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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo o estudo da coçnlção espacial, envol-
vendo grandes distâncias, utilizando o método pslcoffsico de Estimação de Magni-
tude. Vinte e três sujeitos foram divididos randOmicamente em dois grupos e sub-
metidos a um delineamento com contrabalanceamento. Foi solicitado aos sujeitos a
estimarem as rotas (distancias entre capitais de estados brasileiros), variando-se o
mlmero de pontos intercalados entre as cidades. Convencionou-se definir as condi-
ções experimentais em E - 2 (estimativas de rotas com duas cidades) e E - 3 (esti-
mativas de rotas com três cidades). Funções potência foram ajustadas às médias
das estimativas efetuadas. Os resultados mostram que os julgamentos tenderam a
ser mais precisos, quando a rota a ser estimada possula três pontos. Os expoentes
n encontrados, em ambas condiçOes experimentais foram menores que 1.0 indi-
cando subestimação dos julgamentos efetuados.

ABSTRACT

The aim ot this research was to study a spatial cognition involving great distan-
ces, utilizing the psichophsic method o( Estimation o( Magnitude. Twenty-three sub-
jects were random/y distributed into two groups and submitted to a counterbalanced
designo Ali subjects were asked to estimate routes (distances between Brazilians
cties), where the number oí coints given among the routes would vary. We decided
b define those experimental conditions into two categories: E-2 (estimations ot rou-
/es having two dties) and E-3 (estimations o(routes having three cities), Power fune-
tions were adjusted to ali estimations. The result showed that there was a tendecy for
more accurate estimations when the route to be estimated had three points. The ex-
ponents n found were lesser then 1.0 indicating an underestimation ot the judge-
ments.
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Além da psicologia, outras áreas estão interessadas na questão da Cognição
Espacial, notadamente as de Geografia Humana, Planejamento Urbano, Arquitetu-
ra e Ecologia Humana (Blaut e Stea, 1973). No campo da Psicologia, o interesse
está voltado a fatores que culminam no comportamento organizado e coerente do
ser humano com relação ao espaço ambiental, e a possíveís teorias que possam
explicar este tipo de relação pessoa-ambiente.

Uma das primeiras tentativas para caracterizar o conhecimento espacial foi rea-
lizada por Frederic Bartlett (1932). Bartlett estava interessado no estudo de preces-
sos perceptivos, explorando as reações dos sujeitos a determinadas ilusões óti-
cas.

Ele constatou que o material apresentado, sofria invariavelmente transforma-
ções em direção ao que era familiar aos sujeitos, como se os mesmos possuíssem
um sistema organizado r, baseado nas suas experiências passadas, e que em
certas ocasiões, serviria para orientar o sujeito numa dada situação. A esse siste-
ma organizado e coerente, Bartlett denominou de "Esquema". Referindo-se aos
efeitos que observou, ele escreveu: " ••• o exame dos processos perceptivos le-
va-me diretamente a uma investigação para relacionar os processos mentais, e
mais particularmente ao estudo das imagens e de sua evocação". (Bartlett, 1932,
pp.178-179).

A idéia de um esquema cognitivo representativo do conhecimento do meio am-
biente, foi também postulado algumas décadas depois pelo psicólogo Edward T01-
man (1948). Tolman estava interessado no estudo da aprendizagem de ratos em
se locomoverem em labirintos e resumiu assim a sua posição: " ••• acreditamos
que esses experimentos reforçam o caráter altamente seletivo dos animais em
construir o seu "mapa" ••• Eles freqüentemente olhavam para os estlrnulos signifi-
cativos de modo ativo, reagindo às pistas fisicamente presentes" (Tolman, 1948,
pp. 189-208).

O que Tolman denominou de mapa, assemelhava-se ao Esquema postulado
por Bartlett, visando explicar as caracterfsfícas que compõem o conhecimento es-
pacial.

Estudos feitos por Downs & Stea (1973) comprovaram que o sujeito assimila
a informação espacial de uma forma ativa e abrangente, e esse processo de aqui-
sição e armazenagem de informações é fruto das experiências do sujeito frente ao
meio-ambiente, porém, este conhecimento é mutável, podendo ser influenciado por
eventos que. por uma razão qualquer, venham perturbar o esquema ou o mapa
adquirido.

Kosslyn, Pick & Farielo (1974) demonstraram que tanto adultos como crianças,
quando faziam julgamentos de distância entre objetos. utilizando a memória, reve-
laram um aumento sistemático da estimação. quando eram interpostas barreiras
entre os objetos.

Thomdyke (1981) investigou os efeitos que pontos intercalados exercem na es-
timação de distância. e os resultados indicaram que a presença de pontos interca-
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do ao longo de uma rota, aumenta a distância estimada pelo sujeito. Segundo ••..

• sse aumento se dá numa proporção direta ao aumento de pontos presentes
" rota a ser estimada tanto em tarefas de estimação de distâncias feitas de me-
IIIc'1rl• quanto em tarefas perceptivas.

Alguns pesquisadores da área, adotam uma abordagem ao problema de esti-
111 lção de distância, mais aproximada à psicoffsica, aproveitando-se da metodolo-
I dos conceitos mais rigorosos desse campo. Segundo Da Silva (1993, Da Sil-

li & Macêdo (1983). Fukusírna, Ribeiro & Da Silva (1988), em tais tipos de estudo,
, comendado a utilização da Função Potência. também conhecida como a lei

I Stevens, a qual serve para descrever de forma quantitativa a relação entre
Intonsidade do estfmulo e a magnitude da resposta.

A função potência é do tipo. R = k.Sn, na qual o R será o valor da estimativa
li leológica, o S a intensidade ffsica do estlrnulo, k uma constante decorrente da
fim nsão ffsica da escala utilizada, e n o expoente da função, o qual indica o grau
I Inclinação da reta.

O principal parâmetro ca função é o n. Se m < 1,0, existe uma clara indica-
o que houve o fenômeno da subestimação (ou seja. que a magnitude percebida

I li menor que a intensidade f(sica do estrmulo); se n = 1,0, a indicação é a de que
xl te uma correspondência entre o estrmulo percebido e a magnitude da resposta
da; e finalmente. se n > 1,0, haverá a indicação clara do fenômeno da supers-

tlm ção, (isto é, que a magnitude percebida foi maior que a intensidade trsica do
t(mulo).

kman e Bratfish (1976) por exemplo, fizeram estudos sobre estimação de
I tãncia entre cidades da Europa e da Ásia, através do uso da Função Potência
lustada aos dados coletados, onde encontraram um expoente n = 0.78 indicando

uma tendência à subestimação das distâncias julgadas pelos sujeitos.

Canter e Tagg (1975) registraram resultados semelhantes com relação às esti-
m tivas de distâncias entre 7 cidades em 5 pafses europeus, com os expoentes

funções potência todos menores que 1,0.

Dias e Mulholland (1983) investigaram como se processa a estimação de dis-
ncia e orientação geográfica em grande escala, variando o grau de informação

d das aos sujeitos. Os resultados encontrados nas diferentes condições experi-
m ntais, indicaram tendências à subestimação dos julgamentos, com expoentes
I funções potência todos menores que 1,0. Observaram ainda que as estimati-
v s de rotas envolvendo distâncias inferiores a 1.000 Kms, tendiam à superesti-
m ção,

Dentro desse contexto, o presente trabalho investigou algumas hipóteses ex-
"Ioratórias, mais especificamente :1. Se o aumento das estimativas das distâncias

ria proporcional ao aumento da quantidade de pontos intercalados entre as rotas;
• Se haveria o mesmo efeito para todas as rotas, independente da dimensão f(sica

d S mesmas; e 3. Se os expoentes n da função potência, em ambas condições
xperimentais, seriam sempre menores que 1.O.

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 9 (1/2), V. 10 (1/2); p.39 - p.49, ,Jan.lDez. 1991/92

41



INSTRUMENTOS:

Foram aplicados dois instrumentos para a coleta dos julgamentos de distâncias.
Um formado por dez pares de capitais e o outro formado pelas mesmas dez rotas,
sendo que desta vez foram acrescentadas mais dez capitais, formando com isso
rotas com dez trlades de pontos, todos envolvendo as 5 Regiões geopolrticas do
país, a saber. rota 1: Macapá - 8elém - São Lurs (810 Kms); rota 2: Salvador - 8.
Horizonte - Curitiba - (2705 Kms); rota 3: 80a Vista - Cuiabá - Porto Alegre (3810
Kms); Rota 4: Rio de Janeiro - Cuiabá - Porto Velho (2705 Krns): Rota 5: Recife-
Aracaju - Salvador (680 Kms); rota 6: Porto Alegre - Brasflia - São Luls (3170
Kms); rota 7: 80a Vista - 8elém - Fortaleza (2600 Kms); rota 8: Macapá - Teresina
- Maceió (2015 Kms); rota 9: Manaus - Cuiabá - Porto Alegre (3150 Kms); rota 10:
Vitória - Cuiabá - Rio 8ranco (3175 Kms), ficando desse modo, representadas to-
das as regiões com pelo menos um par (ou uma tríade de cidade).

As rotas (as distâncias entre as cidades) a serem estimadas foram constantes
para ambos os instrumentos, diferindo apenas no número de pontos (cidades co-
mo pontos distratores) intercaladas equidistantemente entre as rotas.

PROCEDIMENTO:

Foi utilizado um delineamento experimental com contrabalanceamento, tendo
a finalidade de exercer o controle intragrupo. O grupo I foi submetido às duas con-
dições experimentais, numa mesma sessão, no mesmo local e com o mesmo ex-
perimentador, obedecendo a seguinte ordem: primeiro respodendo ao instrumento
contendo as dez rotas com 3 pistas (E-3); segundo, respondendo ao instrumento
contendo as dez rotas, sem a pista central (E-2). O grupo 11 foi submetido às mes-
mas condições na ordem inversa da apresentação dos instrumentos.

Inicialmente foi feito um "rapport' com os sujeitos onde Ihes foi esclarecido que
as informações prestadas por eles seriam confidenciais. Foi dito também que res-
pondessem ao instrumento sem preocupações com o tempo. Em seguida foi pedi-
do que lessem o objetivo da pesquisa, (no caso foi dito que era epenas um estudo
do mapeamento cognitivo do território brasileiro), passando-se depois para o pre-
enchimento dos dados pessoais, onde o sujeito devia assinalar seu sexo, a sua
idade e o seu curso.

Posteriormente, foi feito um exerdcio de familiarização com a tarefa, no qual foi
apresentado aos sujeitos um mapa fictrcio, duas (ou três cidades, conforme a con-
dição (E-3 ou E-2) e uma escala rotulada em 100 Kms. As instruções diziam que
nas páginas seguintes encontravam-se pares (ou tríades) de cidades brasileiras
colocadas da seguinte forma:

Cidade A -- •• Cidade 8

ou,

Cidade A ---.. Cidade 8 --- .•• Cidade C.
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Os sujeitos deveriam estimar para cada par (ou tríade) de cidades, a distância
rn quilômetros da linha reta que ligava a primeira com a segunda (ou terceira) ci-
I de fazendo uso da escala de 100 Kms. Quando todos os sujeitos haviam termi-

" Ido, o experimentador pedia que cada um disesse as suas respostas, e se elas
r m aproximadas as do gabarito, o experimentador prosseguia com as tarefas:

o contrário, repetia as instruções e esclarecia as dúvidas. Terminada a tarefa
tle familiarização, passou-se para a fase experimental, onde foi dito aos sujeitos
qu eles deveriam estimar as distâncias para os dez pares (ou tríades) de cidades
lu I lIeiras que se encontravam listadas nas páginas subseqüentes. Foi-lhas ainda
Irl do que as estimações das distâncias deveriam ser feitas em quilômetros entre
I1l1l1a reta que ligava a primeira com a segunda (ou terceira) cidade.

I.ESULTADOS

Os grupos foram analisados separadamente, de acordo com as condições ex-
rlmentais a que foram submetidos.
Para análise das respostas aos instrumentos (E-2 e E-3) foram tomadas as

médlas das estimações de distância de cada um dos 10 pares (ou tríades) de
I mtos,

Os erros das estimativas de distância foram calculados de duas formas: erro
h oluto - que é o valor absoluto da diferença entre o valor da distância real e o

v lor da distância estimada; e erro relativo - que é a razão entre o erro absoluto e o
v uor da distância real entre as cidades de cada par (ou tríade), Na tabela I estão

médias das estimativas do grupo I e respectivos erros absolutos e relativos das
trnativas, comparadas com as distâncias reais.

TABELA I

Mt1dlas das estimativas do Grupo 1 e respectivos Erros Absolutos e Relativos, comparados com as
ti tãnclas reais de cada rota em Kms.

TAS (Km) OIST. REAL CaNO. E-3 ERROS CaNO. E-2 ERROS
ASS. RELA. ASS. RELA.

810· 1009 199 24,6 851 > 41 5,06

1815 1500 315 17,35 1180 < 635 34,98

3810 2568 1242 32,59 1270 < 2540 66,66

2705 1445 1260 46,58 1213 < 1492 55,15

680· 843 163 23,97 761 > 81 11,91
3170 1334 1836 57,91 1265 < 1905 60,09

(lI 2600 1731 869 33,42 1576 < 1024 39,38

n 2015 1212 803 39,§ 1174 < 841 41,73
( 3150 2721 429 13,62 1718 < 1432 45,46

to 3175 1255 1920 60,47 1135 < 2040 64,25

• Distancias < que 1.000 Kms.
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Pode-se observar que para as rotas superiores a 1.000 Kms, os erros absolu-
tos e relativos das estimativas na condição E-3 são sistematicamente menores
que os da condição E-2, significando maior precisão dos julgamentos feitos na
condição E-3.

Para as rotas com distâncias inferiores a 1.000 Kms, os erros absolutos e rela-
tivos das estimativas na condição E-2 são menores que na condição E-3, indican-
do um julgamento mais acurado na condição E-2.

Na tabela 11estão as médias das estimativas do grupo 11e respectivos erros
absolutos e relativos dos julgamentos efetuados, comparados com as distâncias
reais.

TABELA"

~édias. das E~mativas do Grupo 11 e respectivos Erros Absolutos e Relativos, oomparados oom as
distâncias reais de cada rota em Km.

ROTAS (Km) DIST. REAL CaNO. E-2 ERROS CaNO. E-3 ERROS
ABS. RELA. ABS. RELA.

01 810 • 1023 213 26,30 1584 < n4 95,55
02 1815 1549 266 14,65 1778 >. 37 2,03
03 3810 1585 2225 58,39 2455 >" 1335 35,56
04 2705 1148 1557 75,03 2692 >....; 13 0,48
05 680' 813 133 19,56 1022 < 342 50,29
06 3170 1950 1220 38,48 2755

~
415 13,09~.

07 2600 1149 1451 55,81 1950 >. 650 25,00
08 2015 1147 868 43,02 2089 > 74 3,67
09 3150 1349 1801 57,14 2818 > 332 10,53
10 3175 776 2399 75,55 1778 > 1397 44,00

• Distâncias < que 1.000 Krns.

Observa-se a mesma tendência do grupo I, ou seja, nas rotas superiores a
1.000 Kms, os erros absolutos e relativos das estimativas na condição E-3 são
menores que na condição E-2. Para as rotas inferiores a mil quilômetros, os erros
de estimativa na condição E-2 são menores que na condição E-3.

Utilizando-se ainda os dados apresentados nas tabelas I e 11conclui-se que:
a) Para rotas envolvendo distâncias superiores a 1.000 Kms, independente-

mente do número de pontos distratores apresentados, houve tendência à subesti-
mação das mesmas.

b) Para rotas com distâncias inferiores a 1.000 Kms, independentemente do
número de pistas apresentadas, houve tendência à superestimação das mesmas.

c) As rotas com três pontos obtiveram estimativas mais precisas que as mes-
mas rotas com apenas dois pontos, independente da ordem de apresentação.

Através do ajustamento de funções potência às médias das estimativas dos
grupos, foram encontradas constantes escalares k e expoentes n que permitiram
relacionar as médias das estimativas com as distâncias reais. Foi calculado ainda
o coeficiente de correlação r e o de determinação da reta ,-2.

As tabelas 111e IV mostram os resultados encontrados após o ajustamento das
funções potência às médias das estimativas:
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TABELA 11

Função Potência ajustada às médias das estimativas do Grupo I.

CONDiÇÕES EXPERIMENTAIS

E-3 E-2

r = 0,7629 *
f = 0,5819
k = 1,5909
n = 0,4739

r = 0,8296 *
f = 0,6884
k = 1,9273
n = 0,3447

• p _< 0,001

TABELA IV

Função Potência ajustada às médias das estimativas do Grupo 11

CONDiÇÕES EXPERIMENTAIS

E-2 E-3
r = 0,8405 *
f = 0,7063
k = 1,8300
n = 0,4432

r = 0,5047'
f = 0,2547
k = 2,2733
n = 0,2427

• p < 0,001

Os dados das tabelas 111e IV mostram:

a) o expoente n (inclinação da reta), de ambos os grupos, na condição E-3 é
m ior que na condição E-2, indicando maior precisão das estimativas efetuadas.

Por serem menores que 1,0 (n < 1.0) indicam subestimação dos julgamentos.
b) os valores de k indicam o ponto de intersecção das retas com o eixo das or-

e nadas.
c) Os coeficientes de correlação r e o de determinação da reta ,-2 (indicam o bom

justamento da função). . . .
Abaixo, temos os gráficos com as funções potência ajustadas às médias das
timativas dos grupos, nas duas condições experimentais.
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GRÁFICO 1

Gráfico das Funções Potência para as Médias das Estinativas do Grupo I, nas duas rondlçc5es ex-
perinentais.
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GRÁFICO 2

Gráfico das Funçc5esPotência para as Médias das Estimativas do Grupo li, nas duas rondlçc5es
experinentais.
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Os gráficos acima revelam:

a) Em ambos os grupos, as estimativas na condição E-3 são mais precisas que
11 condição E-2, haja visto que os expoentes n na condição E-3 são mais próxi-
1I10S de 1,0.

b) Houve tendência, nos dois grupos à subestimação dos julgamentos, já que
CJ expoentes n não menores que 1,0.

c) A dispersão das médias das estimativas do grupo I na condição E-3 foi maior
qu na condição E-2.

d) A dispersão das médias das estimativas do grupo 11na condição E-2 foi
111 Ior que na condição E-3.

Com a finalidade de observar a existência de diferenças significativas intra-gru-
ro e entre-grupos, foi feita uma ANOVA, cujos resultados são mostrados abaixo.

TABELA V

Análise de Variância para os Grupos

GRUPO I GRUPO 11

E-3 E-2 E-2 E-3

(,PO.I E-3
E-2 n.s.
E - 2 n.s.
E - 3 n.s.

n.s. n.s.
n.s.

n.s.
sigo *
sigo *,PO.II n.s.

sigo * sigo *

(F = 6,99; p :s 0,001) *

1\ análises intra-grupo acima indicam:
) Não houve diferenças significativas entre as condições E-3 e E-2 no grupo I.

Il) Houve diferença signficativa entre as condições E-2 e E-3 no grupo 11.
1\ análise entre grupos revelaram:

) Não houve diferenças signficativas entre os grupos I e 11na condição E-3, o que
I r teoricamente esperado.
b) Não houve diferenças significativas entre os grupos I e 11na condição E-2, o que
t unbérn era esperado.
( ) Houve diferença significativa entre a condição E-2 (grupo I) e E-3 (grupo 11).
d) Não houve diferença significativa entre a condição E-3 (grupo I) e E-2 (grupo 11).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

A manipulação da quantidade e pontos distratores (a inclusão do terceiro ponto)
11 S rotas acima de mil quilOmetros (rotas: 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 e 10) produziu o efeito
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esperado, já que de modo geral tanto os erros absolutos como os erros relativos
dos grupos I e 11 na condição E - 3 foram minimizados em relação aos mesmos er-
ros cometidos por ambos os grupos na condição E - 2. No entanto, o mesmo não
aconteceu com os julgamentos nas rotas abaixo de mil quilômetros (rotas: 1 e 5,
respectivamente 810 e 680 Kms), o que sugere que em rotas com distâncias infe-
riores a mil quilômetros, tal manipulação parece não surtir efeito.

De modo geral, os expoentes das funções potência na condição E - 3 foram
mais próximos de 1,0 demonstrando que a manipulação do número de pontos nas
rotas, produziu melhores estimativas, independente da dimensão geográfica da
rota.

Nos dois grupos houve tendência geral à subestimação das distâncias, repli-
cando resultados de Canter & Tagg (1975), Ekman & Bratfish (1976) e Dias & Mu-
Iholland (1983), que constataram também que, quando estimativas de magnitude
de distâncias são feitas em ambientes de grande escala, os expoentes das fun-
ções potência são menores que 1,0.

CONCLUSÃO:

Os resultados referentes à estimação de distâncias, acompanharam previsões
baseadas na literatura. Houve uma tendência geral à subestimação das distâncias,
contudo, o aumento do número de pontos fornecidos aos sujeitos na condição E -
3, influenciou seus julgamentos sistematicamente, aproximando-os na direção de n
= 1.0, conforme podemos observar nos gráficos 1 e 2.

Dias e Mulholland (1983), observaram que estimativas de distâncias inferiores a
mil quilômetros, tendiam sempre à superestimação, e no presente trabalho a mes-
ma tendência foi observada. Em duas rotas apresentadas, cujas distâncias eram
inferiores a mil quilômetros, as estimativas tenderam à superestimação.

Nas rotas superiores a mil quilômetros, a inclusão de um terceiro ponto aproxi-
mou as estimativas feitas em direção às distâncias reais, havendo contudo ten-
dência à subestimação.

Para futuras pesquisas, seria interessante investigar se este limiar de distância
(1.000 Kms) permaneceria constante, onde rotas inferiores a esse valor, indepen-
dente do número de pontos distratores, induziriam sempre a julgamentos de supe-
restimação.
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