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            RESUMO 
 

O presente estudo buscou investigar o comportamento na elaboração de cenários 

familiares e não familiares para um tempo futuro, com elementos do pensamento episódico 

futuro (O que-quando-onde) e o seu desempenho no momento do resgate, averiguando as 

questões de familiaridade e da novidade e a capacidade de resgatar com maior ou menor 

clareza, maior ou menor número de detalhes. Participaram 36 voluntários, entre 13 pessoas do 

sexo masculino e 24 pessoas do sexo feminino, mas 16 participantes tiveram seus dados 

descartados por não terem alcançado a taxa mínima de 80% de aquisição de movimentos 

oculares. Ao final desta triagem sobre as taxas de aquisição, foram analisados os dados de 11 

pessoas do sexo feminino e 9 do sexo masculino.  A idade média dos voluntários masculinos 

foi de 19 anos para a população masculina e 21 anos para a população feminina.  

 Foi realizada 01 tarefa experimental e um treino prévio para familiarização dos 

participantes com os recursos do equipamento e a própria realização da tarefa. O treino 

continha pistas (palavras-chave) distintas do experimento propriamente dito. Primeiro, eles 

foram orientados a criarem cenários futuros dentro do período de sete dias, a partir do dia do 

experimento e esses cenários deveriam corresponder à construção de cenas, para as quais foi 

oferecida uma sequência de pistas: a primeira sequência de pistas foram 6 (seis) palavras 

representando locais familiares (“sua casa”, praia, universidade, casa de amigo, restaurante e 

trabalho) e a segunda sequência de pistas foi de palavras representando locais não familiares 

(selva, Pólo Norte, China, ilha, Índia, deserto). Após cada palavra/local apresentado, os 

voluntários receberam a seguinte informação: Imagine para estes cenários: (1- o que você 

estará fazendo, 2-onde você estará, 3-em qual dia será este evento).  

Enquanto os sujeitos observavam a tela em branco, pelo tempo de 60 segundos, o eye 

tracker Tobii TX300 utilizado na pesquisa, fez a captura binocular dos movimentos oculares. 

Após à elaboração dos cenários (familiares e não familiares) os participantes responderam a 

três perguntas, para todos os cenários e, em três escalas tipo Likert de 5 níveis, escolhiam a 

impressão que tiveram de intensidade sobre clareza das cenas ou a impressão da quantidade 

de detalhes que conseguiram resgatar. A escala para intensidade foi estabelecida de “pouco a 

muito claro” para as duas questões relativas às duas perguntas sobre a clareza e 5 (cinco) 

círculos com as opções de “ poucos a muitos” para a questões relativas à quantidade. Os 

principais resultados encontrados foram que houve diferença no resgate de informações sobre 

a elaboração de episódios futuros na construção de cenários familiares e não familiares: no 

resgate de informações sobre os cenários familiares, a clareza e a quantidade de detalhes foi 

maior que na resgate de informações sobre os cenários não familiares. Contudo, o 

comportamento ocular durante a construção de cenários familiares e não familiares não 
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apresentou diferença, e a movimentação ocular seguiu um padrão semelhante durante a 

construção dos dois tipos de cenários, mas, os dados mostraram que os sujeitos tiveram mais 

tempo de fixação nos quadrantes superiores nas duas condições do que nos quadrantes 

inferiores. Outro resultado encontrado foi quanto ao registro de quantidades de fixações que 

tiveram um número mais elevado nos quadrantes 1 e 2 . Diferentemente da hipótese anterior, 

que não apresentou diferenças significativas entre o tempo de fixação durante a elaboração 

dos cenários familiares e não familiares. Já em quantidade de fixações, a hipótese de que 

haveria um número maior de fixações registradas durante a construção de cenários familiares 

do que durante a elaboração de cenários não familiares foi confirmada. 

 

Palavras-Chave: Pensamento Episódico Futuro; Tempo Subjetivo; movimentos oculares; 
rastreamento ocular; construção de cenas, FMTT (viagem mental através do tempo futuro )  
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EYE TRACKING DURING EPISODIC FUTURE THINKING AND ITS 

PERFORMANCE IN SUBJECTIVE AND QUANTITATIVE RESULTS 

 

                                                        ABSTRACT 

 

The present study sought to investigate behavior in the elaboration of familiar and 

unfamiliar scenarios for a future time, with elements of future episodic thinking (what-where-

when) and the performance at the recall, in order to assess if familiarity issues and novelty are 

related to the ability to achieve more or less vivacity  and more or less details. Thirty-six 

volunteers participated, among 13 males and 24 females, but 16 participants had their data 

discarded because they had not reached 80 % of gazing rate acquisition. The data of 11 female 

and 9 male subjects were analyzed. The mean age of the male volunteers was 19 years old for 

the male population and 21years old for the female population. One experimental task and one 

previous training were performed to familiarize the participants with the equipment resources 

with the task procedures. The training contained distinct clues (keywords) from the 

experiment itself. The sequence order of the clues was the same for all participants, since the 

purpose of the statistical data analysis would be inter-subject. First, they were asked to create 

scenarios within a week from the day of the experiment and these scenarios should answer the 

following questions: the first sequence of clues were 6 (six) words representing family sites 

and the second sequence was of words representing unfamiliar / new places .After each word / 

place presented, volunteers received the following information: Imagine in these scenarios: 

(1- what you will be doing, 2-where you will be, 3-what day this event will be). While the 

volunteers watched a blank screen for 60 seconds, an eye tracker Tobii TX300 made the 

binocular capture of eye movements. After the elaboration of each scenario (familiar and 

unfamiliar / new) participants answered three questions, the same questions for all scenarios 

and, on a five-level scale of the Likert type, chose the impression they had of the intensity of 

vivacity of  scenes or the impression of the amount of detail that they were able to recall. The 

main results were: there was a difference in the performance of the recalled information about  

future episodes in the construction of familiar and unfamiliar scenarios: in the familiar 

scenarios, the vivacity and quantity of details was greater than in unfamiliar or new scenarios. 

However, the ocular behavior during the construction of familiar and new scenarios did not 

present differences, or presented small differences as the ocular movement followed a similar 

pattern during the construction of the two types of scenarios, but data showed that there were 

more fixations within the two upper quadrants (1 and 2 ) than the lower ones ( 3 and 4 ). 
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Another  result obtained was the recording of amounts of fixations that had a greater number 

in quadrants 1 and 2. And, differently from the previous result, which had shown no 

difference between familiar and non-familiar fixations duration during the scenes 

constructions. Regarding to the fixation count number,  the hypothesis that there would be 

registered a higher number of fixations during the construction of familiar scenarios than 

during the non-familiar scenarios, was confirmed. 

Keywords: Episodic Future Thinking; Subjective Time; eye tracking; scene construction, eye 
movement, FMTT (future mental time travel).  
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APRESENTAÇÃO 

 

O cérebro é o instrumento mais sofisticado do nosso corpo que, além de orquestrar 

rítmica e ordenadamente as diversas funções essenciais à vida e ao desenvolvimento do ser, 

também é capaz de refletir sobre as complexidades do mundo ao seu redor e sobre ele mesmo. 

E a memória é o sistema cognitivo que possui a propriedade de adquirir, armazenar e 

recuperar (evocar) informações no nosso cérebro. A capacidade que os seres humanos têm de 

representarem mentalmente situações vividas, além do fato de poderem ter a noção da sua 

própria existência através do tempo têm como base a memória episódica e a capacidade de 

viajar no tempo.  

Estudos recentes iniciaram a investigação em busca de novos caminhos para avaliar 

quais as bases neurais que envolvem a elaboração de pensamentos futuros e as suas funções 

adaptativas sobre essa viagem no tempo, com o objetivo de identificar o papel da memória em 

planejamentos para o futuro, a projeção do eu para novas situações e tomada de decisão, e a 

capacidade de percepção da continuidade de existência. A este processo de projeção do eu 

para o futuro, denomina-se pensamento episódico futuro, que poderá conter elementos 

familiares e relevantes ou não. Considerando que os olhos têm um papel importante no 

comportamento humano, pretendeu-se com este estudo realizar uma análise voltada para o 

comportamento de pessoas em relação a projeções do eu para o futuro paralelamente com a 

avaliação dos movimentos oculares por meio do rastreamento ocular durante a construção de 

cenários em um tempo futuro. 

Esta dissertação foi formada por quatro capítulos teóricos iniciais. O primeiro 

apresenta os aspectos essenciais à elaboração do pensamento episódico futuro, um breve 

histórico, o conceito de tempo subjetivo e os mecanismos neurais subjacentes ao pensamento 

episódico futuro. O segundo apresenta a “memória prospectiva” e todos os aspectos inerentes 

ao processo da mesma com alguns pontos de distinção entre a memória prospectiva e o 

pensamento episódico futuro. O terceiro capítulo apresenta a teoria da construção de cena e os 

elementos espaciais e as bases neurais subjacentes ao processo de construção de 

cenas/cenários, bem como os quesitos da temporalidade, da familiaridade, das emoções e 

plausibilidade o que incide qualitativa e quantitativamente sobre o desempenho no resgate de 

memórias de elaborações realizadas para o futuro. Por fim, o quarto capítulo traz o papel dos 

movimentos oculares, principalmente quando relacionados à elaboração de pensamentos e 

resgate de memórias, juntamente com a descrição da técnica e tecnológica do rastreamento  

ocular, relatando conceitos fundamentais para a compreensão do seu funcionamento e 

aplicação.  
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Na sequência, serão apresentados os objetivos específicos e as hipóteses da pesquisa. 

O desenvolvimento será feito com descrição da tarefa experimental que compõe a 

metodologia. Em seguida, serão relatados os resultados encontrados e a discussão acerca das 

respostas comportamentais, da movimentação ocular e da associação dos dois com aporte 

teórico. Por fim serão apresentadas as considerações finais, as referências utilizadas e os 

anexos. 
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1 ) PENSAMENTO EPISÓDICO FUTURO 

  

Neste capítulo serão abordados os aspectos essenciais para o estudo do pensamento 

episódico futuro. Inicialmente, será definido o conceito de pensamento episódico futuro e a 

importância do estudo das projeções do eu para o futuro, os benefícios emocionais e suportes 

cognitivos resultantes dessas projeções. Um breve histórico e a terminologia da área em 

pesquisa serão delineados. Por fim, também serão apresentados os mecanismos cognitivos e 

neurais e as funções do pensamento episódico futuro relacionados à tomada de decisão, 

regulação emocional e planejamento. Por fim, haverá uma breve explanação acerca  de 

“tempo subjetivo” e “imaginação” e as principais interligações entre o tempo subjetivo e 

a  viagem mental através do tempo (FMTT). 

 

 1.1  Projetando o eu para o passado e para o futuro 

Uma das características mais fascinantes da mente humana  é a capacidade de dirigir a 

atenção para diferentes direções e cenários hipotéticos no futuro ou “viajar” para episódios 

ocorridos no passado (Szpunar, 2010). As capacidades de simular passados alternativos, o 

pensamento contrafatual (Schacter et al 2012). A simulação de futuros hipotéticos podem ser 

usadas para regular estados emocionais e motivar comportamentos para o alcance de metas 

(Taylor & Schneider, 1989). A memória é o sistema cognitivo que possui a propriedade de 

adquirir, armazenar e recuperar (evocar) informações no nosso cérebro. Há duas categorias 

principais de tipos de memória: a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, que 

envolvem diferentes sistemas neurais (Kandel, Dudai, & Mayford, 2014). A memória de curto 

prazo é convertida seletivamente em memória de longo prazo, e, esta, pode ser dividida entre 

memória implícita e explícita. A memória implícita é a memória que retém as informações 

sobre procedimentos e habilidades, como por exemplo, jogar bola, andar de bicicleta. A 

memória explícita pode ser semântica, que envolve informações de conhecimentos gerais, 

comuns, como o nome das coisas e lugares. O processamento da memória explícita depende 

das interações entre o lobo temporal e medial e os córtices associativos. O conhecimento 

semântico é armazenado em córtices associativos distintos e seu resgate depende do córtex 

pré-frontal (Kandel et al, 2014). 

Considerando que a memória episódica retrata acontecimentos visitados no tempo 

passado sobre as experiências de “o que”, “quando” e “onde” os eventos ocorreram, estudos 

sobre o processo de formulação de pensamentos vêm mostrando que a formação da memória 

episódica é um processo fundamental para a noção de auto identidade e, por sua vez, um 
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substrato essencial para a formação de pensamentos sobre o futuro. Segundo Tulving (2002), 

a memória episódica está unicamente presente no ser humano, pois depende de um tipo 

especial de consciência: a consciência autonoética, ou seja, a capacidade que os seres 

humanos têm de representarem mentalmente situações vividas, além do fato de poderem ter a 

noção da sua própria existência através do tempo. De acordo com Tulving (2002), não há 

viagem no tempo sem a existência da consciência autonoética que é  fundamental para a ação 

de relembrar. Distingue-se da consciência noética, que se experimenta quando se pensa 

objetivamente sobre algo que se conhece e existe no mundo (Tulving, 2002).  

O pensamento episódico futuro refere-se à capacidade de imaginar ou simular 

experiências que possam ocorrer no futuro pessoal  (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). Nos 

anos recentes, muitas pesquisas vêm sendo realizadas nas áreas da cognição, da 

neuropsicologia e da neuroimagem com o objetivo de identificar as redes neurais subjacentes 

à elaboração do pensamento episódico futuro, correlacionando a projeção do eu para o futuro 

com elementos similares aos da memória episódica (Okuda et al, 2003 ; Addis et al, 2007; 

Buckner et al, 2008; Klein, 2013; Spuznar et al, 2013). Muitas pesquisas  vêm sendo 

realizadas dentro desta área que busca também investigar os aspectos relacionados à viagem 

mental no tempo (cronoestesia), às principais ideias de self (eu), do tempo subjetivo e da 

consciência autonoética (Tulving, 2002). E estes estudos têm demonstrado que o pensamento 

episódico futuro representa uma alta importância para a  compreensão dos delineamentos e 

comportamentos relacionados à adaptação do indivíduo às novas situações e desafios da vida, 

incluindo desempenho pessoal, tomada de decisão, regulação emocional e memória 

prospectiva. Esta última será abordada em capítulo subsequente. 

Há mais de trinta anos, Tulving (1985) referenciou  o caso do paciente amnésico K.C.,  

que  apresentou um padrão peculiar de perda de memória após o traumatismo craniano sofrido 

em um acidente com motocicleta. Como muitos pacientes amnésicos, K.C. tinha mantido a 

sua flexibilidade cognitiva após o acidente, como a função de linguagem preservada, a 

inteligência e a atenção (Tulving, 2002). K.C. podia repetir informações apresentadas 

recentemente, ou seja, a sua memória de curto prazo havia sido mantida intacta. 

A memória semântica, que se refere a conhecimento geral do mundo, também havia 

sido pouco afetada. Porém, K.C. não conseguia acessar quaisquer das informações do seu 

passado pessoal Ele conseguia identificar elementos do seu passado, como pessoas e presentes 

que recebeu, mas, não conseguia associar esses elementos aos episódios em que eles estavam 

inseridos, ou seja, K.C. não tinha memória episódica (Szpunar, 2010). Tulving (1985) 

realizou também avaliações com K.C. com relação à sua habilidade e capacidade de pensar 

sobre o seu futuro pessoal Para as perguntas do tipo “o que você vai fazer amanhã”, por 
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exemplo, K.C. não conseguia responder. Da mesma forma que ele não conseguia se lembrar 

de um episódio sequer do seu passado, ele também não manteve mais a capacidade de 

imaginar episódios em sua vida futura (Klein, 2013). K.C. se referia à falta de imaginação 

para eventos futuros e resgate de episódios passados como se sua mente estivesse “em 

branco” ou “com o mesmo espaço livre” tanto para o passado, quanto para o futuro. Com base 

nessas observações preliminares, Tulving levantou a hipótese de que haveria uma estreita 

relação entre a memória episódica e o pensamento episódico futuro. 

Klein e seus colegas em 2002 foram os próximos a estudarem e encontrarem déficits 

no resgate de episódios passados e a incapacidade de se projetar para o futuro em outro 

paciente, com comprometimentos bastante semelhantes ao de K.C. O paciente D.B. também 

apresentou a mesmas incapacidades além da dissociação entre o tipo de memória e 

temporalidade (Klein 2013). Porém, o que se evidenciou nos casos dos dois pacientes 

amnésicos foi que em ambos, a memória semântica permaneceu intacta, permitindo que os 

dois pacientes se lembrassem de eventos não pessoais e imaginassem cenários futuros não 

pessoais.  

 

 1.2  A Terminologia acerca do Pensamento Episódico Futuro 

O termo usado para descrever o pensamento episódico no futuro dependerá, em 

primeiro lugar se ele será considerado separadamente ou em conjunto com o conceito de 

memória episódica (Tulving, 1972, 1983, 2002b). 

O pensamento episódico futuro é apenas uma das formas existentes de pensamento 

futuro ou prospecção futura (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). Ele pode ser observado e 

diferenciado em quatro formas básicas, que são:  (1) a simulação, que compreende uma 

representação mental do futuro, (2) a previsão, que é uma estimativa da probabilidade de um 

resultado no futuro, (3) a intenção, que consiste na definição de um objetivo, e (4) o 

planejamento, que se trata da organização de etapas para atingir um objetivo no futuro ( 

Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). O ponto principal para a distinção entre as formas de 

pensamento episódico futuro é o seu conteúdo, no caso de um evento autobiográfico, com a 

presença do sujeito que se projeta para o futuro em algum lugar com a participação de pessoas 

ou não, o que se caracterizará como um pensamento episódico futuro, ou em um contexto 

semântico que pode conter elementos de uma previsão ou intenção, sem necessariamente 

haver a participação do sujeito elaborador daquele pensamento. 

         Para os estudos de pensamento episódico futuro é usado comumente o 

termo  simulação episódica (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). Segundo Atance & O'Neill, 

(2001), a capacidade de imaginar episódios futuros pessoais é variável. Há outras 

terminologias utilizadas: prospecção (Buckner & Carroll, 2007), simulação (Schacter & 
19 



Addis, 2007) e  projeção (Okuda et al, 2003). Ao considerar os elementos presentes na 

memória episódica que têm os eventos particulares de um passado pessoal resgatados por 

meio da memória declarativa (Tulving, 1972, 1983, 2002b), o termo pensamento episódico 

futuro, considerando os mesmos aspectos, voltados para o futuro, trazem clareza e 

alinhamento bastante próximos ao primeiro conceito, o de memória episódica, sendo que em 

um tempo diferente (Szpunar, 2010). 

 

1.3  Os mecanismos cognitivos e neurais 

 

Estudos e simulações acerca do pensamento episódico futuro indicam que os 

mecanismos cognitivos do pensamento episódico futuro contam, em maior parte, com a base 

do sistema de memória episódica. Sobre esta perspectiva, muitos estudos são elaborados e 

aplicados por meio da simulação episódica construtiva, partindo da recombinação de 

elementos de experiências passadas direcionadas para a elaboração de eventos  possíveis de 

ocorrer no  futuro (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). 

O primeiro estudo de neuroimagem de pensamento episódico futuro foi elaborado por 

(Okuda et al 2003). Os participantes foram submetidos PET (Tomografia por emissão de 

pósitrons) e solicitados a falarem sobre o passado próximo ou futuro (ou seja, os últimos ou o 

próximos dias) ou passado ou futuro distantes (ou seja, os últimos anos ou anos mais 

distantes). Foi relatada atividade na rede central semelhante durante condições de passado e 

futuro em várias regiões, como por exemplo,  a região pré-frontal, o lóbulo temporal medial, o 

centro do hipocampo e o giro parahipocampal bilateral A rede padrão, que inclui o 

hipocampo, o giro parahipocampal, retrosplenial e córtices parietais posteriores e o córtex 

pré-frontal medial  oferecem suporte para a  geração e a manutenção de uma cena complexa e 

coerente com alguma projeção ao futuro ou evento passado (Hassabis et al 2007a). 

 

1.4  O tempo subjetivo e a imaginação 

 

Embora não estejamos permanentemente conscientes do tempo subjetivo em que 

existimos, passamos por ele todas as vezes que lembramos algo que nos aconteceu no passado 

ou quando imaginamos algo que possa nos acontecer no futuro. À capacidade de estarmos 

conscientes do tempo subjetivo nomeamos "cronestesia", palavra derivada das palavras gregas 

Chronos (tempo) e Aisthesis (para sentir) (Tulving, 2002). 

Para falar em viagem através do tempo, precisamos primeiro definir qual é a natureza 

do tempo em que essa viagem ocorre. O tempo metafórico provavelmente não estará 
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diretamente ligado ao tempo do relógio, uma vez que essa viagem contém uma elaboração 

subjetiva de acordo com o observador que a produz, que poderá ou não estar congruente com 

a realidade física de tempo, pois é produto da mente humana (Tulving e Szpunar, no prelo). 

Portanto, ao nos referirmos à viagem mental do tempo, trazemos a denominação “tempo 

subjetivo” e as  impressões do “observador” de acordo com o seu senso de existência no 

mundo (Szpunar 2011). Tulving e Kim (2007) usaram os termos meio e mensagem para se 

referirem a estes dois aspectos do curso do tempo mental e apontaram que o meio 

(capacidade) faz a mensagem (tempo relacionado a atividades mentais) possível. Outra 

existente e sutil, mas necessária diferenciação a ser estabelecida, é a distinção entre 

"cronestesia" e “consciência autonoética”, sendo que a primeira enfatiza a consciência de que 

existe um tempo subjetivo na vida do eu em questão e a consciência autonoética enfatiza a 

consciência do próprio eu existir no tempo subjetivo. A distinção é sutil mas necessária 

porque será a estreita relação entre o eu e o tempo que irá determinar a perspectiva de tempo 

real versus tempo subjetivo, uma vez que a viagem no tempo e a sua temporalidade dependem 

proeminentemente do “olhar” do observador (Arnold, McDermott, & Szpunar, 2011). 

Embora saibamos que uma rede comum do córtex frontal, temporal e parietal estejam 

envolvidas em relembrar o passado e imaginar o futuro (Addis et al, 2007; Szpunar et al, 

2007), ainda não está claro se as áreas dessa rede exprimem os eventos de cronestesia ou de 

quando as pessoas estão simplesmente pensando. Ficam abertos novos caminhos para estudos 

sobre a ativação na rede neural durante a viagem mental ou apenas à capacidade inerente ao 

processamento da imaginação. Estudos na neuropsicologia demonstraram que pessoas com 

dano no córtex pré-frontal apresentam deficiência na capacidade de pensar sobre a 

continuidade da sua existência e o resgate de episódios do passado, e por conta desse déficit 

de resgate de episódios passados, também não conseguem se imaginar em situações futuras, 

ou seja, esses sujeitos também têm deficiência na capacidade de pensar sobre a continuidade 

da própria existência (Wheeler et al,1997).  

 

2 ) MEMÓRIA PROSPECTIVA 
 

 O capítulo a seguir tratará dos aspectos que envolvem a memória prospectiva que 

envolve os aspectos pessoais ou não pessoais de uma projeção para o futuro. Além de 

exemplificar a ocorrência da projeção (planejamento) e o resgate dessas informações 

planejadas. Outra característica a ser abordada sobre a memória prospectiva é também o 

mecanismo que envolve também o “esquecer”. As distinções entre “relembrar” e “imaginar” e 

as questões “temporais” e “não temporais” serão discutidas e, por fim, serão abordados os 
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aspectos do comportamento hipotético alternativo, ou seja, padrões comportamentais 

elaborados como alternativas ao que pode acontecer no futuro. 

 

2.1 Lembrando de lembrar e lembrando de esquecer 
 

A memória prospectiva é, de uma forma ampla, definida como “lembrar-se de se 

realizar alguma ação necessária em um momento específico no futuro (Klieger et al, 2008) 

conceitualizaram a memória prospectiva envolvendo três processos:(1) desenvolver um plano, 

(2) lembrar do plano, e (3) lembrar de algum ponto futuro para executar o plano. Por isto, 

caracteriza-se como  "mais do que apenas memória" por estar intimamente relacionada com 

planejamentos e comportamentos orientados para o futuro. O que diferencia a memória 

prospectiva do pensamento episódico futuro são os elementos presentes nas elaborações de 

ambas. Por exemplo, pode-se planejar colocar os remédios no balcão ao lado da geladeira 

para, ao final do dia, encontrar mais facilmente, ou pode-se planejar o passo-a-passo de 

quando, ao chegar em casa, o que se vai fazer em uma sequência mnemônica incluindo o 

passar pelo balcão antes de realizar qualquer outra atividade. Este exemplo distingue o puro e 

simples planejamento futuro com uma ação no presente de um pensamento episódico futuro 

que contém o sujeito em ação no futuro, resgatando memórias planejadas previamente 

(Konkel & Cohen, 2009). 

 Embora em muitos aspectos a memória prospectiva esteja relacionada a fatores da 

rotina com uma certa facilidade de ajustes entre o planejado e o não realizado, (Kvavilashvili, 

Messer e Ebdon 2001) relatam que as falhas em memória prospectiva representam de 50 a 

70% dos problemas cotidianos de memória  (Crovitz & Daniel, 1984; Terry, 1988). E são 

diversos os exemplos das consequências prejudiciais decorrentes de falhas na memória 

prospectiva, como por exemplo, o simples fato de esquecer-se de  tomar uma medicação 

controlada, ou mais grave ainda, o esquecimento de um cirurgião ao deixar um instrumento 

cirúrgico ou um piloto que esqueceu algum procedimento essencialmente necessário à 

segurança do vôo (Atance & O’Neill, 2001).    

  
2.2  Memórias do futuro e o valor adaptativo 
 

Considerando o fator da cognição presente na construção da memória prospectiva, 

é possível se avaliar a sua complexidade, pois ela é alicerçada em muitos subdomínios, 

incluindo a memória de trabalho, as funções executivas  e a percepção do tempo, só para citar 

alguns exemplos (Atance & O’Neill, 2001). 

As vantagens evolutivas da memória e a sua função adaptativa foram enfatizadas por 

(Klein, 2013), com relação a atividades como julgamentos futuros e tomada de decisão. Além 
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disso, (Nairne e Pandeirada 2008) consideraram a memória prospectiva como um sistema que 

se desenvolveu principalmente para aumentar a função adaptativa. Ingvar (1979) teorizou que 

a memória detém um papel fundamental no ato da construção de um  “comportamento 

hipotético alternativo que prepara o indivíduo para estar  pronto para o que pode acontecer”. 

A esse processo que ele denominou “simulação de comportamento”( Szpunar et al 2013). 

Porém, mesmo que a capacidade de simular versões alternativas para o futuro possa ser uma 

maneira de “se treinar para obter um melhor resultado”, o pensamento futuro poderá depender 

da capacidade de resgatar o conteúdo dessas simulações (Suddendorf e Corballis, 2007; 

Szpunar, 2010; Schacter et al, 2012). 

 

2.3 A diferença entre relembrar, imaginar e as questões temporais e atemporais 

A distinção entre relembrar e imaginar abordada por Addis et al (2009) mostra que a 

diferença entre “eventos passados” e “eventos futuros” podem ser confundidos entre 

“relembrar ” e “imaginar”. Enquanto eventos relembrados nos remetem ao passado, os 

eventos futuros normalmente são categorizados como “imaginação”. Porém, é preciso um 

aprofundamento maior ao se distinguir um tipo de evento do outro, principalmente porque, 

nesta distinção, se encontrará  mais um aspecto fundamental e inerente às viagens mentais no 

tempo, que são a temporalidade e a atemporalidade. Por exemplo, muitas observações vêm 

sendo feitas não só sobre as regiões padrão ativadas durante o pensamento episódico e o 

pensamento episódico futuro, como nos estudos mencionados anteriormente, mas também já 

existem pesquisas com simulações mentais que envolvem também a simulação por meio da 

tomada de perspectiva sobre a experiência de terceiros, sem um requerimento explícito de 

viagem pessoal mental no tempo. Por exemplo, de Vito et al(2012) reportaram que pacientes 

com a doença de Parkinson demostraram déficits quando foram solicitados a imaginarem 

eventos futuros, mas, tiveram um bom resultado ao serem solicitados que imaginassem 

cenários atemporais. Hassabis et al (2007) verificaram que adultos mais velhos têm mais 

dificuldade do que adultos mais jovens na imaginação de eventos futuros e mais ainda na 

questão da imaginação de cenários sem uma referência  temporal Essas questões demonstram 

o grau de importância em se intensificarem as pesquisas para uma clarificação maior sobre 

qual seria o aspecto que poderia distinguir pensamento episódico futuro de uma simples 

imaginação.  
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   3 ) CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 
 

Neste capítulo, serão tratados os aspectos relacionados à construção de cenas/cenários 

futuros e a sua relação com a atvidade hipocampal, no que se refere tanto aos aspectos da 

memória episódica, quanto à capacidade de elaborar cenas e as questões espaciais inerentes a 

esta cena. Outro ponto a ser abordado será a capacidade de resgate de cenas elaboradas para o 

futuro em cenários familiares ou não familiares, quanto ao desempenho clareza e quantidade 

de detalhes no resgate dependendo da familiaridade, emotividade, relevância e plausibilidade. 

  
 3.1  ) A função hipocampal na construção de cenários futuros  
  

Desde a década de 1950, o hipocampo, vem sendo uma das regiões mais estudadas do 

cérebro e um dos motivos que provocou esse interesse foi o caso do paciente HM, estudado 

por (Scoville e Milner, 1957). A associação do hipocampo à memória episódica ou 

autobiográfica, recentemente passou a incluir outros aspectos, e outras funções, como a 

elaboração de imagens fictícias e imaginação e cenas futuras (Mullally & Maguire, 2014). As 

duas linhas, o estudo da memória episódica e a imaginação de cenas futuras, seguiram 

avançando paralelamente nos anos subsequentes, mas a integração entre as duas áreas de 

estudo não chegou a se concretizar (Mullally & Maguire, 2014). Porém, no início dos anos 

2000, as pesquisas sobre o papel do hipocampo e a sua ampla atuação nas funções cognitivas, 

após estudos com pacientes com dano bilateral do hipocampo se ampliaram. Descobriu-se que 

eles não só tinham déficit de desempenho na memória autobiográfica e na navegação espacial, 

mas também tiveram prejuízo  na percepção de cenas e na imaginação de  cenas fictícias e 

futuras (Hassabis et al 2007). Foi evidenciada a deficiência na construção de cenas que saíram 

fragmentadas e sem coerência espacial  

Em 2009, este déficit de construção de cena foi posteriormente replicado em outros 

conjuntos de pacientes com danos no hipocampo provenientes de uma variedade de etiologias 

(Andelman et al, 2010; Kurczek et al, 2015). Curiosamente, os desempenhos dos pacientes 

não foram prejudicados ao perceberem ou imaginarem objetos únicos, mas apenas 

especificamente na construção de cenas. Estudos de ressonância magnética  funcional (IRMF) 

em voluntários saudáveis confirmaram o envolvimento do hipocampo não só para a memória 

autobiográfica (Maguire 2001) e navegação (Spires e Maguire 2006), mas também para 

imaginar cenários fictícios (Hassabis et al, 2007; Zeidman et al, 2014) e cenas e eventos 

futuros (Addis et al 2007).  

Para a maioria das pessoas, relembrar o passado, pensar sobre o futuro, como por 

exemplo,planejar como chegar a algum lugar, geralmente envolve imaginar cenas. A teoria da 

construção de cenários (SCT) estabelece, por exemplo, que a construção de cenas depende de 
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uma memória autobiográfica intacta. Caso contrário, a construção de cena seria prejudicada 

(Maguire et al,2015).  

 

3.2 ) Familiaridade e plausibilidade na construção de cenas  
 

A imaginação nos permite simular mentalmente cenários ricos em detalhes e nos 

permite a nos preparar para eventos que ainda não ocorreram e a  simulação episódica é uma 

das vertentes nessa área (Mullally & Maguire,2014; Schacter et al, 2012). Contudo,  nem 

todas as simulações futuras são mantidas na memória (Szpunar et al, 2013). Há alguns estudos 

que demonstraram quais são as simulações mais propensas a se tornarem "memórias do 

futuro" (Ingvar, 1985), como por exemplo, a familiaridade, que pode influenciar a 

memorabilidade  de resgates pós simulações. Quando a relevância é outro aspecto inerente ao 

futuro imaginado, o desempenho do resgate é significativamente maior (McLelland, Devitt, 

Schacter, & Addis, 2015). Quando feitos em um contexto familiar, por exemplo, um jantar ou 

uma festa, as possibilidades de uma lembrança mais vívida se ampliam. Já um evento que 

ocorra em um local desconhecido, por exemplo, uma viagem à Antártida, o resgate é bastante 

inferior em quantidade de detalhes e clareza (Klein et al, 2012). Klein e colegas 

argumentaram que, quando os participantes tiveram mais lembranças episódicas, o 

desempenho no resgate foi maior que quando foram planejados cenários desconhecidos, uma 

vez que os participantes se basearam principalmente em  representações semânticas. Não só o 

aspecto episódico, mas também a familiaridade presente na elaboração do evento também 

mostrou afetar a clareza do evento imaginado no futuro. D'Argembeau e Van der Linden 

(2012) tiveram grupos imaginando eventos futuros e avaliando as características 

fenomenológicas da simulação, incluindo a familiaridade, localização, pessoas e objetos que 

confirmaram essa correlação. 

McLelland, Devitt, Schacter, & Addis (2015) examinaram como as características 

fenomenológicas dos componentes que compõem a simulação de cenários  futuros, bem como 

a qualidade desta  simulação podem influenciar a sua  memorabilidade, a quantidade de 

detalhes também influenciam significativamente, mas resultados em estudos sugeriram  que  

a plausibilidade de evento também é importante.  Porém, uma distinção importante a ser feita 

é quanto à plausibilidade do evento ocorrer com pessoas em geral (ou seja, "plausibilidade 

geral") ou com referência à própria vida pessoal e circunstâncias pessoais, que é denominada 

de “plausibilidade pessoal”(Cole, Fotopoulou, Oddy e Moulin, 2014; Scoboria, Massoni, 

Kirsch, & Relyea, 2004). 

 Um outro fator preponderante à análise do desempenho no resgate da criação de 

cenários futuros é proximidade ou a distância da ocorrência do evento em relação ao 
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momento de elaboração (presente). Os resultados de experimentos têm demonstrado, por 

exemplo, que as representações mentais de um futuro próximo são mais vívidas  do que de um 

futuro distante (D'Argembeau & Van der Linden, 2012), mesmo que nem um nem outro 

tenham ocorrido. Uma possibilidade é que estas projeções se enriqueçam com amostragens de 

configurações recentemente experimentadas. Ou seja, a simulação em um cenário familiar 

como a casa atual, por exemplo, fique mais fácil reproduzir em um futuro mais próximo. Por 

outro lado, a projeção mental de um cenário novo em um trabalho futuro distante, por 

exemplo, podem suscitar uma gama de detalhes ou clareza maiores pelo fato do desejo da 

mudança e a não repetição do modelo atual ou anterior (D'Argembeau et.al 2003). 

    
 
4 ) MOVIMENTO DOS OLHOS  E RASTREAMENTO OCULAR 
 

Neste capítulo, serão abordados os aspectos envolvidos na movimentação ocular e a 

sua importância nos estudos da cognição, do comportamento e, no caso da pesquisa 

apresentada neste trabalho, a viagem mental no tempo para o futuro por meio da construção 

de cenários com o olhar voltado para uma tela em branco. O capítulo também apresentará os 

principais elementos envolvidos em um processo de rastreamento ocular e os recursos do 

equipamento de rastreamento ocular utilizado na pesquisa, o Eye Tracker da marca Tobii 

modelo Studio Pro. 

 

4.1 O olho humano e os seus movimentos 
 

Os olhos humanos são os órgãos destinados à visão, e são formados pela seguinte 

estrutura: a pupila, responsável pela entrada de luz no globo ocular, passando pelo cristalino e 

se projetando invertidamente na retina. O cristalino se acomoda, podendo alterar seu formato 

(Holmqvist et al, 2011; Rayner, 1998). ( Figura 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura anatômica ocular externa e interna. (disponível em:          
http://www.oftalmologistabh.com.br/manual-anatomicamente-completo-sobre-o-olho-humano,acessado em 

14/03/2018) 
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Com relação à movimentação ocular, os humanos apresentam quatro tipos de 

movimentos: as fixações, as sacadas, a perseguição suave (smooth pursuits) e a vergência 

(Land, 2011). Estas movimentações ocorrem por meio de três pares de músculos que 

localizados lateralmente, e que possibilitam a rotação dos olhos em qualquer eixo (Figura 2). 

Esses músculos realizam movimentos no sentido horizontal (reto lateral e reto medial), para 

cima ou para baixo (retos superior e inferior), executam movimentos rotacionais (oblíquos 

superior e inferior ), podendo em algumas ocasiões ocorrer movimentos coordenados entre os 

olhos e a cabeça ( Holmqvist et al, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Músculos extraoculares (disponível em: http://limatreinamento.blogspot.com.br/2015/06/movimento-
dos-olhos.html, acessado em 14/03/2018)  
 
 

              Os movimentos oculares são usados principalmente para extrair conhecimento 

do ambiente visual No entanto, demonstrou-se que os movimentos oculares também 

acompanham os processos mentais na ausência de estímulos visuais. Por exemplo, ao ouvir 

uma descrição de uma casa, a posição do olhar do ouvinte em uma tela em branco se move 

para cima quando a descrição da imagem se inicia do piso térreo para andares mais altos, 

mostrando que inspeção interna de  uma imagem mental desencadeia movimentos oculares no 

espaço visual externo (Spivey & Geng, 2001). Ainda mais e curiosamente, os movimentos 

dos olhos em uma tela em branco não são apenas desencadeados por inspeção interna de 

imagens mentais concretas (por exemplo, uma casa), mas também por projeções mentais de 

estruturas espaciais mais subjetivas, como o pensamento sobre sequencias de números 

aleatórios, em que se verificou que este pensamento é acompanhado por alterações 

sistemáticas na posição dos olhos (Loetscher, Bockisch, Nicholls, & Brugger, 2010). Estes 

resultados podem ser interpretados em favor da abordagem da cognição incorporada, em que 

o conhecimento e o significado estão ligados em um campo de experiências sensório-motoras 

e as atividades corporais e contribuem constantemente para a cognição. Consequentemente, 

pode-se dizer que os movimentos dos olhos podem ser utilizados para realizar uma relação 

espacial entre as imagens mentais  com o conhecimento apresentado (Spivey & Geng, 2001).  
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4.2 O Rastreador Ocular 

Os primeiros “eye-trackers” ou rastreadores oculares foram construídos no fim de 

1800, com maquinário complexo e desconfortável para os sujeitos. Um exemplo é o modelo 

desenvolvido por Delabarre em 1889, e o procedimento realizado antes da sessão de 

rastreamento era anestesiar o globo ocular do participante com a aplicação de uma solução 

com 2-3 por cento de cocaína antes de acoplar as lentes aos olhos. No decorrer dos anos, 

alguns pesquisadores foram desenvolvendo suas próprias técnicas e aprimorando o sistema de 

rastreamento ocular (Figura 3).  A partir dos movimentos dos olhos podem ser estudados 

vários processos psicológicos e biológicos e os rastreadores oculares, por meio de recursos 

tecnológicos, fornecem medidas objetivas que permitem a captação dos movimentos oculares 

de um sujeito, quer seja a partir de um estímulo natural ou em um ambiente controlado 

(Barreto, 2012). 

   
Figura 3. Funcionamento do sistema de rastreamento ocular (disponível em http://www.tobiipro.com/learn -and-

support/learn/how-do-tobii-eye-trackers-work/, acessado em 28/01/2016, tradução própria). 

  

Nas últimas décadas, a técnica de rastreamento ocular vem sendo utilizada cada vez 

mais nos estudos e pesquisas sobre a relação entre os processos visuais e cognitivos dos 

observadores (Salvucci & Goldberg, 2000; Vandeberg, Bouwmeeste, Bocanegra, & Zwaan, 

2013). No campo de estudo da memória episódica por meio do rastreamento ocular não foram 

localizados experimentos com tarefa de rastreamento ocular especificamente para a avaliação 
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da capacidade de resgate de memória episódica nos paradigmas WWW (“What, Where e 

When”) e alguns estudos sobre o pensamento episódico futuro foram encontrados, com a 

utilização de rastreadores oculares para a avaliação do comportamento ocular na construção 

de cenários futuros. Também foram encontrados alguns registros de estudos sobre o 

rastreamento ocular quanto a testes com a memória relacional e a atuação do hipocampo em 

memórias específicas ou acidentais (Konkel & Cohen, 2009). 

A memória episódica tem papel fundamental na formação da história de vida das 

pessoas. A relação entre a memória e a construção de cenários futuros já vem sendo 

amplamente estudada, mas, apenas recentemente, se iniciaram estudos sistemáticos. Uma das 

linhas emergentes sobre esta questão volta-se para a memória e os centros de decisão no papel 

de uma memória em particular, a memória episódica, ou a lembrança de acontecimentos 

específicos no passado de uma pessoa (Tulving, 1983, 2002) e a sua correlação com a 

construção de eventos futuros imaginados ou simulados (Schacter, Addis, & Buckner, 2008). 
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CAPÍTULO 5 - OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

 No presente capítulo, serão abordados os objetivos gerais e específicos, bem como as 

hipóteses estabelecidas para esse estudo. 

5.1 Objetivo Geral 
 

Investigar o comportamento ocular durante a elaboração do pensamento episódico 

futuro a partir da construção de cenários familiares e não familiares, e o resgate dessa 

construção de cenários com relação à clareza e quantidade de detalhes resgatados. 

 

5.2 Objetivos Específicos 
 

1) Averiguar a quantidade de detalhes e clareza evocados no resgate do 

pensamento episódico futuro, tanto nos cenários familiares quanto não familiares; 

2) Comparar o comportamento ocular e o seu trajeto durante a elaboração de 

cenários familiares e não familiares, considerando a quantidade de fixações em cada 

quadrante, em cada condição; 

3) Analisar a duração da fixação ocular  na tela em branco e durante a elaboração 

de pensamentos episódicos futuros, em cenários familiares e não familiares. 

4) Averiguar a quantidade de fixações realizadas em cada quadrante, tanto nos 

cenários familiares quanto não familiares; 

5)  

 5.3 Hipóteses 
 

1) A quantidade de detalhes e a clareza resgatados na criação dos cenários familiares seria 

maior que os  dos cenários não familiares;2 ) O número de fixações seria maior para a  

construção dos cenários não familiares do que para os não familiares, bem como o trajeto 

percorrido com o olhar seria, em ambas as condições, da esquerda para a direita; 

3 ) Haveria diferença no comportamento ocular com relação ao tempo de fixação em 

cada quadrante, sendo maior para cenários familiares do que para cenários não familiares. 

4 ) Haveria diferença na quantidade de fixações realizadas entre os cenários familiares 

e não familiares. 
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         CAPÍTULO 6 - MÉTODO 

  
Esta seção descreve a tarefa de criação de cenários com elementos do pensamento 

episódico futuro. A tarefa consiste na criação de 6 (seis) cenários familiares e 6 (seis) cenários 

não familiares, ou não familiares no próximo período de 7 (sete) dias a partir do dia da 

realização da tarefa (Szpunar & McDermott, 2007). Previamente à tarefa principal, um 

“treino” foi realizado com os participantes para que eles se familiarizassem com o formato da 

atividade e recursos e manuseio do equipamento de rastreamento ocular, o eye tracker da 

marca Tobii Pro Studio. No entanto, os estímulos (pistas) foram diferentes. Foram realizadas 

calibrações de 9 (nove) pontos antes de cada treino e cada realização de tarefa. O eye tracker 

fez a captura binocular dos movimentos oculares durante todo o contato ocular, incluindo os 

slides de leitura de instruções, mas, somente as capturas durante a criação dos cenários nas 

telas em branco e a resposta comportamental nos slides com as escalas do tipo Likert tiveram 

seus dados tabulados e analisados. Toda a condução do experimento, informações sobre os 

participantes, materiais e instrumentos utilizados bem como os procedimentos da tarefa e a 

maneira como foi realizada a análise dos dados serão exibidos a seguir. 

 

 6.1 Participantes 
 

Os participantes, voluntários estudantes universitários do Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) foram recrutados por meio de visitas em salas de aula e redes 

sociais. Participaram 36 (trinta e seis) sujeitos entre a faixa etária de 18 (dezoito) a 45 

(quarenta e cinco) anos de idade. Dentre estes, 36 participantes, 16 (dezesseis) sujeitos  não 

alcançaram taxa de rastreio ocular de 80% no eye tracker, sendo excluídos da amostra. 

Portanto, ao final deste processo, realizamos a análise de dados de 20 (vinte)  voluntários, 

sendo 9 (nove) homens e 11 (onze mulheres). Com relação à acuidade visual, 65% 

informaram ter um ou mais problemas de visão e 35% disseram que não possuem problemas 

de visão, mas as pessoas em ambas condições foram utilizadas como amostra (Tabela 1): 

POPULAÇÃO ANÁLISE Sexo Idade Visão  

N M F M F S N 

20 9 11 19 21 65% 35% 

Tabela 1. Características da amostra 

 

 
 
6.2 Materiais 
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Foram utilizados slides brancos com palavras (pistas) escritas em preto para os 12 

(doze) cenários familiares e não familiares. A mudança de slides era realizada ao pressionar a 

tecla enter ou a barra de espaços do teclado. O tempo ficou a cargo de cada participante. Já os 

slides em branco para a elaboração de cenários, estavam com a temporização de 60’’, e, ao 

final, o próprio programa Tobii fazia a transição para o próximo slide que contém a primeira 

das três questões de avalia o desempenho no resgate de elementos da construção do cenário.  

 

6.2.1 Instrumentos 
 

Foi aplicado a todos os participantes um questionário sociodemográfico simples 

(Anexo A), no qual constam levantamentos de informações gerais relevantes, como idade, 

sexo e possíveis problemas de saúde que poderiam afetar direta ou indiretamente os resultados 

das coletas. As informações coletadas serviram de base para a triagem dos participantes e para 

as análises efetuadas. Além do questionário sociodemográfico, os participantes receberam o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), para leitura e assinatura.  

 

6.2.2 Estímulos 
 
6.2.2.1 Construção de cenários 
 
A Tarefa de Elaboração do Pensamento Episódico Futuro por meio da construção de cenários 

familiares e não familiares foi estruturada no Programa Tobii Pro Studio com a utilização de 

slides contendo instruções, palavras-chave (locais) e telas em branco, onde se processava a 

elaboração da construção dos cenários seguindo os estímulos informados, sendo 6 (seis) locais 

familiares e 6 (seis) locais  não familiares ou não familiares (Szpunar & McDermott, 2007). 

Após a construção dos cenários com os olhos abertos voltados para as telas em branco, os 

participantes responderam a três perguntas, sendo duas relativas à clareza alcançada ao 

resgatar as informações sobre os cenários elaborados e uma com relação à quantidade de 

detalhes possíveis de serem resgatados.  

 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



Figura 4. Sequência de slides montados com a instrução, a tela de construção e slides com os questionários  
 

 
6.2.2.2 A tarefa a ser realizada nas telas de elaboração dos cenários 
 

Para que a análise dos dados sobre a captação da movimentação ocular se 

estabelecesse dentro de um padrão para todos os participantes e tipos de cenários, os slides em 

que os participantes necessitavam construir os cenários, ou seja, os slides que estavam em 

branco, tiveram o tempo de duração delimitado em 60 segundos (Szpunar & McDermott, 

2007). Este recurso está disponível no programa Tobii que temporiza a extensão de 

apresentação de cada slide ou oferece as opções de mudança por meio da barra de espaço ou 

seleção com o mouse. 

 

6.2.3 Equipamento 
 

O registro dos movimentos oculares foi realizado por meio do sistema de eye tracker 

Tobii (modelo TX300), acoplado abaixo da tela de apresentação dos estímulos, a uma 

inclinação de 35º, como recomendado pelo fabricante. Executou-se o experimento em um 

sistema de duas telas, composto por um Notebook Dell Latitude 3450, com processador 

Intel® Core™ i7-5500U,  monitor de 14.0”, usado na montagem e execução do 

procedimento; e um monitor TFT 23” Tobii integrado ao eye tracker utilizado para 

apresentação das palavras-chave aos participantes, com resolução de 1366 x 768 pixels 

(Figura 5). Os movimentos oculares foram registrados binocularmente a uma taxa de 

aquisição de 300 Hz. O filtro usado foi o  filtro I-VT, com a seleção de aquisição da 

movimentação ocular por média de captação entre os  dois olhos. O tempo máximo de 

duração entre uma fixação e a subsequente foi de 75 ms, o ângulo máximo entre as fixações 

de 0,5 graus e a duração mínima para cada fixação, 60ms. As respostas comportamentais dos 

sujeitos foram por meio da utilização do mouse nos momentos de seleção do nível nas escalas 

apresentadas após os slides de elaboração de cenários.  Todas as tarefas tiveram previamente a 

calibração de 9 (nove) pontos, sendo aceitos no máximo 2 pontos de erros, quando localizados 

nas laterais inferiores ou superiores. (Figura 4.) 
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Figura 4. Eye-tracker Tobii TX300 (imagem ilustrativa disponível em: http://www.tobiipro.com/product -
listing/tobii-pro-tx300/, acessado em 14/03/2018). 

 

6.2.4 Ambiente 
 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Neurociência Social da Universidade 

Federal da Paraíba, Campus I. O local possui aproximadamente 10 m2, contendo duas  mesas 

de apoio, e uma mesa principal, onde o eye tracker, o monitor de apresentação de 

slides/estímulos e escalas  e o notebook estão instalados. Uma cadeira com altura e encosto 

reguláveis nas quais os participantes puderam se acomodar e regular a altura necessária para a 

realização do experimento. A distância entre a cabeça do participante e o centro da tela do 

computador era de média de 65 cm (Figura 5). A iluminação do ambiente era feita apenas por 

lâmpadas dispostas no teto, e as janelas estavam escurecidas, o que impediu a incidência de 

raios solares.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 5. Setting experimental 

6.3 Procedimento 
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O projeto passou pela apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPB, sendo 

aprovado sob o protocolo nº 67322017.4.0000.8069. Os participantes tomaram ciência das 

justificativas, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo E). O TCLE esclarecia também eles 

poderiam retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer nenhum dano ou 

constrangimento. Após lerem e assinarem o TCLE, os voluntários responderam ao 

questionário sociodemográfico. Na maioria das vezes responderam antes da realização do 

experimento. Para cada voluntário foi reservado o período de 40 (quarenta) minutos para 

participarem da sessão experimental, individual e única. Antes de iniciar o experimento, foi 

realizada uma etapa específica de fixação ocular com 9 (nove) pontos na tela do computador 

para calibração dos movimentos oculares. Após a calibração, os participantes receberam a 

instrução de que fariam um treino em que as mesmas instruções e tipos de estímulos 

(palavras-chave) e recursos do equipamento seriam utilizados para que se familiarizassem 

com o procedimento e com o rastreador ocular.  Além disso, foram instruídos a piscar o 

mínimo possível e evitar movimentar a cabeça durante a apresentação dos slides, 

principalmente durante a construção dos cenários. Também foram instruídos a não olhar para 

o teclado durante a resposta ou olhar para fora da tela do monitor de captação, evitando a 

perda de contato dos olhos com o eye tracker e consequentemente a diminuição de da 

captação de dados.  

A seguir, iniciou-se a tarefa experimental Em primeiro lugar, os participantes 

recebiam as instruções para a elaboração do pensamento episódico futuro durante a 

construção de cenários enquanto seus movimentos oculares eram rastreados (Figura 8) que  

eram: “Observe cada pista (palavra) apresentada na sequência a seguir e imagine: (1- o que 

você estará fazendo, 2-onde você estará, 3-em qual dia será este evento)”. Foram apresentados 

em sequência primeiro 6 (seis) cenários familiares (1- sua casa, 2- praia, 3-universidade, 4-

casa de amigo, 5-restaurante, 6-trabalho) e depois 6 (seis) cenários não familiares (1-selva, 2-

pólo norte, 3-China, 4- ilha, 5-Índia, 6-deserto). 
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Figura 6. Tela do Tobii Pro Studio com as áreas de interesse e as visualizações registradas durante uma 
das telas de construção de cenários. Visão com cores e quadrantes apenas sob formato de análise  ( não visível 

para o participante). 
 

As telas em branco para a construção dos cenários permaneciam no monitor por 60s, e 

em seguida, após 60’’ (sessenta segundos) temporizado automaticamente no programa, Tobii, 

o programa passava para as três telas seguintes com os questionários contendo as seguintes 

perguntas: (1) Com relação ao cenário imaginado (Ex.: SUA CASA),o quanto você alcançou 

de clareza sobre o local; (2) Com relação ao cenário imaginado (Ex.: SUA CASA) , o quanto 

você alcançou de clareza sobre os objetos e suas organizações espaciais e (3) Com relação aos 

detalhes  imaginados no cenário (Ex.: SUA CASA) qual a quantidade de detalhes que você 

imaginou (Figura 8). Essas perguntas foram reproduzidas para todos os 06 cenários familiares 

e 06 cenários não familiares. Estes questionários continham uma escala do tipo Likert com 5 

(cinco) círculos com as opções de “pouco a muito claro” para as questões relativas às duas 

perguntas sobre a clareza e 5 (cinco) círculos com as opções de “poucos a muitos” para as 

questões relativas à pergunta sobre a quantidade. 

  

36 



                                       

  Figura 7. Esquema de apresentação da tarefa experimental 

  
6.4 Análise dos Dados 
 

Os dados foram tabulados inicialmente pelo Tobii Studio 3.4.0, e posteriormente, 

foram ajustadas as AOI (áreas de interesse para análise de dados), sendo divididas as telas em 

branco destinadas às construções de cenários em quatro quadrantes. Cada quadrante medindo 

477x357 pixels (4,04 x 3.02 cm). Os slides em branco em que os participantes fizeram o 

rastreamento ocular durante a elaboração de cenários familiares e não familiares tiveram toda 

a sua extensão selecionada como área de interesse para que todo o comportamento pudesse 

ser captado em toda a extensão da área em branco, que mede nos parâmetros do programa 

Tobii 960 x 727 pixels (8,13 x 6,16 cm). Depois, os dados dos slides denominados “Criação 

de Cenários” e a variável “tempo total de duração de fixações ” e “ Escalas” e com o registro 

de seleção com o mouse para as escalas de 1 a 5 e desempenho no resgate do alcance da 

clareza e da quantidade de detalhes atribuídos ao resgate de elementos, foram transferidos do 

programa Tobii para o Excel 2010, para posterior análise no programa SPSS. O software 

Statistical Packages for Social Sciences 21.0 (SPSS 21.0) permitiu o tratamento estatístico 

das variáveis. 

As frequências de valores atribuídos às escalas acerca do resgate sobre a clareza e a 

quantidade de detalhes, foram submetidas a um teste t pareado, com utilização de correção de 

Bonferroni para múltiplas comparações.  
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A partir dos registros de movimentação ocular de cada participante, foram analisados 

os seguintes parâmetros: 1) Frequência de valores atribuídas às escalas de 5 (cinco) pontos 

durante o resgate de informações acerca da construção de cenários familiares e não familiares 

e 2) Duração total das fixações. O tempo médio de fixações oculares foi calculado por 

quadrante (AOI) para todos os participantes da tarefa experimental, e 3) Quantidade total de 

fixações por condições de cenários (familiares ou não familiares) e entre os quadrantes 1,2, 3 

e 4. 

Para o tempo total de duração de fixações foram calculadas as médias de duração de 

fixação dos 4 (quatro) quadrantes ou AOI e estas médias foram submetidas a uma ANOVA 

(análise de variância) para medidas repetidas de modelo 2 cenários (familiares e não 

familiares) x 4 quadrantes (AOIs 1, 2, 3 e 4). A variável “cenário” foi considerada como um 

fator intra-sujeitos “familiares”, e “ não familiares” e também como fatores intrasujeitos os 

quadrantes (AOI) 1,2,3 e 4. Quando necessário foi realizado o teste post hoc de Bonferroni.. 

O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de p < 0,05. Para a análise da 

quantidade total de fixações foram realizados testes não paramétricos, uma vez que não houve 

distribuição normal em nenhuma das variáveis. O teste de Friedman, o teste de Wilcoxon 

como post hoc, com a correção de Bonferroni,. 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

7.1 Resultado da análise das respostas comportamentais 

7.1.1 Análise das frequências das escalas 

Após a tabulação dos dados, foi realizada uma estatística descritiva e  se verificou a 

distribuição normal dos dados. Foram realizados testes t pareados que demonstraram 

diferenças significativas entre os resgates de informação sobre cenários familiares e não 

familiares. A média para a condição de resgate para os cenários familiares quanto a (1) 

clareza sobre o local foi de 4,292,enquanto que  (2) a média para a condição de resgate para 

os cenários não familiares foi de 3,417 (t (19) = 4,265; p = 0,001). A média para a condição 

de resgate para os cenários familiares quanto a (1) clareza sobre o objetos e suas organizações 

espaciais foi de 3,967  enquanto que  (2) a média para a condição de resgate para os cenários 

não familiares foi de 2,992   (t (19) = 4,260; p = 0,001).  A média para a condição de resgate 

para os cenários familiares quanto a (1) quantidade de detalhes foi de 3,667  enquanto que  (2) 

a média para a condição de resgate para os cenários não familiares foi de 2,282  (t (19) = 

3,511; p = 0,002).    

 

Figura 08. Eixo y: escala de valores. Eixo x : as médias (+/- desvio padrão) das condições de resgate para os 
cenários familiares e não familiares quanto à clareza sobre o local.  
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Figura 09. Eixo y: escala de valores. Eixo x : médias (+/- desvio padrão) das condições de resgate para os 
cenários familiares e não familiares quanto à clareza sobre objetos e sua organização espacial.  

 

 

Figura10. Eixo y: escala de valores. Eixo x : médias (+/- desvio padrão) das condições para os cenários 
familiares e não familiares  quanto a quantidade de detalhes .  

 

 

0

1

2

3

4

5

Cenários Familiares Cenários Novos

Clareza 

         Objetos / organização espacial  

0

1

2

3

4

5

Cenários Familiares Cenários Novos

Quantidade Detalhes 

40 



7.1.2 Análise da duração média das fixações  

 

Após a tabulação dos dados, foram calculadas as somas das durações totais de fixação. 

Realizou-se, com a média das somas, ANOVA (análise de variância) para medidas repetidas 

de modelo em 2 “condições” (cenários familiares) x (cenários não familiares) x 4 

“quadrantes” (AOIs 1, 2, 3 e 4). A variável “condição” foi considerada como fatores 

intrasujeitos “familiares”, e “não familiares” e também como fatores intrasujeitos os 

“quadrantes” (AOI 1,2,3 e 4). Não foi encontrado efeito principal do tipo de cenário 

(familiares x não-familiares)[F(1,19) = 1,28; p = 0,27]. Foi evidenciado efeito principal dos 

“quadrantes” [F(3,57) = 9,13; p< 0,001]. O teste post hoc indicou que os sujeitos tiveram 

maior tempo de fixação no quadrante 01 comparado ao quadrante 03 (p=0,019), e também 

maior que o quadrante 04 (p=0,003). O teste também indicou que os sujeitos tiveram um 

tempo maior de fixação no quadrante 02 é maior que o quadrante 04 ( p=0,003). As outras 

comparações não apresentaram diferença estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. ANOVA 2 X 4 de medidas repetidas. Diferença entre as médias das durações de fixações condições 

de cenários familiares e não familiares e barras de erro +/- 1 entre os quadrantes 1,2,3 e 4 para cada condição.  
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7.1.3 Análise da quantidade média das fixações 

 

Foi feito primeiro um teste de Friedman para cada condição em separado, ou seja, um 

equivalente a uma anova de medidas repetidas com apenas um fator. Ao encontrar efeito no 

teste de Friedman, foram realizadas comparações dois a dois com o teste de Wilcoxon. O teste 

post hoc indicou que os sujeitos tiveram maior quantidade de fixações nos quadrantes 01 e 02, 

nos cenários familiares, comparado aos quadrantes 03 e 04 para a mesma condição (cenário 

familiar). A mesma representação foi observada para os mesmos quadrantes para os cenários 

não familiares. Dentre os dois quadrantes que tiveram maior quantidade de fixações ( 01 e 02 

), ainda foi observado que o quadrante 01 não familiar teve maior número de fixações que o 

quadrante 02 não familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Teste Wilcoxon -  médias das quantidades  de fixações para as  condições de cenários familiares e 
não familiares e barras de erro +/- 1 entre os quadrantes 1,2,3 e 4 para cada condição. Figura 14. 
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Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 14. 
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Figura 15.  
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CAPÍTULO 8 - DISCUSSÃO 

 

Este capítulo expõe a discussão dos principais resultados encontrados. A primeira 

parte discute as respostas comportamentais sobre a movimentação ocular durante a criação de 

cenários familiares e não familiares, considerando as frequências dos valores atribuídos ao 

que se refere à clareza e à quantidade de detalhes resgatados após às construções dos cenários 

e a sua correlação com a performance no resgate de elementos familiares ou não familiares. A 

segunda parte apresenta a discussão acerca do tempo de duração das fixações e das 

quantidades de fixações em cada quadrante (AOI ), e nos resultados encontrados na 

comparação do número de fixações nos cenários familiares e não familiares. 

8.1 Experiência subjetiva 

 

Uma das intenções do presente estudo foi a de investigar se o comportamento ocular 

durante a criação de cenários em um tempo futuro para as duas condições estabelecidas 

(familiares e não familiares) nesta tarefa experimental demonstrariam diferenças. As respostas 

comportamentais em que foram atribuídas notas em uma escala de 1 a 5 ( escala tipo Likert) 

demonstraram que houve maior resgate de informações quanto ao aspecto 

“clareza/vivacidade” e a quantidade de detalhes nos cenários familiares do que nos cenários 

não familiares. Também foi verificada uma diferença mais significativa na comparação sobre  

o número de fixações em cenários familiares do que nos cenários não familiares  

Os resultados comportamentais desse estudo corroboram com os achados nos estudos 

de D'Argembeau e Van der Linden (2012) em que se verificou que o aspecto familiaridade 

trazia mais elementos para o momento da codificação e consequentemente, ofereceria mais 

riqueza de detalhes e impressão de clareza no resgate das informações. Porém, não só a 

familiaridade mas, também outros aspectos podem influenciar no resgate de informações do 

pensamento episódico futuro, como por exemplo, a qualidade da simulação e a plausibilidade 

(McLelland, Devitt, Schacter, & Addis 2015). Ou seja, os cenários não familiares propostos 

nesta pesquisa experimental, poderia apresentar níveis de plausibilidade diferenciados entre os 

próprios cenários não familiares. Mas, como o foco neste trabalho era a comparação entre 

familiares e não familiares, o resgate quanto aos aspectos referentes à plausibilidade não 

foram mensurados. Quanto à “proximidade ou distância” da ocorrência do evento em relação 

ao momento de elaboração (presente), este quesito foi controlado pelo tempo que foi 

oferecido igualmente (duas semanas) tanto para cenários familiares, quanto para não 

familiares (D'Argembeau & Van der Linden, 2012).  
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Os dados estatísticos também indicaram que, tanto por meio dos resultados 

comportamentais, quanto por meio do registro de sacadas e fixações, quanto  nas análises 

estatísticas por meio do teste t pareado e ANOVA de medidas repetidas 2x4, essas diferenças 

foram significativas. Ou seja, o resgate da clareza sobre o local imaginado e objetos e suas 

localizações espaciais tiveram um desempenho maior para as condições de cenários familiares 

do que em cenários não familiares (McLelland, Devitt, Schacter, & Addis, 2015). Com 

relação à duração de fixações, quando comparados os quadrantes 1,2,3 e 4 estatisticamente e 

visualmente, por meio de registros de sacadas e zonas de calor verificou-se que a 

concentração maior ficou entre os quadrantes 1 e 2, tanto para as condições de cenários 

familiares, quanto para as condições de cenários não familiares. Outro comportamento que se 

esperava encontrar nas análises comportamentais e estatísticas seria alguma diferença 

significativa para as condições de cenários familiares e não familiares com relação ao trajeto 

realizado pelo olhar durante a construção de cenários, pois, conforme estudos de (Hartmann et 

al 2014) a elaboração de cenas futuras seguiria um trajeto do olhar  da esquerda para a direita 

que as cenas para o tempo futuro também seguiriam a direção de baixo para cima. Os dados 

encontrados não alcançaram medidas possíveis para se realizar uma análise comportamental 

que comprovasse essa teoria. 

 

8.2 A familiaridade e a novidade na construção de cenários 

Segundo (Okuda et al 2003) a elaboração de pensamentos episódicos futuros está 

atrelada à mesma rede neural (core network) que permite o resgate da memória episódica. 

Estudos realizados por (Maguire et al, 2015) indicaram que a familiaridade, a emoção, a 

plausibilidade e a relevância das situações criadas para um cenário futuro por meio do 

pensamento episódico futuro trariam mais elementos no momento da evocação/resgate, da 

mesma forma em que ocorre no resgate de elementos da memória episódica no que se refere  

à familiaridade, por exemplo, como demonstram os achados de (Schater et al 2013) em seu 

artigo de revisão. Embora o objetivo deste trabalho tenha sido a elaboração de cenários 

futuros com elementos da memória episódica (“o que-quando-onde”) no momento das 

instruções oferecidas para os participantes antes do início da tarefa de elaboração do 

pensamento episódico futuro, outros aspectos como por exemplo, relacionados com a SCT ( 

Teoria da construção de Cenários) podem também ser levados em consideração, como por 

exemplo, a carga semântica para as projeções dos cenários não familiares. Este aspecto não 

foi avaliado estatisticamente, mesmo porque não foram realizados procedimentos para 

quantificar esse desempenho, separando-o do aspecto da familiaridade e não familiaridade, 

mas, conforme a SCT, a criação de cenários futuros contempla alguns outros aspectos que 
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independem dos elementos episódicos “O que-quando-onde” e existe a possibilidade do 

desempenho deste tipo de elaboração futura também ter sido com base em elementos 

semânticos como demonstram os estudos sobre a teoria da construção de cenários (Maguire et 

al, 2015). 
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CAPÍTULO 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, podemos concluir que os movimentos oculares estão substancialmente 

atrelados ao comportamento subjetivo durante à construção de cenários futuros e  que existe 

uma característica semelhante neste comportamento seja na criação de cenários familiares ou 

não familiares. Pode ser verificado o quanto se poderá obter de informações relevantes  para 

os estudos da projeção mental no tempo para o futuro, partindo da observação e análise de 

registros da movimentação ocular. Aspectos que já vêm sendo estudados no que se refere à 

sobreposição da ativação da rede padrão neural durante o resgate da memória episódica e a 

construção de cenários ou elaboração de pensamento episódico futuro, poderão ser ampliados, 

considerando também a imaginação de itens isolados ou a relação dos itens isolados com a 

sua localização espacial o que não depende necessariamente, em algumas das elaborações, de 

elementos da memória episódica. Por outro lado, este estudo ressalta que, havendo a presença 

dos aspectos “o que-quando-onde” o resgate de elementos como a familiaridade de pessoas, 

locais ou mesmo algum teor de emocionalidade, farão com que o resgate de uma projeção 

realizada para um cenário familiar resulte em um desempenho maior que a projeção para um 

cenário novo (Schacter et al 2013), desvinculado dos aspectos emocionais. Outros estudos 

poderão ser realizados a partir desta linha de pensamento, com simulações de cenários onde 

exista mais plausibilidade do que outros, em condições familiares para que se avalie o 

desempenho no resgate considerando esta única condição, e também, por exemplo, podem ser 

avaliadas questões inerentes apenas aos cenários familiares, como a emocionalidade, a 

relevância e os elementos contidos naqueles cenários. Para os cenários não familiares, podem 

ser realizadas novas avaliações sobre a relação entre a quantidade de informações resgatadas e 

os aspectos semânticos que estiveram contextualizando a elaboração desses cenários.  
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                                                          ANEXOS 
 

Anexo A – Questionário Sociodemográfico 
 

                Questionário Sóciodemográfico 
 
Nome:_________________________________________________________________  

Data de nascimento:______________________ Telefone:______________________  

E-mail:________________________________________________________________  

1. Idade: _________       2. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

3. Qual o andamento da sua formação acadêmica?  

(   ) período do curso 
(   ) graduado 
(   ) pós-graduado 
(   ) outros – especificar ____________________________ 
 
4.Qual a sua profissão? Exerce a profissão?  
__________________________________  
 
5. Qual seu estado civil?  
 
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Casado(a)  
(   ) Separado(a)  
(   ) Viúvo(a)  
(   ) Outros: _________________________  
 
6. Você toma café?  
(  ) Não (  ) Sim  
 
Há quanto tempo?_______________________  

Quantos dias por semana?_________________  

Quantas vezes por dia?___________________  

7. Você já fumou? 
 
(   ) Não (   ) Sim  

Durante quanto tempo?__________________ 

8. Você fuma?  
 
(   ) Não (   ) Sim  

Há quanto tempo?________________________  

Quantos cigarros por dia?__________________  
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9. Você já tomou bebida alcoólica?  
 
(   ) Não (   ) Sim  

Durante quanto tempo?_______________________  

10. Você toma bebida alcoólica?  
 
(   ) Não (   ) Sim  

Há quanto tempo?_______________________  

1. Você faz uso de alguma droga ilícita (maconha, craque, êxtase, LSD, etc.)?  

(   ) Não (   ) Sim Qual?________________________________  
 
12. Você tem alguma doença geral crônica que  necessite de tratamento medicamentoso 
(diabetes, hipertensão, etc.)?  
(   ) Não (   )Sim Qual?____________________________  
 
13. Você tem alguma doença neuropsiquiátrica que necessite de tratamento medicamentoso 
(depressão, epilepsia, esquizofrenia, etc.)?  
(   ) Não (   ) Sim Qual?________________________________  
 
14. Você tem algum problema de visão?  
(   ) Não (   ) Sim Qual?________________________________  
 
15. Você tem algum problema de audição?  
(   ) Não (   ) Sim Qual?________________________________  
 
16. Você utiliza algum medicamento?  
(   ) Não (   ) Sim  
Qual?________________________________  
 
17. Você sente medo ou ansiedade de algum tipo de objeto, animal ou situação?  
(   ) Não (   ) Sim  
Qual?________________________________  
 
18. Você já fez alguma cirurgia?  
(   ) Não (   ) Sim  
Qual?________________________________  
 
19. Você sabe ler e escrever?  
(   ) Não (   ) Sim  
 
20. Possui alguma religião?  
(   ) Não (   ) Sim  
Qual?________________________________ 
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Anexo B –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Humanas e Letras  
Departamento de Psicologia 

Laboratório de Estudos em Memória e Cognição (LEMOG) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 

Prezado (a) Senhor (a),  
 

Esta pesquisa será desenvolvida partindo da  observação de cenários virtuais e 

inserção de objetos nesses cenários para posterior verificação e está sendo desenvolvida pela 

pesquisadora Izolda Maria de Carvalho Silva, aluna do Mestrado Acadêmico do Programa 

de Pós-Graduação em Neurociências Cognitiva e Comportamento da Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. Flávio Freitas Barbosa, do Departamento de 

Psicologia da mesma instituição.  

O principal objetivo do estudo é registrar o comportamento ocular  de estudantes da 

Universidade Federal, da faixa etária entre 18 e 45 anos. O processo mnemônico dos 

participantes será avaliado no laboratório de Neurociência Social, localizado no /CCHLA-

UFPB.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para o enriquecimento das pesquisas acerca da 

Memória . 

Será utilizado o equipamento Eye Tracker e o programa Tobii Studio. Todas as 

atividades e etapas serão devidamente orientadas pela pesquisadora. Também solicitamos sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar 

em revista científica (se for o caso). Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo.  

Informamos que existe um risco mínimo na realização desta pesquisa que seria um 

possível desconforto psicológico, postural ou a possibilidade de ressecamento dos olhos, por 

conta do tempo de fixação dos olhos na tela do equipamento, mas haverá tempo de intervalo 

para os períodos mais longos.  . Porém esses pequenos riscos se justificam pelo benefício que 
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esses resultados irão trazer. Todos os procedimentos estão de acordo com as diretrizes 

estabelecidas e explicitadas pela Resolução 466/12 da CONEP/MS.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso).  

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia 

desse documento. 

 

 

 ______________________________________  

 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

ou Responsável Legal – DATA  
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Anexo C – ARTIGO CONSTRUÍDO A PARTIR DA DISSERTAÇÃO 

 

PADRÕES DE MOVIMENTAÇÃO OCULAR DURANTE A ELABORAÇÃO DE 

CENÁRIOS FAMILIARES E NÃO FAMILIARES E O SEU RESGATE SUBJETIVO E 

QUANTITATIVO 

 

O presente estudo buscou investigar o comportamento na elaboração de cenários 

familiares e não familiares para um tempo futuro, com elementos do pensamento episódico 

futuro (Que-quando-onde) e o seu desempenho no momento do resgate, averiguando as 

questões de familiaridade e da novidade e a capacidade de resgatar com maior ou menor 

clareza, mais ou menos número de detalhes. Participaram 36 voluntários, entre 13 pessoas do 

sexo masculino e 24 pessoas do sexo feminino.  Foi realizada 1 (uma) tarefa experimental e 

um treino prévio para familiarização com os recursos do equipamento e a própria realização 

da tarefa. O treino continha pistas (palavras-chave) distintas do experimento propriamente 

dito. Primeiro, eles foram orientados a criarem cenários dentro do período de uma semana a 

partir do dia do experimento e esses cenários deveriam responder a perguntas. A primeira 

sequência de pistas foram 6 (seis) palavras representando locais familiares (“sua casa”, praia, 

universidade, casa de amigo, restaurante e trabalho) e a segunda sequência foi de palavras 

representando locais não familiares (selva, pólo norte, China, ilha, Índia, deserto). Após cada 

palavra/local apresentado, os voluntários receberam a seguinte informação: Imagine nesses 

cenários: (1- o que você estará fazendo, 2-onde você estará, 3-em qual dia será este evento).  

Enquanto os sujeitos observavam a tela em branco, pelo tempo de 60 segundos, um eye 

tracker Tobii TX300 fez a captura binocular dos movimentos oculares. Após a elaboração dos 

cenários (familiares e não familiares) os participantes responderam a três perguntas, para 

todos os cenários e, em três escalas tipo Likert de 5 níveis, escolhiam a impressão que tiveram 

de intensidade sobre clareza das cenas ou a impressão da quantidade de detalhes que 

conseguiram resgatar. A escala para intensidade foi estabelecida de “pouco a muito claro” 

para as duas questões relativas às duas perguntas sobre a clareza e 5 (cinco) círculos com as 

opções de “ poucos a muitos” para a questões relativas à quantidade. Os principais resultados 

encontrados foram que houve diferença no desempenho da resgate de informações sobre a 

elaboração de episódios futuros na construção de cenários familiares e não familiares 

 

Palavras-Chave: Pensamento Episódico Futuro; Tempo Subjetivo; movimentos oculares; 

rastreamento ocular; construção de cenas, FMTT (viagem mental através do tempo futuro ) 

 

58 



ABSTRACT 

 

The present study sought to investigate behavior in the elaboration of  familiar and 

unfamiliar scenarios for a future time, with elements of future episodic thinking (what-where-

when) and the performance at the recall, in order to assess if  familiarity issues and novelty 

are related to  the ability to achieve more or less vivacity  and more or less details. Thirty-six 

volunteers participated, among 13 males and 24 females, but 16 participants had their data 

discarded because they had not reached 80 % of gazing rate acquisition. The data of 11 female 

and 9 male subjects were analyzed. The mean age of the male volunteers was 19.53% for the 

male population and 21.18% for the female population. One experimental task and one 

previous training were performed to familiarize the equipment resources with the task itself. 

The training contained distinct clues (keywords) from the experiment itself. The sequence 

order of the clues was the same for all participants, since the purpose of the statistical data 

analysis would be inter-subject. First, they were asked to create scenarios within a week from 

the day of the experiment and these scenarios should answer some questions. The first 

sequence of clues were 6 (six) words representing family sites and the second sequence was 

of words representing unfamiliar / new places . While the volunteers watched a blank screen 

for 60 seconds, an eye tracker Tobii TX300 made the binocular capture of eye movements. 

After the elaboration of each scenario (familiar and unfamiliar / new) participants answered 

three questions, the same questions for all scenarios and, on a five-level scale of the Likert 

type, chose the impression they had of the intensity of vivacity of  scenes or the impression of 

the amount of detail that they were able to recall. The main results were: there was a 

difference in the performance of the recalled information about  future episodes in the 

construction of familiar and unfamiliar scenarios: in the familiar scenarios, the vivacity and 

quantity of details was greater than in unfamiliar or new scenarios. However, the ocular 

behavior during the construction of familiar and new scenarios did not present differences, or 

presented small differences as the ocular movement followed a similar pattern during the 

construction of the two types of scenarios, but data showed that there were more fixations 

within the two upper quadrants (1 and 2 ) than the lower ones ( 3 and 4 ). 

Keywords: Episodic Future Thinking; Subjective Time; eye tracking; scene construction, eye 
movement, FMTT (future mental time travel).  

  

59 



 

Projetando o eu para o passado e o futuro 

Uma das características mais fascinantes da mente humana  é a capacidade de dirigir a 

atenção para diferentes direções e cenários hipotéticos no futuro ou “viajar” para episódios 

ocorridos no passado (Buckner & Carroll, 2007; Hesslow, 2002; Ingvar, 1979, 1985; 

Schacter, Addis, & Buckner, 2008). As capacidades de simular passados alternativos 

(pensamento contrafactual) (Schacter et,al 2013) e simular futuros hipotéticos podem ser 

usadas para regular estados emocionais e motivar comportamentos para o alcance de metas 

(Taylor & Schneider, 1989).A memória é o sistema cognitivo que possui a propriedade de 

adquirir, armazenar e recuperar (evocar) informações no nosso cérebro. Há duas categorias 

principais de tipos de memória: a memória de longo prazo e a memória de curto prazo, que 

envolvem diferentes sistemas neurais ( Kandel et al, 2014 ) . A memória de curto prazo é 

convertida seletivamente em memória de logo prazo, e, esta, pode ser dividida entre memória 

implícita e explícita. A memória implícita é a memória que retém as informações sobre 

procedimentos e habilidades, como por exemplo, jogar bola, andar de bicicleta. A memória 

explícita pode ser semântica, que envolve informações de conhecimentos gerais, comuns, 

como o nome das coisas e lugares. O processamento da memória explícita depende das 

interações entre o lobo temporal e medial e os córtices associativos. O conhecimento 

semântico é armazenado em córtices associativos distintos e sua resgate depende do córtex 

pré-frontal (Kandel et al, 2014). 

Considerando que a memória episódica retrata acontecimentos visitados no tempo 

passado sobre as experiências de “o que”, “quando” e “onde” os eventos ocorreram, estudos 

sobre o processo de formulação de pensamentos vêm mostrando que a formação da memória 

episódica é um processo fundamental para a noção de auto identidade e, por sua vez, um 

substrato essencial para a formação de pensamentos sobre o futuro. Segundo Tulving (2002), 

a memória episódica está unicamente presente no ser humano, pois depende de um tipo 

especial de consciência: a consciência autonoética, ou seja, a capacidade que os seres 

humanos têm de representarem mentalmente situações vividas, além do fato de poderem ter a 

noção da sua própria existência através do tempo. De acordo com Tulving (1985), não há 

viagem no tempo sem a existência da consciência autonoética que é  fundamental para a ação 

de relembrar. Distingue-se da consciência noética, que se experimenta quando se pensa 

objetivamente sobre algo que se conhece e existe no mundo (Tulving, 2002).  
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A Terminologia acerca do Pensamento Episódico Futuro 

 

O termo usado para descrever o pensamento episódico no futuro dependerá, em 

primeiro lugar se ele será considerado separadamente ou em conjunto com o conceito de 

memória episódica (Tulving, 1972, 1983, 2002b). 

O pensamento episódico futuro é apenas uma das formas existentes de pensamento 

futuro ou prospecção futura (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). Ele pode ser observado e 

diferenciado em quatro formas básicas, que são:  (1) a simulação, que compreende uma 

representação mental do futuro, (2) a previsão, que é uma estimativa da probabilidade de um 

resultado no futuro, (3) a intenção, que consiste na definição de um objetivo, e (4) o 

planejamento, que se trata da organização de etapas para atingir um objetivo no futuro ( 

Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). O ponto principal para a distinção entre as formas de 

pensamento episódico futuro é o seu conteúdo, no caso de um evento autobiográfico, com a 

presença do sujeito que se projeta para o futuro em algum lugar com a participação de pessoas 

ou não, o que se caracterizará como um pensamento episódico futuro, ou em um contexto 

semântico que pode conter elementos de uma previsão ou intenção, sem necessariamente 

haver a participação do sujeito elaborador daquele pensamento. 

Os mecanismos cognitivos e neurais 

Estudos e simulações acerca do pensamento episódico futuro indicam que os 

mecanismos cognitivos do pensamento episódico futuro contam, em maior parte, com a base 

do sistema de memória episódica. Sobre esta perspectiva, muitos estudos são elaborados e 

aplicados por meio da simulação episódica construtiva, partindo da recombinação de 

elementos de experiências passadas direcionadas para a elaboração de eventos  possíveis de 

ocorrer no  futuro (Schacter, Benoit, & Szpunar, 2017). 

O primeiro estudo de neuroimagem de pensamento episódico futuro foi elaborado por 

(Okuda et al 2003). Os participantes foram submetidos PET (Tomografia por emissão de 

pósitrons) e solicitados a falarem sobre o passado próximo ou futuro (ou seja, os últimos ou o 

próximos dias) ou passado ou futuro distantes (ou seja, os últimos anos ou anos mais 

distantes). Foi relatada atividade na rede central semelhante durante condições de passado e 

futuro em várias regiões, como por exemplo,  a região pré-frontal, o lóbulo temporal medial, o 

centro do hipocampo e o giro parahipocampal bilateral A rede padrão, que inclui o 

hipocampo, o giro parahipocampal, retrosplenial e córtices parietais posteriores e o córtex 

pré-frontal medial  oferecem suporte para a  geração e a manutenção de uma cena complexa e 

coerente com alguma projeção ao futuro ou evento passado (Hassabis et al 2007a).  
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O tempo subjetivo e a imaginação 

 

Embora não estejamos permanentemente conscientes do tempo subjetivo em que 

existimos, passamos por ele todas as vezes que lembramos algo que nos aconteceu no passado 

ou quando imaginamos algo que possa nos acontecer no futuro. À capacidade de estarmos 

conscientes do tempo subjetivo nomeamos "cronestesia", palavra derivada das palavras gregas 

Chronos (tempo) e Aisthesis (para sentir) (Tulving, 2002). 

Para falar em viagem através do tempo, precisamos primeiro definir qual é a natureza 

do tempo em que essa viagem ocorre. O tempo metafórico provavelmente não estará 

diretamente ligado ao tempo do relógio, uma vez que essa viagem contém uma elaboração 

subjetiva de acordo com o observador que a produz, que poderá ou não estar congruente com 

a realidade física de tempo, pois é produto da mente humana (Tulving e Szpunar, no prelo). 

Portanto, ao nos referirmos à viagem mental do tempo, trazemos a denominação “tempo 

subjetivo” e as  impressões do “observador” de acordo com o seu senso de existência no 

mundo (Szpunar 2011). Tulving e Kim (2007) usaram os termos meio e mensagem para se 

referirem a estes dois aspectos do curso do tempo mental e apontaram que o meio 

(capacidade) faz a mensagem (tempo relacionado a atividades mentais) possível. Outra 

existente e sutil, mas necessária diferenciação a ser estabelecida, é a distinção entre 

"cronestesia" e “consciência autonoética”, sendo que a primeira enfatiza a consciência de que 

existe um tempo subjetivo na vida do eu em questão e a consciência autonoética enfatiza a 

consciência do próprio eu existir no tempo subjetivo (Szpunar 2011). A distinção é sutil mas 

necessária porque será a estreita relação entre o eu e o tempo que irá determinar a perspectiva 

de tempo real versus tempo subjetivo, uma vez que a viagem no tempo e a sua temporalidade 

dependem proeminentemente do “olhar” do observador (Szpunar, 2011). 

 

Lembrando de lembrar e lembrando de esquecer 
 

A memória prospectiva é, de uma forma ampla, definida como “lembrar-se de se 

realizar alguma ação necessária em um momento específico no futuro (Klieger et al, 2008) 

conceitualizaram a memória prospectiva envolvendo três processos:(1) desenvolver um plano, 

(2) lembrar do plano, e (3) lembrar de algum ponto futuro para executar o plano. Por isto, 

caracteriza-se como  "mais do que apenas memória" por estar intimamente relacionada com 

planejamentos e comportamentos orientados para o futuro. O que diferencia a memória 

prospectiva do pensamento episódico futuro são os elementos presentes nas elaborações de 

ambas. Por exemplo, pode-se planejar colocar os remédios no balcão ao lado da geladeira 

para, ao final do dia, encontrar mais facilmente, ou pode-se planejar o passo-a-passo de 

quando, ao chegar em casa, o que se vai fazer em uma sequência mnemônica incluindo o 
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passar pelo balcão antes de realizar qualquer outra atividade. Este exemplo distingue o puro e 

simples planejamento futuro com uma ação no presente de um pensamento episódico futuro 

que contém o sujeito em ação no futuro, resgatando memórias planejadas previamente (Cohen 

& Hicks 2017). 

 

Memórias do futuro e o valor adaptativo 
 
 

Considerando o fator da cognição presente na construção da memória prospectiva, 

é possível se avaliar a sua complexidade, pois ela é alicerçada em muitos subdomínios, 

incluindo a memória de trabalho, as funções executivas  e a percepção do tempo, só para citar 

alguns exemplos (Atance & O’Neill, 2001). 

As vantagens evolutivas da memória e a sua função adaptativa foram enfatizadas por 

Klein et al, (2002), com relação a atividades como julgamentos futuros e tomada de decisão. 

Além disso, (Nairne e Pandeirada 2008, 2010) consideraram a memória prospectiva como um 

sistema que se desenvolveu principalmente para aumentar a aptidão adaptativa. Ingvar (1979) 

teorizou que a memória detém um papel fundamental no ato da construção de um  

“comportamento hipotético alternativo que prepara o indivíduo para estar  pronto para o que 

pode acontecer”. A esse processo que ele denominou “simulação de comportamento”(Spuznar 

et al2013). Porém, mesmo que a capacidade de simular versões alternativas para o futuro 

possa ser uma maneira de “se treinar para obter um melhor resultado”, o pensamento futuro 

poderá depender da capacidade de resgatar o conteúdo dessas simulações (Suddendorf e 

Corballis, 1997, 2007; Szpunar, 2010;Schacter, 2012; Schacter et al, 2012). 

 

A diferença entre relembrar, imaginar e as questões temporais e atemporais 

 

A distinção entre relembrar e imaginar abordada por Addis et al (2009a) mostra que a 

diferença entre “eventos passados” e “eventos futuros” podem ser confundidos entre 

“relembrar ” e “imaginar”. Enquanto eventos relembrados nos remetem ao passado, os 

eventos futuros normalmente são categorizados como “imaginação”. Porém, é preciso um 

aprofundamento maior ao se distinguir um tipo de evento do outro, principalmente porque, 

nesta distinção, se encontrará  mais um aspecto fundamental e inerente às viagens mentais no 

tempo, que são a temporalidade e a atemporalidade. Por exemplo, muitas observações vêm 

sendo feitas não só sobre as regiões padrão ativadas durante o pensamento episódico e o 

pensamento episódico futuro, como nos estudos mencionados anteriormente, mas também já 

existem pesquisas com simulações mentais que envolvem também a simulação por meio da 
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tomada de perspectiva sobre a experiência de terceiros, sem um requerimento explícito de 

viagem pessoal mental no tempo. 

 

3 ) CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS 

 

3.1  ) A função hipocampal na construção de cenários futuros  

  

Desde a década de 1950, o hipocampo, vem sendo uma das regiões mais estudadas do 

cérebro e um dos motivos que provocou esse interesse foi o caso do paciente HM, estudado 

por (Scoville e Milner, 1957). A associação do hipocampo à memória episódica ou 

autobiográfica, recentemente passou a incluir outros aspectos, e a outras funções, como 

elaboração de imagens fictícias e imaginação e cenas futuras (Maguire et al, 2015). Uma 

década depois, (O'Keefe e Dostrovsky 1971) trabalharam com ratos e descobriram que 

haviam neurônios no hipocampo que exibiam células específicas de disparo para localizações 

específicas, chamadas de place cells (células de localização). As duas linhas seguiram 

avançando paralelamente nos anos subsequentes, mas a integração entre as duas áreas de 

estudo não chegou a se concretizar (Maguire et al, 2015). 

(Burgess e outros 2002; Eichenbaum e Cohen 2014). Porém, no início dos anos 2000, as 

pesquisas sobre o papel do hipocampo e a sua ampla atuação nas funções cognitivas, após 

estudos com pacientes com dano bilateral do hipocampo se ampliaram. Descobriu-se que eles 

não só tinham déficit de desempenho na memória autobiográfica e na navegação espacial, 

mas também tiveram prejuízo  na percepção de cenas ( Graham et al 2010) e na imaginação 

de  cenas fictícias e futuras (Hassabis et al 2007). Foi evidenciada a deficiência na construção 

de cenas que saíram fragmentadas e sem coerência espacial  

Em 2009, este déficit de construção de cena foi posteriormente replicado em outros 

conjuntos de pacientes com danos no hipocampo provenientes de uma variedade de etiologias 

(Andelman outros 2010; Kurczek et al 2015; Mullally et al  2012; Corrida et al 2011; 

Rosenbaum et al 2009). Curiosamente, os desempenhos dos pacientes não foram prejudicados 

ao perceberem ou imaginarem objetos únicos, mas apenas especificamente na construção de 

cenas. Ressonância magnética funcional Estudos de ressonância magnética  funcional            

(IRMF) em voluntários saudáveis confirmaram o envolvimento do hipocampo não só para a 

memória autobiográfica (Maguire 2001) e navegação, mas também para imaginar cenários 

fictícios (Hassabis e outros 2007; Zeidman et al 2014) e cenas e eventos futuros (Addis et al 

2007).  
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3.2 ) Familiaridade e plausibilidade na construção de cenas  

 

A imaginação nos permite simular mentalmente cenários ricos em detalhes e nos 

permite a nos preparar para eventos que ainda não ocorreram e a  simulação episódica é uma 

das vertentes nessa área (Mullally & Maguire,2013; Schacter et al, 2012). Contudo,  nem 

todas as simulações futuras são mantidas na memória (Szpunar et al, 2013). Há alguns estudos 

que demonstraram quais são as simulações mais propensas a se tornarem "memórias do 

futuro" (Ingvar, 1985), como por exemplo, a familiaridade, que pode influenciar a 

memorabilidade  de resgates pós simulações. Quando a relevância é outro aspecto inerente ao 

futuro imaginado, o desempenho do resgate é significativamente maior (McLelland, Devitt, 

Schacter, & Addis, 2015). Quando feitos em um contexto familiar, por exemplo, um jantar ou 

uma festa, as possibilidades de uma lembrança mais vívida se ampliam. Já um evento que 

ocorra em m local desconhecido, por exemplo, uma viagem à Antártida, o resgate é bastante 

inferior em quantidade de detalhes e clareza (Klein et al, 2012). Klein e colegas 

argumentaram que, quando os participantes tiveram mais lembranças episódicas, o 

desempenho no resgate foi maior que quando foram planejados cenários desconhecidos, uma 

vez que os participantes se basearam principalmente em  representações semânticas. Não só o 

aspecto episódico, mas também a familiaridade presente na elaboração do evento também 

mostrou afetar a clareza do evento imaginado no futuro. D'Argembeau e Van der Linden 

(2012) tiveram grupos imaginando eventos futuros e avaliando as características 

fenomenológicas da simulação, incluindo a familiaridade, localização, pessoas e objetos. 

 

O olho humano e os  seus movimentos 

 

Os olhos humanos são  os órgãos destinados à visão, e são formados pela seguinte estrutura: 

(Figura 1). A pupila, que é responsável pela entrada de luz no globo ocular, passando pelo 

cristalino e se projetando invertidamente na retina. A pupila se acomoda , podendo alterar seu 

formato (Holmqvist et al, 2011; Rayner, 1998).  

 

Com relação à movimentação ocular, os humanos apresentam quatro tipos de 

movimentos: as fixações, as sacadas, a perseguição suave (smooth pursuits) e a vergência 

(Land, 2011). Estas movimentações ocorrem por meio de três pares de músculos que 

localizados lateralmente, e que possibilitam a rotação dos olhos em qualquer eixo (Figura 2). 

Esses músculos realizam movimentos no sentido horizontal (reto lateral e reto medial), para 

cima ou para baixo (retos superior e inferior), executam movimentos rotacionais (oblíquos 
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superior e inferior ), podendo em algumas ocasiões ocorrer movimentos coordenados entre os 

olhos e a cabeça (Wade & Taler, 2011; Holmqvist et al, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Músculos extraoculares (disponível em: 

http://limatreinamento.blogspot.com.br/2015/06/movimento-dos-olhos.html, acessado em 

14/03/2018)  

             

 

Método 

 

Esta seção descreve a tarefa de criação de cenários com elementos do pensamento 

episódico futuro.  A tarefa consiste na criação de 6 (seis) cenários familiares e 6 (seis) 

cenários não familiares, ou não familiares no próximo período de 7 (sete) dias a partir do dia 

da realização da tarefa (Szpunar & McDermott, 2007). Previamente à tarefa principal, um 

“treino” foi realizado com os participantes para que eles se familiarizassem com o formato da 

atividade e recursos e manuseio do equipamento de rastreamento ocular, o eye tracker da 

marca Tobii Pro Studio. No entanto, os estímulos (palavras-chave) foram diferentes. Foram 

realizadas calibrações de 9 (nove) pontos antes de cada treino e cada realização de tarefa. O 

eye tracker fez a captura binocular dos movimentos oculares durante todo o contato ocular, 

incluindo os slides de leitura de instruções, mas, somente as capturas durante a criação dos 

cenários nas telas em branco e a resposta comportamental nos slides com as escalas do tipo 

Likert tiveram seus dados tabulados e analisados. Toda a condução do experimento, 

informações sobre os participantes, materiais e instrumentos utilizados bem como os 

procedimentos da tarefa e a maneira como foi realizada a análise dos dados serão exibidos a 

seguir. 

Participantes 
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Os participantes, voluntários estudantes universitários do Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) foram recrutados por meio de visitas em salas e redes sociais. 

Participaram 36 (trinta e seis) sujeitos entre a faixa etária de 18 (dezoito) a 45 (quarenta e 

cinco) anos de idade. Dentre estes, 36 participantes, 16 (dezesseis) sujeitos  não alcançaram 

taxa de rastreio ocular de 80% no eye tracker, sendo excluídos da amostra. Portanto, ao final 

deste processo, realizamos a análise de dados de 20 (vinte)  voluntários, sendo 9 (nove) 

homens e 11 (onze mulheres). Com relação à acuidade visual, 65% informaram ter um ou 

mais problemas de visão e 35% disseram que não possuem problemas de visão (Tabela 1): 

POPULAÇÃO ANÁLISE Sexo Idade Visão  

N M F M F S N 

20 9 11 19,53 21,18 65% 35% 

Tabela 1. Características da amostra 

 

Construção de cenários 

 

A Tarefa de Elaboração do Pensamento Episódico Futuro por meio da construção de cenários 

familiares e não familiares,  foi estruturada no Programa Tobii Pro Studio com a utilização de 

slides contendo instruções, palavras-chave (locais) e telas em branco, onde se processava a 

elaboração da construção dos cenários seguindo os estímulos informados, sendo 6 (seis) locais 

familiares e 6 (seis) locais  não familiares  (Szpunar & McDermott, 2007). Após a construção 

dos cenários com os olhos abertos voltados para as telas em branco, os participantes 

responderam a três perguntas, sendo duas relativas à clareza alcançada ao resgatar as 

informações sobre os cenários elaborados e uma com relação à quantidade de detalhes 

possíveis de serem resgatados.  

  

Procedimento 

 

O projeto passou pela apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPB, sendo 

aprovado sob o protocolo nº 67322017.4.0000.8069. Os participantes tomaram ciência das 

justificativas, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo E). O TCLE esclarecia também eles 

poderiam retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer nenhum dano ou 

constrangimento. Após lerem e assinarem o TCLE, os voluntários responderam ao 

questionário sociodemográfico. Na maioria das vezes responderam antes da realização do 

experimento. A aplicação do questionário sociodemográfico e leitura do TCLE duraram em 

média 10 minutos. Foi formado um grupo com todos os interessados em participar da 

67 



pesquisa e elaborado o agendamento para que datas e horários se encaixassem nos horários de 

disponibilidade para a utilização do eye tracker no Laboratório de Neurociência Social da 

Universidade Federal da Paraíba. Para cada voluntário foi reservado o período de 40 

(quarenta) minutos para participarem da sessão experimental, individual e única. Antes de 

iniciar o experimento, foi realizada uma etapa específica de fixação ocular com 9 (nove) 

pontos na tela do computador para calibração dos movimentos oculares. Após a calibração, os 

participantes receberam a instrução de que fariam um treino em que as mesmas instruções e 

tipos de estímulos (palavras-chave) e recursos do equipamento seriam utilizados para que se 

familiarizassem com o procedimento e com o rastreador ocular.   

  

Figura 2. Sequência de slides montados com a instrução, a tela de construção e slides com os 

questionários 

 

A seguir, iniciou-se a tarefa experimental Em primeiro lugar, os participantes recebiam as 

instruções para a elaboração do pensamento episódico futuro durante a construção de cenários 

enquanto seus movimentos oculares eram rastreados (Figura 8) que eram: “Observe cada pista 

(palavra) apresentada na sequência a seguir e imagine: (1- o que você estará fazendo, 2-onde você 

estará, 3-em qual dia será este evento)”. Foram apresentados em sequência primeiro 6 (seis) 

cenários familiares (1- sua casa, 2- praia, 3-universidade, 4-casa de amigo, 5-restaurante, 6-

trabalho) e depois 6 (seis) cenários não familiares (1-selva, 2-pólo norte, 3-China, 4- ilha, 5-Índia, 

6-deserto).  
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Figura 3. Tela do Tobii Pro Studio com as áreas de interesse e as visualizações registradas 

durante uma 

das telas de construção de cenários. Visão com cores e quadrantes apenas sob formato de 

análise ( não visível para o participante). 

 

As telas em branco para a construção dos cenários permaneciam no monitor por 60s, e 

em seguida, após o término do período de 60’’ (sessenta segundos) temporizado 

automaticamente no programa, Tobii, o programa passava para as três telas seguintes com os 

questionários contendo as seguintes perguntas: (1) Com relação ao cenário imaginado (Ex.: 

SUA CASA),o quanto você alcançou de clareza sobre o local; (2) Com relação ao cenário 

imaginado (Ex.: SUA CASA) , o quanto você alcançou de clareza sobre os objetos e suas 

organizações espaciais e (3) Com relação aos detalhes  imaginados no cenário (Ex.: SUA 

CASA)  qual a quantidade de detalhes que você imaginou (Figura 8). Essas perguntas foram 

reproduzidas para todos os 06 cenários familiares e 06 cenários não familiares. Estes 

questionários continham uma escala do tipo Likert com 5 (cinco) círculos com as opções de 

“pouco a muito claro” para as questões relativas às duas perguntas sobre a clareza e 5 (cinco) 

círculos com as opções de “poucos a muitos” para as questões relativas à pergunta sobre a 

quantidade. 
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Resultado da análise das respostas comportamentais 

 

Após a tabulação dos dados, foi realizada uma estatística descritiva e  se verificou a 

distribuição normal dos dados. Foram realizados testes t pareados que demonstraram 

diferenças significativas entre os resgates de informação sobre cenários familiares e não 

familiares. A média para a condição de resgate para os cenários familiares quanto a (1) 

clareza sobre o local foi de 4,292,enquanto que  (2) a média para a condição de resgate para 

os cenários não familiares foi de 3,417 (t (19) = 4,265; p = 0,001). A média para a condição 

de resgate para os cenários familiares quanto a (1) clareza sobre o objetos e suas organizações 

espaciais foi de 3,967  enquanto que  (2) a média para a condição de resgate para os cenários 

não familiares foi de 2,992   (t (19) = 4,260; p = 0,001).  A média para a condição de resgate 

para os cenários familiares quanto a (1) quantidade de detalhes foi de 3,667  enquanto que  (2) 

a média para a condição de resgate para os cenários não familiares foi de 2,282  (t (19) = 

3,511; p = 0,002).    

 

 

Figura 04. Eixo y: escala de valores. Eixo x :diferença entre as médias das condições de 
resgate para os cenários familiares e não familiares quanto à clareza sobre o local e desvio 
padrão. *p < 0,001  

0

1

2

3

4

5

Cenários Familiares Cenários Novos

Clareza 

Local 

70 



. 

 Figura 05. Eixo y: escala de valores. Eixo x :diferença entre as médias das condições de 
resgate para os cenários familiares e não familiares quanto à clareza sobre objetos e sua 

organização espacial e desvio padrão.*p< 0,001. 

 

Figura 06. Eixo y: escala de valores. Eixo x :diferença entre as médias das condições para os 
cenários familiares e não familiares  quanto a quantidade de detalhes e desvio padrão.*p < 

0,001. 
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Análise da duração média das fixações  

 

Após a tabulação dos dados, foram calculadas as somas dos números totais de fixação. 

Realizou-se, com a média das somas, ANOVA (análise de variância) para medidas repetidas 

de modelo em 2 “condições” (cenários familiares) x (cenários não familiares) x 4 

“quadrantes” (AOIs 1, 2, 3 e 4). A variável “condição” foi considerada como fatores 

intrasujeitos “familiares”, e “não familiares”  e também como fatores intrasujeitos os 

“quadrantes” (AOI 1,2,3 e 4).Não foi encontrado efeito principal do tipo de cenário 

(familiares x não-familiares)[F(1,19) = 1,28; p = 0,27]. Foi evidenciado efeito principal dos 

“quadrantes” [F(3,57) = 9,13; p< 0,001]. O teste post hoc indicou que os sujeitos tiveram 

maior tempo de fixação no quadrante 01 comparado ao quadrante 03 (p=0,019), e também 

maior que o quadrante 04 (p=0,003). O teste também indicou que os sujeitos tiveram um 

tempo maior de fixação no quadrante 02 é maior que o quadrante 04 ( p=o,003). As outras 

comparações não apresentaram diferença. 

Figura 07. ANOVA 2 X 4 de medidas repetidas. Diferença entre as médias das durações de 

fixações condições de cenários familiares e não familiares e barras de erro +/- 1 entre os 

quadrantes 1,2,3 e 4 para cada condição. *p< 0,001. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, podemos concluir que os movimentos oculares estão substancialmente 

atrelados ao comportamento subjetivo durante à construção de cenários futuros e  que existe 

uma característica semelhante neste comportamento seja na criação de cenários familiares ou 

não familiares. Pode ser verificado o quanto se poderá obter de informações relevantes  para 

os estudos da projeção mental no tempo para o futuro, partindo da observação e análise de 

registros da movimentação ocular. Aspectos que já vêm sendo estudados no que se refere à 

sobreposição da ativação da rede padrão neural durante o resgate da memória episódica e a 

construção de cenários ou elaboração de pensamento episódico futuro, poderão ser ampliados, 

considerando também a imaginação de itens isolados ou a relação dos itens isolados com a 

sua localização espacial o que não depende necessariamente, em algumas das elaborações, de 

elementos da memória episódica. Por outro lado, este estudo ressalta que, havendo a presença 

dos aspectos “o que-quando-onde” o resgate de elementos como a familiaridade de pessoas, 

locais ou mesmo algum teor de emocionalidade, farão com que o resgate de uma projeção 

realizada para um cenário familiar resulte em um desempenho maior que a projeção para um 

cenário novo (Schacter et al 2013), desvinculado dos aspectos emocionais. Outros estudos 

poderão ser realizados a partir desta linha de pensamento, com simulações de cenários onde 

exista mais plausibilidade do que outros, em condições familiares para que se avalie o 

desempenho no resgate considerando esta única condição, e também, por exemplo, podem ser 

avaliadas questões inerentes apenas aos cenários familiares, como a emocionalidade, a 

relevância e os elementos contidos naqueles cenários. Para os cenários não familiares, podem 

ser realizadas novas avaliações sobre a relação entre a quantidade de informações resgatadas e 

os aspectos semânticos que estiveram contextualizando a elaboração desses cenários.  
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