
Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.1, 2018                                19 

DefSen IV Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

26 e 27 de fevereiro de 2018   ISSN  2594-9802

RASTREAMENTO VISUAL DE FIGURAS NA TELA DO 
COMPUTADOR POR CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO  

TÍPICO

Amanda Pereira de Souza1; Mauro Audi2; Lígia Maria Presumido Braccialli3

amaaanda.-@hotmail.com
1Aprimoranda do Departamento de Educação Especial, Faculdade de Filosofia e Ciências; 2Docente do Curso 

de Fisioterapia da Universidade de Marília, Unimar; 3Docente do Departamento de Educação Especial, 
Faculdade de Filosofia e Ciências.

Introdução
A percepção visual constitui-se em uma função cognitiva por meio da qual as informações 

são disponibilizadas visualmente para nossa consciência. Essas informações contribuem para a consciência 
do mundo visual e a construção de experiências, orientando as ações motoras (MILNER; GOODALE, 
2008; FRONHAS; KIM, 2010).

A percepção de figura, a capacidade de perceber posições no espaço, a capacidade de 
constância de forma, e a capacidade mais complexa de diferenciar as formas das relações espaciais, estão 
bem desenvolvidas a partir dos 10 anos e aproxima-se do nível de desenvolvimento do adulto entre 11 e 
12 anos de idade. Nota-se então que, a percepção visual se desenvolve rapidamente durante a infância, 
entretanto, para que seja realizada de maneira satisfatória, as funções e as estruturas corticais devem estar 
integras (SOUZA; CAPELLINI, 2011).

Desta forma, orientada pela atenção que nos possibilita detectar e reconhecer os estímulos 
visuais o rastreamento visual permite a função da percepção visual. Por meio dessa concepção, ao longo dos 
anos houve um forte desenvolvimento de equipamentos para o rastreamento ocular remoto, o que inclui a 
detecção remota do movimento dos olhos do usuário durante uma diversidade de estímulos visuais (PEL; 
MANDERS; VAN DER STEEN, 2010). Estudos acerca do equipamento, declaram que este é capaz de 
promover uma excelente ferramenta que determina posições relativas e trajetórias, e captura de forma 
confiável os dados de rastreamento relatados (WEIGLE; BANKS, 2008).

 A mudança do foco viso-ocular de um Frame (quadros ou imagens fixas de um produto 
audiovisual) a outro, em um espaço de tempo, constitui um deslocamento que formará uma área de 
interesse, corresponde ao processo de rastreamento visual, em que se faz importante em diversas aplicações, 
dentre elas a de pesquisa e de desenvolvimento na área de visão computacional (VIDAL, 2010). 

Muitos pesquisadores se preocupam em validar os benefícios dentre as técnicas de visualizações. 
Tal validação, deve ser conferida mediante a estudos com usuários, em que se apresenta para eles distintos 
estímulos visuais, instruindo-os a realizar alguma tarefa perceptiva ou cognitiva (WEIGLE; BANKS, 
2008).

Estudos de busca visual, propõe ao usuário procurar por um estímulo alvo em meio a estímulos 
distratores e utilizam o tempo de reação como medida de eficiência. Isto é, quanto mais rápido o usuário 
encontrar o alvo, mais eficiente é a busca, sendo tal eficiência, dependente de características do estímulo 
alvo e dos distratores. (MACEDO, et al., 2007).

Características básicas como cor ou tamanho, podem diferenciar o alvo dos distratores, 
porém, não são as únicas características que os discernem efetivamente. Pesquisadores tem trabalhado 
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com a finalidade de identificar essas características, em consonância quando se trata das condições físicas, 
familiaridade e novidade do estimulo (MACEDO, et al., 2007).

Outro fator relevante é a maneira como a informação está disposta na tela do computador. 
Portanto, pesquisas acerca do layout, demonstram em seus resultados que os usuários visualizam o layout 
de grade de forma diferente do layout de lista em tarefas de busca. O tempo de duração da fixação no 
layout de grade mostra-se consistente em todos os resultados de pesquisa, o que sugere que o layout de 
grade permitiu aos usuários avaliar cada pesquisa com mais cuidado do que o layout da lista. Entretanto, 
ao contrário da interface de lista, que naturalmente orienta os usuários a pesquisar de forma descendente, 
o layout de grade pode exibir posições de classificação pouco claras e exigir que os usuários naveguem 
horizontalmente (SIU; CHAPARRO, 2014).

Nielsen (2010), evidenciou que os usuários gastaram 80% de seu tempo visualizando 
informações acima da dobra da página quando utilizaram o layout de lista, uma vez que os usuários 
tiveram que rolar a página para além da dobra para obter informações adicionais, enquanto o layout de 
grade exibiu os resultados de uma vez sem rolagem. Este fator é capaz de explicar por que os usuários 
fixam mais resultados de pesquisa ao visualizarem um layout de grade.

É importante ressaltar que a falta de uma estrutura formal no layout de grade pode confundir 
a percepção dos usuários sobre a ordem do resultado da pesquisa. Diante disso, é notório que a confiança 
na ordem de pesquisa seja influenciada pela confiança dos usuários na capacidade do mecanismo de 
pesquisa de exibir fontes confiáveis (PAN et al., 2007). Embora uma grande quantidade de literatura já 
tenha abordado o modo como os usuários abordam as páginas da web, há poucos estudos empíricos que 
examinaram interfaces alternativas (SIU; CHAPARRO, 2014).

Em vista disso, justifica-se a relevância da realização deste estudo com crianças com 
desenvolvimento típico. Aponta-se então a pergunta de pesquisa: a disposição da figura na tela do 
computador influência no rastreamento visual e interfere no desempenho funcional dessas crianças? 

Objetivo
Mensurar, analisar e comparar a intensidade e o direcionamento visual para a seleção de 

figuras em uma tela de computador por crianças com desenvolvimento típico. 

Método
O presente estudo, foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNESP – 

Marília sob parecer nº 2014957.
Participaram deste as crianças cujos os pais ou responsáveis legais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e termo de assentimento no qual foram descritos os objetivos 
e propósitos da pesquisa.

Desenho da pesquisa
Foi realizado um estudo com delineamento quase experimental. Os participantes formaram 

um grupo heterogêneo de forma aleatória, e a base do estudo constitui-se em formas sistemática de 
registros após a aplicação da variável independente (PORTNEY; WATKINS, 2008).
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Participantes
Participaram do estudo 19 crianças, do sexo masculino (n=12) e feminino (n=7), com idade 

entre 6 e 13 anos, com média de idade de 9,5 anos (± 2 anos). Foram estabelecidos os seguintes critérios 
de inclusão: ter desenvolvimento típico; boa acuidade visual com recurso óptico de correção quando 
necessário, apresentarem capacidade de compreender a tarefa e concentração para realizá-la. Foram 
excluídos do estudo os participantes que não conseguiram finalizar a tarefa proposta no estudo e aqueles 
que não assinaram o Termo de Assentimento.

Local da pesquisa 
A coleta de dados foi realizada no Laboratório de Análise do Desempenho Motor (LADEMO) 

da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP – Marília.

Equipamentos e materiais 
Para a coleta de dados foi utilizado um computador com tela sensível ao toque de 24’’ 

colocado sobre uma mesa, com uma cadeira disposta à frente, de altura regulável para que os participantes 
estivessem posicionados ao centro e em frente a tela.

Para mensurar a intensidade do foco viso ocular, foi utilizado o equipamento Tobii X2 T60 
Eye Tracker. Trata-se de um dispositivo móvel acoplado a tela do computador que por meio de sensores 
capturam os movimentos oculares, associado ao programa tobii pró studio versão 3.4.1 – 3.4.3. Tais 
dispositivos foram capazes de capturar a intensidade e a movimentação do globo ocular, e emitir um 
registro fidedigno da área de primeira fixação, dos pontos antes da fixação, da média total de fixação da 
contagem de fixação e ainda do tempo de visita em uma área de interesse (AUDI, 2016).

Para que fosse possível realizar os registros citados acima de forma confiável, foi utilizado 
um aplicativo em formato de jogo, chamado Dr. Fruta (BRACCIALLI, 2015), que tinha como objetivo 
identificar frutas similares no menor tempo possível. O jogo tinha imagens coloridas, com tamanhos 
diferentes 4,0cm por 4,0cm, as imagens maiores, e com 2,0cm por 2,0cm as menores. Quando o jogador 
acertava, o jogo progredia de modo aleatório, tanto para o tamanho das imagens como para a disposição 
delas em relação a tela. Desta forma, os participantes foram motivados a se manterem interessados a olhar 
na tela do computador (AUDI, 2016).

Procedimentos para coleta de dados
Foi realizada a seleção dos participantes de acordo com os critérios de inclusão. Após a seleção, 

cada participante de forma individual foi informado sobre o aplicativo que iria utilizar no computador 
e sobre as tarefas que deveria realizar durante o jogo. Ante de iniciar a coleta de dados foi realizado um 
treino, momento que o participante teve a oportunidade de testar o jogo. 

No momento da coleta de dados, os participantes foram posicionados sentados em posturas 
ergonômicas, em uma cadeira com ajuste de altura, para favorecer a visão do monitor, que estava disposto 
em uma mesa a sua frente. Foi realizada a calibração do sistema Tobii X2 T60 Eye Tracker para cada um 
dos participantes. O objetivo da calibração foi assegurar que, em qualquer local da tela fosse registrado os 
movimentos oculares realizados. 
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Após a fase de teste e calibração do equipamento o participante era avisado que iria iniciar o 
registro. A partir desse momento o jogo era aberto no computador e era realizado o registro das atividades 
realizadas por cinco minutos.

Após a coleta de dados de cada participante, foi realizada a verifi cação do programa para 
assegurar que a captura foi feita e salva com sucesso.

Procedimentos de análise de dados
 Para a análise dos dados foram utilizados os procedimentos preconizados por Audi (2016), 

que dividiu imaginariamente a tela do computador em quatro partes, chamadas de quadrantes: Quadrante 
superior esquerdo (QSE); Quadrante superior direito (QSD); Quadrante inferior esquerdo (QIE); 
Quadrante inferior direito (QID); Centro superior esquerdo (CSE); Centro superior direito (CSD); 
Centro inferior esquerdo (CIE); Centro inferior direito (CID); Meio esquerdo (ME); Meio direito (MD) 
(Figura 1).

Figura 1 – Representação da divisão hipotética da tela do computador em quadrantes. 

 

Fonte:https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/147080/audi_m_dr_mar.pdf?sequence=3

A princípio, foi realizado os resultados para cada participante em relação as médias e foram 
agrupados os valores considerados maiores, intermediários e menores tanto em relação ao tempo dado 
sempre em segundos como em relação aos pontos e contagem expressos numericamente. 

Após as médias serem agrupadas, foi estabelecida a relação com os focos de interesse 
identifi cados por imagens que apareciam do jogo na tela do computador aleatoriamente, de acordo com 
a divisão imaginaria da tela do computador em quatro partes, chamadas de quadrantes, conforme citado 
anteriormente. Outra relação estabelecida foi com o tamanho das imagens chamadas de grandes as que 
apresentavam tamanho de 4,0cm X 4,0cm e imagens chamadas de pequenas com tamanho de 2,0cmX 
2,0cm. 

As variáveis analisadas foram: 1) tempo para a primeira fi xação – demonstrada em segundos 
permitiu avaliar o tempo que o indivíduo gasta até que ocorra primeira fi xação do olhar, para confi rmar 
que correspondia com a imagem correta, só foram avaliados e selecionados com área de interesse os 
momentos de acerto das imagens; 2) número de pontos visualizados antes da primeira fi xação - quantifi ca 
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os números de pontos que o indivíduo percorreu com o olhar antes da primeira fixação. Um número 
maior corresponde a maior dificuldade para encontrar a imagem; 3) tempo de duração total da fixação – 
corresponde ao tempo total das fixações para cada área de interesse selecionada, foi possível correlacionar 
ao quadrante visitado; 4) número de fixação realizada – mensura a quantidade de fixações relacionadas a 
cada área de interesse; 5) tempo de duração da visita -  dado em segundos configura o tempo de circulação 
pela página, é o cálculo do intervalo de tempo entre a primeira fixação e a próxima fixação, o maior tempo 
significa que entre a primeira fixação e a próxima fixação ocorreu uma área maior de visualização, que pode 
demonstrar maior ou menor dificuldade em encontrar imagens maiores ou menores e deve ser levado em 
consideração que a captura geral da média contou pontos entre as áreas de interesse selecionadas (AUDI, 
2016). 

Tratamento estatístico
Para análise do grupo os dados obtidos no software Tobii Studio foram exportados para 

o Excel e tabulados. A distribuição de normalidade das variáveis estudadas foi verificada pelo teste de 
Kolmorogov-Smirnov e utilizado o teste não paramétrica de Kruskal-Wallis para a comparação entre os 
quadrantes. 

O nível de significância adotado foi de 5%. Os dados foram analisados por meio do  software 
GraphPad.

Resultados e Discussão
Para a comparação entre os quadrantes foram realizadas as análises das seguintes variáveis: 1) 

tempo para a primeira fixação; 2) número de pontos visualizados antes da primeira fixação; 3) tempo de 
duração total da fixação; 4) número de fixação realizada; 5) tempo de duração da visita.  

Tempo para a primeira fixação

 Na Tabela 1 foram apresentados os dados referentes a média, mediana, máximo e mínimo 
para a variável tempo para a primeira fixação. A análise pelo Teste Kruskal-Wallis indicou não haver 
diferença estatística entre os quadrantes analisados (p=0,6777).
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Tabela 1 – Estatística descritiva para a variável tempo para a primeira fixação (s).

Mediana Mínimo Máximo Média
QLSEP    0,0 0,0   17,95 2,89
QLSDP    2,39        0,0 24,78 4,92
QLIEP    0,0      0,0 69,07 9,23
QLIDP    0,0   0,0 134,23 14,71
CSEP     0,0 0,0 48,76 7,86
CSDP    4,33    0,0 23,81 6,44
CIEP    0,0 0,0 57,46 6,79
CIDP    0,0 0,0 67,19 9,75
MEP    0,0 0,0 116,48 15,48
MDP    0,0 0,0 156,26 17,21

QLSEG 7,05    0,0 54,78 8,09
QLSDG 3,78   0,0 71,45 8,36
QLIEG 0,07   0,0 72,61 11,76
QLIDG    3,96    0,0 68,23 19,33
CSEG    3,28   0,0 69,63 10,97
CSDG    0,0 0,0 79,36 7,39
CIEG    0,0 0,0 102,83 9,57
CIDG    0,0 0,0 140,83 16,14
MEG    0,0 0,0 45,00 6,54
MDG 3,08 0,0 60,13 11,58

Q = Quadrante; L= Lateral; S = Superior; I = Inferior; D = Direito; E = Esquerdo; C = Centro; M = Meio;          
P = Imagem pequena; G = Imagem Grande; Exemplo QLSDP = quadrante lateral superior direito pequeno.

Fonte: elaboração própria

Número de pontos visualizados antes da primeira fixação

Na Tabela 2 foram apresentados os dados referentes a estatística descritiva para a variável número 
de pontos visualizados antes da primeira fixação. A comparação entre os quadrantes por meio do teste de 
Teste Kruskal-Wallis indicou não haver diferença estatística significante (p= 0,7839).

Tabela 2 – Estatística descritiva para a variável número de pontos visualizados antes da primeira fixação.
Mediana Mínimo Máximo Média

QLSEP    0,00  0,00  54,00 10
QLSDP    0,00  0,00  56,00 14
QLIEP 0,00  0,00  151,00 23
QLIDP 0,00  0,00  430,00 35
CSEP  0,00  0,00  189,00 32
CSDP 11,00    0,00  89,00 19
CIEP   0,00  0,00  216,00 26
CIDP 0,00  0,00  625,00 51
MEP    0,00  0,00  399,00 48
MDP 0,00  0,00  490,00 58
QLSEG 20,00   0,00  173,00 27
QLSDG 14,00    0,00  250,00 26
QLIEG 12,00    0,00  260,00 39
QLIDG 8,00    0,00  249,00 65
CSEG    13,00    0.000     216.00 31
CSDG    0.000    0.000     299.00 23
CIEG    0.000    0.000     335.00 38
CIDG    0.000    0.000     497.00 56
MEG    0.000    0.000     185.00 21
MDG 9.000    0.000     207.00 40

Q = Quadrante; L= Lateral; S = Superior; I = Inferior; D = Direito; E = Esquerdo; C = Centro; M = Meio;          
P = Imagem pequena; G = Imagem Grande; Exemplo QLSDP = quadrante lateral superior direito pequeno.

Fonte: produção própria
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Tempo de duração total da fixação
Na Tabela 3 foram apresentados os dados referentes a estatística descritiva para a variável 

tempo de duração total da fixação. A comparação entre os quadrantes por meio do teste de Teste Kruskal-
Wallis indicou não haver diferença estatística significante (p= 0,7765).

Tabela 3 – Estatística descritiva para a variável tempo de duração total da fixação (s).
Mediana Mínimo Máximo Média

QLSEP    0,0 0,0 15,87 2,56
QLSDP    0,0 0,0 21,37 4,23
QLIEP    0,0 0,0 35,10 5,34
QLIDP    0,0 0,0 110,44 9,33
CSEP     0,0 0,0 44,17 7,67
CSDP    3,05 0,0 366,66 29,05
CIEP    0,0 0,0 57,01 7,03
CIDP    0,0 0,0  66,82 8,52
MEP    0,0 0,0 112,82 14,00
MDP    0,0 0,0 150,85 16,47
QLSEG 6,49 0,0 51,81 7,72
QLSDG 2,34 0,0 61,87 7,18
QLIEG 3,59 0,0 69,59 12,18
QLIDG    3,58 0,0 67,28 17,73
CSEG    3,16 0,0 59,29 8,71
CSDG    0,0 0,0 76,11 6,05
CIEG    0,0 0,0 89,52 10,16
CIDG    0,0 0,0 107,62 14,77
MEG    0,0 0,0 44,45 6,04
MDG 1,50 0,0 47,13 8,76

Q = Quadrante; L= Lateral; S = Superior; I = Inferior; D = Direito; E = Esquerdo; C = Centro; M = Meio;          
P = Imagem pequena; G = Imagem Grande; Exemplo QLSDP = quadrante lateral superior direito pequeno.

Fonte: produção própria

Número de fixação realizada
Na Tabela 4 foram apresentados os dados referentes a estatística descritiva para a variável 

número de fixação realizada. A comparação entre os quadrantes por meio do teste de Teste Kruskal-Wallis 
indicou não haver diferença estatística significante (p= 0,7925).

Tabela 4 – Estatística descritiva para a variável número de fixação realizada.
Mediana Mínimo Máximo Média

QLSEP    0,0 0,0 48,00 8,42
QLSDP    0,0 0,0 119,00 17,53
QLIEP    0,0 0,0 167,00 25,11
QLIDP    0,0 0,0 402,00 35,11
CSEP     0,0 0,0 174,00 29,74
CSDP    3,00 0,0 123,00 19,67
CIEP    0,0 0,0 215,00 26,05
CIDP    0,0 0,0 736,00 70,84
MEP    0,0 0,0 399,00 47,16
MDP    0,0 0,0 487,00 55,21
QLSEG 23,00 0,0 141,00 30,84
QLSDG 6,00 0,0 220,00 27,79
QLIEG 12,0 0,0 248,00 37,95
QLIDG    6,0 0,0 247,00 57,05
CSEG    14,00 0,0 198,00 37,32
CSDG    0,0 0,0 295,00 23,05
CIEG    0,0 0,0 290,00 39,89
CIDG    0,0 0,0 408,00 54,63
MEG    0,0 0,0 185,00 21,79
MDG 6,00 0,0 202,00 28,74

Q = Quadrante; L= Lateral; S = Superior; I = Inferior; D = Direito; E = Esquerdo; C = Centro; M = Meio;          
P = Imagem pequena; G = Imagem Grande; Exemplo QLSDP = quadrante lateral superior direito pequeno.

Fonte: produção própria
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Tempo de duração da visita
Na Tabela 5 foram apresentados os dados referentes a estatística descritiva para a variável 

tempo de duração da visita. A comparação entre os quadrantes por meio do teste de Teste Kruskal-Wallis 
indicou não haver diferença estatística significante (p= 0,8965).

Tabela 5 – Estatística descritiva para a variável tempo de duração da visita (s).

Mediana Mínimo Máximo Média
QLSEP    0,0 0,0 38,45 2,61
QLSDP    0,0 0,0 17,67 1,65
QLIEP    0,0 0,0 15,50 2,06
QLIDP    0,0 0,0 36,80 4,49
CSEP     0,0 0,0 35,85 4,42
CSDP    0,36 0,0 36,53 3,95
CIEP    0,0 0,0 101,19 7,56
CIDP    0,0 0,0 67,20 4,25
MEP    0,0 0,0 29,12 3,81
MDP    0,0 0,0 36,23 3,91
QLSEG 0,68 0,0 18,06 2,23
QLSDG 0,36 0,0 31,63 3,31
QLIEG 0,36 0,0 37,19 4,25
QLIDG    0,36 0,0 33,75 4,01
CSEG    0,02 0,0 3,66 1,02
CSDG    0,0 0,0  31,76 3,32
CIEG    0,0 0,0 18,01 2,58
CIDG    0,0 0,0 34,29 3,60
MEG    0,0 0,0 45,75 4,87
MDG 0,84 0,0 31,37 3,84

Q = Quadrante; L= Lateral; S = Superior; I = Inferior; D = Direito; E = Esquerdo; C = Centro; M = Meio; P = 
Imagem pequena; G = Imagem Grande; Exemplo QLSDP = quadrante lateral superior direito pequeno.

Fonte: produção própria

O estudo realizado forneceu informações sobre como as crianças com desenvolvimento típico 
realizaram o rastreamento visual durante a execução da tarefa de busca de figuras no computador disposta 
no layout em grade. 

Estudos tem indicado que usuários de computadores adultos visualizaram o layout da grade 
de forma diferente do layout da lista. O layout de grade, mesmo que navegando horizontalmente, e a 
busca neste tipo de disposição foi mais consistente quando comparado ao layout de lista (KAMMERER; 
GERJETS, 2014).

De acordo com a análise grupal, todas as variáveis estudadas, indicaram não haver diferença 
estatisticamente significante, mas algumas características foram evidenciadas e foram discutidas a seguir.

A média de tempo para a primeira fixação e o número de pontos visualizados antes da primeira 
fixação, foram menores quando a imagem estava disposta nos quadrantes superiores do layout de grade, e 
maiores quando a informação estava disposta nos quadrantes inferiores e direito da grade. Considerou-se 
que os participantes tiveram uma maior dificuldade para encontrar a imagem na linha inferior e na coluna 
direita da grade, resultado que coincidiu com o estudo realizado por Siu e Chaparro (2014), em que os 
usuários fixaram primeiro nos resultados localizados nos quadrantes superiores esquerdos do layout da 
grade para a condição da tarefa de informação e os resultados da pesquisa localizados na linha inferior e 
coluna direita da grade foram visualizados por último. 
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Na análise geral, os participantes do estudo se fixaram em todos os quadrantes do layout em 
questão. No entanto, o tempo de duração total da fixação e o número de fixações realizadas, foram maiores 
nos quadrantes na linha inferior e coluna direita da grade, o que difere dos resultados encontrados por 
Siu e Chaparro (2014), em que as fixações do olhar denso foram encontradas nos quadrantes superiores 
esquerdos da grade. Com isso, é importante ressaltar que, os participantes tiveram uma tendência a se fixar 
nos quadrantes superiores primeiro, e as figuras localizadas na linha inferior e na coluna da direita fossem 
rastreados em último lugar.

Com os resultados sobre o tempo de duração da visita, é possível destacar também que 
os participantes levaram um tempo maior para encontrar a imagem na linha inferior do layout, o que 
demonstrou uma maior dificuldade nesses quadrantes. Portanto, os participantes tenderam a olhar para 
a linha superior mais rápido e facilmente quando comparado a linha inferior e coluna direita da grade na 
tarefa de busca, isso demonstrou que os participantes aderiram a um padrão de procura de cima para baixo 
em vez de um padrão de esquerda para a direita.

Em relação ao tamanho das imagens, também não foram encontradas diferenças significantes, 
talvez em virtude de as imagens menores possuírem um tamanho satisfatório para visualização e ainda 
com a configuração de uma única figura e várias repetições aleatórias das mesmas. Em um estudo realizado 
por Bucher e Schumacher (2014), onde se estabelece que Noton e Stark (1971) definiram os caminhos 
de varredura como sequências repetitivas de fixações, e sacadas que ocorrem devido à reexposição a um 
estímulo visual, demonstra que isto facilita o reconhecimento desse estímulo, e que os usuários têm maior 
facilidade na percepção repetitiva de um estímulo

Contudo, torna-se importante que os desenvolvedores de layout considerem esses resultados 
para otimizar o layout da grade horizontal. Talvez, devido ao fato de que os quadrantes superiores foram 
onde os usuários tenderam a se concentrar primeiro e mais rápido, seria importante colocar a informação 
mais relevante nessa área específica, por outro lado, se os usuários não perceberem a verdadeira solicitação 
na interface de grade, os padrões de visualização não tradicionais podem ser bons para processamento de 
informações (KAMMERER; GERJETS, 2014). 

Conclusão
A disposição da figura na tela do computador não influenciou o desempenho funcional das 

crianças avaliadas. Uma vez que a tecnologia na sociedade é parâmetro para o lazer, trabalho e conhecimento, 
os dispositivos eletrônicos como tablets, computadores, celulares e jogos eletrônicos, se fazem cada vez 
mais presentes, o que influi diretamente na maturação cognitiva, afetiva e social das crianças. Com isso, 
antes mesmo de serem alfabetizados, as crianças aprendem a utilizar a maioria dos recursos disponíveis 
pelos aparelhos eletrônicos de forma aleatória sem haver objetivo específico, justificando assim a facilidade 
com que as crianças demonstraram na tarefa de busca realizada pelo estudo.
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