidato rival, não há diferença entre respostas compatíveis e incompatíveis. Esses achados são
consistentes com os resultados descritos em estudos anteriores, nos quais foi observada uma interação entre os
fatores de preferência e de compatibilidade (Cavallet et al., 2016; Conde et al., 2011, 2014a, 2014b;
Yamaguchi et al., 2018).
Baseado no modelo de Proctor (2013), a análise mostrou que as respostas foram mais rápidas no
Mapeamento 1 (compatível com favoritos/incompatível com rival) em comparação com o Mapeamento 2
(incompatível com favorito/compatível com rival). Para o Mapeamento 1, as respostas ipsilaterais ao
candidato favorito são mais rápidas que a resposta contralateral ao candidato rival. Por outro lado, para o
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Mapeamento 2, não há diferença entre a resposta contralateral ao candidato favorito e a resposta ipsilateral ao
candidato rival, divergindo dos trabalhos anteriores.
A análise temporal revelou que os efeitos facilitatórios e inibitórios dependem do tempo de resposta do
voluntário. À medida que os TRM aumentam, as respostas se tornam mais conscientes acarretando no
aumento do efeito de compatibilidade espacial para o estímulo positivo (favorito) e o efeito inverso para o
estímulo negativo (rival). Além disso, o efeito do mapeamento tende a crescer com o aumento da latência da
resposta, sugerindo que a facilitação para a resposta com tecla ipsilateral para o candidato favorito e
contralateral para o rival (regra de mapeamento 1) é potencializada com o passar do tempo, da mesma forma
que potencializa os efeitos inibitórios para o padrão de resposta na regra de mapeamento 2. Esses achados
demonstram assim o potencial dessa técnica para o estudo da integração de códigos afetivos nas vias
associativas de compreensão da escrita.
Além das análises de tempo de resposta, os efeitos do mapeamento sobre o processamento das
informações espaciais e das respostas motoras poderiam ser também explorados com a técnica de
rastreamento do mouse (mouse-tracking) (Kieslich et al., 2020). Este procedimento é utilizado para investigar
se uma ação em andamento é influenciada por um processo cognitivo concorrente, que pode modular a
trajetória do mouse entre as possíveis alternativas de resposta. Por exemplo, Stolier e Freeman (2016)
analisaram a relação entre categorias sociais que costumam estar associadas na formação dos estereótipos,
como Negro e Homem, que compartilham o estereótipo “agressivo”; ou Asiático e Mulher, que compartilham
o estereótipo “dócil”. Nas análises de percurso do mouse, foram encontradas deflexões do cursor direcionadas
às categorias estereotipadas, tais como, faces masculinas em direção à categorização de raiva; faces femininas
em direção à alegria; e faces de negros em direção à raiva. Comparativamente à técnica de rastreamento
ocular, que também permite acompanhar o deslocamento da atenção visual em uma tarefa experimental, a
técnica de rastreamento do mouse traz em seu benefício o baixo custo e a maior sensibilidade para
acompanhar o curso temporal da resposta do participante (Magnuson, 2005).
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Considerações finais
Em nosso cotidiano, muitas vezes nos deparamos com situações que exigem reações rápidas e
precisas, mas principalmente adequadas. Por exemplo, fugir de um cão raivoso, segurar um copo que está
caindo ou até mesmo desviar de um carro enquanto se atravessa uma avenida. O tempo necessário para
executar uma resposta dependerá da relevância das características e dos estímulos presentes no ambiente.
Dentre as mais variadas, podemos destacar a localização espacial e a carga afetiva do estímulo.
Nesse contexto, o presente trabalho buscou apresentar uma revisão de estudos que utilizaram uma
tarefa de compatibilidade espacial modificada, denominada de Tarefa de Compatibilidade Espacial Afetiva
(TCEA), para avaliar a influência da carga afetiva de estímulos visuais sobre a integração sensório-motora em
diferentes contextos. De modo geral, os resultados sugerem que não apenas figuras e/ou imagens são capazes
de influenciar o comportamento do voluntário, mas palavras também possuem carga emocional suficiente
para modular a resposta.
A análise da dinâmica temporal possibilitou identificar que os mecanismos ativadores e supressores
relacionados ao processamento e integração das características relevantes para as respostas (valência afetiva,
localização espacial do estímulo e da tecla de resposta) necessitam de tempo para serem eficazes,
principalmente os relacionados à supressão. Assim, conclui-se que a via automática, ativada pela captação
automática da atenção para o local do estímulo, atua primeiro em relação à via condicional, a qual
basicamente leva em consideração apenas a localização espacial. Já a via condicional atua em uma espécie de
segundo plano (de forma mais lenta), confirmando através da relação emoção, local do estímulo e tecla de
resposta, se a atenção automática desviada ao objeto alvo acarretará na resposta correta. Nos TRM mais
rápidos, os mecanismos atuam sobre a mesma resposta, enquanto nas respostas mais lentas (condição
incompatível), o processo de supressão entra em ação, resultando no aumento da latência motora.
Portanto, faz-se necessário que futuros estudos sejam realizados com o mesmo protocolo experimental,
em combinação com a avaliação de medidas fisiológicas, como a condutância elétrica da pele, ou por medidas
de EEG, rastreamento do movimento ocular, para se compreender de forma mais aprofundada como se
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relacionam os mecanismos responsáveis pela orientação automática, localização espacial e processamento da
carga emocional.
Por ser de aplicação simples, rápida e de baixo custo, o protocolo TCEA é uma ferramenta com
potencial para ser utilizada em diversas áreas, mediante adaptações, tais como na clínica, auxiliando na
identificação de deficiências nos mecanismos supressores e de regulação emocional, por exemplo, no
Transtorno do Espectro Autista e TDAH ou no esporte, através do treinamento da capacidade atencional,
agilidade, eficácia motora e de reação a estímulos afetivos, como o barulho da torcida; bem como em
profissionais da saúde, com a avaliação do impacto na cognição advindo da extensa carga de trabalho em
clínicas, ambientes hospitalares e serviços móveis de urgência e emergência.
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