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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é compreender como ocorre o processo de percepção de 
mensagens sonoras, quando duas informações são transmitidas na mesma voz a 
indivíduos em situação de escuta dicótica e atenção seletiva. A amostra deste 
experimento contou com a participação de 30 pessoas, metade dos quais estudantes 
universitários do Curso de Licenciatura em História da UFS. Pode-se concluir da análise 
dos dados apresentados que não há diferenças significativas na apreensão de 
informações quando se ouve mensagens lidas por vozes diferentes e quando se ouve 
vozes iguais, pois se verificou que, na comparação entre GE1 (Grupo Experimental 1) e 
GE2 (Grupo Experimental 2), o número percentual de acertos, erros e omissões não foi 
suficientemente discrepante. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to understand how the process occurs perception of sound 
messages, when two pieces of information are transmitted in the same voice to 
individuals on the dichotic listening and selective attention. The sample of this 
experiment was attended by 30 people, half of them college students Degree in History 
of UFS. It can be concluded from the analysis of the data presented that there are 
significant differences in the seizure of information when listening to messages read by 
different voices and when you hear the same voices, it was found that, in the 
comparison between EG1 (experimental group 1) and GE2 (Experimental Group 2), the 
percentage number of hits, errors and omissions was not sufficiently discrepant. 



2 
 

 Keywords: selective attention, dichotic listening, seizing information. 

_________________________________________________________________________ 
* Aluno do Curso de Psicologia (Formação de Psicólogo- UFS). Membro do SEMINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias 
Intelectuais, Mídias e Educação Contemporânea. E-mail: eduardopinahistoria@yahoo.com.br. 

Genilma Dantas Andrade, aluna do Curso de Ecologia na UFS. Membro do Grupo de Pesquisa Estudo da Linguagem e Ensino do 
Departamento de Letras – UFS. E-mail: gda0512@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 Simões e Tiedemann (1985, p.60) afirmam que "Não é possível prestar atenção a 

um grande número de estímulos ao mesmo tempo". Não obstante tal constatação, vive-

se numa sociedade que é produtora de processos hiperestimulativos, mesmo que se 

saiba que há um limite na quantidade de informações que podem ser processadas pelo 

nosso cérebro. 

Mediante a convivência com tantos estímulos diversos, sabe-se que, na maioria 

das vezes, pode-se escolher o que se quer prestar atenção. Trata-se do que a literatura 

chama de atenção seletiva. Dessa forma, cada pessoa percebe um objeto ou uma 

situação de acordo com os aspectos que têm especial importância para si própria. Nesse 

sentido, pode-se entender a atenção como o início do processo de percepção, que nada 

mais é que um processo de observação seletiva. (Id., p.61) 

Sabe-se também que no campo da percepção auditiva há igual integração entre 

os estímulos captados em cada um dos ouvidos, o que se torna fundamental para indicar 

a direção da origem do estímulo acústico. Em assim sendo, Simões e Tiedemann (1985, 

p.65) teorizam que "numa situação de estimulação dicótica [...] o sujeito saberá relatar a 

informação fornecida a cada ouvido separadamente. Além disso, poderá concentra-se, 

isto é, prestar atenção à estimulação recebida em cada ouvido separadamente". Isso 

ocorre porque uma das inúmeras possibilidades do sistema auditivo é "separar a 

informação que atinge os dois ouvidos", visto que um ouvido tende a inibir o outro. 

 Contudo, não só os estímulos externos devem ser levados em consideração no 

que diz respeito à atenção, já que os internos são igualmente relevantes; como no caso 

da motivação, mediante a qual se justifica prestar muito mais atenção a tudo que nos 

interessa e nos dá prazer ou que a força do habito faz com que prestemos mais atenção, 

pois são coisas que já se conhece e se entende. Sabe-se também que pessoas de 

contextos sociais diferente não prestam atenção aos mesmos objetos.  
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Maltin W. (2003) destaca que estudos mostram que as pessoas muitas vezes 

notam poucos detalhes sobre tarefas sem importância. Ela também aponta que os casos 

de escuta dicótica podem ser pesquisados solicitando-se às pessoas que usem fones, 

onde cada ouvido recebe uma mensagem diferente. Nesse caso, pede-se aos 

participantes que prestem atenção num dos ouvidos e logo repitam a mensagem. 

Constatou-se que os indivíduos notavam muito pouco da mensagem não atendida. 

Contudo, constatou-se também que, em alguns casos, os indivíduos conseguiram 

acompanhar o significado de uma mensagem no ouvido não atendido, chegando a 

misturar as falas de ambos os ouvidos (atendido e não atendido) sem perceber. 

Dreossi e Momensohn-Santos (2005) pesquisaram sobre a influência do 

ambiente acústico na aprendizagem. Para tanto estudaram as alterações que podem 

ocorrer aos estudantes de uma escola que se encontra sob o impacto de ruídos internos e 

externos às suas instalações. Conclui-se que tais ruídos tornam-se opositores ao 

processo de ensino e aprendizagem, em um local onde a situação de escuta deveria ser 

muito privilegiada. Para tanto, sugere-se que equipes multidisciplinares possam ajudar 

no monitoramento das escolas, no sentido de implantarem programas de conservação 

auditiva. 

Dentro dessa mesma temática, Jaroszewski et al. (2007) avalia o nível de ruído 

em salas de aula da primeira série do ensino fundamental, na cidade de Urussanga - SC, 

e sua interferência durante as atividades de leitura e ditado. Participaram da pesquisa 

109 crianças, sendo 59 meninos e 50 meninas, na faixa etária de seis a oito anos e sete 

professores. A pesquisa consistiu em monitorar o nível de ruído da sala de aula durante 

as atividades de leitura, interpretação oral e ditado e posterior avaliação do desempenho 

nessas atividades. Apesar de o nível de ruído nas salas de aula - que variou entre 59,5 e 

71,3 dB - ter sido acima do recomendável (segundo as normas da ABNT não deve 

superior a 50 dB), apenas 52,39% dos alunos e 42,8% dos professores, afirmaram 

interferência do ruído na aplicação das atividades. Ademais, os níveis de ruído não 

chegaram a interferir no desempenho do ditado. Os autores explicam esse resultado 

argumentando que houve elevação da voz dos professores durante a execução das 

atividades. Os autores observam ainda que como a maior parte dos ruídos fosse de 

origem interna, seria interessante a criação de um Programa de Educação Sonora 

Ambiental Escolar para todas as escolas avaliadas. 
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Garcia et aI. (2007) estuda os processos de atenção seletiva em crianças com e 

sem distúrbio de aprendizagem, utilizando-se do PSI (Teste Pediátrico de 

Inteligibilidade de Fala). O PSI utilizado consistiu em uma tarefa monótica, na qual as 

crianças tiveram que identificar sentenças em meio a mensagens competitivas (história) 

contralateral (MCC) e ipsilateral (MCI) e apontar figuras correspondentes à sentença 

ouvida. No Grupo 1, composto por crianças com idades entre nove e meio e dez anos e 

onze meses, sem distúrbios de aprendizagem, os autores observaram não haver 

diferença significante entre o desempenho dos indivíduos à orelha direita e à orelha 

esquerda no PSI-MCC nas relações fala/ruído) O e - 40 e no PSI-MCI nas relações 

fala/ruído) 0 e - 10. Entretanto, houve diferença significante entre as orelhas direita e 

esquerda no PSI-MCI na relação fala/ruído - 15, com um melhor desempenho para a 

segunda orelha testada. Os autores justificam essa diferença pela aprendizagem da 

situação de testagem, ou seja, uma vez feita à tarefa em uma orelha, ao submeter à 

segunda orelha ao teste, a tarefa se tomava mais fácil: a criança já aprendera. 

Diante do exposto, e para que haja melhor compreensão da pesquisa, faz-se 

necessário o esclarecimento de algumas categorias, como por exemplo, as definições de 

ruído e som. Segundo Gerges (1991), tais vocábulos não são sinônimos, sendo o 

primeiro caracterizado pela existência de um tipo de som desagradável, causando um 

possível desconforto. Outra importante explicação apresentada pelo referido autor, diz 

respeito ao conceito de ruído competitivo, que se caracteriza como sendo um tipo de 

barulho capaz de atrapalhar de forma significativa a proliferação do som. Contudo, o 

efeito utilizado nesta pesquisa foi puramente sonoro, visto tratar-se da emissão de vozes 

e não de ruídos competitivos. 

Diante de tal elucidação, destaca-se que para a realização desta pesquisa deve-se 

partir da seguinte relação: as variáveis manipuladas no experimento (VIs) são as 

mensagens sonoras emitidas com vozes diferentes e suas possíveis complexidades, a 

situação de escuta dicótica ou monótica e os questionários avaliativos que foram 

construídos de forma aberta e fechada, apresentando, também, diferentes níveis de 

complexidade. A variável que sofre influência em função da manipulação (VD) refere-

se à quantidade de erros, acertos e omissões apresentados pelos participantes nas 

respostas dos referidos questionários. As variáveis que se mantêm constante (VCs) 

durante todo o experimento são: a mesma sala onde foi realizado o experimento, com as 

mesmas condições ambientais (luminosidade, com mesmas lâmpadas acesas, e ar-
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condicionado ligado em temperatura constante), mesma qualidade de gravação 

reproduzida no mesmo notebook com os mesmos fones de ouvidos sintonizados no 

mesmo volume; instruções e roteiros iguais; e os mesmos experimentadores nas mesmas 

funções. Vale ressaltar que se identificou uma variável interveniente, pois não obstante 

os participantes terem sido questionados a respeito da sua capacidade auditiva, os 

experimentadores não possuíam elementos para avaliar as variações perceptivas da 

audição de cada um. 

Diante do delineamento proposto, conclui-se que o objetivo do presente estudo é 

compreender como ocorre o processo de percepção de mensagens sonoras quando duas 

informações são transmitidas na mesma voz a indivíduos em situação de escuta dicótica 

e atenção seletiva. 

Trabalha-se, portanto, com a hipótese estruturada por Cherry (apud Eysenck e 

Keane, 2007) de que se duas mensagens na mesma voz são transmitidas para os dois 

ouvidos ao mesmo tempo, então os ouvintes acharão muito difícil separar as duas 

mensagens, mesmo em situação de atenção seletiva. 

 

METODOLOGIA 

A amostra deste experimento contou com a participação de 30 pessoas, metade 

sendo estudantes universitários do curso de Licenciatura em história da Universidade 

Federal de Sergipe – campus São Cristóvão. A distribuição entre os gêneros foi de 14 

participantes do sexo masculino e 16 participantes do sexo feminino. A idade variou 

entre 10 e 45 anos de idade, sendo a média aproximada de intervalo de idade entre 24-

33 anos. Como critério de seleção, foram excluídos do estudo os participantes que 

declararam possuir algum problema auditivo comprovado. Os participantes foram 

distribuídos em três grupos distintos (G1, G2 e G3) com 10 participantes cada, de forma 

a participarem do experimento da seguinte maneira: 

  - G 1: participantes que realizariam a tarefa destinada ao Grupo Controle (GC) 

e em seguida a tarefa destinada ao Grupo Experimental 1 (GE1); 

- G2: participantes que realizariam a tarefa destinada ao Grupo Controle (GC) e 

em seguida a tarefa destinada ao Grupo Experimental 2 (GE2);  
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- G3: participantes que realizariam a tarefa destinada ao Grupo Experimental 1 

(GE1) e em seguida a tarefa destinada ao Grupo Experimental 2 (GE2).  

 

 

Material 

Para o estudo, foram elaboradas cinco narrativas curtas, contendo uma 

diversidade de itens que seriam posteriormente requeridos nos questionários. Dentre 

essas cinco narrativas, a primeira (Nar1) diferiu das demais, tanto em enredo, quanto em 

itens e personagens; a segunda (Nar2) e a terceira (Nar3) foram redigidas de forma a ser 

semelhantes entre si quanto ao enredo, porém com itens diferentes e nomes de 

personagens foneticamente parecidos; a quarta (Na4) e a quinta (Na2) narrativa também 

foram redigidas semelhantes entre si quanto ao enredo, porém com itens diferentes e 

nomes de personagens foneticamente parecidos. 

As narrativas elaboradas foram, a seguir, gravadas e editadas em mídia auditiva. 

Para tanto, foram utilizados os softwares Sony Sound Forge 9.0™ e Sony Vegas 9.0TM. 

As narrativas foram gravadas em mídia digital no formato WAVE (WAVEform audio 

format - .wav), formato-padrão de arquivo de áudio da Microsojt® e IBM ® para 

armazenamento de áudio em computadores pessoais. Para a gravação das narrativas, 

serviram de narradores dois dos experimentadores e um colaborador, sendo que as 

vozes ficaram assim distribuídas: um dos experimentadores narrou a primeira história 

(Nar1); o colaborador narrou a segunda história (Nar2); outro experimentador narrou a 

terceira (Nar3), quarta (Nar4) e quinta (Nar5) histórias. As narrativas foram gravadas e 

editadas, fazendo uso dos softwares supracitados, de modo a otimizar a clareza na 

verbalização da narrativa e reduzir ao máximo quaisquer ruídos concorrentes. A seguir, 

as gravações foram editadas de forma que configuraram os seguintes arquivos de áudio 

dicóticos: 

 - MS-GC: arquivo de áudio destinado ao Grupo Controle, composto pela 

gravação da primeira narrativa (Nar1), exclusivamente no fone esquerdo, e uma 

gravação nula (sem som), exclusivamente no fone direito; 
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- MS-GE 1: arquivo de áudio destinado ao Grupo Experimental 1, composto pela 

gravação da segunda narrativa (Nar2), exclusivamente no fone esquerdo, e a gravação 

da terceira narrativa (Nar3), exclusivamente no fone direito - esta configurando a 

variável independente do GE 1; 

 - MS-GE2: arquivo de áudio destinado ao Grupo Experimental 2, composto pela 

gravação da quarta narrativa (Nar4), exclusivamente no fone esquerdo, e a gravação da 

quinta narrativa (Nar5), exclusivamente no fone direito - esta configurando a variável 

independente do GE2.  

Para a avaliação da atenção dos participantes nas tarefas propostas, foram 

elaborados cinco questionários, correspondentes a cada uma das narrativas ouvidas. Os 

questionários foram compostos por cinco questões cada, sendo que para as narrativas 

ouvidas no fone esquerdo às questões seriam abertas (discursivas) e para as narrativas 

ouvidas no fone direito, as questões seriam fechadas (múltipla escolha, com alternativas 

corretas e incorretas). Para efetuar as gravações e para uso na reprodução das mesmas 

durante a aplicação do experimento, foi utilizado um fone de ouvido com microfone, 

marca Clone®, modelo MS35, cujas especificações são: frequência: 20Hz - 20 KHz; 

Potência máxima de entrada: 100mW; Conector: mini plug estéreo 3.5mm; Impedância: 

64 Ohms Q. Foi utilizado ainda, na reprodução dos arquivos de áudio um notebook 

marca Acteon, processador Celeron, memória RAM de 512 MB e HD de 80 GB, 

sistema operacional Wllldows XP Professional, Windows Media Player 9. 

Procedimento 

Os participantes foram previamente esclarecidos sobre sua participação num 

experimento relativo à Psicologia Cognitiva, mais precisamente no campo da atenção. 

Após os devidos esclarecimentos, os participantes, um a um, foram convidados a 

dirigir-se à sala onde seria aplicado o teste, de forma que a ordem dos grupos (G1, G2 e 

G3, respectivamente) foi mantida. Para a reprodução dos arquivos de áudio, utilizou-se 

uma das salas reservadas da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe, de 

forma que apenas os experimentadores e um participante por vez utilizavam a mesma. 

Ao adentrar a sala, o participante era convidado a sentar-se diante do notebook e recebia 

as instruções de um dos experimentadores. As instruções dadas consistiram em: 1 - 

informar mais uma vez ao participante sobre o objetivo da pesquisa de investigar o 

funcionamento da atenção seletiva; 2 - informar ao participante sobre as tarefas que lhe 
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seriam solicitadas, ou seja, a) ouvir duas gravações de áudio sempre voltando sua 

atenção somente para o áudio do fone esquerdo; b) responder aos questionários 

correspondentes ao áudio que foi ouvido - sendo um questionário relativo ao áudio do 

fone esquerdo e outro relativo ao áudio do fone direito, para os grupos experimentais 

(GE1 e GE2), e apenas um questionário relativo ao áudio do fone esquerdo no Grupo 

Controle (GC). 

Dadas as referidas instruções, o fone de ouvido era então ajustado ao 

participante, com a ajuda do experimentador, de forma a cobrir-lhe totalmente as 

orelhas e a seguir, com o consentimento do participante, era dado o início à reprodução 

do primeiro arquivo de áudio. Ao fim da primeira reprodução, eram fornecidos ao 

participante os questionários correspondentes ao áudio ouvido, sendo sempre primeiro o 

questionário referente ao áudio do fone esquerdo - no caso Grupo Controle, apenas um 

questionário era fornecido ao participante, relativo ao áudio do fone esquerdo. Ao 

término da resolução dos questionários, repetia-se o mesmo processo, na seguinte 

ordem: ajuste do fone de ouvido início da reprodução do segundo arquivo de áudio, 

aplicação do questionário relativo ao fone esquerdo, aplicação do questionário relativo 

ao fone direito. 

Como variável independente, o estudo contou com os áudios destinados ao fone 

direito em cada gravação, concorrentes com o áudio destinado ao fone esquerdo. Assim, 

a primeira variável independente relativa ao GE1 foi a gravação da Nar3 destinada ao 

fone esquerdo, narrada em voz diferente da gravação da Nar2, enquanto que a segunda 

variável independente, relativa ao GE2, foi a gravação da Nar5 destinada ao fone 

esquerdo, narrada na mesma voz que a da gravação da Nar4. A variável dependente a 

ser analisada seria então a quantidade de acertos, erros e omissões observadas na 

resolução dos questionários correspondentes a cada gravação. As variáveis mantidas 

constantes foram às instruções dadas aos participantes, os materiais utilizados (fone de 

ouvido, notebook, questionários), o ambiente (sala reservada sem interferências áudio-

visual). 

Resultados 

Foi utilizado como forma de análise o teste não-paramétrico - pois testa 

associações, dependência/independência e modelos ao invés de parâmetros – com 

amostras relacionadas em dupla para aferir as diferenças nas tarefas dentro de cada um 
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dos três tipos de combinações de grupos: Grupo Controle versus Grupo Experimental 1 

(GC/GE1), Grupo Controle versus Grupo Experimental 2 (GC/GE2) e Grupo 

Experimental 1versus Grupo Experimental 2 (GE1/GE2).  

A) Pela Tabela 1 pode-se notar que os erros cometidos pelo GE1, onde as vozes 

nas mensagens eram diferentes, foram significantemente maiores do que no GC (Z=- 2, 

701, p=0, 007) onde nove entre dez cometeram mais erros no GE1 do que no GC. Dos 

dez sujeitos, sete acertaram mais no GE 1 do que no GC, entretanto, não se pôde 

constatar diferença substancial nos acertos entre os grupos (Z=-1,334, p=0,182). E com 

relação às omissões, foram marginalmente significativos (Z=-1, 807, p=0, 071), pois 

cinco sujeitos omitiram mais suas respostas no GC e quatro deles em nada omitiram nas 

duas tarefas. 

Resumindo, os participantes acertaram e erraram mais na tarefa de vozes 

diferentes - embora os acertos não sejam significativos - e omitiram mais tarefa de única 

voz. 

Tabela 1:Relação entre os erros de respostas do grupo Controle e o grupo Experimental 1. 
 Erros (%) 

Sujeitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GC 14,29 9,52 28,57 9,52 33,33 9,52 4,76 4,76 4,76 14,29 

GE1 16,67 20,83 41,67 37,5 75,0 66,67 58,33 62,5 16,67 12,5 

 

B) Como pode ser constatado na Tabela 2, um efeito similar é visto quando se 

compara o GC com o GE2, em que as vozes são iguais, permanecendo a evidência de 

que nove entre dez sujeitos cometem mais erros no GE2 do que no GC (Z=-2, 701, 

p=0,007). Permanece a mesma proporção de sete contra três que acertam mais no GC, 

porém não ainda de maneira significativa (Z=-0,010, p=0,358). E as omissões estão 

novamente à margem da significância (Z=-1, 845, p=0, 065) onde seis pessoas se 

omitem mais no GC, enquanto duas não se omitem em nenhuma das duas. 

Em resumo, os resultados foram virtualmente idênticos à comparação anterior.  

Tabela 2:Relação entre os erros de resposta do Grupo Controle e o Grupo Experimental 2. 
 Erros (%) 

Sujeitos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GC 19,05 19,05 14,29 23,81 14,29 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 

GE2 17,95 23,08 56,41 35,9 46,15 10,26 30,77 28,21 20,51 25,64 

 

C) No terceiro grupo comparativo, em que se analisa o GE1 versus o GE2, ou 

seja, diferenças na apreensão de informações quando se ouve vozes diferentes e quando 

se ouve vozes iguais, verificou-se que não há diferença significativa entre os grupos no 

que tange aos acertos (Z=-0,765, p=0,444), erros (Z=-1,428, p=0,153) e omissões (Z=- 

1,725, p=0,084). Todavia, ainda assim os indivíduos acertam, erram e omitem mais na 

tarefa um - vozes diferentes - do que na tarefa dois - vozes iguais. As omissões estavam 

mais próximas de serem significativas podem ser vistas na Tabela 3. 

Tabela 3: Relação entre omissões de resposta do Grupo Experimental 1 e o grupo Experimental 2. 
 Omissões (%) 

Sujeitos 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

GE1 0 0 10 40 30 20 0 0 10 0 

GE2 0 0 0 20 0 10 0 0 0 10 

 

Fazendo agora a comparação das médias das respostas de todos os participantes 

nas tarefas - GC, GE 1 e GE2 - utilizou-se mais uma vez o teste não-paramétrico, 

porém, desta vez, com amostras independentes duplas. 

D) Ficou claro que não houve diferença de acertos entre o GC e o GE1 (Z=- 0, 

325, p=O,745) Em contrapartida, os erros (Z=-4,296, p=0,000) e omissões (Z=-2,524, 

p=0,012) foram altamente significantes, como se vê na Tabela 4, pois foi mais frequente 

errar no GE1 do que no GC bem como omitir mais as respostas no GC. 

Tabela 4: Média dos acertos, erros e omissões de resposta de todos os participantes do GC e o do GE1. 

 Média de Acertos Média de Erros Média de Omissões 

GC 21,1 12,6 24,85 

GE1 19,9 28,4 16,15 

 

E) Pareando-se desta vez o GC e o GE2, vide Tabela 5, vislumbramos o único 

caso em que tanto os acertos, erros e omissões demonstram diferenças significantes. 

Respectivamente (Z=-1,911, p=0,056), (Z=-4,527, p=0,000) e (Z=-1,942, p=0,052). Os 
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indivíduos acertaram mais no GE2 do que no GC. Mais que o dobro dos participantes 

errou mais no GE2. E os participantes omitiram mais suas respostas no GC. 

Tabela 5: Média dos acertos, erros e omissões de resposta de todos os participantes do GC e o do GE2. 

 Média de Acertos Média de Erros Média de Omissões 

GC 16,98 12,18 23,85 

GE2 24,03 28,83 17,15 

F) Por fim, foi confrontado o GE 1 com o GE2 e de acordo com a Tabela 6, 

apenas os acertos apresentaram níveis consideráveis de diferenças, onde a maioria dos 

sujeitos acertaram mais no GE2 - vozes iguais - que no GE1 – vozes  diferentes (Z=-

2,521, p=O,012). Os erros e omissões ficaram longe de se mostrarem com diferença 

considerável (Z=-O, 893, p=O, 472) e (Z=-O,293, p=O,769) respectivamente. 

Tabela 6: Média dos acertos, erros e omissões de resposta de todos os participantes do GE1 e o do GE2. 

 Média de Acertos Média de Erros Média de Omissões 

GE1 15,85 18,85 20,03 

GE2 25,15 22,15 20,98 

 

 

Discussão 

Os dados mostram que a hipótese construída por Cherry (apud Eysenck e Keane, 

2007) de que se duas mensagens na mesma voz são transmitidas para os dois ouvidos ao 

mesmo tempo, então os ouvintes acharão muito difícil separar as duas mensagens, não 

foi corroborada, visto que no pareamento entre as respostas dos participantes não há 

diferença significativa no que tange ao percentual de erros, acertos e omissões; mesmo 

que o experimento tenho sido conduzido em situação de atenção seletiva. (Ver tabela 3) 

Contudo, o referido experimento possibilita a elaboração de uma nova hipótese: a de 

que na relação apresentada entre a escuta da fala não-dicotômica (GC) e a escuta da fala 

dicotômica com vozes diferentes (GE1) - na segunda, cometem-se mais enganos que na 

primeira. Partindo-se obviamente do pressuposto que os participantes cometeram mais 

erros na tarefa de escuta dicotômica, embora tenha havido mais omissões de resposta na 

tarefa de escuta não-dicotômica.  
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Outra hipótese que pode ser inferida deste estudo experimental é que a 

quantidade de acertos na tarefa de escuta dicotômica com vozes iguais (GE2) não é 

menor do que nas demais tarefas; pois no grupo em que os participantes foram 

submetidos às tarefas GC e GE2 (G2) foi visto que os resultados não demonstraram 

diferenças significativas para com o G 1 (GC/GE 1). Entretanto, verificando-se a 

totalidade das respostas, notou-se que no GE2 houve mais acertos que no GE1, 

contrariando o dito anteriormente, pois nas mensagens com vozes iguais seria mais fácil 

para o participante se confundir do que nas mensagens com vozes diferentes. Por fim, 

destaca-se o inusitado fato de que, ao correlacionar o total das tarefas GE2 com GC, 

notou-se que em GE2 houve mais acertos e também mais erros do que no GC, e nesta 

apareceram mais omissões de resposta. 

Pode-se supor, portanto, que nos Grupos Experimentais os sujeitos se arriscaram 

mais a responder do que no Grupo Controle, devido às diferentes complexidades entre 

as mensagens e questionários. Isto demonstrou ser uma limitação à pesquisa, sendo 

potencial responsável pela não corroboração da hipótese enunciada. 

Em futuras pesquisas, pode-se elaborar um novo plano de experimentação que 

consista na mesma quantidade de participantes, porém com delineamento de grupos 

diferentes, onde não haja pareamentos, mas que cada participante seja submetido à 

apenas uma condição experimental e que sejam divididos em três grupos (Controle, 

Experimental 1 e Experimental 2). Desta vez seria utilizada, inclusive, a mesma 

mensagem para todos no ouvido esquerdo, que seria a mensagem focalizada (VC). E, 

como VI, poder-se-ia utilizar outra mensagem no ouvido direito, enquanto o 

Experimental 1 utilizaria mensagens com vozes diferentes, no Experimental 2 utilizaria 

mensagens com vozes iguais, e finalmente no Controle não haveria mensagem no 

ouvido direito. 

 Não obstantes tais fatos, constata-se que Simões e Tiedeman (1985) tinham 

razão ao afirmarem que não é possível prestar atenção a um grande número de estímulos 

ao mesmo tempo, visto que a soma total de erros e omissões que foram apresentas neste 

experimento foi superior a de acertos. 

Contudo, constatou-se que numa situação de estimulação dicótica, os 

participantes não conseguiram apreender as informações fornecidas a cada ouvido 

separadamente. Além disso, também não conseguiram prestar atenção à estimulação 
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recebida em cada ouvido separadamente. Tal fato pode ser explicado, em parte, pela 

situação de atenção seletiva a qual foram induzidos os participantes, que receberam a 

instrução de prestar atenção às mensagens emitidas unicamente pelo fone esquerdo.  

Outra explicação possível para tal fato deve-se à compreensão que a atenção 

pode ser definida como, a capacidade do indivíduo responder predominantemente aos 

estímulos que lhe são significativos em detrimento de outros. Desse modo, a literatura 

aponta (Simões, 1985) para o fato que a atenção está relacionada ao processamento 

preferencial de determinadas informações sensoriais. Aquilo que se percebe depende 

diretamente de onde se foca a atenção. O ato de prestar atenção, independente da 

modalidade sensorial, aumenta a sensibilidade perceptual para a discriminação do alvo, 

além de reduzir a interferência causada por estímulos distratores. 

Finalmente, pôde-se constatar neste experimento que, como afirmou Cherry 

(apud Eysenck e Keane, 1994), a atenção seletiva atenua, mas não elimina a informação 

que chega ao ouvido negligenciado e se combina com a mensagem atentada, visto que 

não há diferença significativa entre os grupos no que tange a acertos, erros e omissões.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo analisa como ocorre o processo de percepção de mensagens 

sonoras quando duas informações são transmitidas na mesma voz a indivíduos em 

situação de audição dicótica e atenção seletiva. De acordo com o apresentado nos 

dados, pode-se concluir preliminarmente que não há diferenças significativas na 

apreensão de informações quando se ouve vozes diferentes e quando se ouve vozes 

iguais, pois se verificou que na comparação entre GE 1 e GE2, a diferença entre acertos, 

erros e omissões não foi muito discrepante. 

Neste sentido, há de levar-se em consideração que o número de variáveis 

manipuladas (VIs) foi muito amplo, o que, de certa forma, não permitiu que houvesse 

controle muito preciso do experimento, visto que as mensagens sonoras foram gravadas 

por três vozes diferentes, os questionários também apresentavam graus de complexidade 

desiguais, além de se alternarem entre perguntas abertas e fechadas. Ao final tinha-se: 5 

mensagens diferentes, 5 questionários diferentes (3 de perguntas abertas e 2 de 
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fechadas), 3 possibilidades de pareamento entre os grupos (GC = GE1, GC = GE2, GE1 

= GE3) e 30 participantes com diferentes idades e de diferentes níveis de interesse. 

Dessa forma, há de se levar em consideração as observações que foram feitas na 

discussão dos dados, para que nas próximas pesquisas se possa ter um melhor controle 

das variáveis e, consequentemente, construa-se um melhor delineamento do 

experimento. 

Nesse sentido, em termo de validade interna nota-se que houve alguns 

problemas já apontados no que tange à elaboração das ferramentas indispensáveis para a 

coleta dos dados, o que culminou em um delineamento complexo e de difícil 

mensuração. 

Contudo, no referente à validade externa, acredita-se que não houve um 

comprometimento significativo, visto ser extremamente relevante levantar discussões 

que busquem apresentar propostas que minimizem os déficits de aprendizagem dos 

alunos. Desse modo, acredita-se que pesquisas no campo da atenção seletiva e da 

compreensão da escuta dicótica podem ajudar os educadores a conduzirem políticas 

públicas que busquem construir um ambiente escolar "ecologicamente correto"; no qual 

se compreenda melhor os mecanismos perceptivos dos processos cognitivos de 

aprendizagem e onde seja valorizado o direito que todos possuem de estudar num 

ambiente harmonioso e livre de concorrentes sonoros indesejáveis. 
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