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Resumo 

 

A complexidade do cenário comunicacional atrelada à crescente busca por um diálogo 

cada vez mais interdisciplinar tem propiciado novas configurações da pesquisa científica. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar, discutir e analisar o uso do eye tracker como 

uma metodologia possível para os estudos em publicidade nos mais diversos meios e 

suportes utilizados em uma conjuntura midiatizada. Para tanto, é realizada uma pesquisa 

de natureza bibliográfica no sentido de levantar alguns dos conceitos e aspectos centrais 

envolvidos nessa discussão. Como principais resultados, nota-se que a metodologia se 

mostra cada vez mais utilizada e acessível em diversas partes do mundo, embora ainda 

careça de uma maior desenvolvimento no cenário brasileiro. 

 

Palavras-chave: Eye tracker; publicidade; neurociência; pesquisa em comunicação. 

 

1 Introdução  

Nos últimos anos, os processos comunicacionais têm adentrado e permeado 

grande parte das práticas sociais da sociedade contemporânea. Impulsionadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, essas novas formas de interação possibilitaram às 

empresas criar diversos pontos de contato com a marca (DI NALLO, 1999) e com os 

produtos/serviços ofertados. 

Contudo, se por um lado, tais possibilidades permitiram uma maior aproximação 

e um relacionamento mais experiencial e afetivo entre marcas e consumidores 

(JENKINS, 2009), por outro, o sistema publicitário se vê cada vez mais desafiado e 

pressionado a não somente propor formas de comunicação originais e de impacto, como 

também demonstrar de forma objetiva e, muitas vezes preditiva, os resultados advindos 

de um investimento em publicidade e propaganda.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 2 – GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação – PPGCOM-USP e membro 

do Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas da ECA-USP. Professor do Instituto Federal do Amapá-  

IFAP-AP. E-mail: diogo.kawano@ifap.edu.br. 
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Nesse sentido, alguns aspectos da neurociência, como, por exemplo, os processos 

de atenção, emoção e afetividades têm se desenvolvido de forma considerável nas 

últimas décadas (Figura 1), de forma a emergir como um dos diálogos possíveis que 

pode contribuir de forma complementar e transdisciplinar (MORIN, 2005), para a 

produção científica no campo da comunicação.  

 

 
Figura 1 - Evolução temporal da produção científica em Neurociência: 1946 – 

2016. Número de publicações científicas em neurociência por ano. Fonte: Elaborado 

pelo autor a partir de Scopus 

 

 É justamente considerando esse cenário que o presente artigo tem como objetivo 

apresentar e analisar o uso do eye tracker como uma metodologia profícua para os estudos 

em publicidade, na medida em que o método permite a obtenção e análise de dados 

provenientes da visualização de conteúdos comunicacionais nos mais diversos meios e 

suportes utilizados em uma conjuntura midiatizada, incluindo nisso, smartphones e 

tablets, além de outas formas tradicionais de comunicação.  

 Para tanto, o trabalho se inicia com a apresentação da base teórica envolvendo o 

eye tracking e sua metodologia e processos atencionais envolvidos no processo de um 

determinado consumo midiático. A seção seguinte se dedica a discutir as possíveis 

contribuições da neurociência para o campo da comunicação para, na seção seguinte, 

serem apresentados alguns estudos que se utilizaram desse método na pesquisa em 

publicidade. Por fim, o artigo se encerra pontuando as principais considerações finais a 

respeito da temática aqui abordada. 
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2 Eye tracking: apresentação e fundamentos de base teórica 

         

          O eye tracking é uma metodologia de coleta de dados que detecta e rastreia os 

lugares de uma peça publicitária (estática ou audiovisual, em meio digital ou impresso) 

para os quais o indivíduo direcionou  sua atenção, bem como a movimentação dos olhos 

entre um elemento e outro da propaganda. Embora uma apresentação mais detalhada já 

tenha sido discutida em outra ocasião (ver KAWANO, 2013), nota-se que o eye tracker 

permite compreender processos cognitivos complexos atrelados ao significado afetivo e 

racional que subjazem uma determinada marca ou campanha publicitária, uma vez em 

que o direcionamento do olhar está diretamente relacionado à relevância dada a um 

determinado objeto em adentra o nosso campo visual. É justamente estas etapa que estão 

atreladas a sistemas de atenção e da movimentação ocular, que serão brevemente 

discutidas a seguir. 

 

2.1 Atenção e os movimentos oculares 

No atual cenário contemporâneo, as pessoas estão cada vez mais conectadas e 

engajadas em atividades distintas em seu dia-a-dia, sendo muitas realizadas de forma 

simultânea: pessoas dirigem ouvindo música, assistem à televisão enquanto conversam 

no celular com amigos nas redes sociais, leem enquanto comem ou simplesmente se 

deixam levar pelos inúmeros livros que estão em uma grande livraria ou biblioteca.  

Para que tais atividades possam ser executadas com êxito, os estímulos que as 

motivam precisam, antes de tudo, ser processados devidamente no encéfalo. É 

precisamente para garantir toda essa dinâmica que existe a atenção. 

A atenção permite que os indivíduos possam processar a informação considerada 

relevante mesmo diante de uma série de outros distratores que os circundam, sejam eles 

visuais, olfativos, auditivos, somatosensoriais ou gustativos. Nesse sentido, a atenção é 

definida como um mecanismo cognitivo que facilita o processamento de algumas 

informações ao mesmo tempo em que inibe o processamento de outras de menor 

relevância (GAZZANIGA, 2005).  

Nota-se, em decorrência, que este fato é de suma importância para os estudos em 

publicidade e a própria atividade publicitária em si. Primeiro, porque o conceito 

apresentado implica que ao direcionar a atenção para algum estímulo, outro(s) passará(ão) 
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necessariamente(s) mais desapercebidos por nós, e esses outros podem ser: ou 

propagandas da concorrência ou a mensagem do próprio anunciante. Segundo, que sendo 

a visão uma modalidade exteroceptiva, ou seja, que permite que a informação seja 

percebida à distância, sem contato direto com os receptores sensoriais do corpo humano, 

os movimentos oculares já discutidos aqui se relacionam diretamente com a atenção, 

evidenciando, portanto, a necessidade de se compreender mais a fundo até que ponto os 

dispositivos de rastreamento ocular podem contribuir para a concepção de mensagens 

publicitárias mais eficazes. 

Um exemplo disso pode ser ilustrado pelos estudos clássicos envolvendo a 

atenção visual (amplamente estudado por Posner nos anos de 1980), em que o participante 

do experimento, sentado em frente a uma tela e com o olhar fixo em um ponto central, 

tinha como objetivo identificar se um pequeno estímulo-alvo apresentado à direita ou à 

esquerda da tela era ou não apresentado. Para modular essa atenção espacial, eram dadas 

pistas (setas apresentadas na tela para a esquerda, direito ou sinal de +) ao participante, 

que indicavam uma maior probabilidade do estímulo aparecer no lado sinalizado. Deste 

modo, havia pistas válidas (quando o estímulo aparecia conforme a seta indicava) e pistas 

inválidas (quando a pista indicava um lado e o estímulo aparecia em outro).  

Os resultados de tais estudos mostram que a expectativa gerada pelas pistas 

momentos antes da apresentação do estímulo foi capaz de influenciar o indivíduo em sua 

capacidade de perceber ou não o que era apresentado. O percentual de itens percebidos 

foi maior nos casos de indicação de pista válida, e menor nos casos de pistas inválidas, 

conforme ilustra a figura abaixo. 

 

Figura 2 – Detecção de movimento com atenção em pistas válidas, neutras e inválidas. Fonte: 

Bear, Connors e Paradiso (2008) 
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É importante ressaltar que, associando esses estudos com a forma como a 

metodologia do eye-tracker funciona e os dados que ele provê, nota-se que a ferramenta 

considera apenas os elementos para os quais direcionamos o foco do nosso olhar (para 

alinhar a imagem à região foveal), não permitindo saber, por si só, até que ponto estímulos 

ao redor da imagem, presentes na região parafoveal e periférica, foram notados pelo 

público de interesse.  

 
3 Comunicação e neurociência: diálogo interdisciplinar e contribuições para o campo da 

comunicação 

 

 Especificamente no campo da comunicação, a neurociência pode auxiliar os 

pesquisadores a responder um amplo espectro de questões comumente estudadas na área. 

Nesta discussão, é preciosa a contribuição de Falk (2012) em seus apontamentos e 

sugestões possíveis para serem aprofundados e compreendidos a partir das técnicas de 

neurociência. 

Em seu texto “Can neuroscience advance our understanding of core questions on 

communication studies? An overview of communication neroscience”.3 Falk (2012) 

defende o uso combinado de métodos de neurociência com métodos tradicionais de 

pesquisa para a compreensão sobre os distintos efeitos da mídia e para testar hipóteses 

em diferentes aspectos nas teorias da comunicação. A autora discute vários âmbitos 

possíveis e potenciais de serem pesquisados, cujos principais são apresentados abaixo no 

sentido de ilustrar o que pesquisadores ao redor do mundo têm desenvolvido4. 

Representação de minorias nos media: um dos primeiros aspectos a serem 

verificados pelos neurocientistas em comunicação e, considerado a dificuldade de se 

coletar dados declarados sem vieses para assuntos delicados, como questões de etnia e 

estereótipos) as metodologias de neurociência podem contribuir de forma especial ao 

fornecer dados implícitos que não dependam da racionalização ou expressão verbal do 

indivíduo. 

 Persuasão e mudança de atitude: A literatura indica que sistemas neurais 

relacionados à auto-percepção e cognição social são pontos fundamentais para o processo 

                                                 
3 Tradução nossa: A neurociência pode contribuir para a compreensão de perguntas centrais nos estudos 

em comunicação? Um overview sobre a neurociência da comunicação. 
4 Todos os doze aspectos a seguir tem como referência Falk (2012) 
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de persuasão. Além disso, pode-se aprofundar o entendimento sobre teorias clássicas 

relacionados ao tema, como o Modelo de Probabilidade de elaboração (PETTY, 

CACIOPPO, 1986) e Modelo Heurístico (CHEN, CHAIKEN, 1999), a partir da 

observação da atividade neuronal. 

Controle na escolha e consumo de mídia: Estudos que procurem indicar 

motivações e preferências relacionadas à forma como as pessoas escolhem um 

determinado conteúdo midiático, para diversos fins, a exemplo do que trata o hipótese 

dos Usos e Gratificações (WOLF, 2003), é outra alternativa para estudos em 

comunicação, especialmente diante de um contexto no qual o indivíduo está cercado por 

alternativas de consumo midiático como plataformas digitais (Youtube, NetFlix, 

Facebook, Instragram) em diferentes suportes como smartphones, smart TVs, mídias out 

of home (OOH), dentre outros. 

Aspectos cognitivos vs aspectos afetivos: Estudos têm sido desenvolvidos no 

sentido de melhor compreender as vias neurais relacionadas às esferas afetivas e 

cognitivas, uma vez em que há diferentes abordagens e estratégias no campo da 

comunicação, como a comunicação mercadológica, comunicação voltada para a saúde e 

propaganda política. Compreender de que modo tais processamentos, em suas distintas 

formas de apresentação, influenciam no comportamento das pessoas faz com este tema 

tenha grande importância. 

Compreensão das emoções: De forma complementar ao item anterior, o estudo 

das emoções sob o ponto de vista da neurociência traz desafio de conseguir ativar tais 

emoções em condições laboratoriais. Ainda sim, com a avanço das técnicas cada vez mais 

portáteis e utilizáveis em situações reais de consumo podem ajudar a superar o problema 

de que as emoções declaradas e categorizadas pelos indivíduos podem, por si só, alterar 

a experiência da emoção vivenciada, o que dificulta um entendimento real no uso de 

declarações explícitas (CRESWELL et al., 2007). 

Atenção e multitarefas: Diante de um ambiente cada vez mais completo e cercado 

dos mais diversos estímulos e atividades, há uma questão corrente se os jovens da 

atualidade, nascidos e crescidos nesse cenário, terão um padrão de processamento e 

aprendizado diferente das outras gerações. Nesse sentido, a literatura que aborda os 

processos neurais sobre síntese da informação, aprendizado, troca de atenção e memória 

são fundamentais para novas descobertas nessa área. 
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Distinções entre realidade e mundo representado nos media: A Teoria do Cultivo 

(GERBNER et al., 1994) menciona que as nossas crenças e atitudes sobre o mundo real 

“são influenciadas pelo mundo que é representado nos media (FALK, 2012, P. 85). 

Contudo, até que ponto o cérebro é capaz de distinguir o mudo representado e o real, e 

quais são as implicações para os produtores de conteúdo? Compreender com métodos da 

neurociência se e como uma situação narrada na publicidade é percebida como sendo 

diferente de uma situação de novela ou de uma notícia pode, também, abrir novos 

caminhos no entendimento e desenvolvimento de campo da comunicação. 

Como se pode ver acima, há um vasto campo da qual a comunicação pode se 

beneficiar a partir de um olhar mais interdisciplinar, que logre em compreender a 

complexidade de processos que perpassam o cenário comunicação na 

contemporaneidade. Cabe, aos pesquisadores, um esforço contínuo de olhar “para os 

lados” a fim de que a comunicação não seja objeto de estudos de outras áreas mas seja, 

em si mesma, a origem de problemas de pesquisa que se apropriam beneficamente 

contribuições advindas de outras áreas. 

 

4 O eye-tracker em estudos voltados para a área de comunicação 

 

Um dos estudos mais clássicos envolvendo publicidade, monitoramento ocular 

e processos cognitivos foi conduzido ainda em nos anos 80 por Kroeber-Riel (1984).  Na 

ocasião, o pesquisador alemão quis verificar o efeito que imagens de natureza emocional 

podiam ter na avaliação de propagandas. 

Para tanto, foi realizado um experimento no qual foram feitas três variações 

diferentes de uma peça publicitária, tanto para a categoria de automóveis, quanto para o 

segmento de canetas. Deste modo, além da peça original, havia: (i) uma versão com uma 

imagem inserida próxima à imagem do produto; versão com a imagem inserida distante 

da imagem do produto, e (iii) versão com a imagem apresentada de forma imprevista 

(imagem cortada em pedaços, e juntados de forma incoerente). 

Para o caso da propaganda de automóveis, a imagem selecionada foi a de uma 

modelo mulher (anteriormente pré-testada e verificada como possuindo valência 

emocional positiva). Já para a de canetas, foi utilizada a imagem da cabeça de um homem 

considerado arrogante (valência negativa). Cada versão foi apresentada a um grupo de 40 

indivíduos (n total = 160), com tempo de exposição ao estímulo de 3 segundos. Além da 
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técnica do eyetracking, os participantes avaliaram as propagandas de forma declarada em 

itens que continham aspectos objetivos/funcionais e subjetivos/emotivos, em uma escala 

de 1 a 7. 

Como resultado principal, notou-se que a hipótese inicial, de que as imagens 

posicionadas perto do produto exerceriam maior influência sobre a sua avaliação, não se 

confirmou, havendo apenas diferenças em algumas avaliações. Além disso, o tempo de 

exposição do estímulo não afetou o resultado, em uma variação que comparou exposição 

igual a 3 segundos e outra com tempo livre. 

Contudo, há outros resultados interessantes decorrentes desta pesquisa. O 

primeiro deles é que a inserção da imagem (tanto próxima quanto distante da imagem do 

produto) aumentou o número de fixações no anúncio como um todo, mas reduziu em 

quase 33% as fixações na parte verbal do anúncio de automóveis. 

Além disso, os indivíduos que apresentaram uma média de fixações maior para 

a imagem da modelo se mostraram inclinadas a um julgamento orientado pela emoção do 

que por razões funcionais/racionais. 

Apesar de inicial, o estudo de Kroeber-Riel foi importante na medida em que 

inseriu a discussão de aspectos metodológicos e cognitivos, como padrão de fixações, 

esforço cognitivo e atenção ao âmbito da eficácia publicitária. 

Na esfera das estratégias de marcas, destaca-se a apropriação que pesquisadores 

britânicos (STEWART, PICKERING, STURT, 2004) fizeram de processos e conceitos 

estudados originalmente no campo da psicolinguística. Os autores usaram os padrões de 

leitura e compreensão semântica para compreender como consumidores poderiam aceitar 

ou estranhar possíveis extensões de marca (novos produtos de uma empresa lançados em 

uma categoria diferente da qual/das quais ela atua) de uma determinada empresa. 

Em termos metodológicos, os pesquisadores elaboraram uma série de dezoito 

frases contendo, cada uma, três diferentes versões. Na primeira, a frase é apresentada em 

um contexto normal da marca (produto já existente). Na segunda, a frase contém uma 

situação hipotética de um lançamento da marca em um segmento afim à categoria do 

produto (Ex: Polaroid, que produz câmeras e filmes fotográficos, atuando em um mercado 

de dispositivos para gravação de áudio). Já na terceira, a marca é mencionada em um 

contexto totalmente distinto e incoerente ao seu ramo de atuação. 

Como resultados, foi verificado que os participantes rapidamente experenciaram 

uma dificuldade na leitura da versão incoerente. Por outro lado, a proposição de extensão 
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de marca foi processada, em sua maioria, com a mesma facilidade da versão original do 

produto, quando analisadas os caminhos de volta das fixações das palavras contextuais 

para a marca, havendo diferenças, contudo, no número de regressões de fixação ao final 

da frase, explicadas pelos autores como sendo uma tentativa de os leitores de integrarem 

o conteúdo lido ao conhecimento existente, ou seja, dos produtos que existem ou não na 

atualidade. 

Tal estudo mostra que um olhar científico interdisciplinar a partir das medidas 

implícitas disponíveis com o uso do eye-tracker pode auxiliar os pesquisadores do campo 

da comunicação a obter uma melhor entendimento acerca de processos cognitivos difíceis 

de serem analisados de forma declarada. 

Os estudos demonstram, ainda, como o engajamento atencional pode se dar na 

publicidade. Isso porque a atenção dada a um elemento na propaganda pode depender 

tanto de características ligadas às características do próprio conteúdo comunicacional 

(como cor, tamanho, posição relativa no anúncio, distanciamento entre ouros elementos, 

etc.) como também depender de motivações e aspectos cognitivos internos (ITTI 2005; 

WOLFE 2005; HIGGINS, LEINENGER, RAUNER, 2014).  

Book e Schick (1997), indicam que a imagem, a marca, o título e o corpo do texto 

assumem funções distintas dentro de uma propaganda. A marca, seja na forma textual, 

imagética ou mista identifica de forma única o anunciante, estando presente na própria 

embalagem do produto anunciado ou de forma separada, na região inferior ou superior de 

uma peça impressa. O título contém a chamada do anúncio e, por também ter a função de 

chamar a atenção, usualmente está em um tamanho de fonte maior que o corpo do texto, 

que fornece mais detalhes funcionais ou simbólicos do produto, serviço ou empresa em 

questão. 

O efeito da complexidade dos elementos visuais na atenção dada à publicidade foi 

particularmente estudado por Pieters, Wedel e Batra (2010). A pesquisa, que utilizou um 

corpus de 249 anúncios diferentes para análise com a técnica do eye-tracker, constatou 

que altos níveis de complexidade visual geraram um menor tempo de visualização da 

marca e impactou negativamente na atitude em relação ao anúncio como um todo. Tais 

resultados são semelhantes aos encontrados, mais de dez anos antes, por Janiszewski 

(1998), que verificou que os elementos situados em um contexto de maior competição 

visual em seu entorno foram menos visualizados e menos lembrados do que itens 

submetidos a uma menor competição atencional. 
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As sugestões pelo olhar (gaze cues) consistem em outro fator do tipo bottom-up 

que pode direcionar o comportamento ocular do consumidor frente a uma propaganda. 

Frequentemente, é possível encontrar materiais publicitários impressos em que é utilizada 

a imagem de uma modelo olhando para o produto anunciado. Com o objetivo de 

compreender até que ponto esta estratégia consegue captar mais a atenção do púbico, 

Hutton e Nolte (2011) conduziram uma pesquisa com 32 participantes para um 

experimento que envolveu a análise de 16 campanhas criadas para este fim, sendo que 

cada uma delas continha duas versões: uma em que a modelo direcionava a cabeça e o 

olhar para o produto anunciado, e outra em que a modelo olhava diretamente para a 

câmera. 

Como principal resultado, os pesquisadores observaram que, quando a modelo 

direcionava seu olhar para o produto, os participantes despenderam mais tempo 

observando não somente o produto, como também a marca e o anúncio como um todo, 

indicando que a atenção dada pelo público-alvo à propaganda pode ser manipulada e 

incrementada através do uso da sugestão pelo olhar. 

 

 

Figura 3 - Uma das peças analisadas contendo as duas versões: com indicação de olhar 

ao produto (à esquerda) e sem indicação de olhar ao produto (à direita). Fonte: HUTTON E 

NOLTE, 2011, p. 889. 
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Seguindo uma linha semelhante, Pieters, Warlop e Wedel (2002) analisaram o 

comportamento ocular de 119 indivíduos frente a 58 anúncios de página simples 

(completa) presentes em revistas, a fim de verificar o efeito da originalidade da 

propaganda e familiaridade de marca sobre a atenção e memória sobre o público. Como 

discutem os autores, apesar de não haver consenso se a originalidade de uma campanha 

afeta negativamente a atenção dada à marca, nesse estudo específico, foi observado que 

as campanhas classificadas como originais e familiares ao público apresentaram maior 

tempo de atenção dada, fato que exerceu, também, um efeito positivo sobre os índices de 

memorização da marca. 

No que tange ao uso de imagens e/ou textos na publicidade, a eficácia da primeira 

sobre a segunda ainda é não é conclusiva (HERNÁNDEZ-MÉNDEZ, MUÑOZ-LEIVA, 

2015). Leung (2012), por exemplo, verificou em seu estudo que postagens de imagens no 

Facebook resultam em menor intenção de reservas para um determinado hotel se 

comparado com postagens em que há apenas texto com a indicação do link. 

Também de forma menos intuitiva, Bayles (2002) indicou que banners animados 

são mais difíceis de serem lembrados e reconhecidos, apesar de sua característica 

dinâmica reduzir o efeito “cegueira a banner” (Bayles, 2000). 

Um dos aspectos positivos de se utilizar a metodologia do eye-tracker em 

publicidade é que, nem sempre, o conteúdo visualizado é relatado pelos indivíduos 

quando se utiliza a entrevistas. Três pesquisadores suecos (GIDLÖF, HOLMBERG, 

SANDBERG, 2012) realizaram um experimento no qual jovens de 15 anos foram 

convidados a utilizar a internet por 15 minutos, enquanto tinham seus dados de 

comportamento ocular coletados. Como a navegação era livre dentro de um determinado 

conteúdo disponível, os participantes poderiam ter contato potencial com 132 

propagandas on-line. Entretanto, apenas cerca de 10% desse conteúdo recebeu a atenção 

dos participantes (média de 13,7 propagandas), cujo tempo total de visualização foi de 

14,5 segundos (sd = 15.2).  

O mais interessante, contudo, foi que a entrevistas realizadas após a sessão de 

navegação na web mostraram que a quantidade percebida de propagandas pelos 

adolescentes foi substancialmente menor do que a quantidade real verificada pelo eye-

tracker. Ainda, os jovens demostraram grande resistência às propagandas on-line, 

avaliando-nas como irritantes e adotando estratégias deliberadas para não terem contato 

com elas.  
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Figura 4- Gaze-Plot de um dos participantes do experimento, indicando o percurso dos 

movimentos oculares em um dos sites da pesquisa. Fonte: GIDLÖF, HOLMBERG, 

SANDBERG, 2012, p.337. 

 

Outros estudos buscaram avaliar o uso da mídia em contextos mais residenciais. 

Holmes, Josephson e Carney (2012) procuraram entender a atenção dada a um 

documentário televisivo enquanto os próprios espectadores manuseavam um tablet com 

conteúdos interativos, e verificaram que a mídia móvel diminuiu consideravelmente o 

tempo de fixação e atenção dado à TV, mesmo quando não havia exibição de conteúdo 

no dispositivo móvel. 

 

5 Considerações Finais 

 

Desde modo, nota-se que o eye-tracker possibilita não somente a identificação de 

elementos-chave na composição das campanhas analisadas, como também e, 

principalmente, relacioná-los a aspectos cognitivos complexos.  

Entretanto, para estudar tais processos, as pesquisas aqui discutidas parecem focar 

os resultados principais em poucas métricas do comportamento ocular, se concentrando 

principalmente no tempo despendido na visualização do estímulo e no número de fixações 

gerados para os seus elementos. Outros aspectos comunicacionais devem ser observados 

à luz de uma cenário midiatizado (FASTO NETO 2006), que compreenda o cenário 

comunicacional e seu papel e centralidade na atual sociedade contemporânea.  
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Ainda, faz-se necessário ressaltar que os pesquisadores engajados nas questões 

cientificas do campo da comunicação devem cada vez mais estarem atentos, em um 

exercício contínuo de olhar, dialogar e se apropriar de conceitos e aspectos advindos de 

outras áreas que se desenvolvem no sentido de contribuir para um olhar mais 

complementar e complexo de nosso entrono vivencial. 
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