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PREFÁCIO 

A clarificação da natureza da aprendizagem, o reconhecimento dos 

processos pelos quais ela se vai constituindo e estruturando no decurso 

do tempo, a identificação dos factores e condições que a influenciam e das 

modalidades de que se reveste constituíram preocupação dominante na 

Psicologia ao longo do século XX, tanto no plano da construção teórica 

como no plano do aperfeiçoamento metodológico e da organização 

experimental. Embora tenham ocorrido nas últimas três décadas avanços 

significativos neste domínio, os problemas respeitantes à aprendizagem e, 

em particular, às relações entre motivação e aprendizagem continuam a 

suscitar um grande número de estudos, quer teóricos quer empíricos 

(Covington, 1998; Wasserman & Miller, 1997). 

As investigações aqui apresentadas situam-se neste contexto 

problemático, designadamente no que respeita à natureza da aprendizagem 

e às suas relações com a motivação, considerada como um dos seus 

factores mais importantes. E foram concebidas tendo em vista a obtenção 

de resultados susceptíveis de permitir uma opção entre duas grandes 

orientações teóricas acerca dos problemas em apreço: as teorias 
conexionistos, também designadas como teorias do reforço, por um lado, e 

as teorias representativos e do organização cognitivo-motivaciona/, por outro. 

O confronto tem as suas raízes longínquas, originando-se nos estudos 

que Thorndike iniciou, nos finais do século passado, sobre a "aprendizagem 

selectiva" dos animais e que alargou à aprendizagem humana nas três 3 

primeiras décadas do século XX. Foi o próprio Thorndike quem formulou, 

em Human Learning (1931), as duas hipóteses alternativas para a explicação 

dos dados que obtivera acerca da natureza da aprendizagem selectiva: a 

hipótese representativo ou "ideativa", baseada no processo de associação de 

ideias e recordações (nos termos em que a psicologia mentalista e 

associacionista, então dominante, o concebia) e a hipótese conexionista, 



baseada na formação de associações ou conexões entre situações 

(sucessão de estímulos) e respostas, cujo resultado positivo, decorrente da 

adaptação da resposta à situação, exercia um efeito de reforço no 

estabelecimento dessas conexões e na subsequente execução das respostas. 

Sob a influência da concepção darwinista do evolução dos espécies, Thorndike 

rejeitou a hipótese representativa e procurou justificar a escolha da 

hipótese conexionista, pela qual, em vez de invocar processos mentais ou 

subjectivos, recorreu, de forma inovadora, ao processo da "variabilidade 

aleatória" das respostas executadas perante uma situação nova ou 

problemática e ao processo de "selecção natural" da resposta conducente 

à resolução do problema e, por conseguinte, à adaptação. 

As razões teóricas que levaram Thorndike a equacionar o problema 

sobre a natureza da aprendizagem, a realizar as investigações experimentais 

com animais e com aprendizes humanos e, por fim, a interpretar os 

respectivos resultados no contexto "naturalista" da teoria evolucionista de 

Darwin são largamente expostas no Capítulo I, intitulado Thorndike revisitado: 
o questão do repúdio do hipótese representativo e o carácter sistemático do 

conexionismo. 
Mas as razões invocadas por Thorndike para afastar a hipótese 

representativa e escolher a hipótese conexionista não tiveram acolhimento 

unânime na comunidade científica. Foram muitas as vozes críticas que se 

fizeram ouvir; desde a publicação, em 19 I I, de Animal intelligence, livro em 

que Thorndike publicou os resultados das investigações sobre aprendizagem 

selectiva dos animais, que havia pela primeira vez apresentado na 

dissertação de doutoramento realizada sob a orientação de William James 

e defendida, em 1898, na Universidade de Harvard. 

Na primeira linha da frente das criticas ao conexionismo anti-cognitivista 

de Thorndike encontraram-se os gestaltistas, designadamente Koffka (1924) 

e Kbhler (1917), o último dos quais apresentou resultados de investigações 

4 sobre a inteligência dos animais em radical oposição aos que tinham sido 

descritos por Thorndike. É na continuidade da concepção da aprendizagem 

como um processo de organização cognitiva proposta pelos gestaltistas, 

qualificados por Baars (1986) de "protocognitivistas", e sobretudo na 

continuidade de investigações realizadas por Bluma Zeigarnik (1927) sob a 

orientação de Kurt Lewin, outro grande representante da Gestaltheorie, que 

Joseph Nuttin (1953) desenvolveu um programa sistemático de investigações 



sobre a aprendizagem selectiva. O seu objectivo principal consistiu em 

esclarecer as relações entre a motivação e os processos cognitivos 

envolvidos na aprendizagem, tendo obtido resultados que levantaram sérias 

reservas às teses conexionistas da aprendizagem e ao papel atribuído ao 

resultado positivo das respostas ("recompensa") concebido como factor 

único e universal da formação de conexões S-R. 

No Capítulo II, intitulado Persisténcia da motivaçõo na organizaçõo da 
aprendizagem: aspectos fundamentais da obra teórico-experimenta} de Nuttin, 
procedemos à descrição do problema teórico-experimental que mobilizou 

Nuttin para a clarificação da natureza da aprendizagem e do papel que a 

motivação nela desempenha. Um lugar importante é reservado às razões 

que levaram Nuttin a introduzir inovações metodológicas na análise do 

problema e às implicações que delas decorreram. São largamente analisados 

os dados empíricos obtidos e feita uma avaliação das conclusões que 

permitiram extrair: De entre elas, salienta-se a demonstração do efeito 

favorável que a "persistência" da motivação ou do dinamismo para alcançar 

uma finalidade exerce na organização de uma "estrutura de meios-fins" 

adequada para concretizar essa finalidade. A persistência temporal do 

dinamismo para atingir um objectivo, quer seja auto-proposto pelo sujeito 

de acção ou aceite por ele a partir de instruções ou sugestões exteriores, 

operacionaliza o conceito de "tarefa aberta" e revelou-se um factor 

facilitador da organização mediadora que conduz à obtenção do objectivo 

visado ou à realização da actividade proposta. A organização de uma 

estrutura mediadora não se processa de modo tão eficaz nas situações 

em que a motivação para a realização de uma actividade se esgota com 

a sua primeira execução, não sendo suscitada a expectactiva de nova 

execução da mesma actividade num futuro próximo. Estamos, neste caso, 

perante a operacionalização do conceito de "tarefa fechada" . 
Infelizmente, as investigações de Nuttin, não só por terem sido 

publicadas em língua francesa mas sobretudo por se encontrarem 5 

avançadas em relação ao seu tempo (Ryan, 1981), não tiveram nos Estados

-Unidos a divulgação que mereciam. Por esta razão, Greenwald procurou 

romper a "cortina de silêncio" e declarar, em 1966, que as investigações 

de Nuttin tinham alcançado dados experimentais que fundamentavam um 

ataque até então irrefutado às posições de Thorndike. O artigo publicado 

por Greenwald suscitou da parte de Leo Postman (196.6) uma réplica 



rápida e contundente. A polémica instalou-se e constrtuiu o cume ou ponto 

crítico do confronto entre os defensores da interpretação conexionista e 

os defensores da interpretação cognitiva da aprendizagem. 

A análise desta polémica constitui o núcleo do Capítulo III 

precisamente intitulado A polémica Greenwald-Postman ou a reposição de 

um problema em suspenso, onde, depois de expostas as posições de 

Greenwald e de Postman, ensaiamos uma tentativa, de compreensão do 

"atraso" com que os investigadores de língua inglesa neste domínio da 

aprendizagem começaram a reconhecer os méritos das concepções 

teóricas e das investigações experimentais de Nuttin. Procedemos em 

seguida a um reexame critico das objecções levantadas por Postman às 

teses defendidas por Greenwald e, por extensão, às teses de Nuttin. As 

experiências que realizámos tiveram o seu "ponto de partida" na reflexão 

sobre aspectos fundamentais desta polémica Greenwald-Postman, que 

suscitou também outros estudos, tendo-se revelado de grande fecundidade. 

Voltaremos a este ponto, um pouco mais à frente , ainda neste Prefácio. 

Antes de passarmos a descrever as investigações que levámos a efeito, 

consideramos indispensável realizar no Capítulo IV, intitulado Posição actual 
das investigações sobre o confronto entre a hipótese conexionista e a hipótese 
cognitiva, um balanço das experiências que, após a polémica Greenwald

-Postman, mais directamente se prendem com o -confronto entre a 

hipótese conexionista e a hipótese cognitivista. Prolongámos o esforço de 

análise a um conjunto de experiências realizadas por Postman e Adams 

em período anterior (1954 e 1955), com a frnalidade de nos familiarizarmos 

com o seu modo de proceder e de recolher informações úteis em termos 

de metodologia e de organização experimental. 

No Capítulo V, intitulado Objectivos fundamentais e organização das 
experiéncias, explicitamos os objectivos específicos das experiências que 

planeámos realizar, descrevemos as variáveis a medir e as diversas 

6 condições experimentais destinadas à introdução de modifrcações nas duas 

principais variáveis independentes escolhidas: a persistência motivação e a 

atitude de repetição. Tendo em vista a necessidade de assegurar a 

possibilidade de realização de controlo experimental, por intermédio da 

eventual reprodução das condições experimentais utilizadas, incluímos neste 

Capítulo a transcrição integral das "instruções" com que apresentámos a 

experiência aos sujeitos que se disponibilizaram a colaborar connosco. 



Nos Capftulos VI e VII são apresentados, analisados e discutidos os resuttados 

fornecidos pelas experiências. Assim, no Capítulo VI, intitulado Aprendizagem 
e execução selectivos em situações de tarefo fechado e de tarefo aberto. a análise 

é feita para cada uma das variáveis dependentes: a repetição ou execução de 

respostas. a recordação das respostas, e , por fim. a recordação dos resultados. 

positivos e negativos. que foram comunicados imediatamente após cada resposta 

no ensaio-treino ou ensaio de aprendizagem. Por fim, no Capftulo VII, intitulado 

Execução selectivo de respostas: Reforço automótico ou estratégia cognitivo? a 

análise dos dados assume, no contexto global dos problemas estudados. uma 

posição especial na medida em que se procede à comparação da validade da 

hipótese representativa e da validade da hipótese conexionista da aprendiza

gem e da execução selectivas, segundo um plano experimental original na 

medida em que nunca fora, até então, realizado. 

Voltemos agora à polémica Greenwald-Postman. Já referimos 

anteriorm.ente que as experiências que levámos a efeito tiveram o seu 

ponto de partida na reflexão em torno dos problemas, de ordem teórica 

e de ordem metodológica. suscitados pela referida polémica. Ao denunciar 

o esquecimento por parte dos psicólogos dos Estados Unidos dos 

trabalhos de Nuttin sobre a lei teórica do Efeito, Greenwald defendeu a 

relevância dos resultados alcançados que condensam a crítica mais 

pertinente àquela lei e às concepções conexionistas da aprendizagem, de 

que ela é, de certo modo, a cristalização. Postman saiu em defesa de 

Thorndike, replicando com argumentos relativos às diferenças entre a 

metodologia utilizada por Thorndike e a metodologia utilizada por Nuttin 

nas suas investigações. Com efeito, enquanto o primeiro, por não fazer 

distinção entre leaming e performance, utilizara a repetição ou a execução 
explícito de respostas para comparar o efeito relativo das recompensas e 

das punições sobre a "força das conexões", Nuttin, partindo daquela 

distinção, utilizara para o mesmo fim a recordação ou a reprodução mnésico 
de todas as respostas executadas no ensaio de aquisição. Segundo Postman. 7 

uma vez que a Lei do Efeito era não apenas uma lei da aprendizagem mas 

também uma lei da "performance" ou da execução. os resultados das 

experiências de Nuttin não poderiam ser aceites como provas contrárias 

à Lei teórica do Efeito. Sê-Io-íam se Nuttin nelas tivesse avaliado ou medido 

a repetição das respostas e admitiu a possibilidade de uma revisão do seu 

julgamento no dia em que essa condição fosse observada com resultados 



idênticos ou equivalentes aos obtidos nas primeiras experiências. Porém, 

tal como Greenwald havia sublinhado no seu artigo. a opção de Nuttin 

pela recordação como medida do efeito das recompensas e das punições 

sobre a "força das conexões" era justificada. quer no plano teórico quer 

no plano metodológico. Por conseguinte. a posição defendida por 

Greenwald quanto à relevância crítica da obra de Nuttin relativamente à 

explicação da aprendizagem selectiva contida na Lei do Efeito parecia 

inatacável. Mas. por outro lado. a argumentação de Postman. impecavelmen

te delineada no interior das concepções conexionistas. apresentava "algo" 

de atraente. A sua réplica constituía um desafio. De facto. por que não 

levar a análise experimental da tese conexionista da automaticidade do 

reforço produzido pela suposta acção directa das recompensas até ao nível 

da performonce? Por que não realizar igualmente a verificação experimental 

da explicação da execução selectiva que a Lei do Efeito. tal como foi 

formulada por Thorndike. também comporta. comparando-a. no campo 

experimental. com a explicação cognitiva da "performance"? Considerámos 

que era de aceitar o desafio proposto por Postman. Desafio que se nos 

apresentou tanto mais atraente quanto é certo ele corresponder à 

necessidade ou à exigência de realização do teste experimental das duas 

hipóteses alternativas propostas para a explicação da aprendizagem selectiva 

no homem. que o próprio Thorndike formulara em Humon Leoming (193 I): 

a hipótese conexionista e a hipótese representativa. A explicitação das duas 

hipóteses não foi seguida do seu confronto experimental. Na realidade. 

Thorndike utilizou exclusivamente uma metodologia favorável à primeira 

e apoiou-se nos resultados assim obtidos para afastar a hipótese 

representativa. nunca a submetendo. porém. a prova experimental com uma 

metodologia adequada à verificação da sua validade ou da' sua falsidade. 

Por seu turno. Nuttin obteve medidas quer da recordação das 

respostas quer da recordação dos respectivos resultados. mas não alargou 

8 a recolha de dados à repetição ou execução das respostas. Por conseguinte, 

nem Thorndike nem Nuttin puderam efectuar a comparação crucial das 

duas hipóteses alternativas. por intermédio da análise da eventual 

dependência da execução das respostas relativamente à recordação 

conjunta das respostas e dos resultados. Para esse efeito tornava-se 

indispensável obter medidas das três variáveis invocadas nas duas hipóteses 

alternativas: a repetição das respostas. no plano executivo. e a recordação 



das respostas e a recordação dos resultados, no plano representativo. A 

conjunção dos diferentes níveis de recordação destas duas últimas variáveis 

permitiu a constituição de quatro configurações de disponibilidade 

cognitivo-mnésica: uma configuração de disponibilidade total, em que os 

"aprendizes" recordam correctamente quer as respostas quer os respectivos 
resultados; uma configuração oposta de indisponibilidade "representativo" total 

constituída pela ausência de recordações correctas das respostas e dos 
respectivos resultados, e duas configurações de disponibilidade parcial, uma 

em que se verifica a recordação correcta das respostas mas incorrecta dos 

resultados e outra, inversa desta, em que se verifica a recordação incorrecta 

das respostas e a recordação correcta dos resultados. Para submeter as 

duas hipóteses à prova experimental e fundamentar a escolha daquela que 

resistir à falsificabilidade, tornava-se agora necessário cruzar os dados 

referentes à execução ou repetição das respostas com as diferentes 

configurações de disponibilidade mnésica. Com base em cada uma das 

hipóteses, formularam-se oito previsões relativas às percentagens de 
repetição de respostas "recompensadas" e de respostas "punidas". Assim, 

por exemplo, no caso da comparação entre a configuração de 

disponibilidade total de recordação de respostas "recompensadas" e de 

respostas "punidas" e a configuração oposta (de total indisponibilidade 

mnésica), as previsões decorrentes de cada uma das duas hipóteses quanto 

ao conteúdo da Lei do Efeito (superioridade de execução de respostas 

"recompensadas" relativamente à execução de respostas "punidas") são 

obviamente diferentes. Os dados recolhidos nas experiências vão ser aqui 

decisivos, permitindo a prova crucial. Qual das previsões irá recolher o 

apoio dos dados obtidos? Qual delas será, por conseguinte, refutada? Não 

iremos adiantar o desfecho, retirando ao leitor; que nos seguiu até aqui, o 
prazer de acompanhar através da leitura do livro, a trajectória das 

investigações, sobre este problema intrigante e de descobrir; por si, nos 

últimos Capítulos, os caminhos que permitem o seu esclarecimento. 9 

As investigações de natureza teórica e experimental sobre aprendi

zagem e motivação descritas e analisadas neste livro tiveram uma edição 

restrita, exclusivamente destinada às provas públicas de apresentação e 
discussão da dissertação de doutoramento em Psicologia Experimental, 

realizadas em 1978, na Universidade de Coimbra. 



Os exemplares então disponíveis destinaram-se às Bibliotecas 

universitárias e aos estudantes da Licenciatura em Psicologia, então 

recentemente criada nas Universidades de Coimbra, Lisboa e Porto. Devido 

à sua pequena dimensão, a edição esgotou-se rapidamente. Todavia, ao 

longo destes anos, a obra tem vindo a ser consultada por estudantes das 

Licenciaturas em Psicologia e em Ciências da Educação, bem como por 

alunos de Mestrados nestas mesmas áreas científicas. Por isso, há muito 

que se fazia sentir a necessidade de promover uma edição que, em termos 

de registo e de circulação livreira, constituísse a primeira publicação da 

obra. Surgiu assim o projecto de a editar sob a chancela da Imprensa da 

Universidade. O acolhimento favorável da proposta e o empenhamento 

na sua concretização manifestado, desde o início, pelo Prof. Doutor 

Fe'rnando Regateiro, Director da Imprensa da Universidade, motivou-nos 

ainda mais na execução de algumas alterações a introduzir no texto no 

sentido de uma rápida conclusão da tarefa. 

Além de indispensáveis emendas e actualizações, devemos registar como 

modificação principal a não inclusão do estudo sobre a percepção das 

"recompensas" e das "punições" que constituiu, na dissertação de 

doutoramento, o capítulo final. Embora o referido estudo mantenha relações 

com a problemática analisada - designadamente no que respeita ao 

processo da "personalização da aprendizagem" - a sua exposição no livro 

agora publicado não é, de modo algum, indispensável ao esclarecimento do 

problema dominante, centrado no confronto experimental entre as 

concepções conexionistas e as concepções cognitivas da aprendizagem. A 

organização perceptiva das "recompensas" e das "punições" e a sua relação 

com a "personalização da aprendizagem" constituem questões relevantes a 

que importa dar tratamento autónomo, em publicação separada. 

Dedico este livro a minha Mulher, Maria Manuela, e aos nossos filhos 

Ana, Alexandra, Manuela, Francisco e Filipa, a quem privei de uma presença 

10 mais próxima durante longos períodos de tempo, mas junto de quem colhi 

sempre o apoio e o afecto indispensáveis à concretização de trabalhos 

exigentes e demorados. 

Na edição inicial destinada à realização das provas de doutoramento, 

exprimi o reconhecimento a muitas pessoas e instituições que, de múltiplas 

formas, contribuíram para a realização da obra então apresentada. Reitero 

aqui o que nessa edição ficou devidamente explicitado. 



Nos trabalhos de actualização e de revisão de provas necessários para 

esta edição contámos com o apoio do Instituto de Psicologia Cognitiva, 
Desenvolvimento Vocacional e Social, unidade de investigação da Universidade 

de Coimbra subsidiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Coimbra, Setembro de 1999 
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CAPíTULO I 

THORNDIKE REVISITADO: 

A QUESTÃO DO REPÚDIO DA HIPÓTESE REPRESENTATIVA 

E O CARÁCTER SISTEMÁTICO DO CONEXIONISMO 

I. UMA QUESTÃO EM ABERTO: HIPÓTESE REPRESENTATIVA VERSUS HIPÓTESE 

CONEXIONISTA 

Não pode deixar de suscitar surpresa e curiosidade o facto de 

Thorndike, após formular a hipótese representativa ou "ideotionol" como 

alternativa à hipótese conexionista na explicação da aprendizagem selectiva 

no homem, nunca ter procedido ao teste ou à comparação experimental 

entre elas, afastando a primeira com argumentos que podemos considerar 

parcialmente opriorísticos e com dados empíricos insuficientes, porque 

obtidos por intermédio de métodos que não satisfazem inteiramente as 

exigências de uma verdadeira comparação crucial entre as duas hipóteses 

explicativas referidas. 

O facto é tanto mais surpreendente quanto é certo ter sido Thorndike 

um estrénuo defensor da experimentação e até mesmo da supremacia da 

"lição dos factos" relativamente à das "ideias", o que tem levado alguns 13 

expositores e críticos das suas concepções, conforme adiante referiremos 

com mais pormenores, a considerá-Ias como algo flutuantes e variáveis. 

Nesta mesma linha de reflexão, o desenvolvimento das concepções de 

Thorndike radicaria menos na equacionação de problemas de natureza 

teórica do que na tentativa de explicação dos múltiplos dados fornecidos 

pelas experiências. 



Tendo optado pela hipótese conexionista, que explica a aprendizagem 

selectiva, tanto nos animais como no homem, pelo efeito inevitável, directo 

e automático dos resultados das respostas executadas no decurso dos 

ensaios, ou seja, sem intervenção de processos de organização cognitiva 

dos "dados da experiência" por parte dos aprendizes, e não tendo, em 

contrapartida, realizado o teste experimental da validade ou invalidade da 

hipótese representativa tal como a enunciou, Thorndike deu oportunidade 

a que a sua interpretação ou explicação da aprendizagem selectiva, 

condensada na famosa Lei teórico do Efeito, fosse objecto de diversas 

críticas, polarizando-se em torno dela uma polémica que contribuiu para 

o desenvolvimento da Psicologia ao longo do século XX, manifestando uma 

persistente fecundidade até aos nossos dias. 

Apesar da acesa controvérsia gerada em torno da Lei teórico do Efeito 
e do reconhecido largo espectro de influência que exerceu, o certo é que 

até hoje nem os seus críticos, nem os seus defensores, efectuaram o teste 

ou a comparação experimental das duas hipóteses tal como foram 

explicitadas por Thorndike em Human Learning (193 I), conforme adiante 

mostraremos. 

Perante os factos apontados, a questão que de imediato se nos põe 

pode ser assim enunciada: Por que razão não terá Thorndike efectuado a 

prova experimental da invalidade da hipótese representativa, rejeitando-a 

sem demonstração experimental decisiva? 

Responder a esta questão invocando o "anti-mentalismo" ou o "anti

-cognitivismo" de Thorndike é manifestamente insuficiente. Que as razões 

determinantes da escolha de Thorndike foram de natureza teórica é algo 

de que se não pode duvidar; simplesmente, a resposta à questão acima 

enunciada tem de ser simultaneamente global, susceptível de justificar e 

fundamentar o anti-cognitivismo de Thorndike, e específica, a fim de integrar 

a opção pela hipótese do efeito directo e a concomitante rejeição da 

14 hipótese representativa no contexto das concepções epistemológicas e 

explicativas do conexionismo, o que passa pelo reexame da sua 

arquitectura teórica, influenciada predominantemente, e desde início, pelo 

evolucionismo darwinista. 

Antes de encetarmos tal tarefa, torna-se conveniente analisar as 

condições em que Thorndike enunciou as duas hipóteses alternativas para 

a explicação da aprendizagem "adaptativa" no homem, os termos em que 



as enunciou e as razões explicitamente invocadas para a rejeição da 

hipótese representativa. 

Explicitaçõo da hipótese representativa e a sua rejeiçõo em favor da 
hipótese conexionista 

A explicação da aprendizagem selectiva pelo efeito directo dos 

resultados das conexões data das primeiras experiências realizadas por 

Thorndike (1898) com animais. Só posteriormente é que esta explicação 

foi enunciada sob a forma de lei (Thorndike, 1908; 191 I). Segundo o seu 

enunciado, as conexões seguidas de um satisfler são reforçadas, tendendo 

a repetir-se em caso de ocorrência da mesma situação, enquanto que as 

conexões seguidas de um annoyer são enfraquecidas, tendendo a 

desaparecer, substituídas por outras que eventualmente venham a ser 

seguidas de um 'bom' resultado. Tanto num caso como no outro, este efeito 

selectivo dos resultados das respostas ou dos 'after-effects' das conexões 

é produzido de forma retroactiva e directa, isto é, sem intervenção de 

processos cognitivos: 'There is no reasoning, no process of inference or 

comparison; there is no thinking about things, no putting two and two together; 
there are no ideas - the animal does not think of the box or of the food 
or of the act he is to perform" (Thorndike, 191 I, p. 284). 

O processo de selecção das conexões pela acção directa dos 'after
-effects' não é exclusivo dos animais; Thorndike tornou-o desde logo 

extensível à explicação da aprendizagem humana: "We learn by the gradual 
selection of the appropriate act or judgment, by its association with the 
circunstances or situation requiring it, in just the way that the animaIs do" 
(Thorndike, 191 I, p. 284). 

Foi só em Human Learning (1931) e em The FundamentaIs of Learning 
(1932) que Thorndike descreveu os dados obtidos numa série de 15 

experiências conduzidas com participantes humanos(l). O seu objectivo 

( I) A participação de sujeitos humanos implicou uma modificação na natureza das 
"recompensas" e "punições". como resultados das respostas. utilizadas nas experiências iniciais 
de Thorndike com animais. A porção de comida que os animais encontravam. quando 
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prioritário consistiu em submeter à prova dos factos a validade da 

explicação da aprendizagem adaptativa pela acção da simples repetição ou 

frequência das conexões, explicação avançada por Watson (1914) no 

contexto das suas objecções críticas à Lei teórico do Efeito (cf. infro, p. 62 

e 73-74). 

Os dados obtidos nestas experiências demonstraram que a simples 

frequência das respostas ou das conexões S-R, desacompanhada da 

comunicação de resultados, não conduz ao aperfeiçoamento das respostas 

ou à selecção das conexões assim repetidas, retirando apoio às críticas de 

Watson e confirmando, consequentemente, o papel indispensável 

desempenhado pelos resultados ou 'ofter-effects' das conexões. Os dados 

experimentais recolhidos pareceram a Thorndike confirmar igualmente que 

a acção selectiva dos resultados, nomeadamente dos resultados positivos, 

sotisfIers ou recompensas, se processa de forma directo. 

conseguiam sair da puzzle box, volveu-se naturalmente na comunicação verbal emitida pelo 
experimentador acerca da correcção ou incorrecção das respostas executadas pelos 
aprendizes e concretizada pelas palavras bem e mal, funcionando respectivamente de 

recompensa e de punição. A comunicação de resultados extrínsecos tornava-se indispensável, 
porque as tarefas ou as situações-problema apresentadas não permitiam aos aprendizes 
controlarem eles próprios a correcção ou incorrecção das suas respostas, que eram assim 
dadas inicialmente "às cegas" ou "ao acaso", como acontecia com os animais na "caixa 
problema". Algumas das tarefas propostas consistiam, por exemplo, em aprender a reproduzir 
correctamente, com os olhos vendados, segmentos de recta de diversos comprimentos ou 
em aprender o significado de uma série de vocábulos de uma língua estrangeira, desconhecida 
dos participantes, a partir de cinco outros de língua inglesa apresentados para cada um dos 
primeiros. 

Perante situações como estas, em que é inútil tentar qualqúer "compreensão" ou 
relacionação lógica dos elementos da situação com vista à elaboração de uma resposta, o 
aprendiz encontra-se necessariamente "em branco", ou melhor, "às escuras", perplexo, e não 
lhe resta outra alternativa senão a de emitir a resposta ao acaso, aguardando que o 
experimentador lhe comunique o acerto ou o erro das respostas que emite, pois só ele 
conhece a chave ou o critério dos resultados. Temos de convir que a organização das 
experiências com situações desta natureza tornava-se indispensável para o fim em vista, que 
era o de analisar o papel que os resultados exercem na selecção das respostas dadas 
inicialmente de modo aleatório. 

Importa ainda sublinhar que, segundo Thomdike, a natureza simbólica das recompensas 
e das punições em nada altera a sua função conectara e selectiva, nem o modo como essa 
função se exerce. 



É o que se depreende das conclusões expostas no final da descrição 

de uma experiência comportando dois grupos de sujeitos, cuja tarefa 

consistiu em aprender a avaliar correctamente o comprimento de 50 linhas 

de papel. Um dos grupos foi auxiliado na realização da tarefa pela 

comunicação dos resultados nos ensaios-treino e o outro realizou a tarefa 

por simples repetição, sem o referido auxl1io. Vejamos o texto das 

conclusões: "These experiments are crucial as a demonstration that the 
consequences of a connection work back upon it to in~uence it. There is no 
difference between the 'Aided' and 'No Aid' experiences save in the 
consequences of the connections. They also provide evidence that the 
consequences probably act on the connection directly. and not by leading the 
subject to repeat it, or something like it, to himself Strictly speaking, he could 
not repeat it, but at most could hold in mind some sort of image or illusion 
of the strip and repeat the approved estimate as a response to his image or 

illusion. He had little time to do this because a new length was presented 
about a second after Right or Wrong announcement was made. It is highly 
improbable that such images would be sufficiently accurate to serve as 
substitutes for the real strips" (Thorndike, 1932, p. 18 I). 

De notar; pois, que Thorndike, enquanto considera indubitavelmente 

confirmada a influência dos resultados ou das consequências das respostas 

sobre a aprendizagem, dá como provável que essa influência se realize de 

fonma directa e não por intermédio de qualquer processo de recapitulação 
mental com base nas "imagens" ou na recordação das respostas e dos 

respectivos resultados. A probabilidade de os 'after-effects' actuarem de 

forma directa reside no facto de os sujeitos disporem de pouco tempo 

para procederem a recapitulações ou repetições mentais imediatamente 

após a comunicação do resultado da avaliação efectuada, uma vez que 

logo a seguir a esta comunicação se confrontavam com um novo 

segmento de recta para avaliar. A confirmação da acção directa dos 

resultados sobre a selecção das respostas não é, porém, considerada 17 

absoluta. 

Daqui que, embora a influência dos 'after-effects' sobre o reforço 

selectivo das conexões S-R se apresente tão inquestionável como o 

próprio facto da aprendizagem selectiva, permaneça em aberto a questão 

de saber como ou por que processos os 'after-effects' actuam: "How the 
after-effect a connection strengthens or weakens the corresponding connection 
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moy well be o motter (ar dispute, but thot it often does so seems to me 

os sure os the (oa o( leoming itself' (Thorndike, 1931, p. 32-33; 1932, p. 172). 
É na sequência do enunciado desta questão que Thorndike explicita 

a hipótese ou teoria representativa como explicação alternativa da hipótese 

do reforço directo e automático. Segundo a teoria representativa. os 

sujeitos guardariam uma "imagem" do resultado subsequente às respostas 

executadas perante a série de estímulos ou, mais propriamente, os 

primeiros termos das conexões. No decurso da reocorrência da mesma 

série de estímulos, a recordação do resultado correcto de uma 

determinada resposta "encorajaria" a sua execução, enquanto que a 
recordação do resultado incorrecto teria efeito contrário(2). 

Após o enunciado da teoria representativa, Thorndike expôs 

imediatamente "duas fortes objecções" (two potent objections) à sua 

aceitação. A primeira reside no facto de muito poucos participantes terem 

respondido afirmativamente às questões que Thorndike lhes apresentara 

no final das experiências, em que se lhes perguntava se tinham ou não 

dado conta do critério utilizado pelo experimentador para julgar uma 

resposta como "correcta" (bem) ou como "incorrecta" (moO, se haviam ou 

não utilizado qualquer imagem ou recordação dos resultados das respostas 

(2) Dada a relevância que a hipótese representativa assume na problemática aqui 
equacionada e discutida, torna-se conveniente reproduzir a sua explicitação tal como 
Thorndike a apresentou: ..... in our experiments in leoming to choose the right meoning of o 
word, the person hos these experiences: seeing word A. response I, heoring 'Wrong '; seeing 
word A, response 2, seeing word A, response 3, heoring 'Right'. When he next sees word A, ony 
tendency to moke response I or response 2 co/ls to his mind some imoge or memory or ideotionol 
equivalem of 'Wrong', whereos ony tendency to moke response 3 col/!; to his mind some imoge 
or memory or ideotionol equivalem of 'Right'. So this theory would stote. It would stote further 
thot such memories or ideos ofwrong ossocioted with o tendency must inhibit the tendency,ond 
thot such memories ond ideos of right ossocioted with o tendency must encouroge it to oct, ond 
so preserve ond strengthen it". 

"ln the some woy this theory, which we moy co/l for convenience the representative or 
ideational theory, would exploin the leoming of o cot who come to ovoid the exit S ot which it 
received o mild shock ond to favor the exit F which led it to food, by the supposition thot the 
tendency to opprooch ond enter S co/ls to the cot's mind some imoge or ideo or ho/lucinotion of 
the poinful shocl<. whereos the tendency to opprooch ond enter F colls to its mind some 
representotion of the food, ond thot these representotions respectively check ond favor these 
tendencies" (Thorndike, 1931, p. 47-48). 



e se tinham ou não consClencia de ter repetido ou evitado repetir as 
respostas com base nessa recordação(3). 

Veremos em breve as razões pelas quais consideramos que a utilização 

dos questionários não constitui o método mais adequado para testar a 

hipótese de uma estratégia cognitiva. Limitemo-nos, por agora, a assinalar 

que em quase todas as experiências houve sempre sujeitos, embora 

poucos, que responderam afirmativamente àquelas questões. Todavia, é em 

grande parte com base nas respostas aos questionários que Thorndike 

conclui " ... the olleged imoges or memories or ideos of the consequences do 
not in foct oppeor often enough during leorning" (Thorndike, 193 I, p. 48). 

No âmbito desta primeira objecção, e reportando-se ainda à raridade 

da organização mnésica dos resultados e da sua influência na orientação 

das respostas, Thorndike argumenta com os exemplos de aprendizagens 

de 'habilidades' complexas de natureza motora (skills), tais como a natação, 

o ténis, a dança ou o boxe, em cujo progresso parece não ocorrer 

intervenção de representações cognitivas que guiem a selecção das 
respostas, pelo simples facto de não haver tempo para a referida 

(3) Nas experiências de aprendizagem de avaliação correcta do comprimento de linhas, 

a pergunta apresentada aos sujeitos era a seguinte, de acordo com a citação de Thorndike: 

"ln learning to estima te the lengths or the white stnps, when you, looked at a strip and judged 
it to be, say. eight inches, did there (lrst come to your mind the words Eight, right?" (Thorndike, 
1931,p. 49). 

O questionário utilizado nas experiências de aprendizagem do significado correcto de 
palavras espanholas ou de palavras inglesas raras tinha mais perguntas ou, pelo menos, a sua 

transcrição por Thorndike é mais completa. Reproduzimo-lo aqui na íntegra: 
.. I. ln the experiments in learning the meanings, or words did you come to think thm words 

in certain positions were never right or very rarely right ? ...................................................................................... . 
2. Ir so, which positions were they ? ............................................... ...... .................................... .. .......................... . 
3. ln the tests at the end or the experiment., did you consciously avoid underlining words 

in these positions ? .............. ....... ...... ........................................................................................................................................ .. 
4. Did you come to think that words in certain positions were very often right? ................ .......... . 
5. Ir so, which positions were they ? .............. .. .. ............................................................ .. ... .................... .............. . 
6. ln the test at the end or the experiment., did you consciously ravor underlining words in 

these positions ? ............................................... .................................. ..... .. .. ...................................... .................................................. " 
(Thorndike, 1932, p. 210). 

O texto das perguntas de um outro questionário semelhante foi reproduzido por 
Thorndike em Human Learning. p. 48. 
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intervenção se processar, dada a rapidez com que as sequências dos 

movimentos são executadas. 

Os únicos casos em que Thorndike parece encontrar provas 

consideráveis da orientação da selecção das respostas apoiada na 

recordação dos respectivos resultados são os do "comportamento 

deliberativo", tais como fazer compras neste em vez de naquele armazém, 

ler um livro de um autor x em vez de um do autor y ou comer tal 

alimento em vez de um outro. Mas mesmo nestes casos, Thorndike 

adverte imediatamente que a predilecção por A ou por C resulta 

provavelmente de um reforço directo e não mediato da conexão em 

causa. Deste modo, encontrar-nos-íamos frequentemente predispostos a 

escolher A ou C sem qualquer interposição de uma representação dos 

resultados ou das consequências das escolhas passadas (Thorndike, 193 I , 

p. 50). 

A segunda objecção apoia-se indirectamente no facto das experiências 

com participantes humanos, descritas pela primeira vez em Human Learning, 
terem revelado que as punições ou os resultados incorrectos não 

produzem o enfraquecimento das conexões como as recompensas 

produzem o seu reforço. Segundo a teoria representativa, as respostas 

punidas deveriam enfraquecer, i.e., não apresentar taxas de repetição tão 

grandes como as que efectivamente apresentam(4). 

Exame crítico de alguns dados experimentais considerados contrários à 
hipótese representativo 

Na sequência destas objecções, Thorndike remete para os dados de 

uma série de experiências, que ele considera cruciais para a rejeição de 

qualquer teoria que defenda a intervenção de mediadores representativos 

20 ou cognitivos, na medida em que nelas se reduz ao mínimo qualquer 

(4) Conforme veremos posteriormente com maior desenvolvimento (cf. in(ra, p. 72-

-73), os dados experimentais, acima referidos, deram origem a uma modificação importante 

na primeira formulação da Lei do Efeito e deles decorrem implicações teóricas muito 

relevantes para a compreensão do conexionismo como sistema. De momento, importa 

mencionar que a inesperada taxa de repetição das respostas punidas, observada nas 



possibilidade de uma acentuação selectiva das respostas por retenção ou 

repetição "interior" da conexão ou de algum seu "representante ideativo". 

Porque tais experiências são apresentadas como "muito instrutivas", não 

podemos deixar de lhes fazer aqui uma breve análise. Seguimos para o 

efeito a sua descrição em The Fundamentais ar Leaming, onde ela é bastante 

mais pormenorizada do que nas "lições" de Human Learning. 
Uma das experiências mencionadas, referida por 'Experiência 44', 

consistiu em propor aos sujeitos, que se encontravam com os olhos 

vendados, a reprodução de segmentos de recta de diver,-sos comprimentos. 

Se a reprodução fosse suficientemente próxima do comprimento-padrão, 

o experimentador dizia "bem" (right) , mas se, a partir de um determinado 

limite, a reprodução ficasse aquém ou além do comprimento-padrão, o 
experimentador dizia "mal" (wrong) , não indicando, porém, se o erro era 

por defeito ou por excesso. Após receber da parte do experimentador a 
ordem para reproduzir, por exemplo, um segmento de recta de 6 

centímetros, o sujeito devia desenhá-lo com um movimento contínuo e 

rápido. Seguia-se a comunicação do resultado e, imediatamente, uma nova 

ordem para a reprodução de um segmento de extensão diferente. Na 

experiência colaboraram 24 sujeitos. Cada um deles, ao longo de 7 ensaios, 

fez um total de seiscentas reproduções, sendo cento e cinquenta de cada 

um dos quatro segmentos-padrão. Antes e depois desta série de ensaios, 

os sujeitos foram submetidos a um teste inicial e a um teste final; em 
nenhum deles, porém, as reproduções foram seguidas da comunicação dos 

resultados. 

experiências de Thorndike. foi objecto de ulteriores investigações (Thorndike, 19330: 1933b), 
que mostraram depender a repetição dessas respostas da sua localização relativamente às 
respostas recompensadas, a percentagem de repetição de uma resposta punida sendo tanto 
maior quanto maior a sua proximidade de uma resposta recompensada. Verificava-se, assim. 
um gradiente de repetição das respostas punidas em torno de uma resposta recompensada 
Trata-se do conhecido fenómeno do 'spreod ar effed que Thorndike explicou pela difusão 
ou extensão do poder de reforço automático das recompensas às conexões vizinhas e que. 
por conseguinte, foi considerado como uma prova do seu efeito directo. Teremos ocasião 
de sublinhar mais adiante que Nuttin (1949). ao demonstrar a existência de um 'spreod ar 
recaI/' dos resultados. pôs em causa a interpretação apresentada por Thorndike para o 'spreod 
ar effect' e , consequentemente. para a ausência de diminuição na taxa de repetição das 
respostas punidas nas experiências acima mencionadas. 
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Os dados obtidos mostraram que, do teste inicial para o primeiro ensaio 

com comunicação de resuttados, a percentagem média de reproduções correctas 
aumentou de 13 para 34,5, e para 54.5 no sétimo ensaio. No teste final, em 

que os sujeitos reproduziam os segmentos de recta sem o "guia" do anúncio 

da correcção ou incorrecção das respostas, a percentagem de reproduções 

correctas baixou para 26.5.Thorndike sublinha que este último valor é duas 
vezes maior do que o registado no teste inicial, o que, em seu entender, 

demonstra o efeito de reforço das conexões produzido pela comunicação 

dos resultados durante os sete períodos de treino. Todavia, as conclusões 
enunciadas por Thorndike, que aliás não referem aspectos relevantes dos 

dados, não são assim tão seguras e merecem ser transcritas: 'There is the 
possibility thot the beneficial oction or the reword in these experiments consisted, 
in who/e or in por!, in the temporary retention in memory by the subjects or some 
methods or ideos or guiding sensotions; ond the deliberate effort to moke such 
movements os were in hormony with these. The possibility is slight since the existence 
ond helprulness or such methods, ideos or sensotions ore very problemotic" 
(Thorndike, 1932, p. 190). 

Apesar das condições experimentais reduzirem as possibilidades de 

repetição mental da sequência "S-R-resultado" e da respectiva retenção com 

vista a futura utilização na selecção das respostas, verifica-se que os dados 

obtidos não demonstram a inexistência de tais processos.Thorndike, embora 
continuando a julgá-los muito problemáticos, reconheceu a possibilidade de 

eles actuarem e de neles residir a "acção benéfica" das recompensas. 

Mas analisemos com mais algum cuidado os próprios dados. Em 

primeiro lugar, deverá notar-se que, se é certo ter-se verificado do teste 

inicial para o teste final um ganho de reproduções correctas da ordem de 
I 3.5%, o valor da queda de reproduções correctas do 7.° ensaio para o teste 

final é, em contrapartida, duas vezes superior ao referido ganho. Parece-nos 

ser este um facto relevante sobre o qual Thorndike se não debruçou. 

22 De resto, no seu conjunto, os dados, longe de serem demonstrativos do 

efeito directo das recompensas - o que Thorndike, aliás, reconheceu, conforme 
vimos nas conclusões acima reproduzidas revelam de forma inequívoca a 

função informativa e reguladora da execução das respostas exercida pela 

comunicação dos resultados; na ausência de informação que sirva de agente 

regulador da performonce, esta sofre uma acentuada baixa, o que leva a concluir 

que o reforço directo das conexões, se existe, é muito relativo. 



Perante os dados obtidos nesta experiência, Thorndike realizou uma 

outra em que procurou reduzir ainda mais a possibilidade de intervenção 

da organização mnésica dos resultados e das respostas, fazendo com que 

as reproduções de cada um dos quatro segmentos de recta não fossem 

executadas por séries, mas de forma aleatória, a reprodução de um 

segmento de determinado comprimento sendo imediatamente seguida pela 

reprodução de um segmento de outro comprimento. A dificuldade para 

uma interpretação favorável à teoria representativa residia, pois, segundo 

Thorndike, no facto de nesta nova experiência a retenção mnésica ter de 

persistir após uma ou mais avaliações de novas situações e, consequen

temente, de novas respostas, o que, em princípio, reduziria as possibilidades 

da aprendizagem, que viesse eventualmente a verificar-se, se fundar na 

recordação dos resultados e das respostas. 

Nesta experiência, designada por 'Experiência 45', os participantes 

alternaram séries de vinte reproduções, sem comunicação alguma, com 

séries de cem reproduções, acompanhadas do anúncio dos respectivos 

resultados. As primeiras constituíram as séries-teste e as segundas as séries 

de treino. Em cada uma delas, conforme ficou dito antes, não havia 

sequência ordenada de linhas do mesmo comprimento. Participaram na 

experiência doze sujeitos, dos quais dez revelaram aperfeiçoamento nas 

suas reproduções. Thorndike não indicou os dados obtidos nas séries de 

treino; apontou apenas as médias das respostas correctas registadas em 

cada série de vinte reproduções sem comunicação de resultados. No 

primeiro dia, e após o primeiro ensaio de treino, o número médio de 

reproduções correctas foi muito pequeno (1.17), aumentando para 4.25 

e 6 após o segundo e terceiro ensaios, respectivamente. Nos testes do 

segundo dia verificaram-se as seguintes médias: 2.75, 5.92 e 6.83; nos testes 

do terceiro dia os valores médios de reproduções directas continuaram a 

aumentar: 3.92, 7.92 e 7.25 (cf. Thorndike, 1932, 'Table 86', p. 190). 

Infelizmente, por ausência de indicação dos dados respeitantes às séries 23 

de treino. não podemos comparar os dados obtidos nesta experiência com 

os da experiência anterior. Todavia. embora se note um aperfeiçoamento 

constante do primeiro para o terceiro teste, é legítimo supor que. à 

semelhança do que se observou na 'Experiência 44', também aqui se tenha 

verificado uma quebra acentuada nos valores de reprodução correcta dos 

últimos ensaios-treino para os testes finais. 



Tal suposição recebe apoio dos dados regist,--_.:>s na 'Experiência 48', 

em que participaram doze sujeitos cuja tarefa consistiu em aprender a fazer 

pressões correctas num dinamómetro de Smedley. nos valores de 4. 8 e 

12 kg. Em cada ensaio. os sujeitos tinham de fazer 24 tentativas para cada 

um dos valores mencionados. Para que os participantes pudessem fazer 

uma ideia geral das pressões a realizar, foi-lhes previamente indicado qual 

o valor; em quilos. de uma pressão ligeira, de uma moderada e de uma 

forte. Após um primeiro teste sem anúncio de resultados, seguiram-se 

diversos ensaios de treino em que. após cada pressão, o sujeito ouvia o 

experimentador dizer se estava bem ou mal. segundo critérios previamente 

fixados. Assim, uma pressão era considerada correcta se não ultrapassasse 

I, I e 2 kg em relação às pressões-padrão de 4. 8 e 12 kg, respectivamente; 

se ultrapassasse aqueles limites, a pressão era considerada incorrecta. 

Todavia, o experimentador nunca informava qual a direcção do erro. isto 

é. se a pressão incorrecta o tinha sido por defeito ou por excesso. 

No teste inicial, sem comunicação de resultados, as pressões correctas 

cifraram-se em 24%. No primeiro ensaio-treino a percentagem elevou-se 

para 37, no seguinte para 48, no terceiro para 50 e no quarto para 60. 

A partir deste ensaio-treino não se registou qualquer progresso notório. 

No teste final. porém, a percentagem de reproduções correctas voltou a 
cair para 35%, valor inferior ao observado no primeiro ensaio com 

comunicação dos resultados. Registou-se, sem dúvida, um aperfeiçoamento 

rápido do primeiro ensaio para o último, mas tal progresso revelou-se 
extremamente dependente da "informação" dos resultados, na medida em 

que na sua ausência a execução registou uma queda significativa. Thorndike 

desta vez reconheceu-o, ao comentar: ''There was thus rapid gain under 
circunstances of incessant guidance by announcement àf Right or Wrong, but 
the permanent in~uence of this was less and not so certain" (Thorndike, 1932, 

p. 203). 

24 Perante os dados registados cabe perguntar: o ganho de I 1% 
observado do teste inicial (24%) para o teste finai (35%), poderá ser 

atribuído ao reforço das conexões por efeito directo dos resultados 

correctos? Se assim se considera, como se explica a queda de 23% do 

quarto ensaio para o teste final? Não foram as conexões suficientemente 

reforçadas ao longo dos quatro ensaios? Qual o papel da comunicação dos 

resultados durante os períodos de treino: fortalecimento das conexões ou 



regulação da actividade pela informação transmitida pelos resultados? Os 

dados apresentam-se de forma a que a balança se incline mais a favor da 

última explicação. 

Thorndike, na discussão teórica dos dados obtidos, não respondeu de 

forma decisiva às questões acima expostas, mas ao referir-se à possível 

influência das "ideias" no aperfeiçoamento observado mostrou-se menos 

seguro na sua rejeição e na defesa da teoria do reforço por efeito directo 

das recompensas, exprimindo-se deste modo significativo: "How ror the goin 
is due to a strengthening or the connection between the three commonds ond 
responses producing more suitoble degrees or pressure in general, ond how ror 
it is due to ideos such as Ihis squeeze deliberately mode much horder thon 
those which I hove been moking is right' is not cleor"(Thorndike, 1932, p. 203). 

A fim de clarificar a questão acima formulada, Thorndike voltou a fazer 

a 'Experiência 48' com catorze indivíduos: um teste inicial de 72 pressões 

com comunicação dos resultados, quatro períodos de prática de 72 

pressões sem comunicação, seguidos de um teste de 72 pressões nas 

mesmas condições do primeiro. Entre cada série de 72 pressões houve 

um intervalo para descanso. Os resultados foram os seguintes: 12% de 

pressões correctas no teste inicial e 29%, 38%, 36% e 44% nas quatro 

séries de treino. Com a introdução da comunicação dos resultados houve, 

pois, um aperfeiçoamento. 

De acordo com a hipótese do reforço directo e automático das 

conexões, não seria de esperar que esse aperfeiçoamento se mantivesse? 

Cremos que a única resposta seria a afirmativa. Que se passa, porém, no 

teste final? A percentagem de respostas correctas é igual a 38%. O ganho 

entre os testes inicial e finai é de 26%, mas permanece sempre uma queda 

entre o 4.° ensaio-treino e o teste final, o que não se enquadra bem nas 

previsões consonantes com a tese do efeito directo. É certo que nesta 

'Experiência 48-0' o ganho é maior e a queda menor relativamente aos 

valores observados na 'Experiência 48', mas a tendência geral permanece 25 

idêntica. 

Se se combinar os dados das duas experiências, obtêm-se os seguintes 

valores: 18 % de reproduções correctas no teste inicial, 33%, 43%, 43% e 

52% nos quatro ensaios-treino e 36.5% no teste final. Do teste inicial para 

o final verificou-se um ganho de 18.5%, diz Thorndike. Mas há uma queda 

praticamente equivalente de 15.5% do primeiro ensaio-treino para o teste 



final. Como explicá-Ia se houve fortalecimento das conexões ? Thorndike 

não se preocupou com esta questão. Esforçou-se, sim, por mostrar que o 

ganho verificado não se ficou a dever à intervenção de "ideias" acerca da 

pressão necessária para alcançar o valor recomendado pela instrução do 

experimentador. 

Perante a dificuldade de retirar dos dados uma conclusão decisiva para 

a rejeição da teoria representativa, Thorndike tentou mostrar que tais 

"ideias" não desempenham influência determinante no aperfeiçoamento 

final, mas a maneira como o fez parece-nos pouco convincente. Podemos 

seguir o fiO condutor do raciocínio de Thorndike. A fim de avaliar a 

extensão da eficácia das recompensas, diferente da que elas eventualmente 

exercem através das "informative ideas" acerca das pressões que cada 

indivíduo realiza, Thorndike separou os resultados dos participantes que no 

teste inicial não fizeram nenhuma pressão correcta, ou seja, cujas pressões 

iniciais foram na totalidade ou na quase totalidade demasiado fracas ou 

demasiado fortes, dos resultados dos participantes que manifestaram 

aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento registado nas pressões executadas por 

estes participantes podia ser atribuído, no todo ou em parte, às "ideias 

informativas" veículadas pelos resultados. Se os resultados de uma pessoa 

apresentam uma sequência como esta: o. O, O, k. k + a, k + a, k + a, k 

+ a, k + a, k + a - b, k + a - b - c, podemos inferir que o aperfeiçoamento 

de O para k + a foi inteiramente devido a essa influência. 

Thorndike analisou os resultados dos participantes nestas condições. 

Dos sete apurados (num total de catorze), 3 mostraram um aperfeiçoa

mento súbito a partir da 2.a parte do primeiro treino, dois revelaram 

progresso após terem vencido o erro constante (pressão ou demasiado 

forte ou demasiado fraca), e dois outros, após um período de aperfeiçoa

mento, voltaram nos últimos ensaios-treino a cair no nível registado no 

teste inicial. Daqui concluiu que a presença de "ideias informativas" (de que 

26 para se acertar é preciso fazer pressões mais fortes ou mais fracas do que 

as que foram anteriormente consideradas bem ou mal) é inadequada para 

explicar todos os factos. Na opinião de Thorndike, o ganho devido à 

influência exclusiva de tais ideias deveria vir rapidamente e permanecer 

quase constante durante o período de prática. 

A este grupo de participantes, Thorndike opôs os que obtiveram 10 

ou mais pressões correctas em 72 no teste inicial e 10 ou mais correctas 



na primeira metade do primeiro ensaio-treino, e que, por isso, segundo o 

aviso do autor de Human Learning. não se encontravam em posição de 

ser muito ajudados pelas "ideias informativas" do que seria uma pressão 

correcta de 4, 8 ou 12 kg, em comparação com as pressões executadas 

anteriormente. Ora acontece que estes participantes também aperfeiçoa

ram as suas pressões durante o treino. Tanto basta, segundo Thorndike, para 

provar que a "influência informativa" dos resultados não actuou no 

aperfeiçoamento da execução destes participantes. 

Não nos parece que a maneira como Thorndike apresentou a questão, 

e discutiu os dados obtidos na experiência, seja a mais adequada para 

refutar a influência da dimensão informativa das recompensas comunicadas 

ao longo dos ensaios de treino. A separação entre indivíduos que não 

executaram nenhuma pressão correcta no teste inicial e os que executaram 

10 ou mais não tem justificação válida. Com efeito, poder-se-á perguntar 

por que razão não usufruiriam estes últimos do valor informativo 

proveniente das comunicações acerca da correcção das suas pressões nos 

períodos de treino em que elas são fornecidas. O facto de terem acertado 

no teste inicial e de terem ulteriormente aperfeiçoado ainda mais a sua 

execução não autoriza a supor a priori que não tenham apreendido e 

utilizado o valor informativo das comunicações. É presumível - e nada 

proíbe fazer tal suposição - que tenham aperfeiçoado as suas pressões 

por confirmação do impulso anteriormente realizado, continuando a fazer 

pressões idênticas nos ensaios de treino e modificando as pressões 

incorrectas a fim de as aproximarem mais das pressões correctas. Além 

disso, vem a propósito notar que Thorndike não se refere aqui ao valor 

informativo das punições e à sua eventual influência no aperfeiçoamento 

da execução dos participantes, tanto do primeiro como do segundo grupo. 

De resto, não nos parece correcto atribuir valor informativo à comunicação 

dos resultados apenas com base numa comparação diferencial entre as 

pressões sentidas anteriormente e as pressões actuais. Por que razão não 27 

poderiam os participantes do 2.0 grupo ter formado e utilizado "ideias in

formativas" a partir das comunicações transmitidas pelo experimentador? 

Um outro ponto merece ainda ser comentado. O facto de os sujeitos, 

que não realizaram pressões correctas no ensaio inicial, não terem 

apresentado um aperfeiçoamento súbito e constante, e de alguns terem 

até revelado um retrocesso, não constitui prova em desabono da influência 



das "ideias informativas". Dada a natureza da tarefa de aprendizagem, 

porque haveriam aquelas "ideias" de garantir uma homogeneidade e uma 

uniformidade de comportamento, que Thomdike exige como prova da sua 

influência? O argumento parece voltar-se, de preferência, contra a hipótese 

conexionista. Na verdade, se as recompensas têm por efeito um 

fortalecimento directo das conexões, porque não reforçaram elas os 

movimentos de pressão correctos? 

A uniformidade e a constância das respostas são, de resto, 

características atribuídas à aprendizagem mais pelas teorias conexionistas 

do que pelas teorias cognitivistas; estas últimas, nomeadamente pela 

distinção que defendem entre (eorning e performonce, concedem à execução 

de respostas um grau de variabilidade ou de plasticidade maior do que 

aquele que as teorias conexionistas, behavioristas e neo-behavioristas 

admitem. Além do mais, dada a natureza da actividade a aprender na 

experiência em causa, o aperfeiçoamento na execução das respostas 

dificilmente poderia ser alcançado por compreensão de um hipotético 

princípio lógico que unisse as respostas à situação. A natureza do "material" 

a aprender não justifica a invocação de tal critério, que não constitui, de 

resto, o único indicador da actuação de processos cognitivos na 

aprendizagem. Aliás, Thomdike reconhece, implicitamente, que a sua crítica 

não é concludente ao afirmar a necessidade de realizar um maior número 

de experiências em que fosse excluída qualquer possibilidade ou 

oportunidade de, no decurso da experiência, os participantes repetirem 

mentalmente as conexões ou os seus equivalentes representativos. 

Para o efeito, Thorndike concebeu um certo número de situações 

experimentais, ditas de "aprendizagem inconsciente", em que os 

participantes "desconheciam" a conexão S-R que estava a ser recompen

sada, quer por dificuldade de identificação do estímulo associado à resposta, 

quer pela dificuldade de identificação da resposta(S). Mas mesmo nestas 

28 experiências, em que se tomava efectivamente difícil a elaboração cognitiva 

(5) Dado que as referidas experiências são bastante conhecidas -(á. De Montp~lIier; 
1964. p. 76-77) não nos demoramos aqui na sua descrição. Para uma análise pormenorizada 
dos dados originais, veja-se Thorndike, 1932, p. 207-226 (Experiências 49 a 55) e p. 232-
-238 (Experiências 58 a 60). 



da situação e o estabelecimento de um sistema de relações de meios-fim, 

não houve garantia absoluta da eliminação de uma e de outro. 

E porque, de facto, não havia essa garantia é que Thorndike recorreu 

ao emprego de questionários, a fim de fazer a separação entre os 

participantes que, apesar das limitações referidas, conseguiram "descobrir" 

quais as características do material ou da situação de que dependiam os 

resultados das respostas e os que, até final da experiência, permaneceram 

sem compreender tais relações de dependência. Os primeiros, uma vez 

"descoberto" o sistema de relações entre as características da situação e 

o critério de "correcção" das respostas, aumentaram rapidamente o 

número de respostas recompensadas. De entre os últimos, se é certo que 

houve um determinado número que revelou um relativo aperfeiçoamento 

- e são deles os únicos dados estatísticos que Thorndike analisou - não 

podemos esquecer que houve outros que não revelaram progresso algum. 

Mas o que aqui importa assinalar é o facto de em todas as 

experiências ter havido sempre participantes que, apesar das condições 

extremamente difíceis de apreensão das relações existentes entre as 

características da situação e o critério determinante da correcção das res

postas, alcançaram um aperfeiçoamento destas com base na estruturação 

cognitiva realizada no decurso da experiência. O número de participantes 
que responderam afirmativamente aos questionários variou de experiência 

para experiência, mas em algumas delas não pode considerar-se desprezível. 

Se nalgumas foi inferior ao número dos que afirmaram não terem 

apreendido aquelas relações, noutras, porém, aproximou-se ou igualizou 

mesmo este número. Thorndike analisou apenas os dados obtidos pelos 

participantes que responderam negativamente aos questionários. 
Infelizmente, não podemos, por conseguinte, verificar se houve ou não 

diferenças significativas no modo como a aprendizagem foi conseguida nuns 

e noutros. 

Seja porém como for; uma objecção que imediatamente se levanta é 29 

esta: se houve participantes cuja aprendizagem selectiva se apoiou na 

apreensão da relação entre as características relevantes da situação e o 

critério da correcção das respostas, não podemos concluir que os 
resultados destas experiências demonstrem inequivocamente a cláusula 

teórica do efeito inevitável e directo das recompensas sobre a força das 

conexões. O facto de existirem participantes que afirmaram no 



questionário não ter tomado consciência daquela relação não constitui 

prova suficiente de não terem estabelecido de forma implícita um esquema 
mnésico, embora parcial e imperfeito, susceptível de orientar ou guiar a 

selecção de, pelo menos, algumas das suas respostas. Estaríamos aqui 

perante uma organização mnésica das informações colhidas no decurso da 

experiência, que, processando-se embora de forma acidental, não deixaria 

de se repercutir na selecção das respostas; organização mnésica não-in

tencional, e não inteiramente consciente nem verbalizada, cuja actuação, 

embora efectiva, se diferenciaria da actuação da organização mnésica 

alcançada pelos outros participantes, na medida em que estes a terão 
eventualmente utilizado, aperfeiçoando-a e consolidando-a, como um 

sistema de mediadores verbais ao serviço da realização da tarefa. 

Mas para a verificação experimental da existência de tais organizações 
mnésicas, os questionários utilizados por Thorndike não constituíram a via 

mais apropriada. Com efeito, se a sua finalidade primordial era a de verificar 

se nos ensaios-teste, subsequentes a um ou mais ensaios-treino, as escolhas 

das respostas dos participantes tinham sido ou não determinadas pela 

recordação das respostas e dos respectivos resultados, o processo mais 

directo para o fazer era, sem dúvida, o de testar ou verificar a recordação 

dos resultados e das respostas executadas no ensaio-treino e, 

posteriormente, analisar em que medida a execução das respostas do 

ensaio-teste se encontrava ou não dependente da organização mnésica 

estabelecida. Uma tal análise daria iguais oportunidades de verificação, quer 

à hipótese representativa, quer à hipótese conexionista. Na realidade, se 

a hipótese do efeito directo e automático fosse verdadeira, a selecção das 

respostas recompensadas deveria ocorrer não só qyando os sujeitos 

recordam correcta e conjuntamente os resultados e as respostas, mas 

também quando eles não dispõem de qualquer recordação; mas se a taxa 

de selecção das respostas recompensadas for superior - e de forma 

30 estatisticamente significativa - no primeiro caso relativamente ao segundo, 

não poderá deixar de concluir-se pela confirmação da hipótese 
representativa. Ora Thorndike não procedeu a uma análise deste tipo, e 

nem as condições experimentais nem os questionários por ele utilizados 
permitiram idênticas oportunidades de verificação experimental às duas 

hipóteses. Na realidade, na maioria das experiências conduzidas com o 

objectivo de descobrir qual o modo de actuação dos 'after-effects', a 



preocupação de Thorndike foi a de reduzir as possibilidades de organização 

cognitiva e da sua utilização pelos participantes, de forma a demonstrar 

que o progresso da performonce, caso se viesse a demonstrar, deveria ser 

atribuído exclusivamente ao efeito directo das recompensas sobre a força 

das conexões. 

Da análise anteriormente feita de algumas experiências de Thorndike, 

podemos concluir que a redução das possibilidades dos participantes 

reterem os resultados obtidos, e de posteriormente utilizarem essa 

retenção ou as disponibilidades mnésicas que ela permite na selecção das 

respostas no ensaio-teste, não impossibilitou de maneira absoluta a 

organização de tais disponibilidades e a sua utilização, conforme Thorndike 

explicitamente reconheceu. 

Por outro lado, se o emprego do questionário parece ter contribuído 

para a obtenção de dados aparentemente favoráveis à tese do efeito directo 

e automático das recompensas no reforço das conexões, não podemos 

deixar de considerar criticamente o facto de que ele, por sua natureza, se 

destinou prioritariamente, não a averiguar quais os processos realmente 

utilizados na selecção das respostas, mas sim a apurar se os participantes 

tinham ou não tomado consciência da existência e utilização deliberada de 

tais processos, o que são duas coisas distintas. Por isso, consideramos que 

os questionários utilizados por Thorndike não constituíram o meio mais 

adequado para o exame experimental das hipóteses em questão. 

Por fim, os dados de muitas experiências realizadas por Thorndike não 

confirmam, de forma inequívoca, a hipótese do efeito directo e automático, 

antes parecem favorecer a teoria da eficácia da dimensão informativa dos 

resultados na regulação do comportamento. 

Thorndike, porém, "resistiu" sistematicamente a reconhecer os "índices" 

experimentais susceptíveis de apoiar a tese da intervenção de processos 

cognitivos na aprendizagem selectiva. Se chegou a admitir a possibilidade 

das punições actuarem indirectamente por intermédio da informação 31 

transmitida aos aprendizes, recusou-se sempre a aceitar tal possibilidade 

para as recompensas. A tese da automaticidade ou do efeito directo dos 

'satisfters' permaneceu como tópico inalterável do conexionismo de 

Thorndike e a sua defesa, contra a teoria representativa, tem de ser 

encarada no âmbito mais global dos objectivos teóricos do conexionismo 

como sistema explicativo da evolução do comportamento humano. 



2. o CONEXIONISMO DE THORNDIKE COMO SISTEMA EXPLICATIVO DO 

COMPORTAMENTO 

Inruéncia e características gerais do conexionismo 

A consideração de que as investigações e concepções de Thorndike 

constituem um sistema explicativo, não apenas da aprendizagem mas da 

evolução do comportamento humano em geral, sistema, aliás, caracterizado 

por uma unidade teórica e contextura conceituai mais consistente do que 

aquelas que os críticos ou os simples expositores lhe concedem, não 

recolhe aceitação unânime. 

Na verdade, a obra teórica e experimental de Thorndike nem sempre 

tem sido devidamente analisada e compreendida na sua fundamentação, 

inspiração e intenção explicativas, apesar de frequentemente se reconhecer 

que ela marcou de modo decisivo os destinos da Psicologia no nosso 

século. Importa efectivamente desfazer a imagem, algo generalizada, que 

apresenta Thorndike quase exclusivamente como um inovador no domínio 

restrito da investigação sobre o comportamento dos animais. Segundo 

Nuttin (1961, p. 351-352; 1967, p. 177), ele foi, sim, juntamente com Freud 

e Pavlov, um dos verdadeiros fundadores da Psicologia Científica, tal como 

ela passou a ser concebida a partir dos princípios do séc. XX. Com efeito, 

todos eles, e quase simultaneamente, reconhecendo embora os méritos 

dos trabalhos de Fechner e Wundt, distanciaram-se progressivamente dos 

postulados e concepções básicas da psico física e da psicologia fisiológica dos 

conteúdos e estados de consciéncia e, partindo de postulados e concepções 

epistemológicas diferentes, contribuíram para a resolução da "crise da 

psicologia experimental do século XIX", rasgando definitivamente os 

caminhos da Psicologia contemporânea como ciéncia do comportamento. 
No que respeita a Thorndike, importa sublinhar que foi ele quem 

32 encetou, antes da "revolução behaviorista" de Watson, a exploração da 

problemática maior em torno da qual se polarizou em grande parte o 

desenvolvimento da psicologia americana: a problemática acerca da natureza 

e factores explicativos da aprendizagem e da evolução do comportamento 

em geral. A rápida e vasta aceitação da revolução watsoniana foi em larga 

medida preparada por Thorndike, que, já em 1898, no seu 1.° trabalho sobre 

a "inteligência" dos animais, explicitamente definiu a psicologia como the study 



of behavíor, encarando-a como uma cíéncía natural da acção ou do 

comportamento e não como o estudo dos estados e conteúdos da "mente", 

"espírito" ou "consciência", cuja verificação e controlo apresentava 

dificuldades insuperáveis ao método experimental. E, sem pretendermos de 

forma alguma menosprezar o impacto favorável que a obra de Watson teve 

na difusão e consolidação de uma "mentalidade" científica exigente, forçoso 

é reconhecer que Watson é hoje considerado mais como o porta-voz 

entusiasta, e por vezes excessivo, do Zeítgeíst anti-mentalista do que como 

o verdadeiro fundador ou inspirador dos rumos característicos por que 

enveredou a Psicologia científica americana. Com efeito, todos os grandes 

sistemas teóricos da aprendizagem, comummente designados por neo

-behavioristas, como os de Hull,Tolman e Skinner, devem incontestavelmente 

mais à obra de Thorndike do que à de Watson, não obstante a maneira 
como este "assimilou" no esquema S-R os processos de condicionamento 

ter marcado indelevelmente a sua utilização e interpretação nos sistemas 

neo-behavioristas, à excepção do de Tolman, em termos que não 
correspondem integralmente às concepções do próprio Pavlov(6). 

(6) Em primeiro lugar, assinalemos que a "integração" dos processos de condicio

namento no contexto do behaviorismo, tal como foi realizada por Watson e. posteriormente. 

desenvolvida por Hull. Skinner e outros. não coincide inteiramente com a interpretação que 

o próprio Pavlov deu a esses processos. porque os psicólogos americanos. acentuando 

naturalmente a dimensão motora ou executiva de todo e qualquer tipo de aprendizagem. 

consideraram o condicionamento como um processo de formação de uma associação entre 

um estimulo e uma resposta (estímulo e resposta condicionais). negligenciando totalmente a 

interpretação pavloviana, explicitada em numerosos passos da sua obra. segundo a qual o 

condicionamento constitui um processo de formação de uma associação entre estímulos 

(ligação S-S e não S-R). ou seja. de uma ligação entre o estímulo incondicional e o estímulo 

condicional. passando este a servir de sinal do primeiro e cumprindo uma função de utilidade 

biológica similar à que é desempenhada pelos órgãos de recepção dos "estímulos distantes". 

segundo a designação de Sherrington. (Pavlov. 1924. in 1963. p. 98). A divergência é clara e 

importante: enquanto para Pavlov o condicionamento é um processo de sinalização (o "pri

meiro sistema de sinalização". sendo a linguagem o "segundo". tal como ele os designou). 

para Watson. Hull e Skinner constitui um processo de "substituição" de estímulos na 

determinação mecânica de uma resposta [Para uma discussão mais aprofundada deste tópico. 

confronte-se Le Ny (1967) e Woodworth (1947)]. 

~m segundo lugar. convém recordar que o objectivo que Pavlov procurou alcançar com 

o estudo dos "reflexos condicionados" não foi o mesmo de Watson ao assimilá-lo no 

esquema S-R. Aquele viu nesse estudo um meio de recolher "informações". a partir do 

33 



o largo e duradouro espectro da influência exercida pelo conexlo

nismo de Thorndike radica fundamentalmente na teorização da Lei do Efeito, 
segundo a qual, conforme já assinalámos, a recompensa, o sucesso ou o 

resultado "favorável" (satisfler) de uma resposta ou de uma actividade 

executada perante uma situação problemática reforça de maneira directo 
e automático a conexão entre a resposta e a situação (stamping in), 
enquanto a punição, o insucesso ou o resultado "desfavorável" (annoyer) 
exerce o efeito simétrico inverso de desgravação (stamping out). 

A Lei do Reforço Primário, lei fundamental do sistema de Hull (1943), 
é praticamente uma reformulação da Lei do Efeito, residindo a principal 

diferença na natureza dos factores e mecanismos de motivação invocados 

para explicar o reforço das conexões S-R. Da Lei do Condicionamento 
Operante de Skinner (1953), pode dizer-se o mesmo. Por seu turno, Tolman, 

cmico sistemático das concepções conexionistas e defensor de uma das 

mais representativas e influentes concepções cognitivistas da aprendizagem, 

testemunha a influência de Thorndike nos seguintes termos: 'This theory of 

Thorndike's either in its present or in its ear/ier form, is the theory relo tive to 

which the rest of us here in America have oriented ourselves. The psychology 
of animal learning - not to mention that of child learning - has been and 
still is primarily o matter of agreeing or disagreeing with Thorndike, or trying 
in minor ways to improve upon him. Gestalt psychologists, conditioned re~ex 
psychologists, sign-gestalt psychologists - 011 of us here in Americo seem to 

have taken Thorndike, overtly or covert/y, os our starting point. And we have 
fe/t very smart and pleased with ourselves if we could show that we have, 
even in some very minor way, developed new litt/e wrinkles of our own" 
(Tolman, 1938, in 1966, p. 152; o sublinhado é do original). 

Neste mesmo sentido pronuncia-se Postman (1947; 1962), um dos 

mais autorizados estudiosos das investigações realizadas em torno da Lei 

do Efeito, ao afirmar que "some of the basic concepts of Thorndike's 
34 connectionism have part and parcel of modern behavior theory", razão pela 

exterior, sobre a actividade dos grandes hemisférios cerebrais, i.e., uma via de aceder aos 
mecanismos da black box, ao passo que Watson - cujo "perifericismo" o levava a suspeitar 
sistematicamente de qualquer tentativa que pretendesse atribuir ao córtex um papel de 
relevo na determinação do comportamento - o aproveitou como meio de explicar o 
problema da "provocação" da mesma resposta por estímulos diferentes. 



qual "no comprehensive theory of human /earning can afford to ignore the 

heritage /eft to us by Thorndike" (Postman. 1962. p. 352 e p. 397). 

Mais recentemente. Estes (1972). referindo-se à questão da eficácia 

reforçadora das recompensas nas situações em que os aprendizes recebem 

a informação de que as mesmas respostas não serão ulteriormente 

seguidas de recompensa. afirma: "/ndications that actualfy reward consistent/y 
fai/s under such circunstances have come from a pioneering study by Thorndike 
(/935). who indeed will be found to have anticipated almost every 

empirical and theoretical development in this entire field. and from an 
ingenious series of experiments by Nuttin (/968)" (Estes. 1972. p. 724; os 

sublinhados são nossos). 

Partilhamos inteiramente as opiniões enunciadas por Tolman. Postman 

e Estes. e estamos convictos que a elucidação de muitos pontos ainda 

polémicos da problemática actual acerca dos processos de aprendizagem 

e suas relações com a motivação. por um lado. e com os processos 

cognitivos em geral. por outro. passa necessariamente pela reconsideração 

crítica e exame experimental não só das hipóteses teóricas iniciais. que 

determinaram a temática das investigações de Thorndike, como também 

da interpretação que ele fez dos resultados nelas obtidos. Cremos no 

entanto que o retorno. para revisão crítica. às concepções do autor de 

Human Learning não deverá limitar-se ao reexame dos estudos 

experimentais e das interpretações acerca do papel dos 'after-effects' no 

reforço das conexões. Embora tal empreendimento seja imprescindível -

constituindo parte fundamental do presente estudo - impõe-se 

igualmente a reconsideração do conexionismo de Thorndike como um 

sistema teórico com uma estrutura conceituai mais sólida e uma 

coerência interna mais firme do que aquelas que geralmente lhe são 
atribuídas. 

Na realidade. a maioria dos comentadores. dos críticos e dos 

historiadores do conexionismo de Thorndike. mesmo que seus defensores 35 

ou simpatizantes. tem acentuado o seu carácter assistemático e algo ec/ético. 
a sua frouxa arquitectura formal. a sua flutuação e dependência demasiado 

estritas em relação aos dados da experimentação (de que resultaram 

modificações na formulação de leis fundamentais e introdução a posteriori 
de conceitos explicativos) e a sua predominante preocupação com a 

"aplicação" ou utilização prática dos resultados das investigações. 



É certo que é o próprio Thorndike quem afirma, na sua Autobiografta 
(1936), ter sido a sua obra de psicólogo determinada mais por solicitações 

e condicionalismos externos do que por exigências ou necessidades internas, 

razão pela qual ela tem de ser vista como um "conglomera te, amassed under 
the pressure ofvaried oportunities and demands" e não como um "consistent 
and unifted life-work in accord with interest and capacity" (Thorndike, 1936, 
in 1949, p. 5). Também não se ignora que o conexionismo não constituiu 

nem constitui uma "escola" ou uma doutrina psicológica, como a Gestalt, a 
Psicanálise ou o 8ehaviorismo, e que Thorndike nunca expôs as suas 

concepções com o ardor profético de quem propõe algo radicalmente novo 

ou mesmo revolucionário no domínio da psicologia. É igualmente 

inquestionável que a obra teórico-experimental de Thorndike não reveste 
o carácter formal que a "imagem académica" exige de um grande sistema 

teórico, e de que o de Hull (1943; 1951) constitui paradigma exemplar com 
o seu encadeamento rigoroso de axiomas-postulados, teoremas, corolários 

e leis, ordenado segundo o método hipotético-dedutivo à imagem modelar 

dos Principio de Newton. É ainda certo que tanto a multiplicidade como a 
diversidade dos temas explorados por Thorndike tornam por vezes difícil 

identificar os princípios teóricos básicos, que subjazem à escolha dos temas 

e que asseguram a convergência de propósitos característica de um 
"sistema", tanto mais que Thorndike raro se preocupou em explicitá-los ou 
em desenvolvê-los nas suas obras principais. Por outro lado, o facto de 

Thorndike se ter preocupado incessantemente com a prova da 

experimentação, de ter introduzido alterações na formulação inicial de 
algumas das suas "leis" básicas, de se ter mostrado sensível a certas críticas, 

integrando por conceitos próprios algumas noções ou dados experimentais 

postos em relevo por outros investigadores e que lhe pareciam adequados 
à realidade dos factos, e de ter, enfim, procurado desenvolver sempre os 

aspectos práticos das suas investigações, tal facto, dizíamos, dá sem dúvida 

36 azo a que se gere a impressão de um quase total empiricismo, a tender por 
vezes para um ecletismo superador de diferenças teóricas alternativas e para 
um estrito pragmatismo de "aplicação"(7). 

(T) A titulo exemplificativo, transcrevemos três opiniões significativas e que corroboram 

o que acima afirmamos. Eis o que diz a primeira: "Sons chercher à ono/yser dons touCe so 



Todavia, todas estas "lacunas de elegância sistemática", como lhes chama 

Hilgard (1966, p. 45), não nos devem fazer esquecer que, ao longo da sua 

actividade científica, Thorndike se manteve intransigentemente fiel aos pontos 

de partida teóricos que o guiaram e se encontram subjacentes às hipóteses 

e concepções que sempre defendeu, nomeadamente na interpretação do 

processo básico da aprendizagem, contra hipóteses e concepções 

alternativas, esquivando-se por vezes e de maneira algo apriorística à 

realização do confronto experimental entre elas, apesar de todo o seu 

apreço pelas lições da experimentação. Esses pontos de partida teóricos 

explicitou-os Thorndike, nomeadamente nos dois últimos capftulos de Animal 

Intelligence (191 I) e no artigo intitulado Dorwin's contribution to psychology 

(1909). A análise destes textos, cuja importância tem sido excessivamente 

negligenciada, torna-se indispensável para compreender a intenção teórica 

e a orientação experimental que se encontram na base do conexionismo 

de Thorndike. 

richesse /'ouvrage de Thomdike, nous avons essayé d'en indiquer /'actualité et /'intéré~ de montrer 
quelle place iI fait aux nouveaux courants d'idées, et en méme temps dons quelle mesure iI leur 
résiste. Moins systématique et peut-étre moins cohérente que la théorie de la Forme dont elle 
est parfois si voisine, moins simpliste que le vieil assocíatíonisme, la these de Thorndike est plus 

éclectique: elle nous paraí't étre surtout celle d'un empiriste qui cherche à se maintenir aussi 
pres des faits que possible et à rester docíle à leurs leçons" (Guillaume, 1936, p. 727; os 
sublinhados são nossos). 

Visando um outro traço característico da obra de Thorndike, mas convergindo com a 
opinião anteriormente citada, Arthur Gates (1942, p. 142) afirma que o conexionismo ou 
"psicologia do estímulo-resposta" nunca foi considerado por Thorndike como "a final or fixed 
or even a very rigid system of' J aws' but rather as a (famework or arrangement designed primarily 
for certain practical purposes. For Thomdike, one purpose has been foremos~ namely. to develop 
an arrangement of propositíons or concepts which would be of highly practical service for the 
guidance of the professional activities of teachers. For this purpose the concepts or 'principies' 
must be intelligible without being too technical, defini te rather than vague, and suggestive of 

practícal applications, even if they are not phrased as precisely as might be desired for academic 
uses, or if they may not be used as the strict academic theorists in psychology would like". 

Mais recentemente, Hill (1972) expôs opinião semelhante às anteriores, o que nos 
mostra quanto a ideia do carácter assistemático do conexionismo de Thorndike tem 
persistido, predominando ainda na actualidade: "Thorndike was not a particularly systematíc 
theorist. He stated many principies of learning. but he did so in a rather casual way. His 
voluminous writíngs show little attempt at consistency in the detai/s of formulatíon", (Hill, I 1963, 
21972, p. 60). 
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o impacto do evolucionismo de Darwin e o projecto de edificação da 
Psicologia como ciéncia natural do comportamento 

Os principais expositores, historiadores e críticos da obra científica de 

Thorndike afirmam que ela se desenvolveu como resultante da confluência 

do associacionismo empirista, do hedonismo tradicional e do evolucionismo 
darwinista. Cremos, no entanto, não ser muito difícil mostrar ter sido esta 

última doutrina a que exerceu influência mais marcante em Thorndike, 

determinando decisivamente as modificações por ele introduzidas em teses 

fundamentais das duas outras doutrinas(8). 

No artigo de 1909, após analisar as contribuições directas e indirectas 

da obra de Darwin para a Psicologia, Thorndike escreveu: "To ali human 
thinking and conduct Darwin taught two great principies. The first is the principie 
of evolution, of continuity - that each succeeding segment of the stream of 
/ife, each successive act in the world drama, is the outcome of ali that have 
gone before and the cause of ali that are to come. The second is the principie 
of naturalism - that in life and in mind the same cause will always produce 
the same effect. that bodies and minds of men are a part of the nature, that 
their history is as natural as the history of the stars, their behavior as natural 
as the behavior of an atam of hydrogen" (Thorndike, 1909 in 1949, p. 362). 

(8) Sandiford (1942), Postman (1947) e Nuttin (1953) apresentaram a influência do 

evolucionismo de Darwin sobre o conexionismo como indirecta. realizando-se quer através 
do "associacionismo evolucionista" de Spencer; quer através de Cattell e de Galton. Sandiford. 

por exemplo, negligencia inteiramente a influência directa das obras de Darwin, mesmo no 
que respeita ao interesse manifestado por Thorndike pelo estudo do comportamento dos 
animais. e faz derivar esse interesse da leitura de Romanes, Morgan e Wundt (Sandiford, 1942, 

p. 109). Sem pretendennos de modo algum negar que tenha sido por intennédio da leitura 
das obras dos autores acima referidos que Thorndike tivesse sido atraído para o estudo 

directo dos trabalhos do autor da Origem das Espécies (1859), julgamos, todavia, que foi a 
reflexão das incidências de natureza epistemológica e metodológica. da revolução operada 

por Darwin na Biologia que influenciou directamente, e de maneira predominante, as suas 
concepções teóricas. 

O facto de Thomdike não referir uma única vez o nome de Darwin na sua Autobiografia 
explica, em parte, o modo como os expositores do conexionismo interpretaram o impacto 
do darwinismo sobre o conexionismo, e não pode deixar de ser visto como um "lapso" 

significativo se considerarmos o "espírito conexionista" que presidiu à elaboração daquela 
Autobiografia. 



Da aceitação integral destes dois princípios, que Thorndike fez seus, 

derivam as características fundamentais do conexionismo como sistema 

explicativo da origem, natureza e desenvolvimento do comportamento em 

geral. E se a aceitação do primeiro determinou a escolha dos temas das 

investigações experimentais, a aceitação do segundo teve, por assim dizer, 

um espectro de influência mais vasto e de ordem mais geral, na medida 

em que forneceu o quadro epistemológico e o ideal de explicação científica 

de que Thorndike nunca se afastou. 

No referido artigo de 1909, Thorndike critica a concepção vigente da 

Psicologia como ciência dos "factos mentais" oposta às ciências dos "factos 

físicos" e denuncia quanto a Psicologia, apesar das suas aspirações a ciência 

empírica, permaneceu ainda envolvida no círculo da problemática 

especulativa' suscitada pelo dualismo cartesiano, e, por conseguinte, centrada 

sobre a descrição dos estados e conteúdos da "mente", "the inner life af 
the mind", aos quais só por introspecção se podia aceder. E mesmo quando 

se inicia, com a Psicofísica, o recurso à experimentação e à mensuração 

dos fenómenos psíquicos, Thorndike considera não se ter rompido o 

referido círculo, uma vez que as "medidas" e as "especulações" de Fechner 

(1860) visavam contribuir para a solução do velho problema das relações 

entre os estados mentais e os acontecimentos físicos que os provocam(9). 

Esta mesma linha clÍtica é retomada e desenvolvida no Capítulo I de 

Animal Intelligence (19 I I), significativamente intitulado "The study of 

consciousness and the study of behavior". A análise incide aí predominante

mente sobre a ambiguidade do conteúdo da psicologia científica da época, 

cujas formulações se reportavam, por um lado, à consciência, à vida interior; 

ao "se/f as cansciaus" qu ao "stream af thaught", domínio tido como 

específico da Psicologia, e, por outro, ao comportamento, domínio 

(9) Dos E/emente der Psychophysik de Fechner disse Thorndike que se tratava de "a 
book in which experiment and e/aborate measurement were put to service in support of 
psych%gical theories. The theories in this case concemed the re/ation of mental states to the 
physical events which caused them. The book was one of the chief beginings of preseM 
experimental psychology". E a seguir acrescenta: "11, too, Darwin nowhere mentions and almost 
certainly never read. ln faC(, Darwin never felt any great interest in the inner life of the mind -
in thoughts and feelings studied for their own sake" (Thorndike, 1909 in 1949, p. 350). 
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considerado como residual e auxiliar da investigação do primeiro, na 

medida em que os movimentos, actividades ou modificações corporais 

eram analisados como base de inferência dos "estados" ou das modificações 

concomitantes da "vida interior", simples meio de investigar "obout the /ife 
of mon thot is /eft unexp/oined by physics, chemistry, onotomy ond physi%gy, 
ond is rough/y compossed for common sense by the terms 'intellect' ond 
'chorocter'''. (Thorndike, 19 I I, p. I). 

Numa clara referência aos resultados das investigações psicológicas 

desenvolvidas no último quartel do séc. XIX, nomeadamente sob a 

influência de Wundt, Thorndike critica de modo especial o desfasamento 

entre o emprego do método experimental e a concepção dos processos 

psíquicos como "fenómenos da consciência", tomando assim posição face 

às limitações e às dificuldades com que a psicologia científica do séc. XIX 
se deparou e que o próprio Wundt reconheceu(lO). 

É evidente que o predomínio de uma tal concepção acerca da 

natureza do psíquico não podia deixar de se repercutir desfavoravelmen

te sobre a constituição de uma psicologia científica dos animais . 

Praticamente com as mesmas dificuldades se deparava a psicologia das 

crianças. Mas tanto num caso como no outro, as dificuldades seriam 

removidas se o comportamento, na sua natureza e nas suas causas, fosse 

considerado como o domínio próprio da investigação psicológica e não 

os estados e conteúdos de consciência. De nada adiantaria, segundo 

Thorndike, utilizar as observações feitas sobre o comportamento dos 

( 10) As referências de Thorndike às limitações e dificuldades da psicologia experimental 
do século XIX encontram-se desenvolvidas no Cap. I de Animal Intel/igence, acima mencionado, 
e de que transcrevemos o seguinte passo bastante significativo: "On Ú'le whole Ú'le psycholog;col 
work of Ú'le lost quorter of Ú'le nineteenth century emphosized the study of consciousness to the 
negled of Ú'le total /ife of intelled ond chorOder. There wos o tendency to on unwise, if not bigoted, 
ottempt to moke the science of humon nature synonimous with the science of focts reveoled by 
introspection. It wos, for exomple, pretended thot Ú'le only volue of 011 Ú'le meosurement of reoction
times wos os o meons to insight into the reoction-consciousness, - thot Ú'le meosurements of 
the omount of objective difference in the length, brightness or weight of two objects thot men 
could judge wiÚ'l on ossigned degree of correctness were of volue only so for os they ollowed 
one to infer something obout the difference between two corresponding consciousnesses. It wos 
offirmed thot experimentol methods were not to oid the experimenter to know whot the subjed 
did, but to oid the subjed to know whot he experienced" (Thorndike, 191 I, p. 3). 



animais e das crianças como simples meio de inferir correspondentes 

estados internos, pois as dificuldades deslocar-se-iam para a definição dos 

"critérios de consciência", dirigindo-se a atenção do investigador 

predominantemente sobre a explicação dos "fenómenos interiores" e 

negligenciando a do comportamento em si. Deste modo, não podia deixar 

de aparecer como uma ambiguidade intolerável continuar a conceber o 

psiquismo de um cão ou de um gato como uma corrente ou série de 

estados e conteúdos de consciência; mais apropriado e cientificamente mais 

proveitoso se revelaria concebê-los fundamentalmente como "um feixe de 

conexões originais e adquiridas entre situação e resposta, de modo que 

o investigador fosse conduzido a prestar atenção à série - situação, 

resposta e conexão ou elo entre uma e outra - no seu conjunto". 

É nesta perspectiva que Thorndike explicitamente situa os seus 

primeiros estudos sobre o comportamento dos animais: "The studies 

reprinted in this ' volume produced in their author an increased respect for 
psychology as the science of behavior, a wi//ingness to make psychology 
continuous with physiology (...) This essay wi/l attempt to defende these positions 
and to show further that psychology may be, at least in part, as independent 
of introspection as physics is" (Thorndike, 191 I, p. 5). 

Para Thorndike foi, pois, sob a influência da obra de Darwin que a 

psicologia se fundou como ciência natural do comportamento: " ... in the 
activities and the behavior of man, as of any other animal, Darwin was 
interested. ( .. .) It was to psychology as the science of human and animal 
behavior that he contributed" (Thorndike, 1909 in 1949, p. 350-351). A 

batalha contra as concepções e explicações "mentalistas" da psicologia 

vigente, a crítica e a rejeição do papel atribuído às "ideias directrizes", 

"imagens" e "rnemória" na determinação da aprendizagem e da evolução 

do comportamento em geral , e a consequente defesa dos mecanismos da 

selecção natural para a explicação desses processos, todas estas 

características fundamentais do conexionismo de Thorndike têm 41 

inegavelmente a sua principal origem na aceitação dos princípios darwinistas 

do naturalismo e da continuidade evolutiva. 

E é também no espírito de rigor do naturalismo científico que directa

mente se inspiram as "leis e hipóteses relativas ao comportamento" que 

Thorndike descreve no Capítulo VI de Animal Intel/igence, após o relato das 

experiências realizadas com animais de diferentes espécies. Entre as 



referidas leis e hipóteses, Thorndike distingue as que se reportam ao 

comportamento em geral (lei do determinismo ou da previsibilidade do 

comportamento, lei da interacção do meio e da natureza original e lei do 

comportamento original ou do instinto) e as que se referem ao 

comportamento adquirido (lei do exercício e lei do efeito) . Não obstante 

a distinção, o conjunto forma uma unidade sistemática com articulação 

interna própria, que lembra o esboço da ordenação característica dos 

sistemas hipotético-dedutivos. 

As principais exposições sobre o conexionismo são inteiramente 

omissas acerca da importância deste primeiro grupo de leis. As atenções 

localizam-se sobre as leis da aprendizagem e, nomeadamente, sobre a Lei 

do Efeito. O facto delas terem sido explicitadas, pela primeira vez, 

posteriormente à realização das experiências contribuiu sem dúvida para 

que fossem vistas em termos de dependência em relação às últimas. E 

daqui em grande parte a caracterização do conexionismo como uma 

doutrina originariamente mais devedora da leitura dos dados das 

experiências do que de postulados e princípios teóricos. 

l\lão obstante a sua generalidade, e sem de modo algum pretendermos 

diminuir o papel relevante que Thorndike atribuiu à investigação 

experimental como meio de comprovar as hipóteses e concepções teóricas, 

julgamos justificado considerar que as "leis e hipóteses do comportamento" 

constituem o conjunto de postulados fundamentais subjacentes à 

organização das experiências e à interpretação dos seus resultados, e, 

consequentemente, ao desenvolvimento das linhas mestras do conexionismo. 

A importância deste conjunto de postulados merece ser posta em 

relevo, razão por que passamos, a analisá-lo. 

A primeira lei do comportamento em geral postula que todo o 

comportamento é previsível. Constituindo, segundo Thorndike, uma "fracção 

da lei geral da uniformidade da natureza", afirma que "with /ife and mind, 
42 as with mass and motion. the some cause will produce the some effect", daqui 

derivando que: I) "the some situation will. in the some animal, produce the 
some response"; 2) "if the some situation produces on two occosions two 
different responses. the animal must have changed" (Thorndike, 191 I, p. 241). 

l\lote-se imediatamente a semelhança entre a formulação desta lei e 

a formulação do "princípio do naturalismo", que Thorndike apontou como 

uma das grandes lições de Darwin. 



Nos comentários que desenvolveu após a explicação da lei da 

previsibilidade do comportamento, Thorndike assinalou as resistências que 

se opõem à sua aceitação integral, pois mesmo um grande número dos 

que se dedicam ao estudo científico do comportamento, admitindo embora 

como válido o princípio do determinismo, de que a referida lei constitui 

uma extensão, para a explicação dos fenómenos físicos, não o aceitam sem 

reticências para a explicação dos fenómenos mentais, nomeadamente os 

do homem, aos quais é atribuída uma margem maior ou menor de "livre 

arbftrio". Tais estudiosos, continua Thorndike, contentam-se demasiadas vezes 

em afirmar que o homem pode responder à mesma situação de uma de 

entre várias maneiras ou pode prestar atenção a um ou outro aspecto 

do mesmo objecto, sem considerarem que o homem deve em cada caso 

ser visto como diferente e sem cuidarem de inquirir as diferenças que 

provocam as diversas reacções. Atribuí-Ias a variações que ocorrem na 

"força vital" dos organismos, na "essência espiritual" ou em outras "bases 

mágicas" da vida ou do pensamento é, para Thorndike, sem qualquer 

utilidade científica. Ao sublinhar que tanto o comportamento em geral 

como as suas diferenças ou variações são previsíveis "without recourse to 

magicaI agencies", Thorndike visa explicitamente as concepções vitalistas, 

reputando-as de pré-científicas. A constituição da ciência do comporta

mento passa pela aceitação efectiva da lei da previsibilidade. 

A segunda lei, que constitui mais propriamente um corolário da 

primeira, postula que "every response or change in response of an animal is 
then the result of the interoction of its original knowable nature and the 
environment" (Thorndike, 191 I, p. 242). 

Também esta lei, por mais auto-evidente que pareça, tem sido 

contrariada, segundo Thorndike, por duas doutrinas psicológicas com larga 

aceitação. Uma delas defende que os movimentos da "primeira infância" 

dos organismos são aleatórios, no sentido de que a "natureza original" 

(e por este conceito deve entender-se a estrutura ou organização 43 

biológica específica do organismo) é inteiramente indiferente no que 

respeita às respostas ou movimentos a executar perante um dado 

estímulo. Para Thorndike, é impossível conceber a constituição natural de 

um organismo vivo completamente destituída de qualquer espécie de 

infiuência na determinação da resposta a ser executada perante esta ou 

aquela situação. Se se admitisse que tais movimentos são na realidade 
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aleatórios, aceitando-se contudo o princípio do determinismo, ter-se-ia 

igualmente de admitir que eles seriam originados por alguma força que 

trabalha ou que funciona ao acaso(II). As respostas de um qualquer 

organismo vivo não seriam pois indeterminadas, na medida em que 

dependem da estrutura orgânica de cada espécie sobre a qual o meio 

exerce a sua acção modeladora. 

Uma segunda doutrina, que nos próprios termos de Thorndike, aliás 

muito significativos, "wittnesses to neg/ect or the axiom that behavior is o 
creation or the environment, acting on the animal's nature", admite que a 

necessidade de um certo comportamento ajuda a criá-lo, ou seja, que a 

dificuldade com que o organismo se defronta tende só por si a conduzir 

o animal a superá-Ia ou a removê-Ia. 

Para rebater esta doutrina, Thorndike invoca de novo o fundo de 

determinação original de respostas que a estrutura constitucional dos 

organismos integra. Ela e o meio formam os dois únicos factores dinâmicos 

do comportamento. As dificuldades, as necessidades ou as exigências com 

que os organismos se defrontam em face de certas situações não 

constituem factores determinantes das respostas executadas perante elas. 

O que acontece, segundo Thorndike, é que o organismo reage de acordo 

com o reportório de respostas que a sua natureza hereditária ou adquirida 

conectou com a forma especial da dificuldade presente e que, de entre 

as respostas à disposição do organismo, será progressivamente seleccionada 

a que remover a dificuldade. Thorndike conclui a discussão afirmando que 

"the difficu/ty acts on/y os o stimu/us to the animal's nature and its re/ier acts 

(II) Apesar de Thorndike ter explicitado mais de uma vez (191 I: 1931: 1932) o seu 
pensamento a propósito do conceito de "rondom behavior", este tem sido frequentemente 
confundido com os conceitos de "trio/" e de "accidental sucess", que correspondem às 
condições e processos por que se opera a selecção das respostas. Thorndike foi , no entanto, 
bastante claro quanto à distinção entre o conceito de comportamento aleatório, que se 
realizaria independentemente da estrutura constitucional dos organismos, e que ele critica, 
e o conceito de comportamento variável ou de multiplicidade de respostas executadas perante 
uma situação, e cuja "acidentalidade" provém do facto da direcção ou orientação para o fim 
almejado não depender da apreensão cognitiva das relações entre esse fim e as respostas 
executadas como meio de o alcançar: É neste sentido que as diversas respostas executadas 
perante uma situação problemática são consideradas aleatórias e a resposta que conduz ao 
sucesso ou à resolução do problema é considerada igualmente aleatória ou acidental. 



on/y os o premium to the connection whereby it was relieved" (Thorndike, 

1911, p. 243)(12). 

Daqui a importância que assume, por um lado, a aquisição ou a 

aprendizagem selectiva de conexões e, por outro, o comportamento 

geneticamente pré-determinado. Este último constitui o objecto da lei do 

comportamento original ou lei do instinto, segundo a qual "to any situation 
an animal will, apart from learning, respond by virtue of the inherited nature 
of its reception- connection- and action- systems" (Ibidem, p. 243). 

Acompanhando a descrição dos "sistemas" de que depende o 

comportamento original, e antes de passarmos à análise da problemática 

respeitante às duas leis fundamentais do comportamento adquirido e aos 

aspectos principais das primeiras investigações de Thorndike, julgamos 

oportuno enunciar alguns comentários críticos sobre o conjunto dos 

postulados subjacentes ao conexionismo e que acabamos de referir. Ao 

fazê-lo, move-nos certamente o propósito de explicitar as principais 

implicações teóricas que se encontram incluídas na formulação daqueles 

postulados e que caracterizam o conexionismo como um sistema teórico 

coerente construído a partir deles. Procuraremos posteriormente mostrar 

como os princípios e opções teóricas de Thorndike se encontram já em 

acção, tanto na própria equacionação dos problemas submetidos à prova 

experimental, como principalmente na interpretação dos dados obtidos, não 

obstante, conforme já referimos, as primeiras investigações de Thorndike 

terem precedido de alguns anos a explicitação das leis do comportamento 

em geral e até mesmo o enunciado das leis da aprendizagem selectiva. 

Ao fazer coincidir o princípio do determinismo com o da identidade 

dos efeitos produzidos pelas mesmas causas, Thorndike aceitou 

implicitamente o reflexo como modelo explicativo do comportamento, 

(12) A afirmação citada. e de um modo especial a sua primeira parte. reveste-se de 
uma grande relevância teórica, que os críticos do conexionismo não têm posto 
suficientemente em relevo. Sem embargo dos comentários críticos que seguidamente faremos 
ao conjunto dos postulados que estão na base das concepções de Thorndike, não queremos 
deixar de assinalar desde já que as referidas afirmações sintetizam os aspectos essenciais da 
concepção behaviorista acerca dos factores de motivação e do seu modo de funcionamento. 
nomeadamente o da consideração das necessidades ou dos motivos como estimulos, que HuI! 
posteriormente desenvolveu. 
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colocando o conexionismo sob o signo do bio-mecanicismo, negador da 

intervenção dinâmica dos factores psicológicos mediadores entre as causas 

(estímulos) e os efeitos (respostas). 

Deste facto decorreram diversas implicações teóricas, que embora 

distintas, se encontram intimamente relacionadas. 

A primeira refere-se à atribuição das diferenças das respostas, executa

das perante a mesma situação física, a modificações do organismo: "ir the 
some situation produces on two occasions two different responses, the animal 
must have changed". Se, ao contrário do que estabelece o princípio da previ

sibilidade, sucessivas ocorrências da mesma situação não provocarem no 

mesmo animal a mesma resposta é porque, pela acção de factores que 

importará analisar, o organismo foi modificado. A modificação das respostas 

indicará, pois, a modificação do organismo, em que a aprendizagem consiste. 

Sublinhemos imediatamente que é, por conseguinte , posta de lado a 

alternativa da modificação se situar ao nível da apreensão e da organização 
cognitivos da própria situação, de modo que se o organismo reage de forma 

diferente é porque para ele a situação já não é o mesmo, consistindo então 

a aprendizagem na mudança de sentido ou de significação atribuída anterior

mente à situação. Notemos que esta alternativa não afirma que a situação 

física se modifica; do ponto de vista físico ela permanece idêntica e o que 

se modifica é a situação-para-o-animal ou o valor de sinal que a situação 

para ele tinha e deixou de ter. A modificação das respostas indicará a modifi

cação da elaboração cognitiva da situação, ou seja, da expectação do animal 

relativamente à situação. Esta alternativa é, porém, afastada por Thorndike 

como incontrolável e a científica. Admiti-Ia, mesmo no seu estatuto de 

hipótese alternativa, representava para o autor de Animal Intelligence recorrer 

a agentes indeterminados, ligados ainda a conceitos metafisicos como os de 

"força vital", "essência espiritual", "ideias motoras". Se o comportamento é 

previsível sem o recurso a "agentes mágicos", as modificações do 

46 comportamento não poderão ser atribuídas a alterações de estados internos 

da consciência ou a modificações de "ideias", mesmo que estas tenham 

origem empírica a partir de impressões sensíveis, pois tanto uns como outros 

são experimentalmente incontroláveis, mas à própria estrutura orgânica do 

animal, ou seja, ao seu sistema de conexões, intermediário entre a situação 

e a resposta. É nesta posição que radica a indistinção, apontada como 

característica fundamental do conexionismo, entre learning e performance. 



Assinalemos ainda que a aplicação do princípio da previsibilidade ao 

domínio do comportamento, nos termos em que Thorndike a fez, implica 

a aceitação da submissão total do organismo às condições do meio, e a 

rejeição de toda e qualquer forma de actividade própria que não seja 

simples reactividade. O organismo não tem qualquer possibilidade de 

exercer um controlo sobre as condições do meio, a não ser a de se 

sujeitar ou de se submeter; sofrendo as modificações que elas lhe impõem. 

Daqui que a "interacção", postulada pela segunda lei, entre a natureza 

original do organismo e a situação só possa ser entendida no sentido de 

um predomínio absoluto desta última sobre a primeira. A interacção não 

é recíproca, mas unilateral e unidireccional, pois é sempre o organismo que 

sai modificado da interacção e nunca a situação. E enquanto o poder 

dinâmico dos estímulos é concebido como causa das respostas, o poder 

dinâmico destas últimas não tem contrapartida relativamente ao primeiro. 

De facto, a eficácia que lhes é atribuída, por intermédio dos seus resuttados, 

reporta-se a alterações do próprio organismo ou do seu sistema de 

conexões e de modo algum a alterações da situação. As modificações que 

nela se operam não dependem, em caso algum, da actividade dos 

organismos. A margem de iniciativa que a estes é atribuída resume-se à 

sua capacidade de reagir à acção inicial dos estímulos. E ainda aqui a 

subordinação às condições do meio se faz sentir; pois as respostas dadas 

aos estímulos não são quaisquer umas, mas as que se encontram 

originariamente conectadas com os estímulos actuantes. A colaboração da 

natureza original reside, afinal, na sua reactividade específica ou não aleatória 

à provocação dos estímulos. Com efeito, os tipos e as características das 

respostas susceptíveis de ser executadas perante a mesma situação diferem 

de espécie para espécie, de acordo com a natureza original de cada uma. 

Isto, porém, em nada diminui o papel preponderante do meio na 

determinação do comportamento, que, como Thorndike peremptoriamente 

afirmou, "é criação do meio, actuando sobre a natureza do animal". 47 

Temos, pois, de convir que se os estímulos do meio não actuassem 

sobre a natureza original dos organismos estes manter-se-iam inertes. Só 

por intermédio da estimulação directa do meio externo é que tal 

passividade se quebra. Daqui a rejeição da concepção segundo a qual o 

comportamento depende do grau de dificuldade que para o organismo a 

situação apresenta. Aceitar tal hipótese equivaleria a admitir um certo 



domínio ou controlo do organismo sobre a situação, considerando-se como 

ponto de partida do comportamento a apreciação por parte do organismo 

das características da situação ou das condições do meio, que determina

riam a sua actuação. O postulado da interacção do meio e da natureza 

original dos organismos volver-se-ia no da interacção entre a apreensão 

e elaboração cognitiva das características da situação, por um lado, e o 

sistema de necessidades do organismo, por outro. Consequentemente, o 

poder dinâmico da situação não seria directo mas indirecto, o que 

contrariaria a lei geral da previsibilidade do comportamento tal como 

Thorndike a formulou, isto é, sem recurso à intervenção de processos 

intermediários, pondo igualmente em causa o postulado da acção inicial e 

primordial do meio sobre a natureza original. Não admira, pois, que 

Thorndike tenha considerado a influência da dificuldade da situação como 

a de uma simples estimulação exercida sobre os organismos. E assim como, 

na perspectiva de Thorndike, essa estimulação, idêntica de resto a qualquer 

outra, não é elaborada cognitivamente, assim também o não são nem a 

execução da resposta nem o efeito do respectivo resultado. A remoção 

do estímulo ou da dificuldade apresentada pela situação, enquanto resultado 

da reactividade do organismo, age apenas como prémio ou recompenso da 

conexão S-R. É evidente que esta concepção não é indiferente ao modo 

como as leis do comportamento adquirido foram teoricamente 

interpretadas. 

Importa ainda assinalar que tal concepção integra-se perfeitamente no 

modelo fisicista do "aparelho psíquico" ou da "natureza original" do 

organismo, concebido como um mecanismo reflexo cujo funcionamento 

é regulado pelo princípio da conservação da energia, da constância ou do 

equillbrio energético, equilíbrio que é perturbado pela estimulação e 

restabelecido pela resposta ou pelo resultado dela. O funcionamento da 

"natureza original" dos organismos segue, pois, o modelo fisicista do 

48 funcionamento do reflexo (I 3). E embora, em Thorndike, o modelo do 

(I]) A fim de assinalar as afinidades. quanto às concepções epistemológicas fundamentais 
e à formação "científica" recebida, entre Freud e Thomdike. empregamos intencionalmente 

a expressão utilizada pelo primeiro no capitulo VII da Traumdeutung. em que, para explicar o 
carácter regressivo da actividade onírica. Freud recorre às leis do funcionamento do reflexo. 



reflexo seja acrescido dum mecanismo suplementar de selecção das 

respostas, em que o resultado destas actua retroactivamente sobre o 

sistema de conexões, não podemos deixar de sublinhar que essa actuação 

retroactiva se processa por via directa e não por via da informação 

veículada pelos resultados das respostas, como é o caso da retroacção nos 

sistemas cibernéticos. 

A aceitação do princípio de que o comportamento, para ser previsível 

e controlável, teria de ser determinado pela acção directa e exclusiva dos 

estímulos sobre a "natureza original" dos organismos, e não por elaboração 

cognitiva da situação, repercute-se necessariamente na maneira de conceber 

o funcionamento dos três diferentes sistemas que, segundo a lei do 

comportamento original ou do instinto, constituem a natureza original dos 

organismos: os sistemas de recepção, de conexão e de acção ou execução. 

Assinalemos, em primeiro lugar, que a função de cada um destes 

sistemas é inteiramente subordinada à influência inicial e predominante do 

meio. Assim, ao sistema de recepção não é atribuída outra função que não 

seja a de receber a acção dos estímulos externos, recolhendo os impulsos 

físicos produzidos pela estimulação e transmitindo-os ao cérebro sob a 

forma de impulsos nervosos. Não se concebe qualquer actividade de 

elaboração selectiva dos estímulos recebidos, nem a sua dimensão 

sína/ízadora ou informativa é devidamente considerada. Toda e qualquer 

modalidade de actividade perceptiva é negligenciada pelo conexionismo e, 

na sequência dele, por todas as restantes teorias S-R, à excepção do 

"behaviorismo finalizado" ou da "sígn-gesta/t expectatíon theory" de Tolman 

(1932). A percepção nunca foi, por isso, concebida como uma actividade 

própria de interacção entre o organismo e o meio. E é ainda por isso que 

nunca da aprendizagem resulta ser a situação a sair modificada ou alterada 

no seu valor de sinal para o organismo. Os impulsos das estimulações, 

recolhidas pelo sistema de recepção, são veiculados por intermédio do 

sistema de conexões até ao sistema de execução. A função deste último 49 

considerando-o o modelo de todos os processos psíquicos: "/'appareil psychique serait construit 
comme /'appareil réflexe. Le réflexe reste le modele de toute production psychique" (Freud. 1967, 
p. 456) . A propósito das implicações da concepção de Freud acerca da natureza e 
funcionamento do "aparelho psíquico", cf. Nuttin (1956; 1964) e Abreu (1979). 



é a de reagir ou a de responder de acordo com os impulsos provenientes 
do sistema de recepção e que foram canalizados pelo sistema de conexão. 
Conforme já anteriormente assinalámos, a actividade do sistema de 

execução processa-se, pois, de forma meramente reactiva. 
O sistema de conexão é incontestavelmente aquele a que Thorndike 

atribui maior importância, na medida em que lhe cabe estabelecer a 
correspondência, a associação ou o elo entre os estímulos e as respostas. 
Os órgãos que constituem o sistema são naturalmente os neurónios, cuja 

função principal é a de assegurar a transmissão dos impulsos energéticos 
provenientes das estimulações externas até aos órgãos motores de 
execução. Nesta medida, a sua actividade permanece predominantemente 
dependente da acção inicial do meio exterior. Todavia é, sem dúvida, ao 
sistema de conexão que Thorndike atribui o maior grau de autonomia 
e de actividade organizadora própria relativamente à acção causal do 
meio. Com efeito, se o ponto de partida da resposta vem da estimulação 

externa, é ao sistema de conexão que compete dirigir selectivamente a 
energia recebida, não para um ponto qualquer do sistema de acção, mas 
para um ponto adequado ou correspondente à estimulação recebida. 
Daqui a especificidade, ou seja, a não aleatoriedade e a selectividade 

natural das conexões herdadas, expressas na seguinte definição: "The term 
connections is used to express these tendencies for a given situation to evoke 
certain responses rather than others" (Thorndike, 1931, p. 4). Mas a 
actividade própria do sistema de conexões é ainda mais notória no que 
respeita à modificação das conexões herdadas, em que a aprendizagem 
consiste, pois. conforme veremos em breve, é nos "processos de vida dos 
neurónios" que em última instância residem os "critérios" dos agentes de 

reforço selectivo de uma dentre várias respostas suscitadas por uma 
determinada situação. É esta uma das razões principais por que o sistema 
de conexão, tal como Thorndike o concebe, funciona como um sistema 

50 de motivação, dependente da influência do meio quanto à sua dimensão 
energética inicial, mas parcialmente independente quanto à sua função de 
selecção das respostas que garantem a adaptação ou a sobrevivência do 
organismo, as quais consistem, finalmente, numa acomodação deste às 
condições do meio. 

Que as funções atribuídas por Thorndike ao sistema de conexões 
fazem dele um sistema de motivação. embora truncado na medida em que 



a fonte dinâmica não reside nele mas provém da situação, prova-o o facto 

de a conexão ser concebida como uma tendéncia (tendência da situação, 

sublinhe-se, ou seja do primeiro termo da conexão para provocar o 

aparecimento do segundo), e a confirmá-lo está o facto de os próprios 

processos motivacionais, tais como os desejos, as intenções, os interesses, 

as atitudes, as predisposições, geralmente considerados como elementos 

dinâmicos do comportamento, constituírem para Thorndike processos 
secundários elaborados a partir de conexões. 

E se numa fase avançada do desenvolvimento evolutivo do 

comportamento chegam a "comandar" o destino das conexões, isso não 

significa que na ordem genética os processos motivacionais tenham tido 

prioridade e acção energética própria Os motivos não são, para Thorndike, 

factores primários de comportamento. Os factores primários e originários 

são os estímulos do meio externo e as conexões S-R. São estas últimas, 

aliás, que constituem o elemento-base, a substância primeira e essencial 

de que toda a vida psíquica é feita, tanto a dos animais como a dos 

homens, desde as formas ditas "inferiores", como os instintos, até aos 

"higher mentol process", como o raciocínio abstracto. "Human nature is o 
system of connections", "the mind is man's connection-system" repetidas vezes 

afirmou o fundador do conexionismo. A conexão, na medida em que 

reintegra a energia recebida dos estímulos externos, constitui, por um lado, 

o único factor dinâmico que explica a evolução do comportamento e, por 

outro lado, o elemento comum que garante a explicação da continuidade 
evolutivo do comportamento animal para o comportamento humano. 

Demonstrar e explicar esta continuidade de acordo com o princípio do 

naturalismo foi, de resto, preocupação inicial e predominante do "Darwin 

da Psicologia" ao longo da "série monumental de experiências" que realizou. 

As experiéncias iniciais de Thomdike: um ou dois objectivos? 

São raros os expositores das investigações e concepções de Thorndike 

que referem, de maneira explícita e com desenvolvimento, os objectivos 

que levaram Thorndike à realização das suas primeiras experiências com 

animais. Com efeito, nem Postman (1947; 1962), nem Hilgard (1966), nem 

Nuttin (1953), nem Wilcoxon (1969) fazem menção directo desses 
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objectivos. Por seu lado, Atkinson (1964) aponta como objectivo principal 

das experiências inaugurais da actividade científica de Thorndike a 

elucidação do problema com que nos finais do século XIX, sob a influência 

das teorias evolucionistas de Darwin, alguns psicólogos e zoólogos se 

confrontaram. Esse problema consistia em saber se os animais resolviam 

ou se "saíam bem" de certas situações novas e embaraçosas por instinto 
ou por inteligéncia, uma inteligência com características analógicas às da 

inteligência humana. Na verdade é esse, sem dúvida, o objectivo imediato 
de Thorndike, e o subtítulo da sua dissertação de doutoramento - em 

que ele dá conta dos resultados das suas investigações - An experimental 
study o( the associo tive processes in animais não revela, efectivamente, o 

desígnio de prolongar até ao comportamento do homem as implicações 

teóricas dos dados nelas recolhidos. No entanto, já neste primeiro trabalho 

se encontram considerações relativas à comparação entre a evolução do 

psiquismo dos animais e a evolução do psiquismo humano, o que nos 

mostra que aí residia desde início a preocupação implícita e fundamental 

de Thorndike. Em Animal Intelligence (191 I), onde o estudo acima 

mencionado foi incluído, já é claramente explicitado o objectivo de 

esclarecer, na perspectiva darwnista da continuidade da evolução filogenética 

do comportamento, o problema da origem e da evolução do psiquismo 

humano. Com efeito, após afirmar que 'This monogroph is an attempt at 
an explanation o( the nature o( the process o( association in the animal mind", 
Thorndike declara expressamente que "the main purpose o( the study o( 
the animal mind is to learn the development o( mentol li(e through the phylum, 
to trace in particular the origin o( human (aculty" (Thorndike, 191 I, p. 22). 

Esclarecer a origem e a evolução dos processos psíquicos do homem 

por intermédio do estudo do comportamento dos animais constituiu, pois, 

o intuito original e prioritário de Thorndike. As investigações experimentais 

que levou a efeito ultrapassam, consequentemente, o campo estrito da 

52 zoopsicologia para se colocarem desde logo na perspectiva mais vasta da 

psicologia comparado e da psicologia genético ou evolutivo. Efectivamente, na 

discussão teórica dos dados experimentais recolhidos, Thorndike insiste nas 

suas repercussões sobre a interpretação da evolução do psiquismo do 

homem e, apoiando-se nesses mesmos dados, propõe uma nova concepção 

acerca da génese, natureza e desenvolvimento do "intelecto humano", cujas 

teses fundamentais permaneceram imutáveis ao longo da sua obra. 



Nesta medida, temos de reconhecer que as primeiras investigações de 

Thorndike foram motivadas não apenas por um único objectivo mas por 

dois. E se os quiséssemos resumir a um só, teríamos de convir que ele 

consistiu em tentar explicar que a origem e a evolução do comportamento 

humano derivam das formas ditas "inferiores" do comportamento dos 

animais, procurando Thorndike demonstrar, assim, no domínio da Psicologia 

o que Darwin havia conseguido demonstrar no domínio da Biologia: a 

comunidade de origem e a continuidade dos processos evolutivos das 

estruturas morfológicas das diferentes espécies animais. Assim como as 

diferentes espécies animais, na morfologia e funcionamento dos seus órgãos, 

derivaram e se diversificaram a partir de uma origem comum, por 

processos de variação aleatório e de selecção natural consagrados pela 

adaptação às condições do meio na luto pelo sobrevivéncía, assim também 

as diferentes modalidades ou formas de comportamento têm, segundo 

Thorndike, uma origem comum e obedecem na sua diversificação e 

evolução a processos naturais igualmente comuns. 

Antes porém de indicarmos alguns tópicos fundamentais da concepção 
genético-evolutivo do psiquismo humano segundo Thorndike, importa 

empreender uma breve análise das investigações experimentais sobre o 

modo como os animais resolvem as situações novas e, por conseguinte, 

problemáticas com que se defrontam. Referimos anteriormente que, ao 

tempo, eram fundamentalmente duas as hipóteses concorrentes à 

explicação do referido problema: uma que defendia resolverem os animais 

as situações novas e problemáticas por intermédio de uma inteligência 

similar à humana, outra que defendia ser o instinto o factor em jogo. 

Esta última apresentava-se com fraco ou nulo poder explicativo, na 

medida em que recorria a uma "força vital" que permanecia ela própria 

indefinida, algo misteriosa e inexplicável. Era vista por alguns como uma 

hipótese ou meramente verbalista ou de inspiração vitalista e, logo, não 

científica. Sobretudo, ela apresentava-se como desfavorável ou mesmo hostil 53 

às teses evolucionistas, já que sublinhava a ruptura ou a descontinuidade 

de natureza entre o instinto animal e a intelígéncía humana. Em 

contrapartida, os defensores das teses evolucionistas não hesitavam em 

emprestar aos animais capacidades intelectuais similares às que permitiam 

ao homem a resolução de situações novas. Para o efeito recolhiam o maior 

número possível de descrições e relatos, mais ou menos ocasionais, de 



"habilidades" de diferentes espécies de animais, a partir dos quais se 

pudesse inferir os caracteres que definem a inteligência humana. Foi este 

o método empregado por alguns investigadores, o mais importante dos 

quais foi Romanes (1887), discípulo e amigo de Darwin. Thorndike 

classificou este método de antropomórfico, visto que partia das 

características do psiquismo humano para qualificar e esclarecer o 

comportamento dos animais, e de anedótico, na medida em que se apoiava 

sobre um conjunto de observações casuais, feitas sem controlo científico, 

ou seja, em circunstâncias tais que não possibilitavam a verificação dos 

factos referidos por repetição e variação das condições de observação. 

Além disto, esta segunda hipótese negligenciava ou deixava na sombra um 

ponto muito importante no contexto da doutrina evolucionista, que era 

o da origem e natureza da inteligência dos animais. Seria ela constituída a 

partir das impressões sensíveis ou das sensações do mundo exterior, 

organizadas em processos psíquícos de ordem mais complexa e elevada 

por intermédio dos mecanismos clássicos da associação, de acordo com a 

explicação empirista da origem e desenvolvimento das ideias e do raciocínio 
abstracto? Seria que os animais resolviam as dificuldades postas pelas 

situações-problema em que se encontravam por intermédio da associação 

de impressões sensíveis provenientes dos estímulos da situação com outras 

impressões conservadas na memória? Ou dito de outro modo: seria que 

a inteligência dos animais consistia num jogo de associação de ideias? 

Foi para responder a estas questões que Thorndike concebeu as suas 

primeiras experiências, empregando nelas um método que lhe garantisse 

o controlo dos dados observados por reprodução das condições 
experimentais de observação. 

Em resumo, esse método consistia em colocar os animais (sobretudo 

gatos e pintos), um de cada vez, numa caixa feita de barras de madeira 

por onde podiam observar o exterior, mas donde só podiam sair se 

54 realizassem um determinado acto, como, por exemplo, puxar pela 

extremidade de uma corda, pressionar uma alavanca ou saltar para cima 

de uma prancha. Cada animal era colocado na caixa-problema (puzzle box) 
após algumas horas de privação de alimento. No exterior, perto da caixa 

mas fora do alcance do animal, encontrava-se um bocado de comida. O 

experimentador observava o comportamento geral do animal e registava 

especialmente o modo como ele procedia na execução do acto que fazia 



accionar o mecanismo de abertura da porta de saída, assim como o tempo 

que decorria entre a sua introdução na caixa e a execução daquele acto. 

Esta situação era repetida diversas vezes. Devemos anotar que nenhum 

dos animais submetidos às experiências tinha tido anteriormente qualquer 

contacto ou "familiarização prévia" com o dispositivo mecânico que permitia 

a abertura da porta e que todos eles, na medida do possível, se 

encontravam em condições idênticas ou uniformes de privação de alimento 

(+ ou - 14 horas). 

As observações, que a utilização das puzzle boxes proporcionou, são 

descritas por Thorndike nos seguintes termos: 'The behavior of 011 but II 
and I 3 was protically the some. When put into the box the cat would show 
evident signs of discomfort and of an impulse to escape from confinement It 
tries to squeeze through any opening; it c/aws and bites at the bars or wire; 
it thrusts its paws out through any opening and c/aws at everything it reaches; 
it continues its effom when it strikes anything loose and shaky; it may c/aw 
at things within the box. It does not pay very much attention to the food 
outside, but seems simply to strive instinctively to escape from confinement. 
The vigor with it strugg/es is extraordinary. For eight or ten minutes it will c/aw 
and bite and squeeze incessant/y. ( .. .) The cat that is c/awing 011 over the box 
in her impulsive strugg/e will probably c/aw the string or loop or button so os 
to open the door. And grodually 011 the other non-successful impulses will be 
stamped out and the particular impulse leading to the successful act will be 
stamped in by the resulting pleasure, until, after many trio Is, the cat will, when 
put in the box, immediately c/aw the button or loop in o definite way". 
(Thorndike, 191 I, p. 35-36). 

Do numeroso conjunto de observações semelhantes às descritas, 

concluiu Thorndike que nenhuma das hipóteses até então avançadas para 

a explicação da "inteligência" dos animais era confirmada pelos factos 

experimentalmente verificados. Com efeito, os animais não resolviam por 

instinto as situações-problema em que se encontravam, visto que os 55 

movimentos "instintivos" inicialmente executados pelos animais se revelaram 

só por si impotentes ou ineficazes, nem por associação de ideias ou por 

compreensão intelectual da situação e dos meios adequados à remoção das 

dificuldades, visto que o aperfeiçoamento do comportamento do animal, 

no sentido da execução do acto apropriado à solução da situação

-problema, era gradual e não súbito. Resolviam-nas, sim, por selecção 



progressiva dos impulsos ou das respostas constantes do seu "reportório 
natural" e que eles executavam de forma acidental, i.e., sem apreensão da 

relação funcional entre as respostas emitidas e as características ou os 
"mecanismos" da situação que permitiam a solução. Na realidade, os dados 

das experiências revelaram que, à medida que a situação se repetia, os 
animais iam gradualmente "abandonando" as respostas fracassadas dos 

primeiros ensaios e executando cada vez mais depressa aquelas respostas, 
ou mais precisamente a resposta que acidentalmente os havia conduzido 
à saída da puzzle box e, em seguida, ao encontro da comida no exterior. 

O facto desta selecção exigir um número bastante grande de 
repetições até que os animais executassem imediatamente a resposta 
"correcta" ou "bem sucedida", logo que colocados de novo na caixa

problema, vinha demonstrar; segundo Thorndike, que ela não era devida à 
compreensão ou organização cognitiva dos dados da situação, nem a 
nenhum processo de raciocínio humano do tipo "Se A. então B ..... (Se a 

resposta X conduz à saída e as respostas Y I, Y 2 ... não resultam, então ... ). 
Se assim fosse, uma vez que a situação se mantinha idêntica, não se 
compreendia o carácter gradativo do aperfeiçoamento da actividade dos 

animais: esse aperfeiçoamento deveria ser súbito, como acima dissemos, 

revelando-se por uma mudança brusca e não progressiva ou gradual. 
Daqui esta primeira conclusão de Thorndike: a "inteligência" dos 

animais, a sua capacidade de resolver situações problemáticas, consiste num 
processo de aprendizagem selectiva, isto é, num processo de fortalecimento 
ou de gravação progressiva (stamping in) da associação ou conexão entre 

a situação e a resposta bem sucedida, ou que conduz a um estado de 
satisfação do animal (satisfier) , e de eliminação ou desgravação (stamping 
out) das conexões entre a situação e as respostas fracassadas, ou que 
conduzem a um estado de insatisfação (annoyer). 

Se, deste modo, a aprendizagem selectiva pode ser ainda considerada 
56 como um processo de formação de associações, deve no entanto notar-se 

que estas associações pouco ou nada têm a ver com as que a doutrina 
empirista-associacionista tematizara, pois, conforme Thorndike acentua, a 
natureza dos elementos conectados é radicalmente diferente. Na verdade, 

não se trata já de associações entre impressões sensíveis ou entre ideias, 
delas derivadas, mas de associações ou conexões entre estímulos (S) -
ou os seus equivalentes fisiológicos - e respostas ou impulsos (R). É esta, 



segundo Thorndike, a verdadeira natureza do processo associativo nos 

animais, cuja elucidação constituíra, conforme anteriormente referimos, o 

objectivo imediato das suas investigações. Podemos dizer que a partir delas 

se encontrava fundamentado um novo associacionismo ou um modelo novo 
para a "ideia" associacionista da vida psíquica: o modelo S-R, de que Watson 

se apropriou, expandindo-o como "equação fundamental" do comporta

mento e defendendo-o na sua pureza(14). Uma outra característica do novo 

associacionismo, que decorre também dos resultados das investigações de 

Thorndike, diz directamente respeito à origem da associação e da 

"inteligência". O empirismo associacionista clássico via nas impressões 

sensíveis a origem de toda a vida mental. Para Thorndike, a raiz da 

"inteligência" está na acção e não na sensação. Mede-se também aqui a 

distância entre o associacionismo tradicional e o neo-associacionismo que 

Thorndike inaugura. 

Além destas implicações teóricas de índole geral, as investigações 

iniciais de Thorndike forneceram-lhe os dados empíricos sobre os quais 

formulou posteriormente a sua famosa Lei do Efeito. 

Na primeira publicação (1898), Thorndike refere apenas que os factores 
responsáveis pela selecção das conexões S-R são os resultados das respostas, 

e que ele diferencia em satisfiers ou satisfiling state of affairs e em annoyers 

(14) Tal como afirmam Sandiford (1942, p. I I I), Hilgard (' 1948, 31966, p. 15) e Nuttin 

(1953, p. 26), entre outros, é incontroverso ter sido Thorndike o fundador da "psicologia do 
estímulo-resposta" ou do "modelo S-R da associação". Todavia, em Thorndike, o modelo 

S-R foi desde logo complexificado, não com a introdução daqueles factores do 
comportamento a que depois de Tolman (1936) se chamam variáveis intermediárias 

(intervening variab/es) entre S-R (e que fazem com que a determinação de R por S não seja 
uniforme. imediata e directa), mas com a introdução dos resultados das respostas e o seu 

efeito de retroacção selectiva sobre a força das conexões. A esta complexificação opôs-se 
Watson (1914) ao criticar a Lei do Efeito, nomeadamente no que respeita à natureza dos 

factores selectivos (satisfiers e annoyers) invocados por Thorndike. Watson considerava-os 
demasiado mentalistas. porque remetiam implicitamente para um "subtracto mental" ou 

agente central, situado entre S e R. Por isso, na sua explicação da aprendizagem selectiva, 

Watson substituiu aqueles factores pelas condições temporais da recéncia e da frequéncia . 
as quais, pela sua própria natureza de condições temporais contingentes à sequência S-R, 
deixavam inalterada a equação fundamental do comportamento quanto aos seus factores 

essenciais. Para um esclarecimento mais desenvolvido das críticas de Watson à Lei do Efeito 
e da resposta de Thorndike, cf. infra nota da p. 68. 

57 



ou annoying state of affairs, não explicando todavia o modo como esses 

factores actuam no processo da selecção, o que muitos críticos e historiado

res do conexionismo interpretaram como aceitação, por parte de Thomdike, 

das concepções hedonistas de Spencer e de Bain, segundo as quais o prazer 

e a dor. ou as impressões e ideias a eles ligadas, constituem os factores 

básicos não só da aprendizagem como de todo o comportamento. 

Mas já em 1908, e posteriormente em 19 I I, Thorndike apresenta 

explicitamente a formulação da "sua" Lei do Efeito, sublinhando o que nela 

há de original em relação às concepções mencionadas. 

Do hedonismo tradicional ao hedonismo neuro-cortical ou o desígnio de 

explicaçõo naturalista da evoluçõo do psiquismo humano 

A Lei do Efeito é textualmente formulada por Thorndike nos seguintes 

termos: "Of several responses made to the same situation, those which are 
accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things 
being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, 

they will be more likely to recur; those which are accompanied or closely 
followed by discomfort to the animal will, other things being equal, have their 
connections with that situation weakened, so that, when it recurs, they will be 
less likely to occur: The greater the situation or discomfort, the greater the 
strengthening or weakening of the bond". (Thorndike, 191 I, p. 244). 

São pois as consequéncias ou os resultados das respostas, executadas 

perante uma situação nova, os factores determinantes da selecção das 

conexões e, consequentemente, do comportamento futuro face à 

reocorrência da situação. E nos comentários que a seguir desenvolve, 

Thorndike apressa-se a esclarecer que não é através do sentimento (fee/ing) 
ou da "ideia" de satisfação ou de insatisfação que estes agentes actuam 

58 no reforço selectivo das conexões S-R, mas sim de maneira imediata e 

directa, isto é, sem intervenção de ideias ou de outros elementos 

"mentalistas". Não é com base em comparações, inferências ou em 

previsões cognitivas e na sua utilização deliberada que a selecção se realiza, 

ao contrário portanto do que propunham quer a concepção do senso 

comum, quer o hedonismo tradicional ou ainda a "teoria ideo-motora" de 

William James. 



De resto, a fim de desfazer equívocos quanto à natureza dos "agentes 

de selecção" e marcar distância relativamente ao hedonismo tradicional, 

Thorndike define-os operacionalmente, q.d., em termos de operações ou 

de acções observáveis e não em termos de afectos ou de estados 

subjectivos a que só por introspecção se tem acesso. 

É assim que por "satisfier" ou "satisfying state of affairs" Thorndike 

entende "one which the animal does nothing to avoid often doing such os 

attain and preserve it" e por "annoyer" ou "annoying state of affairs" "one 
which the animal commonly avoids and abandons" (Thorndike, 191 I, p. 245). 

Daqui resulta que é por via da observação que podemos determinar se 

a resposta ou actividade do animal, que conduz a um resultado, é fonte 

de "satisfação" (por ex., morder a corda que permite a saída da caixa-pro

blema e o encontro da comida) ou de "insatisfação" (por ex., comprimir

-se entre as grades da caixa). 

Além disso, para afastar completamente as conotações afectivas e 

mentalistas que, apesar das definições operacionais, a designação dos 

agentes de selecção poderia ainda evocar; Thorndike recorreu ao suporte 

fisiológico do "sistema de conexões", embrenhando-se no domínio da 

neurofisiologia cerebral e procurando aí não só novos critérios definidores 

dos agentes de selecção, como também a explicação natural do seu efeito 

directo e automático sobre as conexões. 

Após referir que a qualidade de satisfação não é sinónimo de 

agradável e a de insatisfação sinónimo de desagradável, uma vez que há 

muitas coisas desagradáveis que são factor de satisfação, e sobretudo de 

grande utilidade para a vida dos indivíduos e das espécies, e outras 

agradáveis que constituem condições deletérias (como a "excitação, a super

-alimentação, a intoxicação alcoólica"), Thorndike afirma explicitamente que 

a satisfação e a insatisfação, a aceitação e a rejeição de certos objectos 

ou "condições da situação" por parte dos organismos parecem estar 

relacionados, respectivamente, com a manutenção e a obstrução dos 59 

processos de vida dos neurónios (Iife processes of the neurones) -
absorção de alimentos, expulsão de dejectos, recepção e condução do 

impulso nervoso e modificabilidade de conexões. As conexões formadas 

entre uma situação e uma resposta representam ou correspondem a 

conexões ou sinapses entre neurónios, donde resulta que a força ou a 

fraqueza das primeiras nada mais significa do que uma condição das 
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sinapses, que Thorndike designa por "intimidade" das conexões (intimacy 
or connection) < 15). 

Deste modo, os critérios de satisfação e de insatisfação, que definem 

os agentes da selecção das respostas ou da aprendizagem selectiva, 

repousam, em última instância, em "critérios" relativos à actividade fisiológica 

dos neurónios, especialmente no que diz respeito à condução do influxo. 

Temos, assim, que o hedonismo de Thorndike se diferencia tanto ou mais 

do hedonismo tradicional quanto o seu associacionismo se distancia do 

associacionismo clássico. O neo-hedonismo de Thorndike, se de hedonismo 

ainda se trata, caracteriza-se não só por ser um "hedonismo do passado" 

(o hedonism or the past) - conforme Atkinson (1964, p, I 15) o qualificou, 

pretendendo com tal qualificação sublinhar que, para Thorndike, a influência 

dos "satisfiers" e dos "annoyers" é retroactiva e não pro activa - mas 

também por ser um hedonismo neuro-cortical, 
A passagem do domínio da definição operacional dos agentes 

selectivos para o domínio dos mecanismos neurofisiológicos subjacentes à 

( IS) Vale a pena transcrever. po rque muito significativas, algumas formulações de 
Thorndike acerca da natureza fisiológica dos agentes de reforço das conexões e dos 
mecanismos do seu eferto de selecção natural: "Satisfaction and discom(ort. we/coming and 
avoiding, thus seem to be related to the maintenance and hindrance o( the li(e processes o( the 
neurones rather than o( the animal as a whole. and to temporary rather than permanent 
maintenance and hindrance. ( .. .) The connections (ormed between situation and response are 
represented by connections between neurones and neurones. whereby the disturbance or neural 
current arising in the (ormer is conducted to the lauer across their synapses. The strength or 
weakness o( a connection means the greater or less likelihood that the sam e current will be 
conducted (rom the (ormer to the lauer rather than to some other place", E para dar conta do 
que provoca satisfação e insatisfação a um animal acrescenta a seguinte hipótese explicativa 
provisória ("a provisional hypothesis"): "A neurone modiftes the intimacy o( its synapses 50 as 
to keep intimate those by whose intimacy its other li(e processes are (avored and to weaken the 
intimacy o( those whereby its other li(e processes are hindered. The animal's, action-system as a 
whole consequent/y does nothing to avoid that response whereby the li(e processes o( the neurones 
other than connection-changing are maintened, but does cease those responses whereby such 
lifê processes o( the neurones are hindered', Deste modo, e como consequência desta hipótese. 
Thorndike afirma que "Iearning by the law o( effect is then more (ully adaptive for the neurones 
in the changing intimacy o( whose synapses leaming consists. than (or the animal as a whole. It 
is adaptive (or the animal as a whole only in 50 (ar as his organization makes the neurones 
concerned in the leaming we/come states o( affairs that are (avorable to his /ife and that o( his 
species and reject those that are harm(u/" (Thomdike. 191 I, p. 246-247). 



selecção das respostas reveste uma importância capital para o 
enquadramento contextuai dos intuitos teóricos de Thorndike e para a 
compreensão da dimensão sistemática do conexionismo(l6). 

Em primeiro lugar; ela garante o carácter natural do processo selectivo, 
mostrando que a sua dinâmica radica no processo biológico da adaptação, 
ou seja, da sobrevivéncia do organismo e da espécie às condições do meio. 

As respostas ou actividades, cujo resultado é biologicamente benéfico, i.e., 

que asseguram a adaptação do organismo ao meio exterior são gravadas 
e a sua conexão com a situação reforçada; pelo contrário, as respostas 
cujos resultados são biologicamente nocivos ou irrelevantes na luta dos 

( 16) A neurologização da Lei do Efeito, ou melhor, à definição dos factores de selecção 

das conexões e à explicação do seu modo de actuação em termos de actividade neuro-

cortical, não têm sido dados nem o relevo nem o significado teórico que julgamos dever 
atribuir-se-Ihes no contexto geral dos objectivos e linhas mestras do conexionismo de 

Thorndike. Hilgard (1966, p. 18), por exemplo, refere-se às hipóteses neurofisiológicas de 

Thorndike, não a propósito da natureza e actuação dos agentes selectivos, mas a respeito da 
lei suplementar da preparação. Considerando que o recurso de Thorndike à linguagem 

fisiológica se explica por tal linguagem constituir a única disponível aos "objectivistas" antes 

do surto do behaviorismo, Hilgard afirma que as formulações hipotéticas de Thorndike neste 
domínio não possuem "significação fisiológica precisa". Procurámos mostrar no decurso da 

exposição principal que o desígnio de Thorndike, ao lançar mão do vocabulário fisiológico, 

ultrapassa a simples pretensão de dar uma imagem "objectiva" às suas concepções. Quanto 

ao carácter demasiado especulativo das hipóteses formuladas, é evidente que nos princípios 
do séc. XX recorrer à fisiologia do córtex representava, sem dúvida, enveredar por um campo 

desconhecido, em que as condições de experimentação não ofereciam possibilidades de 

verifICação das "construções hipotéticas" elaboradas a seu respeito. Foi precisamente a 
carência de dados seguros e de técnicas adequadas de investigação no sector da 

neuroflsiologia cerebral que, em grande parte, determinou Pavlov a aproveitar em pleno a 

"descoberta acidental" do reflexo condicional para, baseando-se nos factos observáveis do 
comportamento - em sentido inverso, portanto, ao da "démarche" de Thomdike - tentar 

descobrir as leis funcionais dos grandes hemisférios cerebrais. Não admira, pois, que Pavlov 

tivesse mostrado maior admiração pelos trabalhos de Thorndike do que pelos de Watson 
e restantes behavioristas (Pavlov, 1924; 1934). Mas se o extraordinário desenvolvimento que 

a neurofisiologia cerebral conheceu nas três últimas décadas permite hoje considerar como 
inteiramente ultrapassadas tanto as "especulações fisiológicas" de Thorndike como as de 

Pavlov. talvez não seja, no entanto, inteiramente infundado aproximar os resultados das 

investigações de Olds e Milner (1954), dos quais se infere a existência de um certo "centro 

regulador do prazer" na área septal, das hipóteses de Thorndike, segundo as quais o critério 
dos "satisfiers" e "annoyers" dependia finalmente de processos de funcionamento do córtex. 
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organismos pela sua sobrevivência são naturalmente eliminadas e as 

respectivas conexões com a situação enfraquecidas. A adaptação constitui, 

pois, o critério básico da "satisfação", do êxito, da correcção ou adequação 

de uma resposta ou actividade executada perante uma determinada 

situação. É a adaptação que determina a selecção das "acções variáveis" 

com que o organismo reage às situações externas. A aprendizagem 

selectiva ou inteligência serve, deste modo, a sobrevivência tida como 

adaptação dos organismos individuais e das espécies às condições do meio. 

Em segundo lugar; a "neurologização" dos factores selectivos constitui 
uma peça fundamentai, quer na explicação da continuidade evolutiva entre 

o comportamento animal e o comportamento humano, quer na explicação 

das características distintivas deste último. 

A remissão dos critérios definidores dos agentes de selecção para o 

domínio do funcionamento dos neurónios coaduna-se perfeitamente com 

a tese do efeito directo e automático dos resultados das respostas sobre 
as conexões S-R. E a relação entre a referida remissão e esta tese aparece

-nos no seu sentido pleno se tivermos em consideração a intenção teórica 

de Thorndike em encontrar o processo psicológico comum aos animais e 

ao homem, susceptível de fundamentar a explicação científica da 
continuidade filogenética sem saltos qualitativos bruscos, que, tanto na 

origem como em determinado ponto do processo evolutivo, fizessem 

aparecer capacidades ou formas de comportamento de natureza diferente, 

inexplicáveis pelas leis da evolução natural. 
É assim que, segundo Thorndike, "a estrutura e as características gerais 

da aprendizagem são extraordinariamente semelhantes nas diferentes 

espécies animais. Moluscos e artrópodes, peixes, anfíbios, répteis, pássaros 

e mamíferos manifestam fundamentalmente o mesmo processo de 

aprendizagem", que é um processo de selecção natural de respostas em 
função do efeito directo e automático sobre as conexões S-R dos 

62 respectivos resultados ou consequências e não em função de raciocínios 
ou de relações intelectuais(l7). 

(17) A identidade do processo de aprendizagem selectiva nos animais e no homem é 
claramente exposta por Thorndike nos seguintes tenmos: "Human beings are accustomed to 
think o( intellect as the power o( having and controlling ideas and o( ability to leam as synonymous 



A teoria da evolução do psiquismo humano descrita por Thorndike 

em Animal Intelligence é, passados vinte anos, retomada em Human Leaming 
praticamente nos mesmos termos: "50 much of the evolution of human 
leaming is clear and simple enough. Man forms direct connections of the animal 

sart between a sensed situation and an act in the animal way by frequency 
af connection and satisfyingness of after-effect, but he forms more of them, 
farms them with subtler e/ements of situations and in more complex series 
and includes in his acts a wide repertory of delicote and complex movements 
af manipulation, facial expression, and vocal sounds" (Thorndike, 1931, p. 167). 

Thorndike propõe deste modo uma teoria da evolução do psiquismo 

humano, segundo a qual o "fundo" enorme de ideias, intuições e raciocínios, 

que parece distinguir de forma nítida a aprendizagem humana da 

aprendizagem animal, constitui, afinal, " ... (the) secondary results of the 
tremendous increase in the number and fineness of the connections which the 

with abi/ity to have ideas. But learning by having ideas is really one of rare and isolated events 
in nature. There may be a few scattered ideas possessed by the higher animais, but the common 
farm of intelligence with them, their habitual method of leaming, is not by the acquisition of ideas, 
but by the selection of impulses. 

Indeed this same type of learning is found in man. When we learn to drive a golf ball or 
play tennis or billiards, when we leam to tell the price of tea by tasting it or to strike a certain 
note exactJy with the voice, we do not leam in the main by virtue of any ideas that are explained 
ta us, by any inferences that we reason out. We learn by the gradual selection of the appropriate 
act ar judgement by its association with the circumstances or situation requiring it, in just the 
way that the animais do". (Thorndike, 19 I I, p. 284). 

A continuidade evolutiva e a diferenciação de capacidades entre as espécies são, 
simultaneamente, descritas e explicadas por Thorndike do seguinte modo: "From the lowest 
animais of which we can affinn intelligence up to man this type of intellect is found. With it there 
are in the mammals obscure traces of the ideas which come in the mental /ire of man to outweigh 
and hide it. But it is the basal fact. As we follow the development of animais in time, we (ind the 
capacity to select impulses growing. We (ind the associations thus made between situation and 
act growing in number, being fonned more quickly. lasting longer and becoming more complex 
and more delicate. ( .. .) This growth in the number, speed of formation, permanence, de/icacy and 
camplexity of associations possible for an animal reaches its acme in the case of mano Even if 
we leave out of question the power of reasoning, the possession of a multitude of ideas and 
abstractions and the power of control over impulses, purposive action, man is still the intellectual 
leader of the animal kingdom by virtue of the superior development in him of power of forming 
associations between situations or sense-impressions and arn, by virtue of the degree to which 
the mere leaming by selection possessed by ali intelligent animais has advanced" (Thorndike, 
191 I, p. 284-285). 

63 



humon animal con form. A quontitotive difference in associo tive leorning is by 
this theory the producer of the quolitotive differences which we coll powers 
of ideotion, onolysis, obstract ond general notions, inference, ond reosoning". 
(Thorndike, 1931, p. 168; os sublinhados são nossos). 

Mas não são apenas as ideias e as operações intelectuais próprias do 

homem que derivam da forma comum que é a aprendizagem selectiva; 

dela derivam também todos aqueles processos ou "estados" geralmente 

designados por motivação e por "personalidade", tais como as atitudes, 

intenções. tendências. desejos. predisposições. interesses. "eu" (self), etc. 

Vale a pena transcrever o que a este respeito diz Thorndike: 

'Whot is ony given set or ottitude or disposition of mind mode out of? 
More broodly. whot ore o person's interest ond purposes mode out of? Still 
more broodly. whot is his total mind or self or entire system of tendencies that 
moy coopera te with the externol situation? The onswer which I must in honesty 
give, though owore of the difficulty which I should hove in defending it, is thot 
011 these ore in the lost anolysis mode out of connections ond reodinesses, 
original or ocquired, including those multitudinous connections whereby 
sotisfyingness ond onnoyingness are ottoched to certoin events in the mind. 
(...) I reod the fots which psychologists report obout odjustements, configurations, 
drives. integrations, purposes, tensions, ond the like, ond 011 of these focts seem 

to me to be reducible, so for os concerns their powers to in~uence the course 

of though or fee/ing or oction, to connections ond reodinesses. Leorning is 

connecting. The mind is mon's connection-system. Purpose ore os mechonicol 
in their nature ond oction os onything else is" (Thorndike. 1931, p. 121-122). 

Deste modo. vemos que. para Thorndike, o desenvolvimento do 

psiquismo em geral. nos seus diversos aspectos intelectuais. motivacionais, 

afectivos e executivos. depende da aprendizagem selectiva a partir de um 

fundo de conexões inatas. que constituem a natureza original do organismo 

e que se manifestam pelas respostas variáveis que ele é capaz de executar 

64 perante determinadas situações. O organismo não é uma tábua raso; o fundo 

reactivo original constitui um legado hereditário. característico de cada 

espécie, ponto de partida básico da formação de conexões de que todo o 

comportamento é feito. Esse fundo de respostas variáveis. com que 

inicialmente o organismo reage de maneira indiscriminada. e a capacidade 

de selecção das respostas em função dos resultados. que asseguram a 

sobrevivência do organismo pela adaptação ao meio. formam assim o ponto 



de partida e o mecanismo primários pelos quais se explica a evolução 

natural do psiquismo dos animais até ao homem. O mecanismo selectivo, 

tematizado pela Lei do Efeito, constitui o factor comum de desenvolvimento 

do psiquismo de toda e qualquer espécie animal a partir do "fundo 

originário" de respostas variáveis que caracterizam cada uma delas. 

A concepção conexionista de Thorndike é, assim, não simplesmente 

uma teoria da aprendizagem tout court, mas uma teoria do desenvolvimento 

ou da evolução do psiquismo e das modalidades do comportamento em 

geral. É certo que o psiquismo é visto fundamentalmente como o "sistema 

de conexões", inatas ou adquiridas, entre as actividades motoras executadas 

pelo "sistema de acção" e os estímulos externos, cuja excitação é recolhida 

pelo "sistema de recepção". 

Daqui, e igualmente da importância atribuída por Thorndike ao sistema 

de conexões, deriva a tendência para reduzir o conexionismo a uma teoria 

da aprendizagem. Devemos realçar; no entanto, que a teoria explicativa da 

aprendizagem se integra no contexto global da teoria evolucionista do 

comportamento e sofre a sua influência. 

No que à motivação diz respeito, a concepção de Thorndike pode ser 

caracterizada pelos seguintes conceitos-chave: o organismo possui um 

sistema original de conexões (tendências, instintos ou predisposições a agir), 

que se manifestam por um conjunto - mais ou menos diversificado 

conforme as espécies - de respostas varióveis com que inicialmente reage 

às diversas situações. É igualmente dotado de capacidade de seleccionar ou 

de formar novas conexões entre o potencial de respostas e as novas 

condições do meio. O organismo de início reage indiscriminadamente, exe

cutando um número indeterminado de "respostas variáveis" até executar 

a resposta apropriado à situação. A execução desta resposta adequada é 

feita por ocidente, aleatoriamente ou 00 ocaso, significando estas expressões 

que o sucesso ou a satisfação que dela resutta - e que é, afinal, o critério 

da sua adequação - não é determinado por qualquer tipo de "domínio" 6S 

cognitivo ou de compreensão intelectual dos dados da situação e das 

relações entre esta e os meios apropriados à sua resolução. Assim como 

a execução da resposta "correcta" ou bem sucedida se processa 

acidentalmente, sem mediação de estruturas cognitivos, assim também o 

fortalecimento da conexão dessa resposta "adequada" com a situação e 

o enfraquecimento das respostas "inadequadas", em que a aprendizagem 



selectiva consiste, se desenrolam igualmente sem intervenção de processos 

cognitivos. O reforço das conexões "recompensadas" e a eliminação das 

respostas "punidas" produzem-se de modo automático, directo e inevitável. 

Esse efeito selectivo dos resultados das respostas radica num mecanismo 

natural. A satisfação e a insatisfação que resultam das respostas têm como 

critério original a adaptação do organismo às condições do ambiente 

externo, normalmente hostil, adaptação que, constituindo condição de 

sobrevivéncia, é afinai o motivo fundamental e o objectivo ou meta final 

da dinâmica e da evolução do comportamento do organismo. Todas as 

conexões, predisposições ou tendências, inatas ou adquiridas, primárias ou 

secundárias, têm afinal subjacentes a mesma motivação bósico - assegurar 

a sobrevivência através da conformação ou adequação do organismo ao 

meio. As operações do pensamento, os motivos e as aspirações 

características do homem derivam todas, como produtos secundórios, da 

forma de inteligência comum a todos os animais, que é a selecção natural 
dos actos que garantem a adaptação na luta pela sobrevivência. 

o significado teórico da rejeição da lei do exercício e da reformulação 
da lei do efeito 

Nos fins da década de 20 e princípios da de 30, Thorndike submeteu 

a revisão experimental não só a Lei do Efeito como também a Lei do 

Exercício, que até então acompanhara sempre a primeira nas exposições 

de Thorndike relativas à aprendizagem. 

A Lei do Exercício, segundo a qual a repetição ou a prática de uma 

conexão S-R constituía também factor de fortalecimento preferencial dessa 

conexão relativamente a outras menos frequentes ou mais raras, teve na 

obra de Thorndike um destino singular e elucidativo. A sua "integração" 

66 entre os conceitos do conexionismo deve-se, sem dúvida, à aceitação 

generalizada e indiscutida da eficácia do exercício na formação das 

associações e dos hábitos e à sua consagração experimental proveniente 

das investigações de Ebbinghaus (1885) sobre a memória. 

Embora Thorndike a tivesse explicitamente apresentado em Animal 
Inte/ligence (19 I I) logo a seguir à Lei do Efeito como uma das duas "leis 

do comportamento adquirido", nunca lhe atribuiu, na realidade, um papel 



decisivo e independente na explicação da aprendizagem. Com efeito, não 

obstante Thorndike afirmar, em certo passo da obra acima referida, que 

"uma resposta indiferente ou ligeiramente satisfatória executada um grande 

número de vezes pode ganhar uma conexão mais forte do que uma 

resposta mais satisfatória mas muito rara", o certo é que tal afirmação não 

só permanece com um estatuto meramente hipotético, não sendo nunca 

submetida a prova experimental, como também não lhe é dado grande 

desenvolvimento. A prática ou a frequência com que uma resposta é 

executada numa determinada situação são sempre invocadas juntamente 

com a acção da "satisfação" produzida pela resposta. A conjunção ou a 

complementaridade dos dois factores é fortemente sublinhada na obra de 

191 I . Todavia, ao discutir o problema da redução das leis da aprendizagem 

a uma única lei, Thorndike critica a concepção segundo a qual todos os 

tipos de aprendizagem se explicam pela lei do exercício. A réplica de 

Thorndike é do seguinte teor: "Animais do, as a matter of fact, commonly 

repeat responses many times before changing them, so that if only the law 
af exercise operoted, learning would not be adaptive". E conclui, afirmando: 

'The law of effect is primary, irreducible to the law of exercise" (Thorndike, 

191 I, p. 271-272). 

A defesa do carácter primário da Lei do Efeito e da sua eficácia em 

relação à Lei do Exercício é retomada com mais nitidez no segundo 

volume de Educotional Psychology - The Learning Processes (191 3). Aqui a 

Lei do Exercício é claramente remetida para lugar secundário, pois o 

exercício, só por si, é considerado ineficaz tanto no plano da explicação 

teórica como no da eficácia prática. Tal posição é significativamente 

explicitada no seguinte passo: "When the law of effect is ommited - when 
hobit-formation is reduced to the supposed effect of mere repetition - two 
results are almost certain. By the resulting theory. little in human behavior con 
be explained by the law of habit; and by the resulting proctice, unproductive 
ar extremely wasteful forms of drill are encouroged" (Thorndike, 1913, p. 22). 67 

Mas é só em 1931 em Human Learning, e mais desenvolvidamente no 

ano seguinte em The Fundamentais of Learning, que Thorndike publica os 

resultados de uma série de experiências concebidas com a finalidade de 

verificar que papel o exercício ou a frequência de uma actividade 

desempenha na aprendizagem ou no aperfeiçoamento dessa mesma 

actividade quando o exercício joga isoladamente, como único factor em 
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acção, desacompanhado, portanto, da "comunicação" dos resultados ou 

'ofter-effects'. 

Referindo-se aos dados obtidos nas experiências em que os 

participantes eram solicitados a repetir; três mil vezes dispersas por várias 

sessões, o traçado de uma linha recta dum determinado comprimento (os 

participantes tinham os olhos vendados de modo a não poderem verificar 

se os traçados eram correctos ou incorrectos, se excediam ou ficavam 

aquém do comprimento da linha a reproduzir; concretizando-se assim a 

exigência experimental de "testar" isoladamente a eficácia do factor 

"exercício"), Thorndike conclui que " ... the repetition of o situotion in ond o( 

itself hos no se/ective power. If o certain stote of offoirs octs upon o mon 10.000 

times, he will, so for os ony intrinsic oction of the 10.000 repetitions is concemed, 
respond in the some woy to the lost thousond os to the first. The repetition o( 

o situotion moy chonge o mon os líttle os the repetition of o messoge over o 

wire chonges the wire. ln ond of itself, it moy teoch him os little os the messoge 

teoches the switchboord. ln particular, the more frequent connections ore not 
se/ected by their greoter frequency". (Thorndike, 1931, p. 14). 

Da verificação de que a simples frequência de uma actividade ou de 

uma ligação S-R sem mais, isto é, sem ser acompanhada da acção selectiva 

dos resultados, não produz modificações nessa actividade resulta a 

condenação ou a rejeição da Lei do Exercício. Esta constituiu, sem dúvida, 

a mais importante implicação teórica de ordem geral decorrente dos 

resultados das referidas investigações experimentais de Thorndike. Outras 

houve contudo, tanto no plano teórico como no plano prático. Já 

anteriormente referimos, aliás, que os resultados obtidos nas experiências 

constituíram uma cabal refutação das criticas que Watson dirigira contra 

a explicação da aprendizagem selectiva condensada por Thorndike na 
formulação da sua Lei do Efeito(l8). 

( 18) As primeiras criticas de Watson à Lei do Efeito apareceram expostas em Behavior: 
An /ntroduction to Comparative Psych%gy (19 14), apenas um ano após a publicação do "artigo
manifesto" da revolução behaviorista: "The Psych%gy as a behaviorist views ir', Aos olhos de 
Watson, os agentes de selecção das conexões tematizadas na Lei do Efeito revestiam um 
carácter subjectivo e menta/ista, não obstante as definições operacionais que Thorndike lhes 
deu e a remissão para a fisiologia neuro-cortical como explicação última da sua acção 
selectiva. A "fisiologização" da explicação da aprendizagem selectiva, que constituía uma das 



Por outro lado, aqueles resultados permitiram a Thorndike interpretar 

os processos de aprendizagem por memorização ou aprendizagem de cor 

(rote learning), assim Gomo os processos ditos de formação de hábitos por 

simples repetição, em termos de aprendizagem selectiva, subordinando-os 

consequentemente à Lei do Efeito. Conforme Thorndike (1931, p. 16) 

acentua, numa experiência de memorização de "snabas sem significado", 

realizada nos moldes paradigmáticos das experiências originais de 

razões principais da admiração que Pavlov (1924, p. 87: 1934, p. 189) manifestou pela obra 
de Thorndike, não podia deixar de suscitar a desaprovação de Watson, dada a sua atitude 
de sistemática desconfiança relativamente a todas as tentativas de explicar os processos de 
comportamento, nomeadamente os mais complexos, como a linguagem e o pensamento, 
por exemplo, pelo recurso ao funcionamento do córtex, ainda mal conhecido. Para Watson, 
a explicação da aprendizagem selectiva dispensava perfeitamente tão arriscadas e complexas 
hipóteses, de difícil controlo experimental. Assim, e permanecendo estritamente fiel ao modelo 
S-R, Watson avançou a explicação seguinte: considerando, por exemplo, a aprendizagem de 
um labirinto, as "boas" respostas - as que permitem a saída do labirinto - são sempre as 
últimas a ser executadas e, consequentemente, quando a situação se repete elas tornam-se 
as respostas mais recentes que o organismo executou nessa situação, tendendo por isso a 

serem mais facilmente "provocadas" pelos estímulos nela integrados. Por outro lado, nos 
sucessivos ensaios que a aprendizagem comporta, as "boas" respostas são sempre executadas, 
tornando-se por conseguinte mais (requentes do que as respostas fracassadas, i.e ., as que 
conduzem aos "becos sem saída" do labirinto. É pela conjugação da rec~ncia e da (requ~ncia 
que as "boas" respostas são mais rapidamente fixadas e mais frequentemente repetidas do 
que as "más" respostas. 

A posição de Watson perante a lei do Efeito é deste modo bastante semelhante à 
de Guthrie (1939), para quem o papel do "bom" resultado de uma actividade consistia 
si mplesmente em fazer passar o organismo da situação em que se encontrava para uma 
diferente, alteração essa que "protegia" a última conexão S-R estabelecida, evitando que outras 
se formassem e com ela interferissem. Deste modo, tanto Watson como Guthrie negaram 
a influência retroactiva dos 'after-effects' na progressiva repetição das respostas recompensadas, 
o que implicitamente corresponde a uma intransigente defesa do modelo S-R na sua 
simplicidade e pureza formais. Reside aqui em grande parte a razão do fraccionamento das 
concepções behavioristas, no que respeita à explicação da aprendizagem, em teorias da 
contiguidade (Watson, Guthrie) e em teorias do reforço ou do efeito (Thorndike, Hull , Skinner). 

As investigações de Thorndike sobre a lei do Exercício, coroando e confirmando os 
resultados de uma série de trabalhos que punham em questão as leis da recência e da 
frequência - Peterson (1922), Thomson (1925), Gengerelli (1928) - vieram efectivamente 
abalar muito mais a posição de Watson do que a de Guthrie. Todavia, desde então, os 
defensores das teorias do reforço viram o seu ascendente crescer em relação, pelo menos, 
aos defensores das teorias da contiguidade. 
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Ebbinghaus, torna-se praticamente impossível abolir o efeito selectivo 

provocado pela "satisfação" de uma resposta correcta e pela "insatisfação" 

de uma resposta incorrecta. Na realidade, sempre que o aprendiz verifica, 

num ensaio de treino, ter conseguido fixar a snaba a aprender; à sua 

verificação encontra-se intrinsecamente ligada uma dimensão de satisfação, 

o que torna difícil separar ou isolar a eficácia presumível dos 'after-effects' 
da eficácia presumível do exercício. 

Ora os resultados das investigações de Thorndike, em que os 'after
-effects' não estiveram presentes, tendo demonstrado que o exercício só 

por si era incapaz de provocar o aperfeiçoamento da actividade repetida 

ou exercida, permitiram concluir que nas experiências de memorização, em 

que há efectivamente aperfeiçoamento, o número de repetições se volve, 

pelo menos em grande parte, em número de ocasiões de actuação 

selectiva dos 'after-effects ', provenientes da verificação feita pelo próprio 

aprendiz acerca da correcção ou incorrecção das suas respostas no 

decurso dos "exercícios". Thorndike refuta deste modo a interpretação nõo 
motivacional da aprendizagem de cor; interpretação que persistiu muito mais 

do que a da neutralidade ou do purismo semÓntico das snabas ditas "sem 

significação" de Ebbinghaus. Na realidade, as experiências de McGeoch 

(1930) sobre a dimensão significativa das referidas snabas tiveram maior 

eco no reformular daquela interpretação do que as experiências de 

Thorndike o tiveram no reformular da interpretação não motivacional da 

aprendizagem por memorização(19). 

( 19) A comprovar que a interpretação motivacional da aprendizagem por memorização. 
apresentada por Thorndike em 193 1. foi negligenciada pelos investigadores da referida 
modalidade de aprendizagem estão as afirmações feitas por Underwood, o grande especialista 
dos estudos sobre "rote learning", na comunicação que apresentou ao "Symposium on the 
Psychology of Human Learning", realizado na Universidade de Michigan em 1962, trinta anos 
após a publicação de Human Learning de Thorndike: "Learning theories as developed in the 
animal-Jearning labomtory, have never seemed to the writer to have much re/evance to the behavior 
of a subject in learning a list of paired associates. The emphasis upon the role of a pellet of 
food or a sip of water in the white rat's acquiring a response somehow never quite seemed to 
make contact with the human S learning to say WKX when the stimulus DOF was presenteô'. E 
mais adiante acrescenta: ..... the points of contact between theories based on a rat in a Skinner 
box and the behavior of an S before a memory drum are difficult to (lnd" (Underwood, 1964, 
p.74). 



Mas a implicação mais significativa para o objectivo que aqui temos 

em vista, resultante da rejeição da Lei do Exercício, reside no facto dela 

constituir uma verdadeira "purificação" do conjunto de postulados, linhas 

de inspiração teórica e conceitos explicativos, característicos do "sistema" 

conexionista, em relação a resíduos ou sobrevivências de conceitos 

provenientes de origens e contextos diferentes do evolucionismo darwinista 

Com efeito, julgamos poder afirmar que a Lei do Exercício constituía, no 

interior do conexionismo de Thorndike, um resíduo do velho associacio

nismo, a que as investigações de Ebbinghaus deram consagração 

experimental. De resto, a sua aceitação como factor de evolução do 

comportamento adequa-se mais à teoria evolucionista de Lamarck 

(transformações produzidas ao longo do tempo pelo uso ou desuso de pro

priedades específicas da matéria viva e transmissão hereditária dos 

caracteres adquiridos pelos "hábitos" e "modos de vida" mais adequados 

Por seu turno, ao comentar a comunicação de Underwood, Wickens explica as 
dificuldades de que aquele se queixa nos seguintes termos: "I suspect that Underwood's 

observation about the lack of contact between the significance of the rat's food pellet to the college 

sophomore's verbalizotion of o CCC orises to o large degree from the heavy emphasis on 

motivational voriab/es and motivationol learning among the animal studies contrasted with the 

rela tive lack of concem for this prob/em in lhe fie/d ofverballeorning" (Wickens, 1964, p. 85) . E. 
sem sequer citar Thorndike, aproxima o processo de aprendizagem por memorização do 
processo de aprendizagem instrumental praticamente nos mesmos termos que Thorndike 

empregara em 1931 ao explicar a aprendizagem por memorização pelos mecanismos 

próprios da aprendizagem selectiva: "/ would classifY whot is colled the ossociotive or hook-up 

phase of verbal leorning under the rubric of instrumental learning .... I assume that ordinarily the 
5 obtains some kind of motive satisfaction when he verbalizes a response and then has that 
response show up immediately on the memory drum. Thus, giving particular responses to 

particular stimuli is instrumental in obtaining motive satisfaction for most of these 5s" 
(Wickens, ib., p. 86; os sublinhados são nossos). 

O ponto de vista que Thorndike defendera, mais de trinta anos antes, acerca da 

aprendizagem por memorização é retomada no essencial por Wickens. O facto deste se não 
referir à posição de Thorndike prova, juntamente com as afirmações de Underwood acima 

citadas, quanto tal posição foi negligenciada. De resto, é de estranhar que, num Simpósio 

expressamente dedicado à aprendizagem humana, os dois únicos intervenientes que se 
referiram a Thorndike tenham citado outras obras suas e não Hurnon Learning. Que os 

psicólogos americanos negligenciem contributos experimentais e teóricos de psicólogos de 
outros países não é de estranhar; pois há murto a isso se habituaram e nos habituaram, mas 

que descurem também contributos de compatriotas seus já causa maior surpresa. No caso 
presente, o facto é revelador de quanto o conexionismo não foi visto na sua inteireza teórica 
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às circunstâncias do meio) do que à teoria evolucionista de Darwin 

(variação aleatória das espécies e dos indivíduos e selecção natural dos 
mais aptos na luta pela sobrevivência). No contexto das concepções 

conexionistas de Thorndike, de inspiração predominantemente darwinista, 
a Lei do Exercício representava, por assim dizer, um enxerto, que, nunca 

tendo sido bem aceite, acabou por ser rejeitado do tecido do sistema. 

A partir de então, o exercício de uma actividade ou de uma conexão 
S-R, sem mais, passou a ser considerado não como factor de aprendizagem, 
mas como condição possibilitadora da actuação dos seus verdadeiros 
factores: os resultados das conexões S-R. Deste modo, rejeitada a Lei do 

Exercício, a Lei do Efeito ficou a constituir a única lei explicativa dos 

processos de aprendizagem. 
Mas, conforme já anteriormente referimos, a própria Lei do Efeito foi 

também objecto de uma importante reformulação, na sequência de novas 
experiências cujos resultados foram publicados pela primeira vez em Human 
Leaming, conjuntamente com os das experiências relativas à Lei do Exercício. 

Esses resultados mostraram que a aprendizagem selectiva era devida 

mais ao fortalecimento ou gravação das respostas correctas ou 

recompensadas do que à eliminação ou desgravação das respostas punidas. 

Na realidade, e contrariamente ao que seria de prever de acordo com a 
Lei do Efeito, as respostas incorrectas ou punidas persistiam ao longo dos 

ensaios até serem acidentalmente substituídas por respostas correctas ou 
recompensadas. Confirmava-se, no entanto, o efeito diferencial entre as 

recompensas e as punições quanto ao reforço dos elos S-R, pois as 
respostas seguidas de recompensa, apesar da persistência imprevista das 

respostas punidas, continuaram a ser executadas com proporções 
significativamente superiores em relação a estas últimas. Deste modo, as 

recompensas, os sucessos ou os resultados das respostas que conduzem 
à remoção das dificuldades encontradas numa situação determinada passam 

72 a ser considerados os únicos factores de selecção, uma vez que os erros, 
as punições ou as respostas "biologicamente" irrelevantes não exerciam 
qualquer papel de aperfeiçoamento. 

A ausência de diminuição nas percentagens de repetição das respostas 
punidas foi interpretada por Thorndike não só como prova da ineficácia 

selectiva das punições, mas também como prova de que o efeito selectivo 
das recompensas se realiza, não por intervenção de processos cognitivos, 



mas por acção directa sobre a força das conexões. De facto, argumenta 

Thorndike, se à selecção das respostas estivesse subjacente uma 

organização cognitiva da série "S-R- resultado", dever-se-ia esperar que a 

taxa de repetição das respostas punidas apresentasse um valor muito 

menor. As previsões lógicas decorrentes da hipótese representativa seriam 

a de um aumento na percentagem de repetição das respostas 

recompensadas e a de uma diminuição na das respostas punidas. A primeira 

é confirmada pelos factos, mas não a segunda. Simplesmente, da não 

confirmação da última retira Thorndike um argumento favorável à tese do 

efeito directo e automático das recompensas. Se os processos cognitivos 

não actuam na execução das respostas punidas, não é possível que actuem 

na execução das recompensadas! 

No entanto, a hipótese das punições continuarem a exercer um certo 

papel selectivo não é totalmente eliminada. Fazem-no, porém, indirectamente 
e não já por via directa e automática, sendo provável que a actuação 

indirecta das punições se processe através da informação veiculada pela sua 

comunicação. O abandono nos ensaios subsequentes das respostas punidas 

teria a sua origem na utilização dessa informação. Embora aceitando que 

o efeito selectivo das punições se baseie no aproveitamento da sua 

dimensão informativa, Thorndike continuou a negar peremptoriamente que 

a dimensão informativa das recompensas e o seu aproveitamento 

intencional por parte dos aprendizes esteja subjacente à selecção das 

respostas recompensadas. Tudo nos leva a concluir que Thorndike 

pretendeu, deste modo, pôr em evidência as diferenças entre as punições 

e as recompensas como factores de selecção do comportamento, 

reservando para as últimas o estatuto de factor único de selecção natural, 
uma vez que as recompensas, ao contrário das punições, actuariam sempre 

de modo directo e automático, sem intervenção de uma estratégia 

cognitiva baseada na retenção das respostas e dos respectivos resultados. 

É precisamente a manutenção ou persisténcia desta tese, intrinseca- 73 

mente ligada aos pressupostos e desígnios teóricos do conexionismo de 

Thorndike, que importa aqui realçar. Na realidade, a nova formulação da 

lei básica do conexionismo ("Rewarding a connection always strengthened it 
substancial/y; punishing it weakened it little or not at al/" - Thorndike, I 932b, 

p. 58) não só deixa intacta aquela tese no que respeita às respostas ou 

às conexões "bem sucedidas", como ainda, na perspectiva de Thorndike, a 
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reforça, na medida em que as experiências que originaram a reformulação 

foram efectuadas com "aprendizes" humanos. Este último facto veio 

simultaneamente dar maior peso à concepção genético-evolutiva dos 

processos de aprendizagem e do desenvolvimento do comportamento ao 

longo da escala animal, e que, conforme anteriormente mencionámos, 

Thorndike apresentou em Human Learning (1931) sem modificações de 

fundo em relação à exposição que desenvolveu em Animal Intelligence. 
(191 I). 

Deste modo, tanto a rejeição da Lei do Exercício como a revisão da 

Lei do Efeito, longe de constituírem provas demonstrativas de ecletismo e 

de estrita submissão ou seguidismo perante os factos, são, pelo contrário, 

reveladoras de uma "purificação" do sistema, que assim se torna mais coeso 

relativamente às suas grandes linhas mestras e intenções teóricas. 

Mostrámo-lo já no que respeita à rejeição da Lei do Exercício. No que 

toca à reformulação da Lei do Efeito, basta recordar a importância que 

na explicação da selecção natural Darwin atribuiu à luta entre as espécies 
e à vitória das mais fortes sobre as mais fracas para verificarmos que a 

reformulação da Lei do Efeito, rejeitando atribuir aos fracassos ou aos 

"maus" resultados o estatuto de agentes directos da selecção natural das 

conexões, se adequa melhor à referida tese darwinista do que a primeira 

formulação, em que os fracassos ou "maus" resultados eram considerados 

contribuir tanto para a aprendizagem selectiva como os "bons" resultados, 

actuando simetricamente, embora em sentido inverso. A nova formulação 

não concede às conexões mal sucedidas o "poder" de auto-eliminação 

automática; elas persistem até serem substituídas ou vencidas pela "força" 

das conexões bem sucedidas. A fidelidade de Thorndike aos princípios 

inspiradores do evolucionismo darwinista parece-nos ficar; assim, plenamente 

confirmada. 



CAPíTULO II 

PERSIST~NCIA DA MOTIVAÇÃO NA EXPLICAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM : ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

DA OBRA TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE NUTIIN 

I. A GÉNESE DAS INVESTIGAÇÕES DE NUTTIN E DOS CONCEITOS EXPLICATIVOS 

DA TAREFA FECHADA E DA TAREFA ABERTA 

As concepções de Thorndike sobre a aprendizagem, e nomeadamente 

as que mais directamente se prendem com a explicação da Lei do Efeito, 

foram objecto de múltiplas críticas, algumas delas desenvolvidas no âmbito 

exclusivamente teórico, outras centradas no domínio experimental e ainda 

outras colocando-se ao mesmo tempo nos dois campos(I). 

Entre as últimas ocupam lugar de relevo as que, desde 1941, foram 

sendo apresentadas por Nuttin(2). 

Com efeito, tal como Greenwald (1966) corajosamente reconheceu 

num artigo que suscitou pronta e contundente réplica da parte de Postman 

(1966), sobre a qual nos deteremos no capítulo seguinte, os trabalhos 

( I) Para uma exposição bastante completa, embora compreensivelmente não exaustiva. 
das investigações experimentais e teóricas conduzidas em torno da Lei Teórica do Efeito, cf. 
Postman (1947; 1962). 

(2) A dissertação de doutoramento de Nuttin De wet van het effekt en de rol van de 
taak in het leerproces (Louvain, 1941, 189 p., não publicada) marcou o início de uma série 
de investigações de natureza experimental (1942; 1947 a; 1947 b; 1949; 1950) tendentes a 
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teórico-experimentais de Nuttin, principalmente os que foram condensados 

em Tékhe, Réussite et Échec (1953), constituem "um ataque vigoroso às 

teorias do reforço das conexões S-R por efeito directo, automático e 

inevitável das recompensas, ataque que não foi ainda refutado pelos 

defensores dessas teorias" (Greenwald, 1966, p. 199). 

Por esta razão, mas também pelo facto de a equacionação dos 

problemas aqui analisados ter tido a sua origem directa na reflexão de 

questões de ordem metodológica, teórica e experimental, debatidas na 

polémica Greenwald-Postman, gerada em torno da relevância crítica da 

obra de Nuttin relativamente às concepções conexionistas da aprendiza

gem, torna-se indispensável proceder à descrição de algumas linhas 

fundamentais da obra do Professor de Lovaina que mais de perto se 

relacionam com a problemática aqui em questão. 

o problema inicial: o contraste entre o Lei do Efeito de Thomdike e o 

'Efeito de Zeigomik' 

Da explicação da Lei do Efeito, tal como foi apresentada por Thomdike 

e posteriormente reformulada por Hull. decorrem implicações teóricas 

relevantes que respeitam à motivação do comportamento em geral e não 

apenas às relações entre a motivação e a aprendizagem(3). Foram, em 

esclarecer diversos aspectos da problemática respeitante à aprendizagem selectiva, 
nomeadamente os relativos à identificação dos seus factores determinantes e aos processos 
pelos quais estes actuam. Esta série de estudos culminou em TÓche. Réussite et Échec (1953). 
obra de integração e de síntese não só dos resultados das investigações anteriores, como 
também dos resultados de um grande número de novas investigações, entretanto realizadas. 

A partir da publicação deste último trabalho, Nuttin voltou-se de um modo especial 
para a sistematização da sua "teoria relacional da motivação e da personalidade" (1955; 1956; 
1959; 1961; 1963; 1965). Só após a polémica entre Greenwald (1966) e Postman (1966), 
suscitada precisamente a propósito da importância crítica da sua obra relativamente à 
explicação da lei do Efeito defendida pelas teorias do reforço, é que Nuttin regressou à 

problemática da aprendizagem selectiva (1967; 1968; 1973; 1976). 

(3) Tal como Thorndike, também Hull se moveu no contexto da teoria evolucionista 
de Darwin, que de resto é explicitamente invocada por Hull logo no inicio de Principies of 



grande parte. os problemas suscitados pelo carácter genérico e englobante 

das implicações teóricas decorrentes da Lei do Efeito que levaram Nuttin 

a interessar-se por ela. 

Considerar que o resultado "recompensador" subsequente a uma 

resposta reforça de maneira directa e automática a conexão ou a 

associação entre a situação e a resposta que conduziu a esse resultado 

8ehavior (1943). uma das suas obras principais: "Since the publication by Charles Darwin af the 
Origin of Species it has been necessary to think of organisms against a backgraund of organic 
evalution and to consider both organismic structure and function in terms of survival. Survival. of 
course. applies equal/y to the individual organism and to the species" (Hui I. 1943. p. 17). Não 
admira. pois. que a aprendizagem. enquanto processo básico de modificação e evolução do 
comportamento. seja considerada como um processo "inteiramente automático" (whol/y 
outomatic). determinado exclusivamente por factores do meio externo (físico) e do meio 
interno (fisiológico). sem participação de processos especificamente psicológicos - como 
a estruturação cognitivo-mnésica dos estímulos. das respostas e das suas consequências -
cuja origem e natureza se apresentavam a Hull como inexplicáveis pelas leis da evolução 
natural e. por consequência. susceptíveis de sugerir a acção de qualquer entidade "mágica" 
ou "metafísica". É elucidativo o que Hull escreveu a este propósito: " ... we must regard the 
processes of leaming as whol/y automatic. By this it is meant that the leaming must result fram 
the mere interaction between the organismo incfuding i15 equipment of action tendencies at the 
moment, and i15 enviranment, intemal as wefl as external. Moreover. the molar laws or rules 
occording to which this interaction resul15 in the formation or strengthening of receptor-effector 
connections must be copab/e of cfeor and explicit statement Recourse connot be had to any 
monitor, entelechy, mind or spirit hidden within the organism who wifl tefl the nervous system which 
receptor-effector connection to strengthen or which recepor-effector combination to connect de 
novo" (Hull. 1943. p. 69). 

Propondo o mecanismo fisiológico da redução da tensão, fundado no mecanismo da 
homeostosia (Cannon. 1932). como responsável pela fonnação e fortalecimento das conexões 
entre receptores e efectores. e mudando a Lei teórica do Efeito em Lei do reforço primório. 
Hull procurou retirar à primeira o "halo" afectivo que ainda conservava aos olhos de muitos 
behavioristas, e consequentemente garantir aos factores e processos do reforço selectivo 
das conexões um estatuto científico mais claro e mais sólido do que aquele que possuíam 
quer os 'satisfters' e 'annoyers', quer os "processos de vida dos neurónios", invocados por 
Thorndike. 

O aumento de tensão provocado pelos estímulos do impulso (drive stimuli), que por 
seu turno derivam das necessidades ou das carências orgânicas (tissue-needs), é, segundo Hull, 
abolido ou reduzido pelo "consumo" de substâncias susceptíveis de corresponderem àquelas 
necessidades. Deste modo, o mecanismo fisiológico da redução da tensão conduz ao 
restabelecimento do equiflbrio homeostático das condições internas de funcionamento do 
organismo, o qual constitui o critério de adaptação entre o organismo e o meio, que é, afinal. 
o critério de sobrevivéncia na perspectiva do evolucionismo darwinista. 
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- de modo que em situações ulteriores, idênticas ou semelhantes, a força 

da conexão determine só por si a resposta, independentemente da 
interacção entre a motivação do aprendiz e a estruturação cognitiva da 
situação em que ele se encontra - envolve uma teoria da motivação do 

comportamento em geral e não apenas uma teoria da aprendizagem. 
Efectivamente, se, por um lado, são mecanismos exclusivamente 

automáticos os que explicam o reforço selectivo de conexões S-R, em que 
a aprendizagem consiste, e se, por outro lado, são as associações ou os 
hábitos assim automaticamente estabelecidos que orientam dinamicamente 
a execução de respostas ulteriores, então é todo o processo de 
comportamento que é determinado por tais mecanismos básicos e não 
apenas a formação de hábitos ou a aprendizagem(4). Na selecção de 

respostas executadas perante uma situação, nova ou repetida, não há lugar 
para processos "não naturais" como o de decisão, orientada para o alcance 

de um objectivo requerido pelas necessidades ou pelo desejo do 
"organismo", ou o de escolha dos meios adequados à obtenção do fim 

visado, escolha regulada pelas informações recolhidas e cognitivamente 
organizadas pelo "organismo" no decurso da experiência ou do contacto 
com a situação em que se encontra. 

Uma vez que os resultados experimentais condensados na Lei teórica 

do Efeito foram apresentados como apoio empírico das referidas 
concepções explicativas do comportamento, importava examinar nesse 

mesmo campo empírico as experiências de Thorndike e os respectivos 
resultados. Por outro lado, este exame apresentava-se tanto mais necessário 

quanto é certo que se tornava manifesta uma contradição entre as 
implicações teóricas decorrentes dos resultados das experiências de 
Thorndike (1931) e as implicações teóricas decorrentes dos resultados de 

(4) O facto de, segundo Hull, a execução explícita de respostas depender da acção 

conjunta da "força do hábito" (SHR) e de variáveis de motivação, tais como a "força do 

impulso" (D) e a quantidade de "incentivo" (K), não significa de modo algum que a explicação 

hulliana do comportamento seja menos mecanicista do que a explicação de Thorndike, uma 

vez que as variáveis de motivação acima referidas são consideradas por Hull como factores 

ou agentes "automáticos", quer quanto à sua natureza. quer quanto ao seu modo de 

funcionamento. sendo inteiramente rejeitado qualquer tipo de interacção entre aquelas 

variáveis, por um lado. e processos de organização cognitiva. por outro. 



investigações realizadas, pela mesma altura, na Universidade de Berlim sob 

a orientação de Kurt Lewin. 

As investigações de Nuttin têm a sua origem no exame dessa 

contradição problemática Impõe-se, por isso, uma breve referência histórica 

a este ponto de partida. 

É o próprio Nuttin que nos informa que o seu interesse pela Lei 

teórica do Efeito de Thorndike foi despertado por uma "sugestão" de 

Michotte acerca da contradição existente entre os dados obtidos por 

Thorndike, nomeadamente os publicados no início da década de 30, e os 

dados das investigações de Bluma Zeigarnik (1927), discípula e 

colaboradora de Lewin na Universidade de Berlim(S). 

(5) As experiências de Bluma Zeigarnik constituíram as primeiras investigações 
experimentais que procuraram "testar" as concepções teóricas de Lewin acerca dos sistemas 
de tensão determinantes do comportamento humano, segundo as quais a intenção de realizar 
uma tarefa provoca uma energia psíquica, que sustenta e dirige a actividade até ao alcance 
do objectivo visado ou até à realização completa da tarefa proposta. O sistema de tensão, 
induzido por essa intenção, persiste enquanto a tarefa não for completada e a sua acção 
dinâmica estende-se eventualmente aos processos psicológicos envolvidos na elaboração dos 
meios adequados a esse fim. Zeigarnik procurou de um modo especial verificar se o sistema 
de tensão para a execução da tarefa actuava simplesmente corno "energitizador" dos 
processos executivos explícitos ou se influenciava processos intermediários como os 
cognitivos, no caso presente a memória: ..... it may be asked whelher such a need functions 
only to accomplish lhis task or whelher lhe state of tension a/so inruences olher aspects of lhe 
person's behaviour. ln lhe present swdy we sha/l investigate lhe inruence of such tensions upon 
an achievement of memory. Speci(ical/y we sha/l seek to answer lhe question: What is lhe relation 
between lhe staws in memory of an activit.y which has been interrupted before it could be 
completed and of one which has not been interrupted ?" (Zeigarnik. 1927 in Ellis, 1969, p. 300). 

A ideia da planificação das experiências, tal como foram realizadas, teve origem num 
episódio da vida quotidiana, segundo o relato de Mac Kinnon, transcrito por Marrow (1969) 
na sua descrição da vida e da obra de Kurt Lewin. O episódio, que pelo seu interesse 
constituiu motivo de reflexão e finalmente de investigação, ocorreu no "Café Sueco", situado 
em frente do Instituto de Psicologia da Universidade de Berlim, onde Lewin costumava reunir
-se com os seus colaboradores e os estudantes mais adiantados. Vale a pena citar o relato 
de Mac Kinnon: "comme ii est d'usage dans les cafés européens vous commandez une tosse et 
entomez une conversation, puis vous commondez un morceou de góteou et le temps continue 
de s'écouler; un outre góteou, une outre tosse de café ... le processus peut continuer oinsi pendont 
deux ou trois heures. Lors d'une de nos réunions que/qu'un oyont réc/omé la note, le gorçon sut 
nous dire exoctement ce que chocun d'entre nous ovoít commondé; sons pourtont en ovoir 
conservé de traces écrites, ii évoluo ovec exoctitude la somme que devoit chocun d'entre nous. 
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Eis como o problema da referida contradição nos é apresentado por 
Nuttin: "Cest une suggestion de M. le professeur Michotte qui nous (it poser 
le probleme. D'intéressontes expériences, foites dons /'Éco/e de Lewin, ont 
montré que le souvenir d'octivités interrompues se conserve notoblement mieux 

Une demi-heure plus tard, Lewin rappela le garçon pour lui demander de refàire la note. Le garçon 
s'indigna:]e ne sais plus ce que vous avez commandé'. dit-il, 'd'ailleurs vous avez payé votre note'. 
En termes psychologiques, ce phénomene indiquait qu'une certaine tension s'était créée dans 
/'esprit du serveur pendant que nous passions nos commandes, et que cette tension s'était 
déchargée au moment du paiement de notre note ... Cette expérience impromptue conduisit à 
la fameuse étude de Zeigarnik sur le systeme de tension, publiée en 1927 et complétée sous la 
supervision de Lewin", (Marrow, 1969; tr: fr:, 1972, p. 39). 

Como explicar que o empregado de mesa recordasse com exactidão o que cada 
cliente havia solicitado e qual a conta que tinha de pagar, mesmo após intervalos de tempo 
consideráveis entre a prestação de serviço e a cobrança da conta, e se revelasse incapaz de 
idêntica recordação pouco tempo depois da conta ter sido paga? A concepção de Lewin 
acerca da dinâmica do comportamento oferecia uma explicação plausível para o facto 
observado: o sistema de tensão gerado pela tarefa permanecia actuante até ao seu 
acabamento; uma vez a tarefa terminada, a tensão psicológica dava também por finda a 
influência que exercia sobre os processos envolvidos na sua execução. Convinha. no entanto, 
submeter esta explicação teórica à prova dos factos: revelar-se-ia a retenção de uma série 

de tarefas dependente das variações do sistema de tensão? Isto é, a interrupção e o 
acabamento das tarefas teriam efeitos diferenciais sobre a memória? 

Zeigamik realizou as suas experiências com I 64 participantes, crianças e adultos, a que 
juntou posteriormente mais um grupo de 45 crianças e outro de 47 adultos. No início da 
experiência, a cada participante era solicitada a execução de uma série de tarefas 
diversificadas, de entre 18 a 22, mas apresentadas uma de cada vez pelo experimentador: A 
execução de metade das tarefas foi interrompida e a de outra metade foi conduzida até 
final. Segundo Zeigamik. a ordem e o tipo de interrupção estavam "programados" de tal modo 
que os participantes não podiam suspeitar qual a sua razão. A interrupção assumia umas 
vezes uma forma acidental, por exemplo, o desaparecimento de luz eléctrica aparentemente 
provocado por um curto-circuito, a entrada de uma pessoa que vinha chamar o 
experimentador, e outras uma forma intencional, em que o experimentador intervinha 
directamente, substituindo a tarefa que o participante estava a executar por uma outra que 
então lhe apresentava. No final, o experimentador solicitava aos participantes que 
enumerassem as tarefas que lhe tinham sido apresentadas no decurso da sessão. 

Os resultados obtidos revelaram que a proporção entre as recordações das actividades 
interrompidas e as recordações das actividades não-interrompidas era de 1.9, o que significa 
que, em média, as primeiras mostram uma superiodade de recordação de 90%. Relativamente 
à ordem de recordação, verificou-se que as actividades interrompidas eram mencionadas três 
vezes mais em primeiro lugar do que as actividades acabadas, acontecendo praticamente o 
mesmo com as actividades mencionadas em segundo lugar. 



que celui d'activités poursuivies jusqu'au bout et couronnées de succes. Or; ii 
est manifeste que /'interruption fait sur le sujet /'effet désagréable d'une 
punition, tandis que les activités couronnées de succes (récompensées) sont 
moins bien ftxées. Si la récompense, comme le croit M. Thorndike, établit des 
connexions plus fortes, comment expliquer que dans les expériences de Lewin 
le souvenir des activités récompensées se trouve moins bien conservé? 

"Les expériences de Lewin, nous le savons, sont d'un type tout autre que 
celles de M. Thorndike; mais la confrontation des deux résultats suggere quelque 
complication supplémentaire dans /'in~uence exercée par le résultat; et ceci 
nous invitait à examiner le probleme" (Nuttin, I 947a, p. 617-618). 

Embora Nuttin reconheça que as experiências de Thorndike e as de 

Zeigamik são de um tipo diferente, o certo é que em ambas está em jogo 
a influência que o resultado de uma actividade executada num dado 

momento exerce no comportamento futuro. Por isso, o confronto dos 

dados das experiências de Thorndike e de Zeigarnik não deve ser posto 

de lado de uma maneira simplista, que consistiria em atribuir exclusivamen

te a disparidade, ou mesmo a oposição entre eles, às diferenças existentes 

nas condições de organização das experiências. Tendo presente tal diferença, 

não negligenciável. o confronto entre os resultados obtidos numa e noutra 

não só se apresentava legítimo como se revestia de grande acuidade 

teórica. 

Com efeito. se os resultados das experiências de Thorndike. segundo 

a interpretação que este lhes deu. permitiam atribuir a superioridade da 

taxa de repetição das respostas recompensadas sobre a taxa de repetição 

das respostas punidas ao efeito diferencial e directo das recompensas sobre 

a força das conexões, os resultados das experiências de Zeigarnik 

permitiam supor que na determinação do comportamento em função dos 

resuttados de actividades anteriores está em jogo algo mais do que a acção 

diferencial das recompensas e das punições. 

Na realidade, as experiências de Zeigarnik, ao mostrar que as 81 

actividades interrompidas não só eram posteriormente retomadas pelos 
participantes numa percentagem bastante superior em relação às 

actividades que haviam sido executadas até ao fim. como também eram 

recordadas em muito maior número, vieram pôr em relevo a existência 

de um factor de natureza motivacional responsável por esse efeito 
diferencial. 
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Para Zeigamik é a tensão psicológica, gerada pela aceitação das tarefas 

propostas e orientada para a sua realização completa, que constitui o factor 

susceptível de explicar os resultados experimentais obtidos. Com efeito, no 

contexto da Teoria dinâmica de Lewin, toda a tarefa a executar suscita nos 

sujeitos uma tensão dinamicamente orientada para a sua execução. 

Enquanto factor determinante do comportamento, a tensão psicológica age 

como qualquer necessidade biológica, razão por que Lewin a designou por 
"quasi-necessidade"(6). 

Em caso de interrupção duma actividade aceite pelo sujeito, a tensão 

psicológica para a sua execução completa permanece actuante. Quer a 

superioridade na retomada das tarefas inacabadas, interrompidas ou 

incompletas, quer a superioridade na sua recordação relativamente às 

tarefas acabadas constituíram sinais indicadores dessa persist~ncia da 
motivação ou da tensão para a realização da tarefa. Enquanto que a 

actividade que pôde ser terminada esgotou, por assim dizer, a tensão que 

lhe era correlativa e que sustentara a actividade até ao seu total "domínio" 

ou completamento, as actividades interrompidas ficaram por acabar, 

permaneceram em suspenso, e a tensão que as sustentava e dirigia para 

(6) Enquanto factor determinante do comportamento, a tensão, mesmo a que tem 
origem nos "natural needs", é sempre considerada por Lewin como de natureza psicológica 
e não (tsiológica, ao contrário do que acontece em Hull. Assim, por exemplo, para Lewin a 
aceitação, por parte de um sujeito, de uma tarefa gera ou induz um envolvimento, 
empenhamento ou comprometimento pessoal (ego-involvement), que dirige e sustenta 
dinamicamente as actividades requeridas ou necessárias à completa execução da tarefa A 
persistência nessa execução, a sua retomada espontânea após interrupção e a sua melhor 
retenção relativamente às actividades não-interrompidas constituem indicadores objectivos da 
eficácia de uma tensão cuja origem não é de natureza fisiológica A intenção ou a necessidade 
psicológica de realização de uma tarefa reveste-se de tanta eficácia dinâmica ou motivante 
como qualquer necessidade de natureza biológica. E embora Lewin distinga, mesmo ao nível 
da terminologia, as necessidades biológicas das necessidades psicológicas, que ele designa por 
"quasi-needs", importa sublinhar que essa distinção não é de modo algum equivalente à 
distinção hulliana entre necessidades primárias e necessidades secundárias. Para Lewin, a força 
motivante, dinâmica e orientadora das "quase-necessidades", embora semelhante pelos seus 
efeitos mobilizadores sobre o comportamento à (orça psíquica das necessidades biológicas, 
não deriva todavia destas últimas por qualquer processo de associação condicional. Nesta 
medida, as necessidades psicológicas ou "quase-necessidades" são tão primárias como as 
necessidades biológicas. 



o objectivo, que era o seu termo, não pôde investir-se na sua totalidade. 

Há neste caso uma certa frustração, que não ocorre de modo algum no 

primeiro caso. 

Foi precisamente à possibilidade de actuação, nas situações de 

aprendizagem selectiva, do factor de motivação ou de tensão para o 

cumprimento da tarefa, cuja existência e importância as experiências de 

Zeigarnik haviam inequivocamente posto em evidência, que Nuttin atendeu 

de modo especial. 

Na verdade, a hipótese explicativa da aprendizagem selectiva que 

Nuttin formulou, como alternativa da hipótese do efeito directo e 

automático das recompensas, defendida por Thorndike, radica na reflexão 

das implicações teóricas dos resultados das experiências de Zeigarnik. 

Essa hipótese pode, em resumo, ser apresentada do seguinte modo: 

toda a situação de aprendizagem gera uma tensão dinâmica no sentido 

da realização ou do completamento da actividade em que a aprendizagem 

consiste; longe de se esgotar no primeiro ensaio de aquisição, a tensão 

de tarefa persiste, prolongando-se ou projectando-se nos ensaios 

subsequentes no sentido do aperfeiçoamento da actividade a aprender. 

Encontrando-se muito provavelmente presente nas situações experimentais 

de Thorndike, poderia tal factor ser o responsável pela superioridade de 

repetição das respostas "bem sucedidas" ou recompensadas relativamente 

à repetição das respostas "mal sucedidas" ou punidas e não tanto o efeito 

de reforço directo das conexões produzido pelas recompensas. 

A este propósito vale a pena transcrever o essencial do raciocínio de 

Nuttin, tal como ele o explicitou: " ... If Y dons lo situotion totole d'un sujet 
qui exécute une expérience d'opprentissoge ... ce foit importont qu'il se trouve 

devant une tâche à accomplir. Cette tóche à occomplir provoque dons le sujet, 
comme Lewin /'0 montré expérimentolement, un étot de tension psychologique 
dirigée vers /'occomplissement sotisfoisont du trovoil. En d'outres termes, une 
tôche à occomplir crée, dons le sujet, un besoin à sotisfoire. 83 

Lo tÓche du sujet, dons une expérience d'opprentissoge du type de ceife 
de M. Thorndike, n'est pas achevée par le fait même que le sujet donne sa 

réponse à choque situotion qu'on lui présente. En effet, lo m~me situotion se 

répete ou cours de /'opprentissoge; et ii s'ogit pour le sujet, de donner un 
nombre toujours croissont de bonnes réponses ou cours des répétitions 
subséquentes de lo m~me série. 



/I nous fout donc distinguer ici une tâche immédiate qui consiste à bien 
réogir à lo situotion immédiotement donnée, et une tâche ultérieure qui 
demande du sujet qu'il réponde de foçon exocte oux mémes situotions ou 
cours des répétitions sucessives de lo série" (Nuttin, 19470, p. 618). 

Sob a designação de "tâche immédiate" e de "tâche ultérieure", 

encontram-se aqui explicitados os conceitos-chave, de natureza 

simultaneamente teórica e operacional, de tarefo fechado e de tarefo aberto. 
Ao contrário do que acontece na situação de tarefa fechada, em que a 

tensão que acompanha a actividade se esgota com o termo da sua realiza

ção, a situação de tarefa aberta concretiza-se pela persisténcio do tensõo para 

além de uma primeira execução da actividade. A distinção entre tarefa 

fechada e tarefa aberta constitui um dos tópicos fundamentais da concepção 

de Nuttin acerca do papel da motivação no processo de aprendizagem. 

Com efeito, as situações típicas de aprendizagem, em que os 

participantes conhecem antecipadamente que dispõem ou poderão dispor 

de vários ensaios para o aperfeiçoamento da execução da actividade a 

aprender; constituem tarefas abertas, na medida em que a tensão para a 

realização da actividade proposta não termina num único ensaio, mas, pelo 

contrário, permanece actuante para além dele, projectando-se nos ensaios 

subsequentes. Quer as "instruções", quer a própria configuração sequencial 

das situações de aprendizagem indicam aos participantes que a tarefa se 

processa ao longo de ensaios sucessivos de apresentação da mesma série 

de elementos-estímulos, induzindo assim uma atitude dinâmica persistente, 

susceptível de favorecer a retenção das informações, recolhidas ao longo 

dos ensaios, que se revelem importantes ou úteis para a execução cada 

vez mais aperfeiçoada da actividade nos ensaios seguintes. Pode, pois, supor

se que nas situações de aprendizagem sequencial, dada a persistência da 

motivação para a realização da tarefa, os resultados comunicados pelo 

84 experimentador; após cada resposta do aprendiz, veículem uma informação 

que se reveste de uma utilidade particularmente relevante, na medida em 

que essa informação é susceptível de ser aproveitada pelo sujeito nos 

ensaios ulteriores. 

Nas situações de tarefa aberta, a função informativa dos resultados 

predominará sobre a que eles possam eventualmente exercer através da 

sua dimensão "afectiva". A motivação persistente para o cumprimento da 



tarefa aparece, aSSim, como factor de estruturação das informações 

transmitidas pelos resultados comunicados no decurso do ensaio-treino. 

Dada a utilidade de que as respostas recompensadas se revestem na 

realização futura da tarefa, o aprendiz só ganha em preservá-Ias, a fim de 

efectuar progressivamente o maior número possível de respostas correctas, 

enquanto que as respostas punidas, não apresentando tal relevância, têm 

menores probabilidades de ser preservadas. A persistência da motivação 
para a realização da tarefa leva naturalmente e de um modo geral a 

maximizar a obtenção, a integração e a repetição de respostas 
recompensadas(7). 

Em contrapartida, nas situações de tarefa fechada, em que as instruções 

anunciam uma única exposição da série dos elementos-estímulos, não 

suscitando o envolvimento das respostas e dos respectivos resuttados numa 

dimensõo projectivo de utilidade futuro, pois a tarefa do sujeito fica terminada 

em relação a cada elemento com a resposta correspondente, a motivação 

(7) Nuttin refere que a atitude de maximização das respostas recompensadas, nas 

situações típicas de aprendizagem ou de tarefa aberta, não assume necessariamente a forma 
de uma decisão explícita e racional. No contexto dinâmico de tais situações. os resultados 
das respostas executadas "adquirem espontaneamente uma significação complementar": "Une 
réponse réussie, en effet, est une réponse qui "peut servir"; celle qui donne lieu à un échec, ou 
contraire, n'est pas intéressante". Todavia, Nuttin acrescenta de imediato: "II importe de noter 
que certe attitude n'existe pas nécessairement sous certe forme explicite et rationnelle (...) Mais 
lo tÓche d'apprentissage engendre tout spontanément et méme sons que le sujet s'en rende 
compte, une attitude telle que la réponse réussie ou non réussie acquierent une signification 
nouvelle dons la perspective de la tóche qui reste à accomplir" (Nuttin, 1953, p. 312). Deste 
modo, a organização cognitiva das informações veículadas pelos resultados das respostas 
executadas e a sua utilização subsequente nos restantes ensaios não revestem para Nuttin 
a modalidade "intelectualista" de um "raciocínio prótico" (Ricoeur, 1963, p. 68), de que a 
motivação persistente para a realização da tarefa e o conhecimento dos resultados das 
respostas anteriores constituíriam as premissas e a execução ulterior das respostas a condusão. 
Um tal raciocínio prático poderia, assim, explicitar-se silogisticamente: "Pretendo alcançar B, 
sei que A conduz a B, logo executo A" ou ainda "Pretendo alcançar B, sei que A conduz a 
B e que C não conduz a B, logo escolho A e evito C". 

A integração cognitiva das informações veículadas pela comunicação dos resultados e 
a sua utilização nas situações de tarefa aberta resultam não tanto de uma estratégia 
"intelectualista", do tipo acima descrito, como de uma estruturação espontânea das referidas 
informações, cuja retenção e eficácia depende da persistência da motivação para o 
cumprimento da tarefa. 
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do sUjeito para realizar a tarefa esgota-se por completo com a 
comunicação do resultado das respostas. A função afectiva dos resultados 
predomina sobre a função informativa e esta última é, por assim dizer, 
reintegrada na primeira(8). 

Da presença ou ausência desta espectativa de utilização futura das 
respostas em função dos respectivos resultados dependeria, segundo a 
hipótese de Nuttin, a "impregnação mnésica" diferencial das respostas ou, 

em termos associacionistas, a força das conexões S-R. A persistência da 
motivação para a realização da tarefa constituíria consequentemente o 
factor fundamental da selecção das respostas. 

A aprendizagem selectiva fundar-se-ia, assim, numa estruturo cognitivo 
sob tensão. Não seria, pois, por um efeito directo das recompensas que 
as respostas recompensadas apresentam nas situações típicas de 
aprendizagem taxas de repetição superiores às taxas de repetição das 
respostas punidas. O efeito diferencial dos "bons" resultados relativamente 

às punições poderia ser atribuído à orientação cognitivo-dinâmica do 
aprendiz em função das características da própria situação. 

Qual dos dois factores referidos é, na realidade, responsável pela 

superioridade de repetição das respostas correctas ou recompensadas ? 
É evidente que só por via experimental tal determinação se poderia 
alcançar. A verificação experimental da validade da hipótese invocada por 
Nuttin envolveu, no entanto, algumas questões de ordem metodológica, 
que, pela sua relevância, passamos a descrever: 

(8) Segundo Nuttin, os resultados das respostas executadas numa situação de tarefa 
fechada comportam exclusivamente uma dimensão afectiva (cf. Nuttin, 1968, p. 67-68). Além 
desta, atribuímos-lhes também uma dimensão informativa. Porém, a informação veículada pelos 
resultados numa situação de tarefa fechada reporta-se à capacidade do sujeito relativamente 
à actividade proposta pelo experimentador e esta referência "pessoal" faz aumentar, digamos, 
a sua dimensão afectiva, que se toma assim predominante. É provável que uma informação 
deste tipo, por não se encontrar envolvida na tensão persistente de realização da tarefa, venha 
a revelar-se de pouca utilidade no aperfeiçoamento da sua execução. Mas deste facto não 
decorre que os resultados comunicados nas situações de tarefa fechada sejam destituídos 
de qualquer dimensão informativa e reduzidos à sua função afectiva ou emocional. A diferença 
reside na significação funcional e na estruturação que o conhecimento dos resultados assume 
nas situações de tarefa fechada e nas situações de tarefa aberta, e que variam em função 
da ausência ou da presença da motivação persistente para a realização da tarefa. 



A recordação das respostas como variável indicadora da aprendizagem 

selectiva 

A interrogação inicial de Nuttin, relativamente à Lei do Efeito de 

Thorndike, reporta-se à validade dos conceitos explicativos e não aos 

resultados obtidos nas experiências. Que, no decurso de uma situação 

típica de aprendizagem, as respostas recompensadas são repetidas com 

frequência progressivamente superior em relação às respostas punidas 

constitui um dado empírico que não foi contestado por Nuttin. O que 

ele pôs em causa foi que a selecção das respostas possa ser atribuída a 

um reforço das conexões produzido por efeito directo e automático das 

recompensas. Fazê-lo ultrapassa a ordem descritiva do empírico para se 

situar na ordem explicativa. É no reconhecimento da diferença entre estes 

dois planos que se funda a distinção introduzida por Nuttin entre os dois 

sentidos em que o conceito de "força de conexão" foi utilizado, tanto 

por Thorndike como por Hull: o sentido "estatístico" ou "probabilístico", 

que refere o aumento de repetição das respostas recompensadas, e o 

sentido "explicativo", que atribui esse aumento a um efeito directo e 

automático das recompensas, o qual, segundo Thorndike, se funda, em 

última instância, num mecanismo hipotético dos "processos de vida dos 

neurónios" ou, segundo Hull, no mecanismo homeostático da redução da 

tensão. 

Esta distinção é equivalente à que foi feita por Carr (1938) entre 

Lei do Efeito empírica e Lei do Efeito teórica(9). 

(9) A distinção das duas acepções do conceito de reforço selectivo das conexões, uma 

descritiva, que se reporta ao facto empírico a explicar (aumento da percentagem de repetição 

das respostas recompensadas de um ensaio para outro), e outra explicativa, que em última 

instância invoca, quer em Thorndike quer em Hull, mecanismos de natureza fisiológica como 

determinantes do reforço, tal distinção, dizíamos, aparece já na primeira publicação de Nuttin 

sobre a Lei do Efeito, tendo sido desenvolvida posteriormente. Ela constitui, de resto, um 

tópico comum a todos os que, partindo da observação dos factos, aceitam a formulação 

empírica mas rejeitam a tematização explicativa da aprendizagem selectiva É assim que Carr 

(1938) distingue entre lei empírica e lei teórica do Efeito, designação que foi retomada por 

McGeoch (1942). Para este último, as diversas formulações empíricas da Lei do Efeito 

estendem-se por um continuum, que vai de uma formulação estritamente descritiva a uma 

que é quase tão teórica como a formulação de Thorndike. 
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o exame crítico da Lei do Efeito empreendido por Nuttin situa-se 

assim no domínio da explicação dos dados empíricos e a interrogação 

inicial, a que acima fizemos referência, pode formular-se, nas suas linhas 

essenciais, nos seguintes termos: nas condições experimentais utilizadas por 

Thorndike, a superioridade da repetição das respostas recompensadas 

relativamente à repetição das respostas punidas depende, de facto, da acção 

directa e automática das recompensas ou dependerá de um outro factor 

intrinsecamente ligado às situações de aprendizagem, e cuja actuação não 

foi devidamente considerada e experimentalmente verificada ? 
Com efeito, as situações de aprendizagem, quer pelas "instruções" com 

que são apresentadas, quer pela sua própria natureza sequencial, induzem 

nos participantes uma motivação diferencial que privilegia a repetição das 

respostas recompensadas (designadas "correctas" ou "bem" pelo 

experimentador no decurso do ensaio ou ensaios de treino) relativamente 

às respostas punidas (ditas "incorrectas" ou "mal"). As situações típicas de 

aprendizagem são, por sua natureza, recorrentes ou repetitivas: a série de 

elementos-estímulos ou de 'situações', para empregar a designação do 

próprio Thorndike, repete-se de um ensaio para outro. E mesmo nos casos 

em que as instruções não especificam em que é que consiste a actividade 

a aprender; como acontece nalgumas experiências utilizadas por Thorndike 

e que ele qualificou de "/earning wíthout awareness", a apresentação em 

ensaios sucessivos da mesma lista de elementos-estímulos é susceptível de 

favorecer uma atitude similar à induzida por instruções explícitas. 

Nas experiências de Thorndike, dada a exposição repetida da série das 

'situações', os participantes confrontavam-se, mais tarde ou mais cedo. com 

os mesmos "elementos-estímulos" a que já haviam respondido em ensaios 

Na opinião de Wilcoxon (1969). "the (lrst and best systematic treatment of the empírical 
law of effect was given by Skinner (1938). before the {aw had been named" (Wilcoxon ín Tapp. 
1969. p. 29). Consideramos todavia que a posição de Skinner; vulgarmente designada por 

"conexionismo descritivo" devido à sua recusa sistemática em propor uma explicação do 

reforço. está teoricamente muito próxima das posições de Thorndike e de HuI!. na medida 
em que implicitamente admite e defende o carácter automático do reforço. rejeitando de 
igual modo a intervenção de processos cognitivos na selecção das conexões (cf. Skinner; 1953. 

p. 8 1-84). Por isso. situamos a posição "descritiva" de Skinner no pólo ''teórico'' do continuum 
de McGeoch. 



anteriores. Nestas circunstâncias, e uma vez que o critério de "correcção" 

das respostas escapava inteiramente ao controlo dos participantes dada a 

própria natureza das "situações-estímulo", procurar repetir um número cada 
vez maior de respostas "correctas" e evitar repetir as "incorrectas" surgia 

muito provavelmente como a única possibilidade de obter algum controlo 

ou domínio sobre a tarefa Só uma tal "estratégia" permitia aos sujeitos 

sairem-se relativamente bem da tarefa proposta pelo experimentador, 

realizando-a de acordo com critérios de aperfeiçoamento intrínsecos a toda 

a actividade ou processo de aprendizagem. 
Deste modo, a motivação para a realização da tarefa volver-se-ia em 

motivação para repetir preferencialmente as respostas ditas "correctas" e 

evitar as "incorrectas", e esta motivação diferencial poderia estar na origem 

da superioridade, observada nas experiências, da percentagem de repetição 
das primeiras em comparação com a percentagem de repetição das últimas. 

A menor taxa de repetição das respostas punidas poderia ser devida, não 

à menor força das conexões entre os estímulos e as respostas punidas, 

possivelmente tão forte como a das conexões entre os estímulos e as 
respostas recompensadas, mas à motivação para evitá-Ias ou para as não 

repetir. Na sequência da análise das situações experimentais utilizadas por 

Thorndike, e a propósito do último aspecto mencionado, Nuttin afirma que: 
" ... ii n'est pos impossible que cette différence dons /'état de motivotion joue 
- méme inconsciemment - un r61e dons la (txotion et dons la fréquence 
de répétition des deux sortes de réponses". (Nuttin, 19470, p. 622). 

Admitindo esta hipótese, dela decorrem algumas exigências 
metodológicas respeitantes não tanto à planificação e execução das 

experiências realizadas para a sua verificação, como à natureza da variável 

dependente a medir, enquanto indicadora da aprendizagem ou, na 
linguagem conexionista, da "força das conexões". 

Com efeito, uma vez que os dados empíricos observados nas 

experiências de Thorndike podem atribuir-se a efeitos diferenciais na 89 

motivação para a realização das tarefas, compreende-se que se torne 

indispensável controlar essa variável, igualizando-a para ambas as categorias 
de conexões, i.e., colocando todas as conexões, eventualmente 

estabelecidas, em idênticas condições de motivação com vista à sua 

manifestação empírica. Induzir experimentalmente a mesma motivação, para 

a explicitação tanto das respostas recompensadas como das respostas 



punidas, surge como condição metodológica inquestionável de controlo da 
hipótese avançada por Nuttin e, simultaneamente, de controlo da hipótese 

do reforço diferencial das associações S-R pelo efeito automático e 
imediato da recompensa. Se este controlo experimental não for feito, a 
acção provável da motivação para a execução da tarefa, privilegiando a 

repetição das respostas recompensadas, permanecerá sempre como 

explicação possível dos dados obtidos nas experiências, o que equivale a 
dizer que estes não podem legitimamente ser aduzidos como apoio 
empírico da teoria do reforço pela acção directa e automática da 
recompensa enquanto não se proceder ao referido controlo experimental. 
Se, de facto, esta teoria é verdadeira, se efectivamente a recompensa 
reforça a conexão S-R mais do que o faz a punição, então esse efeito 

diferencial há-de necessariamente revelar-se desde que a motivação para 
reproduzir as conexões S-R recompensadas e as conexões S-R punidas se 
encontre igualizada. 

Como realizar esta exigência metodológica imprescindível de 
igualização da motivação face às duas categorias de conexões ? 

A solução, engenhosamente concebida por Nuttin, consistiu em solicitar 
aos participantes nas experiências, por meio de instruções dadas antes do 

ensaio-teste, a reprodução mnésico de todas as respostas executadas 
anteriormente no ensaio-treino ou ensaio de aquisição. Controlava-se assim 

o factor de motivação, neutralizando o provável efeito diferencial favorável 
à execução das respostas recompensadas, ao colocar sob condições 
idênticas de motivação todas as conexões eventualmente estabelecidas no 
ensaio-treino, a fim de comparar a força relativa das associações S-R 
recompensadas e das associações S-R punidas. 

A mudança da medida da aprendizagem da repetição para a recordação 
constituiu uma exigência metodológica intrínseca à hipótese explicativa de 
Nuttin, segundo a qual a superioridade da percentagem de repetição das 

90 respostas recompensadas, observada nas situações experimentais utilizadas 
por Thorndike, poderia depender não da alegada superioridade da força 
das conexões seguidas de recompensas, mas do factor de motivação para 
o aperfeiçoamento da execução da tarefa inerente a toda a situação de 
aprendizagem. Tornava-se rigorosamente imprescindível medir também a 
força de conexão das respostas punidas e comparar consequentemente a 
força de conexão de ambas as categorias de respostas, não favorecendo 



à partida a manifestação das recompensadas por utilização da repetição 

das respostas como medida da aprendizagem. 

É evidente que este procedimento experimental pressupõe, como já 

se deixou transparecer. a distinção entre aprendizagem (Iearning), concebida 

como formação de associações ou conexões S-R, e execução de respostas 

(performance), distinção a que os resultados das experiências ditas de 

"aprendizagem latente", efectuadas por Tolman e discípulos (1930), davam 

fundamento empírico e que a grande maioria dos estudiosos dos processos 

de aprendizagem havia reconhecido como válida e relevante, embora as 

implicações teóricas que dela decorriam, respeitantes à natureza do que 

era aprendido e dos factores de aprendizagem, constituíssem um ponto 

de controvérsia, nomeadamente entre Tolman e os defensores da 

concepção do reforço(IO). 

O aproveitamento metodológico que Nuttin faz da distinção entre leaming 
e performance não envolve directamente uma tomada de posição decisiva 
quanto aos factores de aprendizagem e, nomeadamente, quanto ao modo 

como actuam no reforço das conexões. Com efeito, e ao contrário de Tolman 

- que, por ter realizado as suas experiências com animais, fundou a referida 

distinção exclusivamente sobre medidas da performance - do facto de Nuttin 

aceitar a distinção learning-performance não decorre imediatamente a 

comprovação de qualquer uma das posições explicativas acerca dos factores 

de aprendizagem e seu modo de actuação. Na verdade, nem a posição 

cognitivista de Tolman, negadora do reforço por efeito directo, nem a posição 

dos conexionistas, defensora do mecanismo do reforço, saem confirmadas 

ou infirmadas do reconhecimento da diferenciação entre aprendizagem e 

execução. Tal diferenciação assume em Nuttin o estatuto de uma atitude 

metodológica neutra relativamente àquela problemática, equivalendo a não 

identificar força de conexão e repetição das respostas, e a não considerar esta 

como única e exclusiva medida da primeira. O que ela põe directamente em 

(10) No sistema de Hull, a distinção entre learning e performance corresponde à 
distinção entre força do hábito (SHR) e potencial efectivo de reacção (SER). ou. mais 
correctamente, entre estas duas "variáveis intermediárias" e o comportamento explícito nos 
seus caracteres observáveis e quantificáveis, como a amplitude, a latência e a probabilidade 
de resposta, e número de ensaios requeridos para a sua extinção. (Cf. Hull, 1943, p. 383 e 
Osgood, 11953, 51964, p. 375). 
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relevo é, sim, a necessidade e a possibilidade de se realizarem experiências 

susceptíveis de controlarem a eficácia das variáveis tidas como relevantes no 

processo de aprendizagem, as quais podem ser ou não exactamente as mesmas 

que as variáveis determinantes da performance. Em Nuttin, a distinção entre 

leaming e performance situa-se, pois, ao nível metodológico, preliminar a qualquer 

decisão quanto à organização experimental e, de modo particular; quanto à 
determinação do tipo de medida das suas variáveis dependentes diferenciadas. 

O núcleo essencial da posição metodológica de Nuttin reside 

precisamente neste ponto: medir a aprendizagem através da repetição ou 

execução explícita das respostas não permite, nas situações experimentais 

utilizadas por Thorndike no estudo da aprendizagem humana, um controlo 

suficientemente seguro da hipótese do reforço das conexões pelo efeito 

directo e automático das recompensas, dado que a motivação para a 

realização da tarefa pode favorecer precisamente a execução das respostas 

anteriormente recompensadas. Quem nos garante que assim não aconteça? 

Daqui a insuficiência das medidas de repetição para "decidir" entre as duas 

hipóteses em causa. O recurso ao emprego da recordação de todas as 

associações S-R disponíveis, enquanto medida da força relativa das 

conexões em vez da repetição das respostas, ao mesmo tempo que 

possibilita a obtenção de medidas diferentes para processos diferentes, 

garante a exigência de controlo da motivação na explicitação de todas as 

respostas, quer das recompensadas, quer das punidas. 

É evidente que a reprodução mnésica de todas as associações 

disponíveis estabelecidas no ensaio-treino é diferente da repetição das 

respostas no ensaio-teste, utilizada como medida da força da conexão, não 

só por Thorndike, mas também pelos demais defensores da teoria do 

reforço e até mesmo por Tolman. Além disso, o método da reprodução 

mnésica emprega-se, naturalmente, no âmbito exclusivo da aprendizagem 

humana. Cabe, no entanto, perguntar se aquela diferença e esta limitação 

92 no seu emprego o tornam desvantajoso ou mesmo inválido. 

Logo numa das primeiras descrições da sua posição metodológica, 

Nuttin antecipa as objecções possíveis ao método da reprodução mnésica, 

sobretudo as que se reportam à diferença entre esse método e o que 

foi utilizado por Thorndike: "/ci on pourrait objecter que M. Thorndike défrnit 
précisement la (orce des connections par la (féquence de leur répétidon au 
cours de I'expérience d'apprentissage. Ainsi, appliquer le procédé de 



reproduction que nous préconisons, serait parler tout simplement d'autre chose 
que M. Thorndike" (Nuttin, I 947a, p. 622-623). Respondendo, também por 

antecipação, a essas possíveis criticas, Nuttin relembra as duas acepções 

em que o conceito de "força das conexões" é utilizado por Thorndike e 

por Hull, acepções que devem incontestavelmente distinguir-se, porque 

enquanto uma refere o facto experimental a explicar (a superioridade 

estatisticamente significativa das repetições das respostas recompensadas 

relativamente às respostas punidas), a outra reporta-se à modificação 

hipotética produzida automaticamente no organismo pela recompensa, 

apresentada como explicação da superioridade estatística referida E acres

centa: "Cest de ce demier point de vue explicatif et théorique que nous voulons 
exominer le renforcement des conneaions. Et ii faut admettre, paraí't-il, qu'en 
ce sens la force d'une connection consiste, avant tout. dans la capacité du sujet 
à reproduire le second terme (d'une connection S-R) dês qu'il se trouve dans 
un état de motivation suffisante pour le faire" (Ibidem, p. 623). 

Deste modo, testar a capacidade para reproduzir todas as respostas 

anteriormente executadas, quer as recompensadas quer as punidas, em 

idênticas condições de motivação constitui, pois, um método capaz de 

submeter à prova experimental a hipótese do reforço diferencial das 

conexões, supostamente atribuído ao efeito automático das recompensas. 

A fim de alcançar de forma inequívoca o estatuto de verdadeira explicação 

dos dados observados, esta hipótese deveria ser submetida a prova experimental, 

susceptível de demonstrar; com idênticas probabilidades, tanto a sua validade 

como a sua falsidade, e não continuar a apoiar-se circularmente naqueles 

pelo reiterado uso da repetição das respostas como sua medida. 

Do ponto de vista da metodologia experimental, e até mesmo da 

epistemologia geral (Popper; 71974), não se oferece outra via para que uma 
hipótese teórica alcance o estatuto de explicação(II). 

(II) Segundo o critério ou o princípio da fo/sificabilidode "'00 011 the statements of empirico/ 

science (or 011 'meonginfull stotementsJ must be capob/e of being finolly decided, with respect to 
their truth ond fo/sity; we sholl soy thot they must be 'conclusively decidable'o This meons thot 

their fonn must be such thot to verify them and to falsify them must both be /ogically possib/e" 
(Popper; 71974, po 40; os sublinhados são do original). 

A explicitação deste princípio é igualmente significativa para a questão em causa: " .. o / 

sha// certoin/y odmit a system as empirico/ ar scientiftc on/y if is capob/e af being tested by 

93 



94 

Sob este aspecto. a opção metodológica de Nuttin é inteiramente 
justificada e apresenta-se como um aperfeiçoamento da planificação 

experimental relativamente à metodologia utilizada por Thorndike e pelos 
defensores da Lei teórica do Efeito, Se nas experiências realizadas por 

Nuttin é possível notar algumas deficiências. não é no que se refere à sua 
fundamentação metodológica. mas a outros pontos menores da sua 
organização interna. conforme teremos oportunidade de esclarecer mais 
adiante(12), 

Ainda a propósito desta questão metodológica. importa salientar que 
em T6che, Réussite et Échec, após descrever pormenorizadamente o 

conceito de força da conexão como "capacidade de reprodução" (ou de 
recordação das associações S-R formadas no ensaio-treino), Nuttin salienta 
que a distinção entre a reprodução mnésica e a repetição nada mais 

significa do que o reconhecimento da importância da motivação e do 
relevante papel que ela eventualmente desempenha, tanto nos processos 
de aprendizagem como nos de execução, Além disso, Nuttin sublinha a 

identidade entre o seu ilrocedimento experimental e o que Thorndike 
utilizou nas experiências em que pôs à prova a teoria watsoniana da 
recência e da frequência, Com efeito, a fim de comparar a força da 

associação formada entre a última palavra de uma frase e a primeira 
palavra da frase seguinte com a força da associação entre duas palavras 
"pertencentes" à mesma frase. Thorndike solicitou aos participantes das 

experiências que reproduzissem o segundo termo de cada uma dessas 
associações, alterando assim as instruções e, sobretudo, o tipo de medida 
que sistematicamente empregou nas experiências sobre a influência dos 
'after-effects', Ao apresentar aos participantes a última palavra de uma frase, 

em vez de esperar que eles executassem a resposta que perante esse 

experience. These considerations suggest thot not the veri(iobility but the (olsi(iobility or a system 

is to be token as a criterion or demorcation. ln other words: I sholl not require or a scientific system 
thot it sholl be capoble o( being singled out. once ond (or ali, in a positive sense; but I sholl require 

thot its logicol (orms sholl be such thot it con be singled out. by meons o( empirical tests, in a 
negative sense: it must be possible for an empirical scientific system to be refuted by 
experience" (Popper. ib., p. 40-41; os sublinhados são do original). 

(1 2) A este propósito, cf. a parte final da nota 14 deste capítulo. 



estímulo espontaneamente lhes ocorria, Thorndike solicitou-lhes nas 

instruções que reproduzissem por escrito a palavra subsequente à palavra 

dada. A força relativa das conexões foi, assim, aferida pelo método da 

reprodução, que Thorndike considerou adequado e válido "to test the 
strength or the connections", e no qual se apoiou para concluir que "the 
temporal contiguity (...). the mere sequence without belonging does nothing to 

the connection" (Thorndike, 1931, p.24). 

Finalmente, quanto à limitação do emprego do método da reprodução 

nas experiências efectuadas com animais, como meio de comparar a força 

respectiva das conexões recompensadas e das conexões punidas, Nuttin 

afirma que o reconhecimento dessa limitação não impede que os 

resultados obtidos pelas investigações sobre os efeitos das recompensas 

e das punições na aprendizagem humana possam contribuir para a 

interpretação dos dados referentes à aprendizagem animal(13). Para além 

disso, importa salientar que a impossibilidade de utilização do método da 

reprodução mnésica nas experiências com os animais não constitui, na 

realidade, razão suficiente para que seja rejeitado no estudo experimental 

da aprendizagem humana. Neste domínio situam-se as investigações de 

Thorndike, descritas nas suas últimas três grandes obras de natureza 

experimental (1931; 1932; 1935), e é nesse mesmo campo que 

naturalmente se centra a análise crítica desenvolvida por Nuttin. 

( 13) Começa a esboçar-se, entre os psicólogos americanos, um movimento de revisão 
crítica do "zoocentrismo", sendo cada vez maior o número daqueles que reconhecem a 
necessidade e a validade de uma abordagem "antropocêntrica", não necessariamente 
"antropomórlica", no estudo e interpretação dos processos de aprendizagem. É muito 
significativo a este respeito o que Grant afirma: ..... I am completely convinced o( the ecological 

ond psychological validity o( our experiments in human leaming. I do believe, however, that in our 
thinking about learning phenomena we may have adopted in the past a somewhat zoocentric 

bias as opposed to a more valid anthropocentric approach to leaming. I( so, (reeing ourselves o( 
this zoocentric bias may prove help(ul. The human S is capable o( more than the animal S. He 

leams with great ease things that are difticult or impossible (or the animal - and then he goes 
on to greater complex ities o( behavior. We can present our human S with leaming problems in 
conditioning ex periments, (or example, where he is not particular/y efticient and does not (ar 

surpass the performance o( lower (orms, but this is not 'typical' human learning. I conclude that 
a valid psychology o( human leaming is vast/y more complicated than a valid psychology o( animal 

leaming. because more numerous, more diversified, and more complicated processes are involveô' 

(Grant. in Melton, 1964, p. 28) . 
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2. AS PRINCIPAIS EXPERI~NCIAS DE NUTTIN 

Análise das experiéncias e dos seus resultados 

Utilizando situações típicas de aprendizagem, estruturalmente 
semelhantes às de Thorndike, e empregando o método que acabámos de 

descrever, Nuttin procurou verificar, numa primeira série de experiências, 

se os dados obtidos eram ou não idênticos aos de Thorndike. 

Detenhamo-nos um pouco na análise de alguns aspectos técnicos destas 

experiências, designadas em TÓche, Réussite et Échec pelas siglas Ro 1-9 e 
conduzidas segundo o paradigma das experiências de Thorndike conhecidas 

por "experiências das palavras espanholas". Aos participantes era apresentada 

uma lista de 40 palavras do vocabulário comum, cada uma delas seguida, 
na mesma linha, por 5 outras palavras contruídas artificialmente (palavras 

dissilábicas "sem sentido"), ditas pertencentes a uma língua estrangeira 

desconhecida dos participantes. A sua tarefa consistia em "aprender" a 

tradução exacta nessa "língua estrangeira" de cada uma das palavras da 
primeira coluna. Pelas "instruções" o experimentador informava que, após 

o primeiro ensaio, outros se seguiriam, de modo que os participantes 

"poderiam aprender" a tradução exacta de cada palavra ao fim de "algumas 
apresentações sucessivas da lista" (Nuttin, 1953, p. 224-225 e p. 315). Para 

cada palavra da primeira coluna, os participantes tinham de escolher uma 

das cinco "palavras estrangeiras" correspondentes. Após cada escolha, o 

experimentador comunicava se ela era correcta ("bem") ou incorrecta 
("mal"), segundo um plano de "resultados" previamente fixado. Nas 

experiências Ro 1-7, das 40 escolhas feitas, 8 foram consideradas correctas e 

32 incorrectas, na experiência ROB, 14 foram "recompensadas" e 26 "punidas", 

e na experiência RO,9, em que a lista comportava 50 palavras em vez de 
40, 12 escolhas foram classificadas como "boas" e 38 como "más". 

96 Em todas estas experiências, logo após a primeira apresentação da lista, 

o experimentador, em vez de proceder a um segundo ensaio para o qual 

as instruções haviam preparado os participantes, solicitava-lhes que 
reproduzissem as respostas anteriormente escolhidas. 

Os dados registados revelaram que as palavras recompensadas foram 

correctamente reproduzidas em maior percentagem do que as palavras punidas, 

sendo a diferença entre as duas taxas de recordação altamente significativa. 



Confirmava-se deste modo a superioridade das conexões recompensa

das relativamente às conexões punidas, em condições experimentais em 

que se igualizara a motivação para a explicitação de ambos os tipos de 

conexões e em que a sua força relativa se medira pelo método da 

reprodução mnésica. 

Estes resultados levaram Nuttin a concluir que, nas situações típicas de 

aprendizagem, se verifica um reforço diferencial das conexões em favor das 

conexões recompensadas e que, em tais situações, a recompensa é superior 

à punição no fortalecimento das conexões (Nuttin, 1968, p. 69)(14). 

(14) Esta conclusão foi justificadamente criticada por Greenwald (1968. p. 69). que para 

o efeito se apoiou no facto de Nuttin ter utilizado uma proporção de respostas punidas e 

de respostas recompensadas em que estas últimas eram muito menos frequentes do que 

as primeiras. conforme assinalámos acima ao referirmos os aspectos técnicos das experiências 
RO I _9. Efectivamente. de acordo com os resultados de investigações de Kbhler e de Von 

Restorff (1933; 1935). o material que numa série de elementos é menos frequente ou mais 
raro tende a ser melhor fixado e retido. devido a um "efeito de relevo" ou de "isolamento 
estrutural" relativamente ao "fundo" de elementos mais frequentes ("efeito de Kbhler-Von 

Restorff"). Tal como uma "figura" se destaca de um "fundo" homogéneo. assim também os 

elementos raros de uma sequência. mais ou menos longa. se salientam de entre os elementos 
homogéneos. suscitando a atenção selectiva e favorecendo a retenção. 

A eficácia deste factor estrutural na aprendizagem foi analisada por Nuttin nas 

experiências descritas no Cap. VIII de Tâche. Réussite et Échec (p. 381-414) e no Cap. VII de 

Reward and punishment in human /earning (p. 103-122). e cujos resultados comentamos mais 
adiante. Nesta última obra. ao referir-se aos resultados das experiências RO ,_9• Nuttin afirma 

que "at /east part of the effectiveness of reward in such situations might be attributab/e to iso/ation 
by virtue of a re/ative/y infrequent outcome" (p. I 17). limitando o valor da conclusão 
anteriormente formulada e confirmando os reparos críticos de Greenwald. 

É certo que. ao realizar as experiências RO ,_9• Nuttin teve por objectivo verificar se. 

em situações típicas de aprendizagem similares às que Thorndike empregou. o método de 
recordação das respostas por ele utilizado dava ou não resultados idênticos aos obtidos nas 
experiências do psicólogo americano. em que o método utilizado para medir a aprendizagem 
foi a repetição e não a recordação das respostas. 

O reconhecimento deste facto não retira. porém. validade à crítica de Greenwald 
quanto à conclusão inicialmente formulada por Nuttin. Nuttin alcançou. sem dúvida. o 
objectivo pretendido; simplesmente. não poderia ter avançado para a referida conclusão sem 
realizar condições experimentais em que a proporção dos dois tipos de resultados tivesse 

sido controlada. empregando. por exemplo. mais duas condições. uma das quais comportando 
um número idêntico dos dois tipos de resultados e a outra um número relativo de punições 

superior ao de recompensas. em proporção portanto inversa à que fora utilizada na primeira 
condição experimental. Não foi este o tipo de planificação das experiências utilizado. nem 
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Foi após a realização desta série preliminar de experiências que Nuttin. 

iniciou propriamente a análise experimental das hipóteses alternativas para 

a explicação do reforço diferencial das conexões. A que factor atribuir o 

reforço? Ao efeito directo e automático da recompensa, conforme 

estipulam as hipóteses de Thorndike e de Hull, ou a um outro factor 

inerente às situações típicas de aprendizagem, negligenciado por aqueles 

investigadores, e cuja acção sobre a força das conexões nunca foi 

devidamente examinada? 

A hipótese alternativa proposta por Nuttin para a explicação da 

superioridade do reforço das associações recompensadas, verificada nas 

situações típicas de aprendizagem, centra-se igualmente sobre a acção de 

variáveis e processos de motivação, embora a sua concepção acerca da 

natureza e funcionamento da motivação seja bastante diferente das 

concepções bio-mecanicistas de Thorndike e de Hull. Conforme mostrámos 

anteriormente, é na distinção entre situações de tarefo fechado e de tarefo 
aberto que reside a chave da concepção de Nuttin acerca do processo 

pelo qual a motivação actua na aprendizagem selectiva. O dinamismo 

gerado pela aceitação de uma tarefa e orientado para a sua execução 

por Nuttin, nem por Thorndike. Com efeito, o tipo de planificação experimental adoptado 
por Nuttin consistiu em "testar" em cada experiência um único factor; procurando "isolá-lo" 
de todos os outros. Este processo, largamente generalizado nas investigações laboratoriais 
antes do aparecimento da planificação factorial das experiências, não oferece dúvidas quanto 
à sua correcção do ponto de vista metodológico, embora exija a realização de uma grande 
multiplicidade de experiências, o que compromete, por vezes, a exigência de controlo seguro 
dos factores em jogo, tornando delicada a comparação dos dados obtidos. Radicam aqui 
certas deficiências da metodologia experimental utilizada por Nuttin, deficiências que 
Longstreth (1970) apontou, num trabalho inspirado, aliás, nas concepções teóricas de Nuttin 
acerca dos factores determinantes da aprendizagem selectiva, e que são confirmadas pelos 
dados experimentais obtidos. Vale a pena reproduzir os comentários que Longstreth formulou 
a propósito das referidas deficiências: ..... the open-dosed dimension wos not voried within the 
context of o single experiment Thot is, Nuttin's procedure consisted of o series of experiments 
corried out sequentiolly. Thus, on open-tosk experiment with one type of tosk wos followed by a 
closed-task experiment with another tosl<. One is unable to compore the open-tosk results with 
those of the closed task beco use they are confounded with 011 the others differences between 
the two experiments" (Longstreth, 1970, p. 53-54). 

A organização factorial das experiências, que se expandiu a partir de meados da década 
de 50, possibilitou a variação simultânea de diversos factores considerados relevantes e 
permitiu evitar muitas limitações e deficiências, como as que são aqui referidas. 



reveste-se, nas situações de aprendizagem, de uma perspectiva temporal, 

que ultrapassa a primeira tentativa de realização da actividade a aprender 

e que influi no processo de integração e aproveitamento das "informações 

úteis" ao progresso da actividade. Da presença ou ausência desta pers

pectiva de utilização futura das respostas em função dos respectivos 

resultados dependeria, segundo a hipótese de Nuttin, a "impregnação" 

selectiva das respostas ou, em termos associacionistas, o reforço diferencial 

das conexões S-R. A persistência da motivação para a realização da tarefa 

constituiria, assim, o factor fundamental da selecção das respostas, selecção 

que utilizaria as informações recolhidas no decurso dos ensaios anteriores 

visando o aperfeiçoamento da tarefa em ensaios seguintes. A superioridade 

das percentagens de repetição e de retenção das respostas recompensadas 

relativamente às percentagens das respostas punidas poderia derivar, não 

de um efeito directo e automático das recompensas, mas da orientação 

dinâmica do aprendiz em função da expectativa gerada pela própria 

situação de aprendizagem. 

O vasto programa de pesquisas levado a efeito por Nuttin teve por 

fim submeter a controlo experimental as hipóteses em confronto 

relativamente à explicação da aprendizagem selectiva. 

Não iremos analisar desenvolvidamente cada uma das experiências no 

que respeita ao material, às instruções e a outras condições e aspectos 

técnicos utilizados, não porque sejam secundários, mas porque tal tarefa, 

para abranger a totalidade dos pontos relevantes, constituiria forçosamente 

uma duplicação das descrições originais. Importa, no entanto, referir aqui 

a sequência e a ordenação do programa experimental de Nuttin e 

sublinhar os seus resultados mais significativos. 

Podemos distinguir esquematicamente duas fases principais, 

complementares uma da outra, na ordenação das experiências de Nuttin 

que visaram mais directamente o controlo das hipóteses teóricas 99 

explicativas da Lei do Efeito. A primeira fase abrange as experiências 

destinadas a testar a hipótese do reforço diferencial das conexões pelo 

efeito directo e automático da recompensa. A segunda comporta as 

experiências consagradas ao exame da validade da hipótese do próprio 

Nuttin e à elucidação dos factores de que depende a aprendizagem 
selectiva. 



Nas experiências da primeira fase (Exp. RI -s. RRI_6, RFI_4 e Re), Nuttin 

empregou em exclusivo situações de tarefa fechada, a fim de analisar os 

efeitos das recompensas e das punições isoladamente da persisténcia de 

motivaçõo, considerada como característica própria das situações de tarefa 

aberta e factor determinante da aprendizagem selectiva. A actividade 

proposta aos participantes consistia em avaliar o número de objectos, 

animais ou pessoas representados numa série de imagens. O objectivo 

da experiência era apresentado como o estudo da capacidade perceptiva 

de avaliação global de conjuntos mais ou menos numerosos de objectos. 

A cada imagem os sujeitos deviam exprimir uma estimativa, que o 

experimentador classificava como "boa" ou como "má" de acordo com 

um "esquema pré-estabelecido de sanções", comportando em geral um 

número idêntico de recompensas e de punições(lS). No final da 

apresentação da série de imagens, os participantes foram solicitados a 

reproduzir todas as avaliações feitas . Para isso, o experimentador procedia 

à identificação verbal de cada imagem e não a uma segunda apresentação, 

que envolveria o risco de suscitar novas avaliações susceptíveis de 

"mascarar" a reprodução mnésica das avaliações executadas no decurso 

da primeira exposição. 

Os dados obtidos mostraram que a recordação correcta das respostas 

ou avaliações recompensadas não foi, desta vez, superior à recordação 

correcta das respostas punidas. Estes dados foram registados tanto nas 

situações em que houve apenas um único ensaio de aquisição, em que, 

por conseguinte, as associações recompensadas ocorreram uma única vez 

(Experiências RI-S), como nas situações em que as associações 

recompensadas foram várias vezes repetidas (Experiências RRI-6 e RFI-4), 
A técnica utilizada por Nuttin para "aplicar" repetidas vezes a mesma 

sanção a uma mesma conexão S-R, sem induzir uma atitude dinâmica 

característica das situações de tarefa aberta, aproxima estas suas 

100 experiências das experiências que Thorndike qualificou de "aprendizagem 

inconsciente" . 

(15) Em algumas das nossas experiências utilizámos o material e as instruções que 
Nuttin empregou nas experiências acima referenciadas. Para uma descrição mais 
pormenorizada desse material e instruções. veja-se o Capitulo V. 



Nas experiências RR 1-6, o experimentador apresentava aos 

participantes uma série de 144 cartões, em cada um dos quais se 

encontrava impresso um par de letras maiúsculas; a tarefa dos participantes 

consistia em comparar o tamanho relativo da superfície ocupada pelos 

desenhos das letras de cada par. Ao exprimirem a sua avaliação, os 

participantes deviam pronunciar em primeiro lugar a primeira letra e referir 

se ela era "maior" ou "menor" que a segunda (p. ex.: C menor que P; 5 

maior que D) . No conjunto da série, cada par de letras aparecia 12 vezes, 

embora de cada vez desenhado em tipos diferentes, e das dozes vezes 

era sempre considerado ou "correcto" (bem) ou "incorrecto" (mal). 

Nas experiências RF 1-4, os participantes tinham de avaliar o tamanho 

relativo de formas geométricas irregulares, apresentadas igualmente aos 

pares. Em cima de cada figura encontrava-se desenhada uma letra que 

servia para designar a figura; assim, ao exprimirem as suas avaliações quanto 

à área relativa das figuras , os participantes tinham de referir se (a figura) 

5 era "maior" ou "menor" que (a figura) D. Como nas experiências 

anteriores, cada par de letras foi apresentado 12 vezes e as 12 avaliações 

correspondentes foram também classificadas pelo experimentador como 

"correctas" ou como "incorrectas". 

Em ambas as experiências, após a primeira apresentação da série total 

dos 144 pares de letras ou de letras e figuras, o experimentador 

apresentava apenas a primeira letra de cada par, solicitando aos 

participantes que indicassem a segunda letra. Os resultados obtidos mostra

ram que, nas experiências RR/-6 (apenas pares de letras), as percentagens 

de recordação da segunda letra foram de 40.4% para os pares seguidos 

de "recompensa" e de 42% para os pares seguidos de "punição"; nas 

experiências RF 1-4 (pares de letras a designar pares de figuras geométricas), 

as percentagens foram respectivamente de 16% e de 15.2%. 

Conforme se vê, não se registaram diferenças significativas entre os 

valores percentuais de recordação das segundas letras dos pares 101 

"recompensados" e os valores percentuais de recordação das segundas 

letras dos pares "punidos", apesar das recompensas e das punições terem 

sido repetidas doze vezes para o mesmo par de letras. 

Um outro aspecto dos resultados, que merece ser posto em relevo, 

é que a percentagem média da recordação da segunda letra (independen

temente da sanção subsequente) é muito maior (41 %) na primeira série 
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de experiências do que na segunda (15.6%), o que para Nuttin (1953, 
p. 335) evidencia a importância da "pertença" ou da "ligação estrutural" 

(belongingness) entre os elementos no estabelecimento das respectivas 

conexões. Segundo Nuttin, este factor da "ligação estrutural" e da 

correspondente organização perceptiva mostra-se assim bastante mais eficaz 

do que a simples contiguidade e do que a ocorrência da "recompensa", 

mesmo quando repetida. 

Mas a conclusão principal que Nuttin retirou dos dados fornecidos por 

esta série de experiências foi, naturalmente, a de que a recompensa só 

por si não constitui factor de reforço diferencial das conexões. Deste modo, 

não pode atribuir-se ao "efeito directo, automático e inevitável" da 

recompensa a superioridade que, nas situações típicas de aprendizagem ou 

de tarefa aberta, se verifica, quer ao nível da repetição, quer ao nível da 

reprodução mnésica das respostas recompensadas relativamente às 

respostas punidas. Esta conclusão coincide inteiramente, conforme Nuttin 

sublinhou, com a que Wallach e Henle (1941; 1942) formularam no termo 

das investigações realizadas praticamente na mesma ocasião em que Nuttin 

publicou os resultados das suas primeiras investigações experimentais(16). 

Se, nas situações típicas de aprendizagem ou de tarefa aberta, as 

respostas recompensadas foram correctamente recordadas com 

percentagens significativamente superiores às percentagens de recordações 

correctas das respostas punidas, conforme mostraram as experiências da 

série preliminar, e se essa superioridade deixou de aparecer nas situações 

(16) Os estudos de Wallach e Henle (1941: 1942), que constituem um marco 
importante na história das investigações sobre a Lei do Efeito. tiveram um objectivo similar, 
embora não idêntico, ao das experiências de Nuttin. 

Com efeito. tanto Nuttin como Wallach e Henle partiram da hipótese que nas 
experiências de Thorndike sobre a aprendizagem selectiva actuavam, não apenas um, mas 
dois factores: a acção dos resultados das respostas e a motivação para aprender. Nuttin 
procurou então verificar qual destes dois factores era efectivamente o responsável pelas 
variações da "força das conexões" enquanto tal, i.e., enquanto variável de aprendizagem. 
Wallach e Henle, por seu turno. procuraram determinar qual o factor de que dependia a 
repetição das respostas: "Experiments were performed to determine whether repetition af 
rewarded responses is. as Thorndike ho/ds. an automatic effect or the reward a/one, or whether 
it is a consequence a/so or the /eaming motive presem in the situation which Thomdike emp/oyed" 
(Wallach and Henle. 194 I, p. 349). Como vemos. a sua atenção centrou-se sobre a repetição 



de tarefa fechada, tal como revelaram os dados das experiências que 

sumariamente acabámos de mencionar, temos de convir que a hipótese 

alternativa para a explicação da aprendizagem, que defende a eficácia da 

persistência da motivação nas situações de tarefa aberta, ganha maior 

das respostas, que constituiu assim a principal variável dependente analisada A aprendizagem 

fOI operacionalmente concebida por Wallach e Henle, tal como por Thomdike, em termos 

de repetição de respostas correctas e o "motivo de aprender" ("intent to leam') concebido 

como a orientação preferencial que dirige o comportamento no sentido da repetição das 
respostas, em função do "significado" com que a situação é apreendida pelos sujeitos 

C ... lhe term motivation does not designa te a driving force which brings about action within a 
g;ven situation, but rother the 'meaning' of lhe situation ;tse/f which directs behavior in the situation 
;n a particular way" - Ibidem, p. 348). 

Wallach e Henle analisaram também a recordação das respostas, embora 

secundariamente. Não investigaram a recordação dos resultados e, por conseguinte. não fizeram 

uma análise da repetição das respostas em função das diversas modalidades de configurações 
mnésicas constituídas pela recordação. simuttânea ou parcelar. das respostas e dos respectivos 

resultados. o que significa que não realizaram o confronto experimental entre a hipótese 

conexionista e a hipótese representativa. tal como Thorndike as formulou. 
A fim de separar o motivo ou a "intenção de aprender". presente nas situações de 

aprendizagem empregues por Thorndike. da hipotética acção automática das recompensas. 

Wallach e Henle utilizaram uma situação experimental que apresentaram aos participantes 
como um "teste de percepção extra-sensorial". solicitando-lhes que "adivinhassem" o 

algarismo correcto, de entre I a I O. que se encontrava associado a uma série de palavras. 

Embora utilizando uma tarefa diferente das experiências de Nuttin. a situação experimental 
apresentava, todavia, caractensticas de uma tarefa fechada. na medida em que as recompensas 

e as punições comunicadas no primeiro ensaio. e em especial as recompensas. não assumiam 
a função sinalizadora de utilização futura. Contudo. sob outros aspectos técnicos. as 

experiências de Wallach e Henle diferem das de Nuttin. Assim. todas as experiências 

comportaram diversos ensaios de apresentação dos mesmos estímulos (lista de palavras). 
embora as posições de cada um fossem modifICadas de ensaio para ensaio. O esquema pré

-estabelecido de "sanções" incluiu apenas 3 e 4 recompensas em séries. respectivamente. 

de 21 e 22 elementos-estímulo. Além disso. segundo as instruções lidas aos participantes 
no início de cada sessão experimental. qualquer resposta correcta obtida no primeiro ensaio 
podia ser ou não ser correcta nos ensaios seguintes. 

Os resultados obtidos mostraram que as respostas recompensadas não foram repetidas. 
nem recordadas. com maior frequência do que as respostas consideradas incorrectas.Wallach 
e Henle comentam os dados recolhidos nestes termos: "Thus our resu/ts are entire/y different 

(rom Thorndike·s. although the only important respect in which the two procedures differed was 
thot in Thomdike's experiments the subject was led to expect a right response to be correct on 
subsequent trials, whi/e in our experiments this was not the case. (...) Of the two variab/es present 
;n Thorndike's experimento a possib/e automatic effect of the reward and the learning motive 
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plausibilidade. Tornava-se indispensável, no entanto, verificar experimental

mente se a tensão de tarefa, só por si, seria susceptível de exercer qualquer 

efeito positivo sobre a aprendizagem selectiva, medida pelo método da 

reprodução mnésica das respostas. Foram muito diversas as experiências 

conduzidas com esta finalidade e, no seu conjunto, constituíram a contra

partida das experiências de tarefa fechada em que foi testada, por 

isolamento, a eficácia das recompensas. Neste segundo momento do 

presem in lhe situation, lhe latter seems to be lhe decisive one (ar his results. I( it is eliminated, 
no automatic effect o( reward appears to be demonstroble" (Ibidem, p. 345). 

A ausência de diferença significativa entre a taxa de repetição (e de recordação) das 
respostas recompensadas e a taxa de repetição (e de recordação) das respostas punidas 
podia ser atribuída ao facto de as instruções indicarem que as respostas correctas no primeiro 
ensaio não seriam necessariamente correctas nos ensaios seguintes, retirando-lhes assim 
qualquer "significação" tendente à sua repetição. Numa investigação ulterior (1942), Wallach 
e Henle controlaram este possível efeito das instruções. Os participantes fizeram alguns 
ensaios com as instruções primitivas e um número igual de ensaios com instruções que os 
informavam de que as respostas corredas continuariam a ser corredas nos ensaios seguintes. 
Deste modo, dizem os AA, a repetição das respostas anteriormente recompensadas passava 
a ter sentido. O problema a elucidar foi equacionado de forma muito clara: "Thus, i( lhe effect 

o( reward upon repetition o( response depends upon whelher ar not such repetition is sensible, 
lhe levei o( repetition o( correct responses should be very different in lhe two halves o( lhe 
experiment. 1(. however. lhe effect o( reward is an automatic one, lhe two parts o( lhe experiment 
should not yield essential/y different results" (Wallach and Henle, 1942, p. 149). 

Tal como na primeira experiência, também aqui a recordação das respostas foi avalia
da a fim de se verificar "se as recompensas exerceriam qualquer efeito sobre a memória", 
que poderia permanecer sem explicitação no decurso do "teste de percepção extra-sensorial". 

Quanto aos dados obtidos, registou-se que, com o primeiro tipo de instruções, as 
percentagens de repetição de respostas recompensadas e de respostas punidas foram, 
respectivamente, de 13.9% e 14%, enquanto que com o segundo tipo de instruções foram 
de 76.1 % e 13.4%. A diferença entre estes dois últimos valores é significativa. No que respeita 
à recordação de respostas, os valores percentuais e as suas relações foram praticamente 
idênticas às registadas para a repetição. 

As conclusões são consequentemente desfavoráveis à tese do efeito automático das 
recompensas, uma vez que estas, actuando per se, não revelam qualquer efeito selectivo: a 
superioridade de repetição de respostas recompensadas relativamente às punidas só se 
verifica nas condições experimentais em que os participantes são informados de que as 
respostas recompensadas no primeiro ensaio continuarão a sê-lo nos ensaios ulteriores, Esta 
informação faz alterar a "significação" com que as recompensas são apreendidas nas duas 
Condições experimentais em confronto, e é à diferença de significação funcional das 
recompensas que tem de ser atribuída a diferença significativa registada na segunda condição 
experimental e ausente na primeira. 



programa experimental de Nuttin o objectivo consistiu em verificar se a 

persistência da motivação enquanto tal, ou seja quando actua isoladamente, 

desempenha ou não algum papel relevante na aprendizagem. 

Numa série de experiências designadas por Exp. TI-3, Nuttin examinou 

a eficácia do factor "tensão de tarefa" isoladamente, i.e., na ausência de 

comunicação explícita de recompensas e de punições. A situação de 

aprendizagem utilizada, necessariamente diferente das de Thorndike, 

constituiu uma variante do método da interrupção das tarefas empregue 

por Zeigarnik. A "tensão persistente de tarefa" foi, por conseguinte, gerada 

pelo inacabamento da actividade proposta aos participantes e não pela 

expectativa de utilização futura das informações relevantes ao aperfeiçoa

mento da tarefa. E o objectivo das experiências residia exactamente em 

determinar até que ponto a retenção de certas associações ou conexões 

era ou não favorecida pela persistência da "tensão de tarefa", actuando 

isolada ou independentemente dos resultados das respostas. 

A metodologia utilizada neste tipo de experiências pode, em resumo, 

descrever-se do seguinte modo. A dois grupos de estudantes foi 

apresentado um texto de uma língua estrangeira, contendo a narração de 

uma pequena história, texto preparado em colaboração com o professor 

de modo a incluir cinco ou seis vocábulos que a maioria dos estudantes 

desconhecia e cuja tradução tinha de ser solicitada ao professor. Estas 

palavras encontravam-se disseminadas no texto até às três últimas linhas, 

onde se descrevia o desfecho da história. Durante a tarefa da tradução 

do texto por escrito, estas três linhas, que continham apenas vocábulos já 

conhecidos dos estudantes, encontravam-se tapadas por uma folha branca, 

que só podia ser retirada a um sinal do professor. Um dos grupos pôde 

levar a tradução até ao fim; o outro foi interrompido, pouco antes de 

poder iniciar a tradução da parte final do texto, exactamente aquela que 

encerrava o desfecho da narrativa. Induziu-se assim neste grupo, pela 

técnica da interrupção ou do inacabamento da actividade proposta aos 105 

participantes, uma tensão persistente tendente à execução completa da 

tarefa interrompida, ao contrário do outro grupo que pôde concluí-Ia. 

Os dados obtidos mostraram que o significado das palavras, cuja 

tradução havia sido solicitada no decurso da tarefa, fora retido e 

reproduzido muito melhor pelo grupo que fora interrompido do que pelo 

grupo que havia concluído a tarefa. A diferença entre os dois grupos, 



medida pela percentagem de retenção correcta do significado das palavras 

cuja tradução havia sido solicitada, era estatisticamente significativa e 

favorável ao grupo de tarefa inacabada. 

Os resultados destas experiências vieram confirmar que a persistência 

da tensão, só por si, constituía um factor determinante da aprendizagem, 

podendo também deles inferir-se que a sua actuação consiste fundamental

mente em facilitar a integração dos elementos úteis ou valiosos da 

"experiência" em configurações mnésicas, de que os aprendizes dispõem e 

de que eventualmente se servem com vista à execução completa da tarefa. 

Este processo de integração do "material útil" no sistema de motivação 

persistente não se opera necessariamente sob a forma de uma estratégia 

cognitiva; não se trata, diz Nuttin, do resultado de um acto intencional ou 

de um esforço especial e consciente. De facto, nas Experiências TI-3 não 

estava em causa nem a memorização, nem qualquer esforço para reter algo. 

Em princípio, as palavras de que os participantes solicitaram a tradução não 

deveriam ser retidas e, caso o fossem, não se vê razão para o serem mais 

num grupo do que no outro, já que em nenhum deles foi induzido ou 

solicitado, de forma explícita, um esforço ou uma atitude tendente à 
memorização. De facto, para o cumprimento da tarefa de tradução, os estu

dantes não necessitavam de reter as palavras do texto cujo significado desco

nheciam, porque elas serviam apenas como meio para completar a tradução. 

Por isso, o processo de integração mnésica, que se verifica no grupo de 

tarefa inacabada, deve ser considerado, segundo Nuttin, "comme une réoction 

spontonée du sujet devont un é/ément qui entre dons /e codre de ses besoins ou 

de tóche à occomp/ir. Cest un phénomene on%gue à ce/ui de la selectivité de /0 

perception de /'orgonisme en étot de besoin" (Nuttin, 1953, p. 358). 

Um dos tópicos centrais da hipótese alternativa de Nuttin encontrava

-se, deste modo, experimentalmente confirmado. Que os resultados das 

respostas e, nomeadamente, as recompensas não possuíam só por si 

106 qualquer poder de reforço selectivo das associações S-R, já havia recolhido 

apoio empírico. Ficava agora também demonstrado que a persistência da 

tensão de tarefa, devido à sua função integradora, constituía o agente ou 

factor responsável pela aprendizagem selectiva. 

Demonstrada a ineficácia da recompensa quando limitada à sua função 

dispensadora de satisfação ou redutora de tensão, e feita a prova de que 

a "tensão de tarefa", só por si, favorece a retenção, restava examinar a 



possibilidade de explicar o efeito diferencial das recompensas, registado nas 

situações típicas de aprendizagem selectiva, pela função informativa ou 

indicativa, enquanto sinal de aproveitamento ou de integração de uma 

resposta no sistema de tensão de tarefa ou no projecto da sua realização. 

Foi esse o objectivo das experiências designadas pelas siglas Ti 1-5, em 

que foi testada, por isolamento, a eficácia do aspecto indicativo ou sinalético 

da recompensa. Para o efeito, dissociou-se das palavras "bem" e "mal", 

comunicadas pelo experimentador, o seu papel de sanção ou de 

informação acerca da correcção ou incorrecção das respostas dadas 

perante a série de estímulos, indicando apenas quais os estímulos da série 

que voltariam a ser apresentados nos ensaios subsequentes(I7). Os dados 

recolhidos nas experiências puseram em evidência a superioridade da 

retenção das respostas efectuadas perante os estímulos cuja reapresentação 

havia sido anunciada pelo experimentador; relativamente às respostas dadas 

aos restantes elementos da série a que os participantes não esperavam 

voltar a responder. Recebe assim confirmação a hipótese de Nuttin , 

segundo a qual, nas situações típicas de aprendizagem ou de tarefa aberta, 

a informação veiculada pela recompensa, assinalando a utilidade futura dessa 

resposta, favorece ou assegura a sua integração no projecto de realização 

da tarefa. É neste processo de integração que consiste o seu efeito 

diferencial ou selectivo sobre o reforço das conexões e não num processo 

de "confirmação" automático e directo. 

À mesma conclusão conduziram os dados obtidos nas experiências T m, 

em que Nuttin procurou mostrar que a validade da sua hipótese explicativa 

não se limitava à aprendizagem de respostas verbais, mas se estendia 

Igualmente ao domínio da aprendizagem de respostas motoras. 

As experiências E 1-3 mostraram, por seu turno, que a função 

integradora desempenhada pelo aspecto informativo da recompensa 

(17) As experiências Ti , e Ti2 foram realizadas por Donceel (1934). sob a orientação 
do Prof. Albert Michotle. Nuttin invoca-as aqui como contributo para a sua hipótese acerca 
da função integradora dos resultados. embora reconheça que as palavras bem e mal, utilizadas 
como indicadores de inclusão ou de exclusão das associações nas séries subsequentes. não 
eram totalmente destituídas de propriedades "afectivas". As experiências Tir Tis evitaram esses 
inconvenientes. "purificando" o aspecto informativo das indicações do experimentador acerca 
da inclusão ou da exclusão dos estímulos nos ensaios ulteriores. 
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também pode ser desempenhada. em condições especiais. pela punição. Tal 

como sucedeu com as recompensas nas experiências Ti l-S. procurou-se 

analisar aqui o papel indicativo e integrador da punição. isolando-o do seu 

papel de sanção de predominância afectiva. Assim. sempre que os 

participantes enunciavam uma resposta considerada correcta. o 

experimentador colocava de parte o elemento-estímulo correspondente. 

fazendo crer que ele já não seria apresentado nos ensaios ulteriores. 

induzindo deste modo uma situação de tarefa fechada para essa categoria 

de associações S-R. Em contrapartida. sempre que os participantes 

enunciavam uma resposta incorrecta. o experimentador mostrava-lhes a 

resposta correcta. comunicando-lhes assim que a resposta formulada 

anteriormente era incorrecta e. ao mesmo tempo. qual a resposta correcta 

que eles deveriam dar no ensaio seguinte àquele mesmo elemento-estí

mulo. A comparação das percentagens de retenção das duas categorias de 

respostas correctas. as sancionadas pelo experimentador no contexto de 

uma tarefa fechada e as que. punindo a resposta anterior do sujeito. se 

apresentavam como as respostas exactas a enunciar ulteriormente. 

confirmou. conforme começámos por referir. a hipótese da função 

integradora da informação veículada pela punição. 

No seu conjunto. os resultados convergentes das diferentes experiências 

realizadas por Nuttin conduzem à rejeição da hipótese explicativa proposta 

por Thorndike e por Hull. incentivando. pelo contrário. a aceitação de que 

"the integrotian af a cannectian inta a system af persisting task tensian is the 

essential mechanism af human learning" (Nuttin. 1968. p. 102)(18). 

(18) Duas notas devem ser apontadas a propósito da conclusão acima exposta. 
A primeira. para referir que ela permite, segundo Nuttin, conciliar a aparente 

divergência assinalada por Michotte - a que anteriormente aludimos - entre os dados 
obtidos nas experiências de Zeigarnik e os dados obtidos nas experiências de Thorndike. 
Com efeito, tanto a superioridade de retenção das actividades interrompidas relativamente 
às actividades acabadas, verificada nas primeiras, como a superioridade de retenção das 
respostas recompensadas relativamente às respostas punidas, registada nas segundas, explicam
-se pela acção integradora da persistência da motivação para a execução completa da tarefa 
A identificação sugerida por Michotte entre actividades interrompidas e respostas punidas, 
por um lado, e entre actividades acabadas e respostas recompensadas, por outro, não recolhe 
apoio empírico. As actividades interrompidas são melhor fixadas do que as actividades não
interrompidas, porque permanecem sob tensão dinâmica orientada para o acabamento da 



A integração no sistema de tensão persistente para a realização da 

tarefa dos elementos úteis ao seu progressivo aperfeiçoamento não 

constitui, segundo Nuttin, o único processo da aprendizagem humana. 

Outros há em que os chamados factores de organização perceptiva da 

situação total desempenham papel determinante, conforme revelaram as 

experiências de K6hler-Von Restorff, a que já fizemos referência. 

Os resultados de uma nova e vasta série de experiências (designadas 

pelas siglas 1M 1-4, IP. IRI_3, IR4-5, IR6-7, IRB-9) contribuíram para a elucidação 

dos efeitos e do modo como actuam os factores estruturais no contexto 

das situações de tarefa fechada e de tarefa aberta. E convém aqui referi

-los, porque, além do interesse intrínseco de que se revestem, deles 

decorrem implicações relevantes para a interpretação da Lei do Efeito. Na 

realidade, conforme já anteriormente assinalámos, o reforço diferencial das 

associações recompensadas, verificado nas experiências de Thorndike, pode 

em grande parte ser atribuído a um efeito de relevo ou de isolamento 
estrutural, uma vez que as respostas recompensadas são em muito menor 

número do que as respostas punidas, constituindo assim elementos 

heterogéneos susceptíveis de se destacarem como figuras num fundo 
constituído pela série de elementos homogéneos, atraindo selectivamente 

a atenção dos sujeitos e, por conseguinte, favorecendo a sua retenção. 

Como nas experiências anteriores, a metodologia utilizada por Nuttin 

consistiu em examinar a eficácia do factor em causa isoladamente ou por 

eliminação dos outros factores considerados relevantes. Deste modo, 

empregando um "material" idêntico ao de K6hler (séries de pares de letras 

em que se inclui, como elemento heterogéneo, um par de algarismos) e 

tarefa. É pela mesma razão que. nas situações típicas de aprendizagem ou de tarefa aberta, 
as respostas recompensadas são melhor fixadas do que as respostas punidas. 

A segunda nota é para referir que, para Nuttin. o processo de integração das respostas 
recompensadas no projecto de execução da tarefa, posto em relevo pelos resultados das suas 
experiências, não constitui o único processo de aprendizagem humana, Na verdade , as 
experiências que a seguir serão descritas mostraram a eficácia do factor de "organização 
estrutural", Além disso, conforme veremos ulteriormente, Nuttin não rejeita totalmente a 
possibilidade da acção automática das recompensas desempenhar também um papel. embora 
não exclusivo, na modalidade de aprendizagem que ele designa por "canalização dos motivos 
ou das necessidades", 
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utilizando situações de tarefa fechada, a fim de eliminar a "atitude de 

aprendizagem" , Nuttin pôde verificar nas experiências 1M 1-4 a acção 

favorável exercida pelo "isolamento estrutural" sobre a retenção do 
material, confirmando assim a validade do Efeito Kõhler-Von Restorff. Os 

resultados da experiência IP mostraram que o factor estrutural não se 

limita a favorecer a retenção dos elementos isolados, mas estende a sua 

eficácia aos elementos próximos. Estes resultados assumem uma relevância 
teórica muito especial. na medida em que permitem explicar por processos 

de Organização perceptivo-mnésica os fenómenos do spread of recal/ 
(Nuttin, 1949) e, principalmente, do spread of effect (Thorndike, 19330), 

conferindo assim maior credibilidade à explicação proposta por Nuttin para 

este último efeito, em desfavor da tese, defendida por Thorndike, da difusão 
às conexões vizinhas do efeito directo e automático das recompensas. 

Os resultados das experiências IR 1-5 e IR6-7, em que l'\luttin examinou 
os efeitos das punições isoladas, respectivamente, em situações de tarefa 

fechada e de tarefa aberta, revestem-se também de uma grande 
importância teórica, que vai além da confirmação da eficácia exercida pelo 

relevo estrutural sobre a retenção dos "elementos isolados" mesmo numa 

situação de tarefa fechada. Com efeito, em qualquer das situações 
consideradas, as associações punidas, muito menos frequentes do que as 

associações recompensadas, foram melhor reproduzidas do que estas 
últimas. Importa sublinhar que nas situações de tarefa aberta, cujas 

instruções informavam os participantes de que a sua tarefa consistia em 
"aprender as respostas correctas", se criava um conflito entre a eficácia 

da persistência da motivação para o cumprimento da tarefa, que tende a 
favorecer a retenção daquela categoria de respostas, e a eficácia do relevo 

estrutural, que tende a favorecer a retenção da resposta punida. Da 
superioridade da retenção desta última não deverá, porém, inferir-se que 

a resolução do conflito se opera subestimando o primeiro factor em favor 
110 do "isolamento estrutural". É, pelo contrário, a acção conjunta e recíproca 

dos dois factores que dá conta dos resultados verificados. Com efeito, se 

já nas situações de tarefa fechada a única resposta punida é susceptível 
de assumir o carácter de "tarefa inacabada", cuja tensão seria responsável 

pela sua impregnação mnésica, nas situações de tarefa aberta. perante a 

série compacta de respostas recompensadas. a resposta punida destaca
-se como a resposta a evitar ou a modificar com vista a uma realização 



cada vez mais perfeita da tarefa. Daqui, mesmo a despeito das instruções, 

a superioridade de retenção da resposta punida. 

Alguns dados experimentais suplementares e os comentários dos 

participantes no final das experiências apoiam a interpretação da 

inseparabilidade ou da interacção entre o factor motivacional e o factor 
do relevo estrutural( 19). 

São, porém, os dados obtidos nas experiências IRa-9 os que mais directas 

repercussões apresentam em relação à Lei teórica do Efeito, na medida em 

que provaram que, mesmo em situações de tarefa fechada, a eficácia das 

recompensas varia em função da sua proporção relativa Enquanto na experiência 

IRa, com número idêntico de recompensas e de punições, não se verificou 

diferença na retenção das respostas recompensadas e das respostas punidas, 

na experiência IR9, em que as recompensas constituíram resultados pouco 

frequentes (25%), a superioridade da retenção das respostas recompensadas 

relativamente à das respostas punidas revelou-se altamente significativa. Antes 

de mais, estes dados põem em questão a hipótese explicativa da Lei do Efeito 

(19) A interacção dos factores de "organização estrutural" e dos factores de motivação 

é repetidas vezes sublinhada por Nuttin. Numa delas. comentando resuttados de experiências 
em que o esquema pré-estabelecido de "sanções" comportou apenas uma punição. Nuttin 

afirmou: " ... Ia structure méme de I'expérience crée, chez le sujet, une ottitude telle qu'ou moment 
de I'échec une réoction se déc/enche qui signi(le: 'voiei la réponse à éviter'. 50 fonction intégrative 
est anologue à celle de /'O-K-reaction dons les expériences c/ossiques. Le sujet a I'impression 
que, pour I'ensemble des cos, 'donner une bonne réponse' n'est pos diffieile. Ce résultat s'obtient 
spontanément, comme le montre la série de réussites. L'échec is olé, ou contraire, concentre toute 
/'activité du sujet sur ce cos exceptionnel qu'il s'ogit d'éviter" (Nuttin, 1953, p. 410). Cf. Ibidem, 
p. 397-398 e também Nuttin (1968, p. 115-117). 

Torna-se escusado sublinhar que a interpretação proposta por Nuttin para a acção 
dos factores de organização estrutural. com base nos dados das suas experiências, não 

COincide inteiramente com a interpretação "puramente estrutural" de K6hler e Koffka, para 
os quais a superioridade da retenção do material "isolado" se explicava exclusivamente pelas 

"leis dinâmicas da estruturação" ou "da organização dos traços", independentemente portanto 

da atitude dinâmica do sujeito perante a situação e a tarefa a realizar. 

Importa ainda assinalar, de passagem, uma implicação teórica dos resultados das 
experiências acima referidas e da interpretação que Nuttin lhes dá. Na realidade, tanto esses 

resuttados como a respectiva interpretação deixam entrever a possibilidade da motivação 

persistente para o cumprimento da tarefa orientar a actividade de integração selectiva num 
sentido algo diferente daquele que é indicado pelas instruções, o que implica uma certa 

independência do factor motivacional relativamente à atitude por estas induzida. 

I II 



112 

baseada na acção directa e automática da recompensa como agente de reforço 

selectivo das conexões, Uma vez que nas experiências de Thorndike as 

recompensas constituíam sempre resultados pouco frequentes, o reforço 

diferencial das conexões recompensadas não pode apresentar-se como prova 

empírica daquela hipótese (20), Não obstante ser esta a sua principal incidência 

teórica, os dados recolhidos nas experiências IRB-9 vieram limitar o alcance 

das experiências da série preliminar de Nuttin, na medida em que, conforme 

já referimos, a superioridade da retenção das respostas recompensadas nelas 

observada é susceptível de ser explicada, não tanto pelo factor da persistência 

da motivação, como pelo processo de estruturação cognitivo-mnésica 

dependente da raridade ou improbabilidade de ocorrência das recompensas, 

Esses limites são explicitamente afirmados por Nuttin, ao reconhecer que 

"poderia ter sido mais firme na sua conclusão de que a recompensa é 

normalmente mais eficaz do que a punição nas situações de tarefa aberta se 

essa conclusão se baseasse em experiências nas quais a recompensa e a 

punição tivessem ocorrido com igual frequência" (Nuttin, 1968, p, 120), 

Ao contrário, porém, do que sucede com a hipótese do efeito directo e 

automático, a confiança na demonstração da validade da hipótese alternativa 

de Nuttin não ficou abalada por aqueles resultados, tanto mais que nas situações 

de tarefa aberta, em que as recompensas e as punições ocorreram em 

proporções idênticas (e estão neste caso as experiências Ti f -2 e E f -3), continuou 

a verificar-se um reforço diferencial das associações, o qual tem de atribuir-se 

exclusivamente à persistência da motivação para o cumprimento da tarefa, 

Além disso, importa ter presente os efeitos da interacção entre o factor 

do relevo estrutural e o da persistência da motivação, De resto, o factor do 

isolamento estrutural, embora importante, também não é factor único da 

aprendizagem, Segundo Nuttin, a sua acção pode exercer-se "direcdy by virtue 

(20) Na discussão teórica acerca dos dados obtidos nas Experiências fRs_9, Nuttin 
aproxima-os dos dados registados não só nas experiências de K6hler-Von Restorff, atrás 
mencionadas, como também nas experiências de Muenziger (1934) e de Tolman e 
colaboradores (1932) acerca dos efeitos produzidos sobre a retenção por um acontecimento 
"neutro", que sublinhe ou dê ênfase aos elementos de uma situação ou às respostas perante 
ela executadas. Tanto as experiências de Muenziger como as de Tolman foram, aliás, concebidas 
no contexto da problemática da Lei teórica do Efeito e os seus resuttados apresentados como 
provas contrárias às teorias do reforço por efeito directo e automático das recompensas. 



of an isolation effect in which the sheer infrequency of one type of outcome drows 
attention to the response that produced it, and also indirectly in that the subject 
moy find it more profitable, in regard to acomplishment of some persisting task, to 
(ocus attention on responses that receive the more infrequentJy occurring outcome" 
(Nuttin, 1968, p. 122). 

O vasto conjunto das experiências realizadas por Nuttin, demons

trando a eficácia da persistência da motivação e do isolamento estrutural 

dos resultados como factores de aprendizagem, veio pôr em causa, ou pelo 

menos limitar, a aceitação da validade da hipótese explicativa da 

aprendizagem selectiva baseada no efeito directo e automático da 

recompensa, embora o seu impacto tenha sido muito maior entre os 

psicólogos europeus que entre os psicólogos americanos, os quais só 

recentemente, por razões que analisaremos nos capítulos seguintes, se 

mostraram mais atentos e receptivos às inovações metodológicas e teóricas 

com que l\Juttin contribuiu para o esclarecimento da problemática da 

aprendizagem nas suas relações com as actividades cognitivas e com a 

motivação. 

Implicações teóricos dos experiências de Nuttin 

Importa salientar, antes de mais, que não foi por intermédio do 

confronto experimental entre a hipótese conexionista e a hipótese 

representativa, enquanto hipóteses alternativas para a explicação do reforço 

diferencial das conexões, que Nuttin procurou identificar os factores 

determinantes da aprendizagem selectiva. Com efeito, o "teste" entre 

aquelas duas hipóteses, tal como Thorndike as formulou, exige que as 

variáveis avaliadas ou medidas não sejam apenas a repetição e a recordação 
das respostas, mas sim ambas, acompanhadas ainda da recordação dos 
resultados, a fim de verificar se a repetição das respostas depende do efeito 1 13 

directo e imediato das recompensas, tal como defende a hipótese 

conexionista, ou da utilização de configurações mnésicas anteriormente 

adquiridas e constituídas pela recordação das respostas e dos respectivos 

resultados, de acordo com a formulação da hipótese representativa. l\Ja 

busca da identificação dos factores responsáveis pela aprendizagem selectiva, 

apoiando-se na diferença entre learning e performance. e considerando, no 



que respeita à aprendizagem humana, respectivamente a recordação e a 

repetição das respostas como medidas adequadas de cada um daqueles 

processos, Nuttin restringiu-se à primeira daquelas medidas, nunca tendo 

procedido a uma análise dos factores subjacentes à performance. 
O reconhecimento deste facto está longe de constituir uma crítica ao 

programa experimental de Nuttin na área específica da problemática da 

aprendizagem. Com efeito, deixámos bem expresso, ao analisarmos a 

questão metodológica, o fundamento da posição assumida por Nuttin. Por 

outro lado, não hesitamos em afirmar que Nuttin conseguiu experimental

mente refutar, no domínio exclusivo da aprendizagem humana, a cláusula 

do efeito directo e automático das recompensas sobre a força das 

conexões, demonstrando de forma segura que o factor responsável pela 

superioridade da retenção das respostas recompensadas relativamente às 

punidas não é o efeito directo das recompensas, mas a motivação 

persistente para a realização da tarefa, uma vez que esta se revelou só 

por si capaz de favorecer a retenção selectiva das respostas, o que as 

recompensas, nas mesmas circunstâncias, i.e., actuando isoladamente, não 

conseguiram. 

É certo que Nuttin poderia ter levado a análise experimental da 

eficácia da persistência da motivação até ao nível da performance. Por um 

lado, a argumentação justificadora do emprego da recordação das respostas 

como medida da aprendizagem selectiva continha implícita a hipótese de 

que a execução das respostas é igualmente determinada pela interacção 

das disponibilidades mnésicas, adquiridas no decurso da aprendizagem, e 

da motivação persistente para realizar a tarefa. No mesmo sentido 

apontavam os resultados das experiências de Nuttin sobre a recordação 

das recompensas e das punições(2I). Na verdade, a existência do spreod 
or recoll tornava possível uma explicação do spread or effect contrária à 

que fora defendida por Thorndike, na medida em que a repetição das 

I 14 respostas punidas, colocadas na proximidade de respostas recompensadas, 

poderia ser atribuída, não à difusão do efeito directo e automático das 

(21) Para uma descrição dos resultados dessas experiências e das suas implicações 
teóricas. no contexto da comparação entre as hipóteses conexionista e representativa, veja
-se a parte final do Capitulo VI. 



recompensas sobre a força das conexões vizinhas, mas à existência do 

spreod of recal/, ou seja, às distorções mnésicas registadas na recordação 

dos resultados. A verificação da existência destas distorções constituiu um 

dado experimental de incontestável relevância teórica. É, porém, inegável 

que poderia ser muito maior se Nuttin tivesse alargado as experiências 

até ao domínio da execução de respostas. 

Deve reconhecer-se, no entanto, que a Lei do Efeito sempre foi 

considerada como uma lei da aprendizagem e que só há poucos anos é 

que foi vista predominantemente como uma lei da performance (Postman 

1966). Importa, pois, ter presente que o objectivo fundamental de Nuttin 

consistiu em analisar experimentalmente a validade da cláusula do efeito 

directo e automático das recompensas como explicação da aprendizagem 

selectiva e, implicitamente, a validade das concepções teóricas acerca da 

motivação da aprendizagem e do desenvolvimento do comportamento 

decorrentes daquela cláusula. 

A verificação experimental de que as recompensas, sem o concurso 

da motivação persistente para a realização de uma tarefa, não possuem 

qualquer efeito no reforço selectivo das conexões veio, de facto, abalar 

certos aspectos fundamentais do modo como as teorias do reforço 

concebiam, implícita ou explicitamente, a motivação, no que respeita quer 

à sua natureza, quer aos processos do seu funcionamento. 

Um dos aspectos mais relevantes desta problemática centra-se em 

torno do carácter de direcção preferencial ou de orientação selectivo da 

motivação e, consequentemente, do comportamento. Os resultados das 

experiências de Nuttin vieram pôr em causa a tese, subjacente às teorias 

do reforço, segundo a qual a orientação selectiva dos motivos e do 

comportamento deriva da aprendizagem. Com efeito, tanto Thorndike 

como Hull, e de um modo geral todos os behavioristas e neo-behavioristas, 

exceptuando Tolman, negam que o comportamento tenha uma direcção 

intrínseca, i.e., anterior à que lhe é fornecida e fixada pelos agentes de I IS 

reforço ou pelos resultados das respostas, inicialmente executadas numa 

determinada situação de maneira variável e aleatória, que o mesmo é dizer 

sem finalidade preferencial intrínseca. A orientação preferencial do 

comportamento e da sua evolução é, segundo Thorndike, posterior e não 

anterior à aprendizagem; o carácter direccional e selectivo da motivação 

não explica a aprendizagem, antes constitui um seu produto pela acção 



retroactiva, directa e automática dos resultados das respostas. Esta posição 

de Thorndike, que por seu intermédio transitou para o behaviorismo, 
repousa directamente nas concepções evolucionistas de Darwin, cujas 

implicações no domínio do desenvolvimento do psiquismo aquele procurou 

legitimar experimentalmente. conforme procurámos mostrar no capítulo 

precedente. Conceber a motivação como uma força exclusivamente 
energetizadora. cuja orientação selectiva deriva da aprendizagem ou, mais 

precisamente. da acção automática dos resultados de respostas executadas 

de forma aleatória, constitui efectivamente uma transposição para o 

domínio psicológico da teoria darwinista da evolução das espécies. que 
postula o concurso de processos de variação aleatória e de selecção natural 
na evolução adaptativa dos organismos às condições do meio, como 

garantia da sua sobrevivência. A Lei do Efeito foi tida como suporte desta 
teoria no domínio do comportamento, uma vez que a selecção das 

respostas é por ela atribuída ao efeito exclusivo, directo e automático dos 
resultados, "sobrevivendo" apenas as respostas que se revelassem 

"adaptadas" à situação. 

Mas será que os resultados das respostas, sem mais, exercem na 
realidade a função selectiva que lhes foi atribuída? 

Tendo por base os dados obtidos nas experiências de Nuttin, a resposta 
não pode ser positiva. Se por eles se verificou que os resultados das 

respostas, considerados isoladamente, não desempenham qualquer papel 

significativo na retenção diferencial das respostas e só o revelam quando 
envolvidos numa tensão persistente dirigida ou orientada para um objectivo. 

que no caso em análise era a execução completa da tarefa. a conclusão 

legítima a extrair não pode deixar de ser a de que o factor fundamental 
da aprendizagem selectiva é a motivação, enquanto dinamismo intrinseca
mente orientado para um objectivo. e não o efeito de reforço diferencial 

dos resultados. Que a motivação comporta em si mesmo um vector 

1 16 preferencial ou uma direcção selectiva. mostra-o o facto de a actividade que 
ela induz não terminar com a execução de uma resposta qualquer ou com 

a obtenção de um qualquer objecto, isto é, o facto dela persistir até à 

obtenção de uma categoria preferencial de objectos ou até alcançar a 
finalidade projectada. É. de resto, em função do alcance ou não do objectivo 

da actividade que os resultados das respostas assumem a modalidade de 
recompensa ou de punição. A orientação selectiva dos motivos, em vez de 



constituir um produto da aprendizagem, constitui, pelo contrário, uma das 

suas condições indispensáveis(22). Daqui não decorre que se negue ou retire 

(22) Vale a pena citar o que o próprio Nuttin escreveu sobre o assunto: "Quont à lo 
question théorique de lo (inolité du comportement et son explicotion en tennes d'oction méconique, 
les résultots obtenus enlevent à lo théorie proposée so base expérimentole. Dons lo conception 
de Thorndike, lo direction dons /'évo/ution du comporternent oppris, serait due ou (oit que certoines 
connexions 5-R - (oites d'obord ou hosord - se trouvent ren(orcées outomotiquement sous 
/'inruence d'une récompense obtenue. Les (oits expérimentoux, que nous venons d'exposer, 
montrent que lo récompense ou le succes ne ren(orce pos por eux-mémes les connexions étob/ies. 
Une direction (inale persistonte, créée por lo télche ouverte, poraí't étre nécessoire à cet effet. 

Lo direction dons I'évo/ution du comportement n'est donc pos explicob/e por un 
ren(orcement de connexions, conçu comme résultot méconique d'une inruence exercée por un 
facteur (lo récompense) s'ojoutont du dehors ou comportement lui-méme. ( .. .) ii poroí't donc inexoct 
de dire que lo direction du comportement puisse s'expliquer por le ren(orcement de certoines 
connexions sous d'influence directe de lo récompense, étont donné que ce ren(orcement 
présuppose, ou controire, lo direction (inale de lo tóche ouverte" (Nuttin, 19470, p. 63 1-632; os 

sublinhados são do original). 

Num trabalho de síntese sobre a motivação, publicado em 1963. Nuttin esclareceu 

algumas ambiguidades acerca do conceito de direcção da motivação, de forma bastante 
precisa: 

"Le désoccord en cette motiere poro1t: reposer en grande portie sur deux conceptions 
differentes de ce qu'il convient d'entendre por direction de lo motivotion. Les outeurs qui voient 
dans lo direction /'effet d'un opprentissoge entendent le terme dons le sens d'un chemin bien 
déterminé conduisont l'individu à /'objet concret /I est évident que, dons le comportement non 
instincti(. cette direction concrete d'une conduite est /'effet d'un opprentissoge. Reste toute(ois à 
expliquer pourquoi /'orgonisme s'orréte à certoins objets et opprend à suivre le chemin qui y 
conduit Ceci, nous disent ces outeurs, est dO ou (oit que, grélce à un méconisme inné, certoins 
objets agissent comme des ogents de ren(orcement et d'outres pos (voir, por exemple, Bindro, 
1959). Cest là précisément ce que les portisons du purposive behavior entendent por lo direction 
inhérente à lo motivotion, à sovoir le (oit qu'une motivotion déclenche une octivité qui ne se tennine 
pas par un contoct ovec un objet quelconque et que certoins objets (onctionnent comme des 
agents de ren(orcement (I'individu revient à ces mémes objets). En effet, le (octeur motivotionnel 
est tel qu'il ne cesse d'ogir que lorsqu'un objet ou un résultot d'une cotégorie plus ou moins 
déterminée est otteint Cest là ce que nous entendons por direction objective de lo motivation. /I 
est impossib/e d'attribuer, en derniere onolyse, cette direction à /'opprentissoge, étont donné que 
le ren(orcement des connexions implique et présuppose précisément cette relotion sé/ective avec 
certains objets. 

Le (oit que lo motivotion ne conduit pos toujours le sujet directement dons lo voie de /'objet 
adapté ne constitue pos une objection. Au contraire, le (oit qu'iI s'ogit de trouver un chemin, et 

que seul le chemin qui oboutit à un objet détenniné est oppris montre qu'il est question d'objets 
privilégiés, et donc d'orientotion ou de direction inhérentes" (Nuttin, 1963, p. 69; os sublinhados 
são do original). 
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qualquer função aos resultados das respostas. Neste contexto teórico, com 

efeito, tanto as respostas como os seus resultados são considerados como 

meios indispensáveis na procura e na diferenciação do "caminho" ou do 

"percurso" que conduzem ao objectivo. Numa situação de aprendizagem 

sequencial, os resultados das respostas, para além da sua função de satisfação 

ou de insatisfação imediata, servem de indicadores que diferenciam os 

caminhos correctos dos incorrectos e apontam quais os que interesso 
preservar para serem posteriormente utilizados até o objectivo ser 

alcançado. Envolvidos pela tensão persistente orientada para a execução 

completa da tarefa, as respostas e os respectivos resultados partilham 

igualmente desse dinamismo e revestem-se de um carácter de interesse ou 

de valéncia diferencial. É nesta medida que a aprendizagem constitui uma 

actividade interessado, um processo selectivo de respostas que ao aprendiz 

interesso conservar; já que os seus resultados as revelaram úteis relativamente 

ao objectivo requerido pela motivação. O que é aprendido não é, pois, este 

objectivo ou a direcção final para que a motivação aponta e que requer 

como indispensável ao desenvolvimento do comportamento numa situação 
determinada; o que é aprendido são os meios, os cominhos, o "know how", 
as técnicos ou as respostas concretas que permitem alcançá-lo. A 

aprendizagem consiste em suma na aquisição e integração no reportório 
comportamental de "sisternas de relações entre meios e fim", cujo interesse 

ou utilidade reside em conduzirem ao objectivo, e é a persistência da tensão 

para ele orientada o factor responsável por essa integraçõo construtivo. 
Compreende-se, deste modo, que Nuttin atribua à motivação, para além da 

sua função dinâmica e direccional, a de organizaçõo do comportamento, uma 

vez que, pelo seu funcionamento persistente, ela garante unidade funcional 

e significativa aos diversos "segmentos" intermediários executados no 
decurso das tentativas realizadas em direcção ao fim visado(23). 

No que especificamente respeita à natureza da motivação, e ainda no 

118 contexto das implicações teóricas decorrentes dos resultados das 

experiências de Nuttin, importa salientar que ela não pode continuar a ser 

concebida em termos de carências biológicas ou de privação intra-orgânica, 

como a sede ou a fome, cujo funcionamento é regulado pelos processos 

(23) Cf Nuttin, 1959, p. 95-176 e, nomeadamente, p. 110-127. 



cíclicos de ruptura e de restabelecimento do equilíbrio homeostático. Do 

mesmo modo, o carácter positivo ou negativo das respostas e dos 

respectivos resultados não pode continuar a ser visto em termos do 

encontro, mais ou menos fortuito, de uma quantidade de alimento, cujo 

consumo é considerado ir provocar a redução da tensão e o restabeleci

mento do equilíbrio. Os motivos ou as necessidades que sustentam, guiam 

e organizam o comportamento, quer dos animais quer dos homens, têm 

de ser concebidos não apenas numa perspectiva bio-fisiológica, mas 

fundamentalmente numa perspectiva psicológica ou comportamental. Nesta 

última perspectiva, os motivos ou as necessidades, enquanto factores 

dinâmicos do comportamento, são concebidos "en fonction des relotions 
fonctionnelles qu'un orgonisme, oux différents niveoux de son octivité vitole, est 

obligé d'entretenir ovec son "monde" ou son "milieu" (Nuttin, 1953, p. 434). 

E Nuttin acrescenta : "Pour nous, le besoin constitue beoucoup plus une 
nécessité de certoines formes de contact comportemental ovec le milieu, 
qu'un "étot" de /'orgonisme. Concretement, le besoin de /'onimol offomé, placé 
devant un labyrinthe ou dans n'importe quelle situation de vie, est d'entrer; sous 
une forme déterminée, en contact comportementale avec ce milieu: de chercher 
quelque chose à dévorer; de trouver /'issue d'une chambre, de parcourir le 
chemin du labyrinthe, etc. Oire simplement que le besoin de /'animol est un 
besoin de nourriture est une maniere abstroite et peu psychologique de 
s'exprimer. Ou point de vue physiologique, /'organisme de /'animal a besoin de 
nourriture, c'est-à-dire de telles ou telles interoctions bio-chimiques. Ou point 
de vue psychologique, ii convient de voir /'organisme dans sa totalité psycho
-physiologique, situé dans son "monde" et recherchant certaines formes de 
relation comportementales avec certains objects de ce monde" (Nuttin, 1953, 

p. 434; os sublinhados são do original). 

O carácter dinâmico dos motivos ou das necessidades reside, pois, na 

exigéncia ou na indispensabilidade de estabelecimento de relações entre o 

organismo e o "mundo próprio" (umwelt), segundo a expressão de Jakob 119 

von Uexküll (1934), retomada por Buytendijk (1952), relações requeridas 
pelo funcionamento e desenvolvimento do organismo, uma vez que, sem 

elas, um e outro apresentam perturbações. Um certo número destas 

relações, maior ou menor consoante as espécies animais, encontra-se 

hereditariamente estabelecido, constituindo as actividades instintivas. 

Enquanto distintos destas últimas, os motivos ou necessidades podem 



definir-se como "esquemas" ou "esboços dinâmicos de interacção orga

nismo-mundo", indispensáveis ao desenvolvimento do organismo no seu 

contínuo intercâmbio com as condições de existência. A concretização 
comportamental desses "esquemas" ou "esboços dinâmicos de interacção" 

pode assumir formas diferentes de espécie para espécie e, dentro de cada 

espécie, de indivíduo para indivíduo. Além disso, em função das situações 

reais de vida, a concretização dos motivos ou das necessidades pode ser 

imediata ou mediata, exigindo neste último caso a mobilização de uma 

maior ou menor soma de actividades intermediórias ou de modificações, quer 

do comportamento quer da situação, até ao estabelecimento efectivo da 

interacção indispensável. A persistência da tensão orientada para o 

objectivo visado sustenta e dirige dinamicamente as actividades 

intermediárias, que revestem assim o carácter de interesse ou de utilidade 

na interacção requerida e procurada. 

Entre os motivos fundamentais da interacção organismo-mundo, 

comuns aos animais e aos homens, conta-se, sem dúvida, a necessidade 

de informação acerca das características e condições do meio com o qual 

o organismo se relaciona. Esta necessidade cognitiva, tão fundamental e tão 

primária como a necessidade biológica de alimentação, encontra-se na base 

de comportamentos de exploração, curiosidade, procura insistente de 
"estimulação" e formação de "antecipações" ou "expectativas". 

Nas espécies dotadas de um maior desenvolvimento das actividades 

cognitivas, a persistência dos motivos ou das necessidades resulta da sua 

elaboração cognitiva, assumindo a forma de intenções, de tarefas, de planos 
ou projectos de acção, cuja realização exige um maior ou menor número 

de sub-projectos ou de actividades intermédias, dinamicamente integradas 

na execução do projecto pela motivação persistente que o sustenta. A 

aprendizagem constitui uma dessas actividades, que, na expressão de Nuttin, 

"s'intercole entre I'état de besoin de I'organisme et lo réalísation concrete de 
120 ce besoin en formes cognitives et comportementoles. Lo fonction de I'apprentis

sage est précisément de collaborer à ce passage". (Nuttin, 1953, p. 436). 

Nesta medida, toda e qualquer forma de aprendizagem intencional ou 

acidental tem por base um processo de integração comportamental, em que 

a motivação desempenha papel relevante. No caso da aprendizagem humana, 

esta integração realiza-se predominantemente por intermédio de uma 

estruturação cognitiva das informações, que, obtidas no decurso das 



tentativas de execução da tarefa, se foram entretanto revelando úteis para 

o "preenchimento da lacuna" que o sistema de tensão comporta. 

Embora os dados das experiências que realizou não apresentem 

provas demonstrativas da sua existência, Nuttin admite uma outra 

modalidade de aprendizagem em que a integração das respostas requeridas 

pela motivação é imediata, e que ele designou por "canalização das 

necessidades", canalização que se processa através da actividade 
comportamental adequada. Deste modo, e ao contrário do que ocorre na 

aprendizagem por incorporação das estruturas meios-fim no sistema de 
tensão persistente, em que a discrepância entre a situação actualmente 

existente e a interacção requerida é cognitivamente elaborada, no processo 

de aprendizagem por canalização a referida discrepância é preenchida pelas 
respostas que directamente concretizam a motivação(24). A incorporação 

destas respostas no reportório comportamental processar-se-ia de acordo 

com um mecanismo similar ao da redução da tensão. 

(24) O mecanismo e a função do "processo de canalização" são descritos por Nuttin 

nos seguintes termos: "Some of the behovioral interactions required for the orgonism's heolthy 
(unctioning ore innotely provided, while others remoin to be progressively estoblished (thot is, 
learned). The most primitive leveI ot which leoming of the required interactions con occur is, in 
our conception, o process of conolizotion. Prior to the leoming of behovioral interoctions thot sotisfY 
need requirements, the need exists, it moy be ossumed, only os o vogue stote of tension. The 
vagueness of this state of tension can be conceptualized as the discrepancy between the 

required interaction structure and the one actualiy existing. This primitive need stote is 
charocterized by behovior giving the oppeoronce af seorching ar trying out responses. A response 
that sotis(ies the required interoction i.e., o rewording response) con be soid to provide on outlet 
(ar the need. The rewording response, thot is, moy be conceived os the behoviorol chonnel in which 
the vogue stote of tension finds concrete expression. ( .. .) Conolizotion is o quite primitive 
mechonism by which o speci(ic behovior portem becomes integrated with o motivotionol stote 
of the orgonism; the behoviorol response conceived os the chonnel through which o vogue need 
(or interoction with on environmentol object (inds outlet It is, in foá, impossible to speok of o 
speciftc need until some conolizotion hos occurred - i.e., until the orgonism hos estoblished o 
behovior portem for extrocting o specific object from its environment or, in other words, until the 

need tension hos estoblished o chonnel into o speciftc response. Nonrewording responses, on the 

other hond ore those which ore not oble to serve os chonnels for the required type of 
environmentol contoct,Becouse these unsuccessful responses provide no outlet for the need tension, 
theyore not integrated in the dynomic system ofthe need ond, therefore, tend not to be preserved 
among the behoviorol copabilities of the organism" (Nuttin, 1968, p. 130-132; o sublinhado é 
nosso). 
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As aquisições assim obtidas não apresentariam, todavia, a plasticidade 

das aquisições elaboradas cognitivamente: enquanto as primeiras "fazem 

corpo" com os motivos, de que são "a expressão comportamental", as 

segundas permanecem como reservas disponíveis, que podem ser utilizadas 

na satisfação de novas necessidades ou na concretização de novos 

projectos. A aprendizagem por canalização das necessidades apresenta, 

assim, características próximas da modalidade de aprendizagem tematizada 

por Thorndike, incluindo a indistinção entre leorning e performonce. 
Porém, ao contrário de Thorndike, Nuttin (1953, p. 441) defende que 

na maior parte dos organismos a aprendizagem se processa, não apenas 

por uma das duas modalidades referidas, mas por ambas e simultanea

mente. Daqui que De Montpellier (1964, p. 104), na sua condensação da 

"teoria da interdependência dos processos cognitivos, dinâmicos e 

reaccionais de J. Nuttin", haja afirmado que a aprendizagem por canalização 

tenderia a prevalecer nas condições em que a elaboração cognitiva dos 

motivos é fraca, tendo lugar nomeadamente nas situações de tarefa fechada, 

ao passo que a aprendizagem por incorporação no sistema de tensão 

persistente estaria em jogo nas situações de tarefa aberta, que 

"representam, sem dúvida, as condições normais da actividade humana". 

A concepção de Nuttin, no que respeita à distinção entre 

aprendizagem por incorporação no sistema de tensão persistente e 

aprendizagem por canalização das necessidades, manteve-se inalterada de 

1953 até 1976. 

Em trabalho publicado em 1976, Nuttin introduziu ligeiras alterações 

susceptíveis de virem a traduzir-se numa maior àproximação entre as duas 

modalidades de aprendizagem, aproximação que poderá ir além do 

reconhecimento de que em ambas "/e focteur responsoble de lo fixation et 

de lo meilleure conservation d'une forme comportementole est égolement le 
foit de son incorpomtion ou systeme dynomique de /'orgonisme" (Nuttin, 1953, 

122 p.440). 

É certo que, no trabalho acima referido, esta tese é reiterada: "It is 
ossumed thot dynomic octivotion ond the relotedness of o behovionol unit to 

thot dynomic system ore the bosic processes involved in cognitive ond 
noncognitive leorning" (Nuttin, 1976, p. 277). Mas para além da distinção 

entre aprendizagem cognitiva e aprendizagem não-cognitiva, baseada em 

modalidades diferentes do mesmo processo básico de "incorporação" 



motivacional. nota-se uma tendência no sentido de atenuar a característica 

dicotómica da distinção. procurando valorizar-se pontos de contacto 

susceptíveis de acentuar a continuidade e a unidade entre as duas 

mencionadas modalidades de aprendizagem. Assim verifica-se. por exemplo. 

que Nuttin sublinha a não exclusividade da influência automática dos 

factores de reforço na aprendizagem não-cognitiva, ao mesmo tempo que 

reconhece - e isto parece-nos muito significativo - que as recompensas 

comportam sempre. mesmo quando não inseridas no contexto cognitivo

motivacional das situações de tarefa aberta. um valor de sinal ou uma 

dimensão informativa. cuja "função de alerta" é determinante da integração 

das respostas recompensadas no reportório comportamental. independen

temente da existência explícita da perspectiva temporal de aproveitamento 

dessas respostas numa futura execução da tarefa. 
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CAPíTULO III 

A POLÉMICA GREENWALD-POSTMAN OU A REPOSiÇÃO 

DE UM PROBLEMA EM SUSPENSO 

I. A IMPORTÂNCIA DA POSIÇÃO ASSUMIDA POR GREENWALD 

Em 1966, num artigo significativamente intitulado "Nuttin's neglected 

critique of the law of Effect" , Greenwald chamou a atenção para o 

esquecimento imerecido em que a obra teórico-experimental de Nuttin 

sobre a lei do Efeito permanecera até essa data, nomeadamente entre 

os psicólogos americanos. Esquecimento imerecido porque, segundo 

Greenwald, " ... Nuttin's work in these areas constitutes a vigorous and as yet 
unrefuted attack upon the notion that the effects of rewards are 'direct, 
Qutomatic, and ;nevitable' ". Pretendendo pôr termo definitivo a essa situação, 

Greenwald analisou a metodologia utilizada por Nuttin e expôs 

esquematicamente os conceitos teóricos fundamentais bem como os 

resultados mais relevantes do vasto conjunto de experiências reunido em 

TÓche, Réussite et Échec. 
Ao descrever preliminarmente o tipo de medida da aprendizagem 

empregado por Nuttin nas suas experiências, Greenwald sublinhou 125 

embora de maneira necessariamente breve, a justificação teórica da sua 

validade, tomando a sua defesa e não se limitando, por conseguinte, a 

realçar a sua novidade ou invulgaridade em relação ao tipo de medida 

comummente utilizado pelos psicólogos americanos no estudo 

experimental dos efeitos diferenciais das recompensas e das punições 

sobre a aprendizagem. 



A esperança e o desígnio de Greenwald em suscitar, entre os 

psicólogos americanos, um movimento de interesse em torno das 

investigações de l\Juttin sobre a Lei teórica do Efeito, confirmaram-se plena

mente. A reacção de Postman, "os the foremost historion of the low of effect" 
e "major responsible for mony psychologist's continued foith in thot low", foi 

imediata e, tal como Greenwald desejara, o debate centrou-se sobre o tipo 

de medida da variável dependente utilizado por Nuttin. Com efeito, assenta 

na discussão crítica desse tópico metodológico a quase totalidade dos 

argumentos da severa "réplica" de Postman, o qual, sublinhando a diferença 

entre aquele tipo de medida e o que foi utilizado por Thorndike, conclui 

pela não pertinência dos resultados das investigações de Nuttin 

relativamente à problemática da Lei do Efeito, considerando assim a 

questão por encerrada. Todavia, no final - e sem pretender de modo 

algum dar razão ao objectivo que Greenwald pretendeu alcançar com a 

publicação do seu artigo - Postman acrescentou: "If ond when Nuttin's 
hypotheses ore tested under conditions which beor directJy on the low of effect, 
the picture moy chonge" (Postman, 1966, p. 387; o sublinhado é nosso). 

A comparação entre os métodos de Thorndike e os de Nuttin 

ocupou, de igual modo, um lugar prioritário no estudo que Melvin Marx 

(1967) publicou em resposta a Greenwald. Sendo também um defensor 

da Lei teórica do Efeito, Marx adoptou porém uma posição bastante mais 

plástica do que a assumida por Postman, afirmando explicitamente a 

necessidade de complementar os métodos de medição da aprendizagem 

utilizados por Thorndike e por Nuttin na análise experimental dos factores 

de motivação responsáveis pela aprendizagem selectiva, os quais, segundo 

Marx, "têm andado confundidos nas investigações". É precisamente em 

torno da identificação dos factores de motivação da aprendizagem, e do 

modo como eles actuam, que reside o núcleo das questões teóricas em 

que Nuttin diverge de Thorndike. Para Marx, a realização de novas 

126 experiências, tendentes a identificar aqueles factores, constitui o caminho 

para o progresso da "análise conceptual dos determinantes da 

aprendizagem e da memória". Esta referência separada à aprendizagem 

e à memória - separação que, no contexto conexionista, assumiu um 

significado muito especial, cujos reflexos tentaremos mostrar mais adiante 

- serviu a Marx para especificar a necessidade de se distinguir a análise 

dos motivos que actuam no "ensaio de treino" da dos motivos que 



actuam no "ensaio teste"(I). Reconheceu, consequentemente, o sentido da 

diferenciação de medidas apropriadas à aprendizagem e à "performance". 

E se as investigações de l\Juttin procuraram completar o trabalho inicial 

de Thorndike, tentando identificar os factores que actuam na fase de 

aquisição, tornava-se necessário, segundo Marx, completar as investigações 

de Nuttin procurando identificar os factores responsáveis pela fase de 

execução. Daqui Marx ter afirmado, quase a concluir: "Ir Greenwold's 
critique helps to stimulote this experimental extension or Nuttin's work it wil/ 
hove served o most userul purpose ... " (Marx, 1967, p. 415). 

Foi, na realidade, o que sucedeu. Em 1968, Nuttin e Greenwald 

publicam conjuntamente Reword ond punishment in humon leoming, em que 

Nuttin expõe pela primeira vez de forma completa em língua inglesa as 

suas concepções teóricas e as investigações experimentais descritas, quinze 

anos antes, em Tc'Jche, Réussite et Échec, cabendo a Greenwald a resposta 

directa às objecções de Postman, na qual retoma e soluciona irrefutavel

mente - conforme adiante referiremos - os problemas postos pelo 

tópico metodológico e expõe um conjunto de novas experiências, por ele 

realizadas, cujos resultados confirmam as principais conclusões de Nuttin. 

Desde então, diversos trabalhos de índole teórica e experimental se 

têm reportado às concepções e resultados experimentais das investigações 

de Nuttin, quer comparando-os com outros (Buchwald, 1969; Estes, 1969; 
1972), quer inspirando-se directamente neles (Longstreth, 1970; d'Ydewalle, 

1973; 1976; d'Y dewalle and Eelen, 1975; d'Y dewalle and Buchwald, 1976; 
Eelen and d'Ydewalle, 1976). 

( I) Melvin Marx enumera, do seguinte modo, os objectivos precisos a alcançar por novas 
experiências de forma a se chegar à identificação dos factores motivacionais responsáveis pela 
aprendizagem selectiva, tal como ela tem sido formulada desde Thorndike: "ln (uture research, 
whot is needed is an experimental analysis o( the vorious motivational (actors that have hitherto 
been con(ounded in research. These may be separated as (ollows: Training Trial - I. To guess correct 
responses; 2. To remember correct responses guessed; 3. To remember errors (this is ordinarily a 
much less emphasized and presumably weaker motive); Test Trial - I. To repeat correct responses 
(rom previous trial; 2. To guess new correct responses (and remember these. i( (urther trials are 
ossumed); 3. To avoid previous errors. in order to maximize opportunities (or new correct responses; 
4. To remember new errors (again, i( (urther test trial are assumed)". E a seguir acrescenta: 
"Experimental manipulation o( these various motives, and especially o( the response-repetition motive, 
is indicated, as a kind o( extension o( the motivational analysis which Nuttin 's research has suggested 
os o most important complement to Thorndike's initial technique" (Marx, 1967, p. 415). 
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As experiências que realizámos, e cuja descrição constitui o objecto 

dos capítulos seguintes, devem muito, na determinação dos seus objectivos 

principais e na sua organização, à discussão teórica suscitada por Greenwald 

e pretendem contribuir para o esclarecimento de alguns problemas 

fundamentais postos em relevo nessa discussão. 

Se parece, pois, justificar-se o reparo que Greenwald fez aos defensores 

da Lei do Efeito por terem negligenciado a relevância das críticas contidas 

na obra de Nuttin àquela Lei, e às concepções teóricas que dela decorrem, 

não podemos deixar de nos perguntar pelas razões do tão longo 

esquecimento denunciado justificadamente por Greenwald. 

Preocupado em dar a conhecer os principais resultados das 

experiências de Nuttin, colmatando desse modo a lacuna para que ele 

próprio chamara a atenção, Greenwald não referiu as razões que teriam 

levado os psicólogos americanos, e particularmente os estudiosos da 

aprendizagem, a negligenciarem as repercussoes críticas dos resultados 

daquelas experiências relativamente à validade da Lei teórica do Efeito. 

Por seu lado, Postman, na sua réplica, considera que a razão principal 

da situação denunciada e "lastimada" por Greenwald reside no facto de 

as investigações de Nuttin não constituírem "testes cruciais" da Lei do 

Efeito, uma vez que a medida da aprendizagem por ele utilizada não foi 
idêntica à utilizada por Thorndike(2). 

Mas se se concluir; contrariamente à objecção de Postman, que a recordação 

ou a reprodução mnésica de todas as respostas dadas no ensaio de treino 

constitui não só um meio justificado de verificar. em condições idênticas de 

motivação, a "força" relativa das conexões recompensadas e das conexões 

punidas, como também é o meio indispensável à realização do "teste crucial" 

entre as interpretações conexionistas e as interpretações cognitivistas da Lei 

do Efeito, então perguntar pelas razões do "abandono" da obra de Nuttin 

128 equivale a perguntar pelas razões da "resistência" dos psicólogos americanos 

(2) Conforme já assinalámos. no facto acima apontado residem, segundo Postman, 
" ... some basic limitations of Nuttin's experiments which disqualify them as criticaI tests of the 

low of effect ond which moy perhops occount for the 'neglect' of which Greenwold complains" 
(Postman, 1966, p. 383). Também anteriormente referimos que esta objecção de Postman 
fora já antecipada e discutida, em 19470, pelo próprio Nuttin (cf. supra, p. 92-93). 



em aceitarem. apesar da sua engenhosidade técnica e da multiplicidade e 

refinamento das suas análises microscópicas. um tipo de medida para o qual 

não se encontravam "sensibilizados". 

2. RAZÕES DO IMPACTO TARDIO DAS INVESTIGAÇÕES DE NUTrlN 

É sem dúvida difícil agrupar e classificar num número restrito de tipos. 

mais ou menos gerais. as diversas razões susceptíveis de explicar o facto de 

uma obra teórico-experimental. relevante num determinado domínio científico. 

permanecer durante largos anos indevidamente apreciada ou quase 

completamente ignorada dos seus contemporâneos. sobretudo dos especial istas 

desse mesmo domínio científico a quem em primeiro lugar se dirigia e deveria 

interessar.A dificuldade apontada não nos impede. porém. de tentar explicitar 

algumas das possNeis razões que julgamos mais importantes para a compreensão 

do caso presente. Cremos. aliás. que. mesmo que dispuséssemos de uma tal 

tipologia. a classificação que ela nos permitiria. embora vantajosa. não nos 

dispensava em rigor desse trabalho de elucidação. dadas as diferenças de 

contexto histórico e a originalidade própria de cada caso(3). 

(3) Já se nos afigura mais fácil agrupar numa classificação tipológica as razões por que 
um determinado sistema teórico, após um largo penodo de aceitação e de reconhecida 
influência, começa a declinar, reduzindo-se o espectro da sua fecundidade e expansão. Assim. 
por exemplo, a respeito do declínio da Gestaltheorie, e nomeadamente da Teoria do Campo. 
a partir dos anos 50, Hilgard (1964) esboçou uma classificação de três tipos de razões: a 
desaprovação experimental, o abandono, e a assimilação dos princípios e conceitos básicos 
de uma teoria. quer por incorporação noutros sistemas teóricos, quer simplesmente por 
aceitação generalizada e integração difusa no corpo global e anónimo da ciência. 

Sem nos contradizermos em relação ao que acima afirmámos quanto às dificuldades 
e limites de uma tarefa deste género. podenamos, igualmente, de forma necessariamente 
provisória e esquemática, agrupar em três tipos as diversas razões ou hipóteses que se 
apresentam como as mais capazes de explicar a reduzida audiência dispensada a uma obra 
teórico-experimental relevante: redundÓncia, desaprovação total ou parcial de concepções 
metodológicos e teóricos predominantes, em favor de outras já existentes, mas de menor 
impacto ou aceitação, e inovação competitivo. No primeiro caso, a obra "negligenciada" 
apresenta-se como simples confirmação ou extensão de hipóteses teóricas e de dados 
experimentais já explorados, deixando o "estado das questões" tal como se encontrava antes 
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Por outro lado, embora reconheçamos que um grande número de 

investigadores de língua inglesa, em especial os de Além-Atlântico, 

raramente se debruçam sobre trabalhos científicos de psicólogos europeus, 

salvo se dispuserem de traduções na sua própria língua(4), julgamos que a 

"explicação" da limitada audiência de uma obra cientificamente relevante, 

apoiada apenas na dificuldade do acesso linguístico e na verificação, 

facilmente comprovável, do facto referido, não obstante a sua simplicidade 

e comodidade, é manifestamente insuficiente, deixando por esclarecer um 

conjunto de condições cuja influência nos parece ter determinado, no caso 

presente, não só a fraca repercussão que TÓche, Réussite et Échec teve no 

momento em que foi publicada, como também a súbita alta de interesse 

que despertou a partir dos meados da década de 60. 

Iniciemos, pois, a tarefa que as insuficiências das vias de "explicação" 

apontadas nos convidam a empreender: 

A hegemonia do sistema hipotético-dedutivo de Hul/ e o prestígio do 
formalização 

Não nos parece possível pôr em dúvida que, ao tempo da publicação 

de T6che, Réussite et Échec, a grande maioria dos psicólogos de expressão 

inglesa, especialmente nos Estados Unidos, encontrava-se pouco predisposta 

dela, sem trazer por conseguinte nenhuma contribuição nova, susceptível de obrigar a revisões 

ou a opções entre as diversas concepções em debate. No segundo caso, a referida obra, 

situando-se, como no primeiro caso, no contexto de uma teoria explicativa já existente, 

explora novas vias de pesquisa empírica ou de interpretação teórica, cujos resultados 

conduzem à refutação ou à reformulação, total ou parcial, de certas concepções antagónicas 

e predominantes. No último caso, a obra sobre que recaiu a sombra do esquecimento dos 

especialistas seus contemporâneos é profundamente inovadora, quer nas hipóteses teóricas, 

quer na metodologia, quer ainda nos resultados experimentais, apresentando-se como uma 

concepção susceptível de pôr em questão a maioria das concepções existentes, na medida 

em que se revela com maior potencialidade explicativa e apoio empírico irrefutável. 

(4) O facto de Nuttin ter publicado, em 1968, a versão inglesa de Tikhe, Réussite et 

tchec, tornando assim mais acessível aos psicólogos anglo-saxões o vasto material teórico

-experimental aí reunido, poderá à primeira vista ser encarado como apoio para a "explicação" 

acima referida, baseada na "barreira" linguística. 



a reconsiderar a viabilidade de uma interpretação da Lei do Efeito, ou dos 

chamados processos de reforço, susceptível de pôr em causa a tese da 

automaticidade desses processos de aprendizagem, mesmo se uma tal 

interpretação tivesse a apoiá-Ia uma larga soma de resultados 

experimentais. Neste ponto básico, bem como no que dizia respeito à 

natureza da aprendizagem, a concordância era perfeita entre os defensores 

das teorias da contiguidade e do reforço. O que se adquiria eram 

conexões ou associações entre estímulos ou sistemas de estímulos, por um 

lado, e respostas ou sistemas de respostas, por outro. As divergências 

surgiam a propósito dos factores de formação ou de aquisição das 

associações S-R. Mas fossem estes quais fossem, a natureza automática dos 

seus processos específicos de actuação constituía um postulado comum. 

Perante o predomínio das concepções mecanicistas, isolada entre 

diversos fogos, alvo comum das críticas dos defensores de Guthrie e dos 

discípulos, menos acutilantes mas mais numerosos, de Hui!. a teoria 

cognitivista de Tolman, embora continuasse a ocupar um dos lugares 

cimeiros entre as concepções teóricas globais da aprendizagem, encontrava

-se numa posição difícil. 

O sistema hipotético-dedutivo de HuI!, além do prestígio crescente 

que, desde 1943, lhe advinha do seu carácter formalizado e da grande 

percentagem de dados experimentais que confirmavam a validade das suas 

"deduções", havia conseguido "assimilar", transpondo-os em termos 

conexionistas, alguns dos conceitos mais característicos do sistema de 

Tolman e para os quais, no contexto behaviorista, este fora o primeiro a 

chamar a atenção. Assim, a distinção entre learning e performance, em que 

Tolman insistira desde os seus primeiros trabalhos, encontra um equivalente 

na distinção hulliana entre "força do hábito" (SHR) e "potencial de reacção" 

(SER), apresentando os conceitos de HuI! a vantagem de explicar com mais 

facilidade a passagem da aprendizagem à execução. De igual modo, as 

noções de "reacção parcelar de antecipação do objectivo" ((ractional 131 

antedating goal reaction) e de "actos que funcionam exclusivamente como 

estímulos" (pure stimulus acts), engenhosamente elaboradas por Hull (1930; 

1931), permitiram-lhe dar conta, de maneira satisfatória, do carócter 

finalizado ou intencional do comportamento, que Tolman (1932; 1959) 

sublinhara como característica fundamental do comportamento dos animais 

e dos homens e pela qual a sua teoria ficou sendo conhecida. As estruturas 



cognitivas e as expectações Tolmanianas foram substituídas pelos 'pure 
stimulus acts', a que Hull atribuiu as funções de guias orientadores e 

unificadores das sequências do comportamento na sua marcha em direcção 

ao objectivo. 

O processo de "assimilação" das concepções básicas de Tolman pelo 

sistema de Hull esbarrava, no entanto, contra a resistência que lhe opunham 

as implicações teóricas decorrentes das experiências de aprendizagem latente, 
em torno das quais Tolman e os discípulos (Blodgett, 1929; Tolman and 

Honzik, I 930;Thistlethwaite, 1951; MacCorquodale and Meehl, 1954) haviam 

concentrado os seus esforços e engenho de brilhantes planificadores de 

experiências. Na verdade, os resultados das referidas experiências apareciam 

como "cruciais", no que respeita não só à demonstração da natureza 

cognitiva da aprendizagem, como também, e sobretudo, à refutação da 

explicação da aprendizagem pela eficácia selectiva dos "agentes de reforço". 

O facto de os animais, que numa primeira fase da experiência "exploraram" 

o labirinto sem terem obtido qualquer reforço, aprenderem, numa segunda fase, 

o caminho correcto para o "objectivo", muito mais depressa e com menos 

erros do que os animais que não tiveram anteriormente oportunidade de 

por ele "circular", constituiu uma dificuldade para a capacidade explicativa e 

preditiva do sistema de Hull. Como explicar; de facto, a superioridade de 

aprendizagem do primeiro grupo? A hipótese explicativa do reforço não 

colhia, uma vez que na primeira fase não houve qualquer "recompensa" e 

na segunda as condições de reforço foram absolutamente idênticas para os 

dois grupos. Para a hipótese cognitivista, pelo contrário, os resultados das 

experiências demonstrativas da existência de uma aprendizagem latente não 

constituíam qualquer embaraço. Para Tolman, o que os animais aprendiam 

durante os ensaios de exploração sem reforço algum era um "mapa 

cognitivo", uma estrutura cognitiva do arranjo espacial do labirinto, que, 

permanecendo latente, foi utilizada ou posta em execução pelos animais na 

132 altura em que, na segunda fase, a "localização" do incentivo sinalizou a caixa

-objectivo, facilitando a diferenciação de caminhos e a escolha do mais 

próximo que até ela conduzia. 

A ausência de reforço no decurso da fase de exploração levou Tolman 

a classificar as experiências de aprendizagem latente como situações de 

aprendizagem regidas pelo princípio da contiguidade, diferentes, por 

conseguinte, das situações em que o princípio do reforço se mostrava 



eficaz. Mas o que Tolman sublinhou foi que, em todos estes diferentes tipos 

de aprendizagem, aquilo que é adquirido é sempre uma estrutura cognitiva, 

um sistema de relações meios-fim, muito embora os factores de aquisição 

possam variar consoante as características ou a natureza da situação em 

que a aprendizagem ocorre. 

É evidente que esta tese de Tolman, que constitui um dos aspectos 

mais singulares da sua concepção teórica, tornava-se inaceitável, quer para 

os defensores da teoria da contiguidade, quer para os defensores do 

reforço, que viam desse modo reduzida a casos particulares a pretensa 

generalidade explicativa dos princípios respectivos. Na verdade, segundo 

Tolman, nem a contiguidade nem o reforço constituíam factores exclusivos 

de aprendizagem ou princípios de explicação geral de todos os seus tipos, 

mas a validade de cada um deles dependia das características próprias de 

cada situação. 

Tal posição, que só aparentemente se poderá considerar de 

compromisso ou de indeterminação flutuante, não deixou de ser apontada 

como "sintoma" de falta de unidade e de coerência na arquitectura teórica 

do sistema de Tolman. Face à simplicidade da teoria de Guthrie e ao 

carácter hipotético-dedutivo da de HuI!, a concepção de Tolman aparecia 

algo imperfeita, revestindo um carácter mais "programático" do que 

verdadeiramente "sistemático"(S). 

A quebra do prestígio do sistema de Tolman, notória nos primeiros 

anos da década de 50, deve atribuir-se muito mais à "exploração" das suas 

(5) A este propósito é bastante elucidativa a recente avaliação das concepções de 

Tolman, feita por Hill (1973). e que traduz o modo como elas sempre foram vistas pelos 

seus opositores: 'To/man discussed the kJnds of laws psychology needs. but he did not deve/op 
these laws. He did experiments intended to show that cognitive formulations are better than 
connectionist ones. but he did not do experiments to make these cognitive formulations precise 
enough to be real/y useful for prediction. He pointed the way toward an extension af cognitive 
theory to incJude the best aspects of connectionist theory. but he did not carry the program through. 
He is therefore open to the some criticism as the other cognitive theorists, that he does not give 
us a basis for predicting from objective stimuli to objective behavior. He gave us a cognitive 
(ramework (or perhaps we should say a gesta/t) for interpreting leaming. but he did not provide 
us either with detailed laws of leaming like SkJnner's or with a general principie of leaming like 
Guthrie's. Thus his system is more a road sign or a pious hope than it is an accomphished fact" 
(Hill, 1973, p. 128-129). 
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lacunas formais, feita pelos discípulos de Hull em proveito próprio, do que 

à influência da crítica de Guthrie (1952). Esta tornou-se sem dúvida famosa, 

não tanto pelo seu valor intrínseco ou pela novidade real da problemática 

levantada, mas sobretudo pelo modo sarcástico como foi feita. Na verdade, 

afirmar que a teoria de Tolman deixava os animais "sepultados em 

cognições" era uma maneira quase humorística de equacionar o problema 

da passagem do plano das estruturas cognitivas latentes (das "expectações" 

e dos sistemas de relações meios-fins) para o plano da execução das 

respostas. Trata-se, em suma, do problema da performonce a partir da 

aprendizagem concebida como aquisição de estruturas cognitivas e não 

como aquisição de conexões directas entre estímulos e respostas, problema 

a que Tolman respondeu com a exposição de "Principies of performance" 

(1955), que, de resto, já se encontrava delineada em obras anteriores 

(Tolman, 1952). 

A mudança, que se veio a concretizar na orientação dos interesses e 

preocupações dos discípulos de Tolman, do domínio da validação 

experimental para o do aperfeiçoamento formal da teoria não deve, pois, 

ser considerada como resultante do impacto desta critica, mas sim da 

tomaqa de consciência das lacunas do sistema face aos "progressos" 

alcançados pela teoria de HuI! no domínio da formalização. Na realidade, 

devido a modificações introduzidas no conjunto dos postulados, HuI! (I 950; 

1952) conseguiu finalmente "integrar" no seu sistema a possibilidade de 

prever os dados das experiências de aprendizagem latente, o que não 

deixou de impressionar vivamente os discípulos de Tolman, constituindo ao 

mesmo tempo um êxito assinalável para os defensores e simpatizantes das 

teorias do reforço. Com efeito, as referidas modificações, que resultaram 

da introdução do conceito de incentivo como novo multiplicador na 

equação da "performance", embora viessem a manifestar-se fonte de 

ulteriores difICuldades, permitiram que a teoria hulliana aumentasse a sua 

134 já larga capacidade de generalização e de formulação de previsões 

quantificadas, o que constituía um dos principais objectivos de HuI! e um 

dos seus mais fortes motivos de orgulho. 

O desafio aos cognitivistas, implicitamente contido na "integração" dos 

dados da aprendizagem latente no sistema de HuI!, foi aceite por alguns 

discípulos de Tolman, nomeadamente l'1acCorquodale e Meehl (1953), que 

se orientaram predominantemente no sentido da formalização da teoria. 



Esta orientação apresentava-se-Ihes tanto mais indispensável quanto é certo 

que, após a formalização do sistema de Guthrie, levada a efeito por Voeks 

(1950), a teoria de Tolman constituía a única, de entre as mais importantes 

concepções explicativas da aprendizagem, que não havia conseguido uma 

tal nível de elaboração dos seus princípios e conceitos explicativos. 

Mostrando que a teoria de Tolman podia também ser transposta, à imagem 

paradigmática da estrutura hipotético-dedutiva do sistema de HuI!, num 

conjunto articulado de definições, postulados e teoremas de que se podiam 

derivar equações a submeter à prova dos dados experimentais, 

MacCorquodale e Meehl colocaram, assim, as duas teorias antagónicas em 

pé de igualdade. E o próprio Tolman, embora tivesse conservado sempre 

uma discreta reserva quanto à fecundidade da formalização em Psicologia, 

enveredou igualmente por essa via, como mostram os seus últimos 

trabalhos (Tolman, 1959). 

A centração dos interesses e preocupações dos psicólogos da 

aprendizagem em torno da formalização dos sistemas teóricos, como 

critério básico de apreço da sua validade e capacidade explicativa e 

preditiva, constitui incontestavelmente uma característica fundamental da 

investigação neste domínio no decurso da década de 50, especialmente 

na sua primeira metade(6). 

(6) Como sinal convergente e comprovativo 'da importância atribuída aos aspectos 
formais na construção de uma teoria e na apreciação da sua validade no domínio da 
aprendizagem. além do ensaio de formalização da Teoria da contiguidade de Guthrie. já 
mencionado. e do trabalho no mesmo sentido de MacCorquodale e Meehl relativamente 
às concepções de Tolman. a que acabámos de aludir. importa ai nda apontar o exemplo 
bastante significativo da revisão crítica da Teoria do Campo de Lewin. realizada por Estes 
precisamente em 1954. 

O balanço negativo a que Estes chegou , no termo da avaliação do contributo das 
concepções de Lewin para a problemática da aprendizagem. deve-se, em grande parte. ao 
facto de Estes ter visado prioritariamente os aspectos formais da Teoria do Campo, os quais 
se mostravam renitentes à matematização, dificultando, por conseguinte, as deduções 
quantitativas das variáveis e das relações funcionais entre elas. O prestígio do sistema 
hi potético-dedutivo de Hull. como modelo a seguir; é manifesto na análise de Estes. em que 
os aspectos formais são sobrevalorizados como critério de referência e de comparação do 
valor de uma concepção teórica. em detrimento da sua capacidade explicativa e da sua 
adequação às características do comportamento tal como se manifestam nas condições reais, 
embora complexas. das situações de vida 
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Para a constituição e predomínio deste "clima", a influência de Hull 

foi determinante. As modificações que ele introduziu no seu conjunto de 

postulados, permitindo-lhe assegurar a dedução quantificada dos dados da 

aprendizagem latente, vieram reforçar, conforme anteriormente referimos, 

o prestígio de que as suas concepções já desfrutavam. Não podemos 

duvidar de que assim aconteceu, independentemente da questão de saber 

se, na origem dessas modificações, esteve ou não o desígnio de integrar 

no sistema os fenómenos de aprendizagem latente ou o de orientar as 

deduções quantitativas para o domínio da performance ou do "potencial 
de reacção" (SER), como meio de resolver certas dificuldades encontradas 

nas tentativas de quantificação da aprendizagem em si ou da "força do 
hábito" (SHR)(7) . 

Seja como for. as consequências que as alterações introduzidas, em 

1952, tiveram na problemática das relações entre a aprendizagem e a 

motivação merecem ser analisadas para um melhor esclarecimento da 

questão que presentemente nos ocupa. 

(7) Segundo Atkinson (1964), foi com o objectivo de integrar os dados das 

experiências de aprendizagem latente. assim como os dados das experiências de Crespi 
(1942) e de Zeaman (1949), muito próximos dos primeiros. que Hull se decidiu reformular 
o seu sistema de postulados: "To accomodate lhese experimental raas and also to explain me 
findings or lhe closely related laten( learning studies or 810dgett and Tolman and Honzik, Hul/ 
(1952) revised his conception or lhe antecedent or habit strength and lhe determinants or reactian 
potencial" (Atkinson . 1964, p. 189). 

A opinião de Hilgard (1966) é diferente: "/( is doubqull that Hull deliberately shifted his 
system in order to account ror latent learning, ror lhe raas or laten( learning were at lhe time 
very much in doubt. and his rollowers were still very criticai or lhe results or eorlier latent-/eorning 
experiments. Anolher possibility is thot lhe shift rrom SHR to SER ocurred becouse or Hu/l's 
preocupotion with quontification. He round lhot he could quontifY SER, but was ror (rom quontifYing 
SHR. Hence it wos prererable to write more equotions in terms or SER". E acrescenta em nota 
ser esta também a interpretação de Koch (1954, p. 106, nota 29). 

Uma outra hipótese provável para explicar a revisão do sistema hulliano reporta-se à 
influência dos resultados das experiências de Young (1949), de Sheffield e Roby (1950), e 
de Sheffield, Wulff e Backer (1951) , que marcaram, em larga medida, o início de uma corrente 

fortemente critica em relação à teoria do reforço por redução da tensão. De facto, Young 
foi um dos principais responsáveis pela "reabilitação" das concepções hedonistas da motivação 
no decurso da década de 50, conforme veremos em breve, enquanto que Sheffield 
desenvolveu uma teoria do reforço por "indução da tensão" ("lhe 'drive induction' lheory ar 
rewords") em substituição da teoria hulliana da "redução da tensão". 



o início das dificuldades da teoria homeostótica da motivaçõo e o surto 
das concepções hedonistas 

Para além da polarização dos interesses e preocupações dos 

investigadores em torno da formalização das concepções teóricas, já 

referida, uma outra consequência imediata da revisão do sistema de HuI! 

consistiu na centração sobre a performance e no abandono geral dos 

esforços no sentido de se obterem medidas independentes da "força do 
hábito" ou da "força das conexões", O reconhecimento de que a quantidade 

de incentivo influi no "potencial de reacçõo", e não na "força do hábito", e 

a consequente introdução de K (incentive motivation) na equação daquela 

primeira variável, se possibilitaram a dedução de previsões quantificadas da 

performance, vieram também confirmar as dificuldades, se não mesmo a 

impossibilidade, de se alcançar a quantificação dos efeitos dos agentes de 

reforço e das variações da recompensa sobre a própria "força das 

conexões". Na realidade, as mudanças bruscas, abruptas, observadas na 

performance em função das variações do incentivo, eram impressionantes 

e foi nelas que assentou sempre o critério da existência da aprendizagem 

latente. 

A simplicidade com que HuI! pôde deduzir, a partir do novo conjunto 

de postulados, o fenómeno da aprendizagem latente foi assinalada como 

um êxito importante do sistema, sucesso que fez rapidamente esquecer, 

por um lado, o fracasso das tentativas de quantificação da "força do hábito" 
e que, por outro lado, conseguiu ocultar durante algum tempo as 

dificuldades de conciliação entre o mecanismo da redução da tensão e o 

papel determinante do incentivo, dificuldades que posteriormente 

conduziriam à "mise en question", primeiro, e ao abandono explícito, mais 

tarde, por parte de alguns dos mais conhecidos discípulos de HuI!, de um 

dos princípios fundamentais do sistema: o princípio de que o reforço se 

processava por redução da tensão(8), O custo do êxito foi, sem dúvida, 137 

elevado! 

(8) O reconhecimento das dificuldades suscitadas pela reformulação do sistema de 

postulados, iniciada por Hull em 1950 e formalizada definitivamente em 1952, bem como o 

abandono do mecanismo da redução da tensão não foram imediatos a não ser em Spence, 
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o interesse predominante pela quantificação da performance através 

das variações do "incentivo" alterou a maneira de encarar o papel da 

recompensa, que passou a ser concebida mais como factor da 

performance, capaz de activar hábitos latentes (ou "sign-gesta/t-expectations" 
na designação dos cognitivistas) do que como factor de reforço das 

conexões S-R, ou seja, como agente motivador da aprendizagem. Daqui 

uma acentuada desvalorização do papel das variáveis motivacionais no 

estabelecimento dos hábitos, cuja explicação por intermédio do princípio 

da redução da tensão entrou em franco retrocesso, em favor da 

explicação pela contiguidade entre os estímulos externos e os estímulos 

internos do impulso, por um lado, e a resposta que conduzia à 

recompensa ou os estímulos quinestésicos por essa resposta produzidos, 

por outro. Deste modo, as consequências teóricas da revisão da teoria 

hulliana encaminharam-se, em larga medida, no sentido de favorecer as 

chamadas concepções não motivacionais da aprendizagem, como a teoria 

da contiguidade de Guthrie, e as concepções ditas meramente "empíricas'" 

ou "descritivas" do processo do reforço, como as de Skinner<9), não se 

que aliás nunca aderira completamente a ele (Spence. 1956). Em 1955, Brown defendia a 

hipótese do reforço automático por intermédio do mecanismo da redução da tensão contra 
a hipótese hedonista, que então surgia. com maior força, como alternativa da primeira. Por 

seu turno. Neal Miller, em 1959. embora propugnasse por uma '"liberalização dos conceitos 

básicos S-R". considerava ainda ser pouco provável que a hipótese da redução da tensão 
fosse abandonada, por muito insatisfatória que ela se revelasse. uma vez que continuava a 

constituir "the best thing or ies kjnd thot we hove". E concluía: "The decisive woy to kjlf It is with 

o superior o/temo tive" (N. Miller, 1959. p. 257). Todavia é o próprio N. Miller quem, em 1963. 
apresenta a hipótese designada por "go-mechonism" como alternativa superior à hipótese da 

redução da tensão e como solução para as dificuldades com que esta se vinha deparando. 

A alternativa proposta por Miller não alcançou, porém, o seu objectivo. 

(9) Segundo Sheffield (1954), as implicações decorrentes dos resultados das suas 

investigações. além de justificarem uma teoria explicativa da eficácia das recompensas por 
"indução da tensão'". radicalmente diferente da teoria hulliana da '"redução da tensão", 

favorecem e xplicitamente o princípio da contiguidade como factor responsável pelo 

estabelecimento de associações S-R: "This oltemotive to the 'drive reduction' mechonism might 

be colfed the 'drive induction' theory or rewords since it depends on oro uso/ rother thon reduction 

or excitement ond treoes rewords os incentives rother thon sotisfiers. It o/so shou/d be noted that 

the proposed mechanism requires only a contiguity principie of association'" (Sheffield, Roby 

e Campbell, 1954, p. 353-354; o sublinhado é nosso). 



mostrando de imediato minimamente favoráveis à aceitação das 

concepções de motivação subjacentes à "mise en question" da Lei teórica 

do Efeito empreendida por Nuttin. De facto, as hesitações face à 
explicação do reforço das conexões pelo mecanismo da redução da 

tensão não se repercutiram de forma directa sobre o problema da 

natureza dos motivos, que continuaram a ser predominantemente 

concebidos como "impulsos", fonte de estimulação interna produtora de 

actividade geral e aleatória do organismo. Mas, por outro lado, a 

introdução no sistema de Hull do conceito de "incentive motivotion" e as 

dificuldades subsequentes em conciliar o papel que lhe foi atribuído com 

o do mecanismo da redução da tensão foram de igual modo responsáveis 

por um nítido ressurgimento das teorias hedonistas da motivação, para 

as quais a "qualidade afectiva" dos motivos e dos resultados das respostas, 

em termos de prazer e de dor; constituía a sua dimensão fundamental 

e, simultaneamente, o agente selectivo ou factor de reforço. 

Tanto Young como McClelland viram assim rapidamente acrescidas as 

possibilidades de aceitação das concepções hedonistas, que desde o início 

da década de 50 vinham defendendo. Para o primeiro, baseado nos 

resultados das suas experiências sobre as preferências alimentares dos 

animais, a "palatabilidade" de um alimento, independentemente do seu 

valor nutritivo ou da sua capacidade de satisfazer uma carência biológica, 

apresentava-se como factor determinante da orientação selectiva do 

comportamento, constituindo o "offective orousol" provocado pelo objecto 

preferido o verdadeiro agente de reforço (Young, 1949; 1955; 1959). Por 

seu tumo, McClelland, interessado na construção de uma teoria geral dos 

motivos centrada sobre o comportamento humano, afasta-se da 

concepção bio-flsiológica, que os considera como estados de privação e 

fonte de estimulação ou de tensão intra-orgânica, passando ele a defini

-los como " .. . strong offective ossociotions, chorocterized by on onticipotory 
goal reoction ond bosed on post ossociotion or certoin cues with pleosure 139 

and poin" (McClelland, 1951 b, p. 466). 

Os resultados espectaculares das experiências de Olds e Milner 

(1954) e de Delgado, Roberts e f'lliller (1954) sobre a estimulação 

electroflsiológica de certas regiões da base do cérebro de animais, 

especialmente da área septal e do tronco hipotalâmico, consideradas a 

partir de então como os "centros corticais do prazer e da dor" ou como 



os substractos anatómicos das recompensas e das punlçoes (Stein, 1969), 
vieram incontestavelmente reforçar as concepções neo-hedonistas( I O). 

( 10) As investigações de Olds e Milner (1954) mostraram, em resumo, que a estimulação 

da área septal assim como das áreas circunvizinhas do cérebro de ratos, produzida por meio 

de micro-eléctrodos nelas implantados, actuava como uma "recompensa" ou como agente 

positivo de reforço, na medida em que os animais aprendiam rapidamente a "manipular" um 

dispositivo que dispensava aquele tipo de estimulação. Os ratos aprendiam, assim, a 
auto-estimularem-se, aumentando progressivamente o tempo em que mantinham "ligado" 

o dispositivo mecânico de estimulação. Aplicando a mesma técnica, Delgado, Roberts e Miller 
(1954) mostraram, por seu turno, que os animais aprendiam facilmente as respostas que lhes 

permitiam evitar o "choque cortical", sempre que este lhes era administrado. 

Embora os resultados destas duas investigações constituíssem contributos importantes 
para a revitalização da ideia do controlo afectivo do comportamento e do reforço, 

compreende-se com facilidade que as primeiras tivessem sido especialmente saudadas e 
acolhidas como as mais favoráveis às teses neo-hedonistas, de modo particular no que se 

refere ao seu confronto com a teoria hulliana da redução da tensão, uma vez que era a 

procura da estimulação e não a sua redução ou "evitamento" que constituía o factor de 
aprendizagem, ao contrário do que acontecia na pesquisa de Delgado, Roberts e Miller. 

Ao discutir as implicações teóricas dos resultados das suas investigações, no que 
respeita às teorias do reforço e da motivação, Olds (1955) afirma que a teoria da redução 

da tensão poderia explicar os resultados obtidos, desde que se supusesse que a excitação 
da região septal consegue impedir ou inibir a "entrada" da estimulação do impulso (drive 
stimuJus). Só uma experiência independente que demonstrasse tal hipótese poderia "salvar" 

a teoria da redução da tensão! Entretanto, acrescentava Olds, "we have categoriaJ evidence 
that the addition of a strong stimuJus can be reinforcing: and this certainJy tends to inrrm the 

drive-reduction theory which hoJds that, prior to Jearning, onJy the reduction or withdrawaJ of a 
strong stimuJus shouJd be reinforcing. Our reward stimuJus is not a drive reduction, and it is aJso 
not a stimuJus which has so (or as we k.now any previous association with a dn've reduction". 
(Olds, 1955, in McClelland, 1955, p. 141). 

Desde as investigações iniciais acima referidas, os estudos sobre a auto-estimulação 

cortical têm-se multiplicado, contribuindo para o extraordinário desenvolvimento que, na 
última década, se tem verificado nos domínios da neuroflsiologia, psicofarmacologia e 

bioquímica, não só da motivação e da aprendizagem, mas também de outros processos que 

140 com elas se encontram intimamente ligados, como a memória, a atenção e, de forma especial, 
a activação e a inibição de configurações de respostas inatas ou adquiridas. Também aqui, 

tal como frequentemente acontece, de resto, noutros campos quando novas técnicas e 
métodos de investigação abrem vastos domínios à pesquisa científica, o número de problemas 

levantados é por vezes superior ao das soluções encontradas. Dada, porém, a complexidade 

de estrutura e funcionamento dos diversos sistemas implicados no processo de reforço, aliada 
à complexidade e multiplicidade das suas interacções, não é de estranhar que haja dados 

experimentais em oposição e que certas questões aguardem ainda um esclarecimento 

definitivo ou, pelo menos, mais nítido. Está, neste caso, o problema levantado pela hipótese 



Deste modo, após longos anos de esquecimento ou de deliberado 

abandono, a dimensão afectiva da motivação foi sendo, no decurso da década 

de 50, progressivamente reabilitadaAs concepções neo-hedonistas da motivação 

e do reforço começaram então a impor-se, primeiro como concorrentes, 

depois como substitutas da concepção homeostática dos impulsos, à medida 

que se foram tornando cada vez mais nítidas as limitações e dificuldades da 

teoria bio-mecanicista da motivação de HuI!, desde a concepção básica dos 

motivos como estímulos geradores de tensão perturbadora do "equillbrio 

óptimo" de funcionamento intra-orgânico (modelo "aversivo" da motivação) 

à concepção do reforço pelo mecanismo homeostático da redução da tensão, 

passando pela distinção entre motivos primários e motivos secundários, 

Esta oscilação entre as teorias hedonista e bio-mecanicista da motivação 

constitui uma das características da psicologia americana, após o abandono 

generalizado do conceito de instinto e da teoria ideo-motora do acto voluntário 

de Olds (1955), acima referida, e posteriormente retomada por Miller (1958) , Com eferto, 
a hipótese de que a estimulação dos "centros de recompensa" inibem o "input" de estimulação 
sensorial recebeu um certo apoio dos resultados das investigações de Ball (1965), que 
mostraram que o "potencial evocado", proveniente da estimulação eléctrica do nervo infra
-orbrtal, é reduzido em cerca de 90% da sua ampl itude pela estimulação da área septal. 
Segundo Ball, o poder gratificante da estimulação dos "centros de recompensa" residiria na 
sua capacidade de reduzir a intensidade de estímulos nocivos, cujos efeitos tendem a 
reaparecer logo que a primeira tenmina. No final da exposição e discussão dos resultados 
destas investigações, H ilgard e Bower (1966, p. 438-439) afinmaram: "At the moment the most 
convincing evidence againts this 'escape-circle' hypothesis comes from introspective reports of 
human patients when stimulate in 'pleasure centers' of their brains. Such stimulation is often 
described as satisfYing. or joyful, relaxing. without unpleasant after effeas and the patient will 
willingly take more (Heath and MickJe, I 960). Presumably some resolution of these conricting 
interpretations wil/ be achieved in the near future. At present insufficient criticai work has been 
done on Ba/l's hypothesis to determine whether it accords adequately with what we now know 
about sel(-stimulation behavior". Parece, no entanto, ser geral o reconhecimento da existência 
no cérebro de duas estruturas ou sistemas, anatómica e funcionalmente diferenciados, embora 141 
em interacção com outros sistemas indirectamente ligados ao processo do reforço, um 
sistema ou centro de recompensa e um sistema ou centro de punição, o primeiro com um 
limiar mais baixo do que o segundo (cf. Berlyne, 1969, p. 205-206). 

De qualquer modo, sejam quais forem os resultados de novas investigações sobre este 
problema, aquilo que particularmente nos importa aqui sublinhar é o facto das pesquisas 
sobre a estimulação electrofisiológica da região septal e do tronco hipotalâmico terem 
inequivocamente favorecido a credibilidade das concepções hedonistas da motivação e da 
aprendizagem. 



de James, correlativo da aceitação crescente da concepção dos motivos como 

impulsos energetizadores originados nos estímulos intra-orgânicos (drive stimuli). 
Desde então, as explicações acerca do modo como os motivos actuam sobre 

o comportamento encontram-se praticamente reduzidas àquelas duas 

concepções alternativas. Mas tanto as concepções hedonistas como as bio

mecanicistas, e nomeadamente, dentre as últimas, a teoria da redução da 

tensão de Hull, apoiam-se em certos postulados comuns, entre os quais o 

postulado darwinista da adaptação como meta da actividade aleatória dos 

organismos e do seu desenvolvimento, e como garantia da sua sobrevivência. 

A diferença maior entre ambas reside no facto de que a selecção do 

comportamento e a adaptação às condições do meio derivam, para as 

concepções hedonistas, da procura e conservação das actividades e situações 

agradáveis, ou afectivamente positivas, e do afastamento e repúdio das actividades 

e situações dolorosas, ou afectivamente negativas, enquanto que, para as 

concepções bio-mecanicistas, os referidos processos de selecção e de adaptação 

derivam ou repousam em mecanismos automáticos reguladores do equillbrio. 

Mas ambas as concepções encaram os factores e processos motivacionais 

desligados dos factores e processos cognitivos, rejeitando em comum a sua 

interacção na determinação do comportamento. 

Daqui as dificuldades com que as concepções hedonistas e as bio-meca

nicistas se depararam para explicar e integrar numa teoria geral da motivação 

os resultados de numerosas experiências, realizadas na década de 50, sobre 

um certo número de motivos até então negligenciados nas investigações 

laboratoriais, como os motivos de "exploração", "manipulação" e "curiosidade" 

(Berlyne, 1950; Butler, 1954; Harlow, 1950; Montgomery, 1953; 1954), motivos 

que Nuttin (1959; 1963) agrupa na designação geral de motivos cognitivos, na 

medida em que todos eles evidenciam a necessidade intrínseca de interacção 

entre o organismo e o meio exclusivamente ao nível cognitivo. 

Na realidade, as tentativas de interpretação dos resultados dessas 

142 investigações têm oscilado, e ainda hoje oscilam, entre as concepções 

hedonistas e as concepções homeostáticas dos motivos. 

Assim, por exemplo, enquanto Harlow se situa numa linha contrária à 

teoria hulliana da motivação (natureza aversiva dos impulsos, funcionamento 

por redução da tensão e derivação dos motivos ditos secundórios a parti r dos 

motivos biológicos ditos primórios, po r intermédio dos processos de 

condicionamento ou de reforço secundário), recusando-se a aceitar, com 



base nos resultados experimentais por ele obtidos, a derivação do motivo 

de exploração dos motivos considerados primários, defendendo a eficácia 

deste motivo sobre o comportamento na sua "capacidade intrínseca" de 

reforço, Berlyne, por seu lado, desenvolve uma interpretação dos motivos 

de exploração e de curiosidade baseada no conceito de "nível de activação" 

(orousol levei), que constitui praticamente uma reformulação ou extensão da 

teoria de Hull, na medida em que os conceitos de "orousol" e de "drive" são 

funcionalmente equivalentes e que a redução do nível de activação constitui 

o mecanismo de reforço. 

É certo que entretanto a concepção de Berlyne (1969) se modificou, 

distanciando-se da teoria homeostática e aproximando-se da hedonista, 

colocando-se, por assim dizer; numa posição "oscilante" ou intermédia(ll). 

Uma "solução de compromisso" semelhante foi igualmente assumida por 

Mowrer (1960), que distingue entre "incremental" e "decrementol reinforcement". 
Todavia, Mowrer. embora reconheça que tanto as concepções hedonistas 

como as concepções homeostáticas se revelam válidas, atribui maior relevo 

aos mecanismos tematizados pelas últimas, conforme se depreende desta 

sua conclusão: "". in the brood evolutionory scheme ofthings, pleosure is importont. 
i.e .. hos survivol volue, only ifit is corre/oted with homeostotic odjustment" (Mowrer; 

1960. p. 276). Esta conclusão é, sem dúvida, contestável. uma vez que certos 

dados das investigações sobre os "motivos negligenciados" não permitem de 

modo algum apoiá-Ia. Com efeito, tal como penetrantemente nota Hilgard: 

"The offective-orousol side of the orgument is thot polobifity without hunger. the 
contoct between the infont ond the mother, curiosity ond mony other gool octivities, 

con be sustoined by their offective orousol without necessory relotion to ony prior 
'primory' reinforcement" (Hilgard, 1963, p. 268). 

As hesitações, as reformulações de conceitos, as posições de oscilação 

reveladas, quer pelos defensores do neo-hedonismo, quer pelos defensores 

das concepções homeostáticas, definem a instabilidade da situação em que 

se encontraram, no decurso da década de 50 e meados da de 60, os 143 

(II ) Vejam-se, por exemplo. as conclusões do artigo que Berlyne publicou em 1969, e 
nomeadamente a segunda que aqui transcrevemos por ser bastante elucidativa da posição 
acima referida: "ln some conditions, rewarding agents act to reduce arousal, but in omer conditions 
an increase in arousa/ can be rewarding independent/y o{ any drops in aro usa/ mat might (ollow" 
(Berlyne, 1969, p, 205). 



psicólogos americanos perante a problemática da motivação em geral e, de 

modo especial, perante o problema das suas relações com a aprendizagem. 

A consciência desta situação de impasse foi-se tornando progressiva. O 

próprio Hilgard, que como vimos há pouco se mostrou favorável às teses 

hedonistas, não manifestou todavia muito optimismo, nesse mesmo artigo 

de 1963, quanto aos benefícios que da substituição das concepções 

homeostáticas pelas concepções da "activação afectiva" poderiam advir para 

o esclarecimento das relações entre a motivação e a aprendizagem ou, 

especificamente, para a questão do reforço (cf. Hilgard, 1963, p. 265). E. no 

ano seguinte, Hilgard reconhecia explicitamente o estado de verdadeiro 

"redemoinho perturbador" em que as teorias da aprendizagem e da 

motivação se encontravam perante as dificuldades levantadas pelos 

resultados dos estudos sobre "os motivos negligenciados"(12). 

Por seu turno, Hill (1964), comentando as implicações teóricas dos 

resultados desses mesmos estudos sobre o conceito geral de impulso (drive), 
descreveu a situação do seguinte modo: "Some interpreters hove suggested 
thot the whole concept of drive is now outmoded, thot these findings indicote 
the need for some rodicol/y different motivotionol concept. It oppeors, however. 
thot the mojority of interpreters see these findings os colling only for some minor 
broodening of the concept of drive" (Hill, 1964, p. 50)(13). 

(12) "There is consideroble turmoil within leaming theory at the present time, as other 
chapters of this yearbook indica te. The once dominant need-drive-incentive theory, interpreting 
reinforcement as drive-reduction, has been undergoing searching re-examination. The drives usual/y 
studied (hunger. thirst, pain) were always treated as aversive drives, from which re/ief was sought; 
now the 'neg/ected drives' of curiosity, manipulation, activity, and achievement, which emphasize 
the positive side of something sought rather than the negative of something to be escaped, have 
come to the fore" (Sears and Hilgard, 1964, p. 183). 

( 13) Podíamos multiplicar os exemplos indicativos do "mal-estar" provocado pelas 
144 investigações relativas aos "motivos negligenciados", que, além dos motivos cognitivos 

(exploração, manipulação, curiosidade), englobam ainda os motivos de realização ("need for 
achievement") e os motivos sociais ("affiliation motives"). 

Contentamo-nos em apontar só mais este testemunho de Coffer e Appley (1964), 
que, no tenmo da sua análise sobre os "novos motivos", confessam não ser ainda inteiramente 
clara a significação teórica a atribuir aos resultados das investigações até então realizadas. 
remetendo a solução dos problemas suscitados para uh:eriores investigações experimentais. 
O "estatuto teórico" daqueles motivos é incerto, uma vez que deles podem ser dadas 
interpretações ah:ernativas (cf. Coffer and Appley, 1964, p. 30 I). 



A necessidade de encontrar uma concepção radicalmente diferente da 

concepção homeostática do impulso, revelando a insatisfação mais ou menos 

generalizada provocada pelo enclausuramento das soluções alternativas entre 

o pólo afectivo e o pólo homeostótico das teorias tradicionais da motivação, 

determinou que alguns investigadores menos comprometidos na defesa de 

posições consagradas pela tradição não temessem romper o círculo, partindo 

à procura de vias de solução diferentes para além das fronteiras durante 

largo tempo impostas ou reabilitando concepções acolhidas com reserva 

aquando do seu aparecimento. 

Entre esses investigadores salientaram-se Miller, Galanter e Pribram 

(1960), que, influenciados pela teoria cibernética da informação e da 

decisão, empreenderam a fundamentação de um "behaviorismo subjectivo". 

Por seu turno, Smith e Smith (1966), movendo-se igualmente na órbita do 

modelo cibernético do comportamento, apresentaram uma concepção 

"homeoquinética" da motivação oposta à concepção homeostática de 

Hull(14) . Igual relevo merece Greenwald (1966; 1968), o principal 

( 14) Alguns aspectos fundamentais da concepção homeoquinética da motivação de 

Smith e Smith aproximam-se de aspectos igualmente importantes da concepção relacional 

da motivação de Nuttin, nomeadamente no que resperta ao lugar secundário que Nuttin 

atribui ao processo de adaptação na explicação do comportamento humano (Nuttin, 1967). 

A este propósito, e a fim de ilustrar o que Smith e Smith designam por homeoquinesia em 

oposição a homeostasia, vale a pena transcrever as seguintes formulações : "Psychological 
dlscussions of the nature of motivation often start with a description of the physiological concept 
a( hameostasis and with good reason, for modem behavior theory is imbued with the doctrine of 

the steady state - the presumed tendency of the organism to retum to equilibrium. Whatever 
homeostasis means in physiology. in psychology it means nothing at ali. The Iiving, responding 
organism is designed to respond, to be active rather than inactive, to be dynamic rather than 
static, to behave constant1y until it achieves the pseudoequilibrium of death. Thus we have pnoposed 
o new term to characterize behavior: it is homeokJnetic rather than homeostatic, (or its organization 
depends on constant motion generated by the motion systems themselves. 

Homeostatic thinkJng is re~ected in some of the most basic concepts of orthodox psychology 
and has left its mark on theories of motivation as well as on the standard theories of leaming. 
Hul/'s (1943) drive-reduction theory serves to illustrate the prevailing point ofview. The individual 
is motivated to respond by needs that contribute to a drive state and continues until he achieves 
drive-reduction by an appropriate response. 

ln our own theory of behavior organization, we do not, of course, deny the existence of 
physiological needs but we deny their primary status as activating agents" (Smith and Smith, 
1966, p. 471) . 
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responsável pela "redescoberta", entre os psicólogos americanos, da 

actualidade e relevância da obra de Nuttin para a problemática das 

relações entre a motivação e a aprendizagem. 

A procura de soluções novas, embora por vias algo diferentes, levou

-os a tematizar tópicos comuns, como o de intenção ou de orientaçõo 
intrínseco do comportamento, enquanto conceito básico da teoria dos 
motivos e do comportamento em geral (I 5), e a revalorizar o papel dos 

processos de interacção entre os factores motivacionais e os factores de 

organização cognitiva da "informação" na determinação do compor

tamento. Nos processos de coordenação entre intenção, estruturação 

cognitiva e acção, a memória ocupa um lugar de especial relevo e o seu 

(15) O Capitulo IV do livro de Miller, Galanter e Pribram. Plons ond lhe structure or 
behovíor (1960). é dedicado a uma descrição do papel dos "valores e intenções na execução 

dos planos", e logo no início os seus autores neferem quanto as ideias nele expressas se 

devem à influência de C. Irving Lewis (1946) e. sobretudo, de Kurt Lewin, no que toca 

nomeadamente ao conceito de intenção. Dizem a este propósito: "Intentíon went out o( style 

os o psychologícol concept when rerex Iheory ond its derívotives become the (oundotion (or 

scienvfic Iheories o( behovior. Only rorely in lhe post twenty yeors hos lhe concept been used 
outside lhe clinic os o tecnicol term in o psychologicol explonotion. And lhe most o( lhe explicit 
uses Ihot hove occurred con probobly be troced to lhe tnruence o( Kurt Lewin. 

Lewin used the concept of intention in order to combat on overly simple theory tha! 

actions are always strengthened whenever they are sucessful. ( ... ) Thenefone, reasoned Lewln, 

the simpler theory is inadequate and a more complex nepnesentation of a life space, complete 

with valences created by intentions, is required. 

The present outhors ore in (undomentol ogreement with Lewin. Intention does pose an 
interesting and important problem (ar psycholog'/' (Miller, Galanter and Pribram, 1960, p. 60). 

Por seu turno, Smith e Smith afirmam: "Our own theory rejects bolh the concept ar 
homeostosis ond the primocy o( physiologicol drives as explanotory principies o( human behovlor 
orgonization. As we hove saíd, we describe behavior os homeokjnetic rother Ihan as homeostotlC 

becouse the individual is sel(-generoting (eedback system whose normal stote is actívity. not 

equifibnum. Furthermore, we beJieve Ihat the primary directional and orientational patterns whlch 

define the natune of human motivation are derived (rom lhe (eedback reguloted action systems 
as they develop through maturotion ond leoming" (Smith and Smith, 1966, p. 214-215; 0$ 

sublinhados são nossos). Regressando, quase no finai da obra, à questão do "porquê" do 

comportamento, Smith e Smith acrescentam: "There are two aspects o( behavior Ihot must be 
considered in ony discussion o( motívotion. First., organized behavíor usually ís oriented toward 
certaín objects ar (eatures o( the environment' it has directional charocteristics. Second, behavior 
occurs ot different leveis o( energy expenditure: response vary in speed, rote, intensity and with 

vorying potterns o( physíological involvement" (Ibidem, p. 471) 



papel e estatuto são considerados por todos aqueles investigadores, tal 

como por Nuttin, de modo radicalmente diferente do modo como, desde 

Ebbinghaus (1885), os diferentes tipos de associacionismo os concebe
ram(l6). 

É com uma breve análise deste importante tópico que concluiremos 

a tentativa, que vimos desenvolvendo, de elucidar as razões do "atraso" 

com que os psicólogos americanos têm vindo a reconhecer a relevância 

da obra teórico-experimental de Nuttin no domínio das relações entre a 

motivação e a aprendizagem. 

( 16) Sobre o papel construtivo que Miller, Galanter e Pribram atribuem à memória e 

à interacção entre ela e a motivação. transcrevemos este excerto extremamente significativo: 

"The parts or a Plan that is being executed have special access to consciousness and special 
woys or being remembered that are necessary ror coordinating parts or different Plans and ror 
coordinating with the Plans or other people. When we have decided to execute some particular 
Plan. it is probably put into some special stote or place where it con be remembered whi/e it is 

belng executed. ( .. .) Without committing ourselves to any speciftc machinery. thererore. we should 
Ilke to speak or the memory we use ror the execution or our Plans as o kjnd or quick-access. 
'working memory'. There may be severol Plans. or several parts or a single Plan. 011 stored in workjng 

memory at the some time. ln particular, when one Plan is interrupted by the requirements or 
some other Plan. we must be able to remember the interrupted Plan in order to resume its 

execution when the opportunity arises. When o Plan has been transrerred into the workjng memory 
we recognize the special stotus or its incompleted parts by colling them 'intentions' " (Miller, 

Galanter and Pribram, 1960, p. 65). 

Significativa é também a posição de Smith e Smith: "It is our view that memory re~ects 
lhe generotive and productive reatures or response which we have emphasized os the basis or 
cogmtion. We do not look upon memory os o strorehouse or reactions but os o main aspect or 
dynomic production and control or behavior" (Smith and Smith, 1966. p. 444). 

Num trabalho recente de síntese dos principais factos e respectivas implicações teóricas 

acerca das relações entre a memória e a aprendizagem. Drewe (1976) afirma: "IndividuaIs 
ore not passive recipients or inrormation but have consideroble control over what material is 
Processed, how it is retained and under what circumstances it is remembered". E mais adiante 

acrescenta: "When there is too much inrormation to be retoined se/ection must occur. Inrormation 
no! so chosen is rorgotten. Subjects se/ect crucial material rrom P,P,M. (preperceptual memory). 
lhot which is most important to process in the limited capacity or P,M. (primory memory). wha~ 
10 mointain attention or rehearse. and how and what to code. These involve decisions about which 
in(ormation to rorget as well os which to retoin. ( ... ) Selection ond attention ore active processes. 
Thus memory ror particular events will depend on motivation or expectotion or the subject at 

lhe tJme, how much material he is willing or able to process and what inronmation will be retoineâ' 
(Drewe, 1976, p. 73 e 79). 
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o predomínio do concepção estótico e passivo do memória 

Ao utilizar a recordação das respostas como medida da aprendizagem 

ou da força das conexões, a fim de comparar os efeitos das recompensas 

e das punições, por um lado, e da persistência da motivação, por outro, 

considerados como factores de aprendizagem ou de reforço selectivo das 

conexões, Nuttin assumiu uma posição inédita, podendo mesmo dizer-se 

inovadora, em relação à qual os investigadores americanos, sobretudo os 

mais acérrimos defensores da Lei teórica do Efeito, não se encontravam 

"sensibilizados" nem receptivos. 

As razões desta "impreparação" são diversas, mas têm como ponto 

de partida comum a recusa em admitir, no contexto conceptual do 

esquema S-R dominante, o contributo dos processos cognitivos na 

determinação e desenvolvimento do comportamento, e, mais especifica

mente, a recusa do papel construtivo do memória enquanto actividade de 

estruturação cognitiva das informações colhidas no decurso da 

"experiência", as quais, conservando-se disponíveis, podem ser utilizadas em 

função das necessidades de realização de um projecto ou de uma 

actividade intencionalmente dirigida. 

De um modo geral, podemos dizer que a dimensão construtivo ou 

produtivo da memória ("working memory") foi inteiramente desprezada e 

que de produtor da aprendizagem a memória passou a ser vista 

exclusivamente como mero produto. De resto, os estudos sobre as 

actividades mnésicas escassearam e os que se realizaram foram feitos na 

perspectiva ebbinghaussiana de um processo de simples registo. 

Na sua fase aquisitiva, a actividade mnésica de organização ou de 

estruturação das informações foi integralmente substituída pelos processos 

de aprendizagem ou de formação de associações estímulo-resposta, quer 

a pesquisa e a interpretação teórica desses processos se tenham centrado 

148 sobre o modelo do condicionamento dito clássico, quer sobre o modelo 

do condicionamento operante ou da aprendizagem selectiva É sobejamente 

conhecido como, mesmo naquelas situações de aprendizagem designadas 

de "aprendizagem por memorização" ou "aprendizagem de cor" (rote 
learning) - em que a aquisição se realiza por um trabalho activo de 

estruturação mnésica do "material" a aprender, na ausência aparente de 

qualquer agente extrínseco de reforço, excluindo a actividade de 



organização cognitiva, por parte dos aprendizes, do material e dos dados 

informativos provenientes dessa própria actividade - é sobejamente 

conhecido, dizíamos, como o trabalho activo de estruturação mnésica foi 

escamoteado e negligenciado em favor de processos e mecanismos de 

estabelecimento de elos associativos entre estímulos e respostas, tais como 

os de contiguidade temporal entre os termos a associar, de interferência 

ou inibição intra-série, extinção da inibição e outros do mesmo teor. 

Negligenciado o seu papel estruturante no processo de aquisição, a 

memória passou a ser concebida predominantemente como mero 

repositório ou registo passivo das associações ou dos hábitos adquiridos. 

Como tal, a memória não é mais do que um simples produto da 

aprendizagem. Nesta medida, compreende-se que a recordação das 

associações não tenha sido geralmente utilizada como medida da própria 

aquisição, mas como medida do esquecimento, ou seja, da deterioração das 

associações ou dos "traços" provocada pela acção deletéria dos factores que 

se interpõem entre a fase de aquisição (aprendizagem) e a fase de evocação, 

no decurso de um intervalo de tempo mais ou menos 10ngo(I7). 

( 17) Dada a multiplicidade das fonte s igualmente representativas da concepção 
behaviorista da memória. escolhemos para ilustrá-Ia a exposição geral de Osgood na sua 
obra Method and Theory in Experimental Psychology. porque tem a vantagem de registar o 
estodo da concepção behaviorista tal como se apresentava precisamente em 1953, isto é. 
no ano da publicação de Tóche. Réussite et tchec. Lê-se aí: "8ehaviorally. a memory is nothing 
more than a response produced by a stimulus" (sublinhado no original), Mais adiante. a recusa 
da intervenção da memória no processo de aprendizagem. e a subsequente redução do seu 
papel ao de simples conservação dos traços ou das associações adquiridas. é expressa desta 
maneira bastante significativa: "When the stimulus is presented on the tenth trio I of learning ond 
the correct response is made, one does not usuolly call this 'remembering·. yet the only difference 
between this situotion ond the usual test for retention is the omount of time thot intervenes 
between one trial ond onother. Following this reosoning. if a memory is merely the mointoined 
ossociation of o response with a stimulus over on intervol of time, the question of'why we forget' 
Comes down to this: what ore the conditions under which stimuli lose their copocity to evoke 
previously ossociated responses ? ln other words. the problem of forgetting is identicol with the 
causes of response decrement .. ," (Osgood. 1953. p, 550), 

Posição equivalente. entre os psicólogos europeus de expressão francesa. foi assumida 
por Flores (1964). para quem "lo mémoire est un effect différé de I'opprentissoge" , A sua posição 
modificou-se radicalmente em 1972. sob a infiuência das investigações sobre a memória 
realizadas na sequência do impacto da Cibernética. conforme mais adiante teremos 
oportunidade de referir (cf. a nota 22 deste Capítulo). 
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Daqui a separação entre a metodologia experimental tida por 

adequada ao estudo da aprendizagem ou da aquisição e a que foi aplicada 

no estudo da retenção ou do esquecimento. A separação foi muito nítida 

no que respeita sobretudo ao tipo de medida da variável dependente. 

Assim, enquanto a execução ou repetição de respostas era utilizada para 

medir os efeitos construtivos dos factores de aprendizagem, a recordação 
das respostas era empregue para medir os efeitos negativos dos factores 

responsáveis pelo esquecimento. 

A cristalização rotineira nestes métodos consagrados de investigação 

trouxe como consequência que qualquer mudança neles introduzida fosse 

considerada como deficiência ou vício metodológico. Analisar a 

aprendizagem pela recordação das respostas em vez de o fazer pela sua 

execução aparecia assim como uma integral inversão dos esquemas 

estabelecidos, capaz só por si de invalidar; em nome da objectividade e 

das regras rigorosas da ciência, resultados fecundos de investigações que, 

conduzidas a partir de concepções e hipóteses diferentes , exigiam 

diferentes meios de medição dos processos psicológicos que se pretendiam 
esclarecer( 18). 

( 18) Cremos ser bastante significativo o que a este respeito afirma Underwood, um 

investigador insuspeito de não ceder facilmente ao clima de liberalização do esquema S-R, 

nem aos ataques e contra-provas desenvolvidos e apresentados em desfavor das concepções 

behavioristas da memória. A propósito do isolamento existente entre os vários sectores de 

investigação no domínio da aprendizagem humana, isolamento que tem difi cu ltado a 

elaboração de uma "tábua de categorias" válida para as diferentes modalidades de 

aprendizagem, no quadro das concepções behavioristas (desde o condicionamento clássico 

à aprendizagem de princípios e à formação de conceitos, passando pela aprendizagem 

instrumental e pela aprendizagem de listas de palavras em sé rie - rote verbal serial learning) , 
Underwood considera que tal isolamento é devido a uma "configuração de hábitos" da 

maioria dos investigadores, que se traduz numa "severa aderência" a métodos particulares 

150 de investigação e que tende a restringi-los. Ao referir que o emprego persistente de uma 

determinada situação ou condição experimental é geralmente acompanhada do uso 

persistente de uma medida particular de resposta, acrescenta: "8ehavior which does not (tt 

this measure is ignored and even scorned, with on/y the more dromatic (orms /iving in the (o/kJore 
o( the laboratory. ( .. .) our standard situations, (rom which we measure on/y a /imited (orm or 
behavior, may be in part responsible (or our inability to re late adequate/y the /earning behavior 
in one situation to that another" (Underwood, 1964, p. 75). 

E considerando, por um lado, que todo o investigador é um aprendiz e, por outro, 

que a "extinção" de velhos hábitos constitui condição favorável à aprendizagem, conclui pela 



Mesmo o próprio Tolman, que teoricamente atribuiu um papel 

relevante aos processos de estruturação mnésica na formação das 

estruturas cognitivas, ou dos sistemas de meios-fim, e na escolha das mais 

apropriadas no momento da sua "activação" (performance), nunca 

operacionalizou as actividades mnésicas num tipo de medida diferente e 

independente da execução das respostas, apesar de a memória revestir, tal 

como as restantes estruturas cognitivas, aspectos empiricamente 

observáveis{ 19), Isto deve, sem dúvida, atribuir-se ao facto de ele próprio 

e seus colaboradores se terem debruçado exclusivamente sobre a 

aprendizagem nos animais, Com efeito, e não obstante a fase de aquisição 

ser designada por "mnemonization" no sistema de postulados de 

MacCorquodale e Meehl, designação significativa do reconhecimento, por 

parte destes discípulos, da importância que Tolman atribuiu ao papel 

necessidade de se extinguirem velhos hábitos de investigação como meio de garantir a 

resolução de muitos problemas que se levantam no domínio da aprendizagem. 

É evidente que Underwood aponta criticamente a rotina, "the severo I adherence", de 

certos métodos experimentais por razões diversas daquelas que nos movem aqui, Ele lastima 

que ela tenha provocado uma multiplicidade de factos e de conceitos explicativos a respeito 

da aprendizagem, que, devido à sua compartimentação em sectores específicos quanto às 

tarefas, às condições e aos métodos de medida utilizados, tornou e torna difícil a elaboração 

de uma teoria unitária da aprendizagem humana ou da aprendizagem em geral dentro do 

contexto das concepções behavioristas, Por nosso lado, lastimamos que a rotina metodológica, 

denunciada por Underwood, tenha sistemática e injustamente dificultado e desvalorizado o 

recurso à actividade organizativa da memória na investigação e explicação da aprendizagem 

e execução selectivas, 

( 19) A propósito das características empíricas da intervenção da memória no 

comportamento explícito - bem como das "expectot/Ons" e da "intention or purpose" -

veja-se, entre outras, a seguinte descrição de Tolman: "To soy that on animal remembers 'such 

ond such' IS merely onother woy o( saying thot his present behovior can be shown to be causol/y 

dependent upon 'such ond such', 7he onimo/'s going-to-or-(rom on object, not immediotely present, 

does, to be sure, imply thot his behovior is then and there a (unctíon o( a now obsent object. But 

thlS tempero-(unctíonol dependence a( behavior is a purely objective (oct and 011 thot need be 

meant by memory, But such memory, like the 'purpose ' it.self, is but onother objective ospect a( 
the behavior", 

'We conclude, then, thot whenever in order to describe a behovior our descriptian hos to 

Include thot it is a (unctíon o( on object toword or (rom which the animal is going. there we hove 

purpose, And whenever. ot the some time, this object is nonpresent to sense, there we olso have 

memory" (Tolman, 1925 in Tolman, 1951; 21966, p, 35-36), 
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construtivo que a memória desempenha na aprendizagem e na execução, 

o certo é que as experiências com animais impossibilitavam, como é 

evidente, o uso da recordação das respostas como medida da 

aprendizagem. Daqui que a própria aprendizagem latente tenha sido 

demonstrada através de medidas da performonce - sendo a actividade 

cognitivo-mnésica inferida a partir das mudanças abruptas manifestadas no 

comportamento explícito. Tal facto não pôde deixar de favorecer a 

convicção metodológica predominante, proveniente da atitude negativista 

relativamente ao papel construtivo da memória, de que a aquisição se 

avaliava através de medidas da execução das respostas, reservando a 

recordação para avaliar os efeitos dos factores e processos de deterioração 

do que, na aprendizagem, é adquirido. 

Deste modo, embora Tolman tenha muitas vezes acentuado ser o 

esclarecimento da aprendizagem humana o que ele directamente visava por 

intermédio do estudo da aprendizagem nos animais, compreende-se que 

as suas investigações experimentais não tenham contribuído para abalar a 

concepção predominante acerca da memória, nem para impor, no plano 

da metodologia, a recordação das respostas como medida adequada da 

aprendizagem humana. 

A convergência do predomínio da concepção estática da memória e 

do interesse preponderante das grandes teorias da aprendizagem pela 

aprendizagem animal apresenta-se, pois, como susceptível de explicar não 

só o facto de os psicólogos americanos não se terem dedicado ao estudo 

do papel positivo das actividades de estruturação mnésica na aprendizagem 

humana, mas também o de terem ignorado durante largos anos um 

trabalho teórico-experimental como o de Nuttin, cujos resultados e 

hipóteses explicativas, apoiadas numa concepção dinâmica do memória, 
despertam actualmente a atenção que de início deveriam ter merecido. 

Na realidade, a situação que temos vindo a descrever, quanto às 

152 concepções gerais da memória nas suas relações com a aprendizagem, 

começou a modificar-se, embora lentamente, à medida que foi progredindo 

a aceitação dos conceitos e princípios gerais da teoria cibernética da 

informação e da decisão por parte dos investigadores da ciência do 

comportamento. No que diz respeito à memória, o primeiro trabalho 

revelador do impacto daquela teoria é, sem dúvida, o de Miller e Selfridge 

(1950), que representa uma viragem importante relativamente ao modelo 
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experimental consagrado, desde Ebbinghaus, no estudo da retenção do 

material verbal, não só pelo uso de material verbal significativo, mas 

sobretudo pelo facto de a medida da recordação ser imediata e, 

consequentemente, encarada no seu aspecto construtivo em função do 

grau de organização do próprio material(20). 

Seria sem dúvida deslocado descrever aqui, ainda que de maneira 

esquemática, os principais trabalhos de natureza experimental e teórica, 

realizados, tanto na Europa como Além Atlântico, sob a influência da 

Cibernética, que mais contribuíram para a renovação do estudo da 

memória humana, no que respeita às suas propriedades estruturais e 

funcionais, e às suas relações com outras processos psicológicos, não só 

de natureza cognitiva (percepção, atenção, imaginação, inteligência), como 

de natureza motivacional(21). O que acima de tudo importa pôr em relevo 

é que, no seu conjunto, esses trabalhos, demonstrando o papel estruturante 

e construtivo das actividades mnésicas e a sua colaboração na organização 

do comportamento, vieram abalar a teoria behaviorista da memória estática 

e passiva, e obrigaram consequentemente a repor em termos novos as 

relações de interdependência entre as actividades mnésicas e os processos 

de aprendizagem, oferecendo assim novas vias de esclarecimento desses 
processos(22) . 

(20) Cf. J. A. Adams. 1967. p. 167-177. 

(21) Entre os psicólogos americanos, cujos trabalhos sobre a memória e aprendizagem 

maior influência revelam do modelo cibernético, destacamos, além de G. Miller; acima referido, 
J. Adams (1961), E. A. Feigenbaum e J. Feldmam (1963), K. Smith (1966), K. Smith e M. F. Smith 
( 1966). 

Na Europa, merecem especial relevo os trabalhos da chamada "Escola de Cambridge", 
nomeadamente os de Broadbent (1954; 1957) e Conrad (1964a; I 964b; 1965); os psicólogos 
soviéticos Zintchenko (1966) e Smirnov (1966), embora não directamente influenciados pelo 
modelo cibernético, desenvolveram concepções dinâmicas da memória radicalmente afastadas 

das concepções behavioristas e que, por isso, apresentam bastantes pontos comuns com as 
novas concepções das actividades mnésicas mais de perto ligadas àquele modelo. 

(22) Como exemplos ilustrativos do reconhecimento das implicações que da referida 
modificação, verificada nas concepções acerca da natureza e funções das actividades mnésicas, 

decorrem para a problemática geral da aprendizagem, assinalemos o "Préface de la quatrieme 
édrtion" de Le conditionnement et /'apprentissage de Le Ny (1972, p. 5-1 I) e o novo rumo, 
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Como é evidente, o reconhecimento do conceito de memória como 

sistema dinâmico de recolha, organização e conservação de informação, e 

o do papel construtivo ou operatório (working) que ela desempenha na 

aprendizagem e na "perfomance", ainda não é de modo algum geral, nem 

a sua influência progressiva se tem realizado sem resistências por parte 

dos defensores da concepção estática da memória. Aliás, só recentemente 

se começaram a notar sinais nítidos da penetração deste novo conceito 

entre os investigadores que têm concentrado os seus esforços no 

esclarecimento do problema do reforço na aprendizagem humana. 

explicitamente cognitivista. que Flores tomou na redacção de lo Mémoire (1972) 

relativamente ao seu trabalho de 1964. 
Do primeiro. importa-nos aqui sublinhar algumas afirmações mais relevantes para o 

nosso objectivo: "On peut morquer en premier lieu que les ropports du concept de 
conditionnement ovec ceux d'opprentissoge et de mémoire ont changé. Pendont plusieurs dizoines 
d'onnées une tendonce puissonte. peut-être même dominante. o existé pormi les chercheurs qui 
trovoil/oient en ces domaines; elle consistO/t à essoyer de romener à I'unité I'ensemble des 
phénomi'mes qui étoient mis ou jour en les assimilant, voire en les réduisont à ceux. mieux connus 
- en porticulier grélce oux commodités de I'expérimentotion sur I'onimol - du conditionnemenL 
le concept le plus générol étoit certes olors celui d·opprentissoge. mais on monquoit rorement 
de lui occoler celui de conditionnement; et on peut dire que. dons une lorge mesure. celui de 

mémoire. que I'on utilisoit à peu pres exclusivement pour I'homme, était. par rapport à eux. 
considéré comme dérivé. ( ... ) Pour ce qui nous tntéresse, une des (açons de présenter I'évolution 
des idées consiste à dire que I'importance du concept de conditionnement comme instrument 

d'explication des apprentissages y a décru, au profit de celui de mémoire. que /'on utilise 
oUjourd'hui chez I'onimol comme chez I'homme et que I'on opplique des lors souvent à des 
phénomenes qui ouroient précédemment été coroctérisés comme relevont du conditionnement; 
cette évolution est liée à I'occeptotion ossez générole de I'idée qu'il existe plusieurs cotégories 

de mémoires, coroctérisées por leur durée d'oction. EI/e s'insere dons celle qui porte à utiliser de 
plus en plus lorgement un nouveau theme unificateur, qui o montré déjà so (écondité, avec lo 
notion I'information, et les problemes reloti(s à son troitement et à son stockoge. 

Ce qui se dégoge en tout cos de cette évolution c'est une vue du conditionnement qui est 

sons doute ossez différente de celle qu'ovaient développée les behovioristes ottochés ou schémo 
S-R. mais qui ne (oit pos de difficulté pour d'outres conceptions: à sovo ir que le conditionnement 
n'est que I'une des (ormes possibles des opprentissoges, ou plus précisément que {'une des 
moni(estotions, dons le comportement, des octivités centroles d'opprentissoge" (Le Ny, 1972, p. 
6-8; os sublinhados são nossos) . 

Da mudança de perspectiva teórica de Flores, relativamente à natureza, origem e papel 

organizador e construtivo da memória, são testemunho as seguintes afirmações: "le néo
-associationisme o eu - et conserve - une in~uence incontestoble dons les études sur lo 
mémoire. Cependant le néo-ossociationnisme s'est avéré impuissant pour mettre en relation lo 



É especialmente o caso de Buchwald (1969) e de Estes (1969; 1972), 

que têm desenvolvido interpretações "novas" da Lei do Efeito, em que o 

papel da recordação das respostas e da recordação dos resultados é 
justamente posto em relevo, apresentando neste aspecto pontos de 

contacto com a interpretação exposta por Nuttin em 1953. 

Mas ao fazermos referência a estas "novas" interpretações da eficácia 

das recompensas e das punições na aprendizagem humana, encontramo

-nos já no limiar da descrição da problemática actual que pretendemos 

experimentalmente elucidar, examinando-as então mais demoradamente. 

3. RECONSIDERAÇÃO CRiTICA DAS OBJECÇÕES DE POSTMAN 

Encontramo-nos presentemente em condições de avaliar, à luz das suas 

determinantes históricas, as objecções críticas que Postman opôs aos 

resultados das investigações experimentais de Nuttin. Com efeito, ao afirmar 

mémoire et les outres fonctions cognitives (. .. ), les explicotions qu'il donne opporoissent à f'heure 

actuelle périmées. Cest d'oilleurs lo significotion de lo notion d'ossociotion qui foit probleme ... " 

(Flores, 1972, p. 9). Sob a nítida influência do trabalho de Piaget e Inhelder (1968), Flores 

conclui: " ... I'existence de liens étraits entre les processus d'orgonisotion et les canduites 

mnémoniques, est connue depuis fort longtemps. Lo Psychologie de lo Forme o longuement 

dévelo ppé ce theme, et I'école lo plus réfroctoire à f'égord de lo notion d'orgonisotion, 

I'associotionnisme oméricoin, o fini por /'occepter en s'inc!inont devont les foits issus de f'expérience. 

Mais dons f'une et f'outre, les préssupposés épistémologiques conduisent à minimiser l'importonce 

de f'oction en tont que source ef{ective des processus d' organisation sous-jacents à la génese 

et au fonctionnement de la mémoire". 

" ... on réfutera la these selon laquelle la mémoire est rédutible dans ses mécanismes 

aux liaisons sensori-motrices élémentaires, c'est-à dire à I'association. Tout d'obord porce que 

les lois empiriques de f'ossociotion s'overent incopobles d'expliquer de foçon sotisfoisonte les 

habitudes de ce niveou, les schemes qui les prolongent, et les activités mnémoniques; que les 

associotions, quel que soit leur niveou, sont des résultots du fonctionnement de ces schemes et 

mullement des causes premieres conçues en vertu d'un modele méconique opporenté à f'orc 

rérexe; mais oussi porce que les schemes et lo mémoire dons ses expressions les p/us nobles 

apportiennent à des ospects complémentoires des processus cognitifs (. . .). Enfin f'intégrotion 

dé/ibérée de lo mémoire ou sein des processus cognitifs lui rend so dignité, qui est cefle de lo 

connoissonce du possé, et non de lo simple répétition de f'ocquis". (Ibidem, p. 126-127; os 
sublinhados são nossos). 
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que estas investigações, pelo facto de utilizarem a recordação das respostas 

como medida da aprendizagem, não podiam apresentar-se como testes 

directos e definitivos da Lei do Efeito, tal como Thorndike a tematizara, 

visto ela ser uma Lei da "performonce" ou da repetição e não uma Lei da 

recordação das respostas(23), Postman radica a sua posição numa imagem 

estática e passiva da memória, em conformidade com a qual a recordação 

das respostas tem sido vista exclusivamente como medida da acção 

negativa de variáveis deletérias sobre a conservação das conexões 

aprendidas e não como medida de uma actividade mnésica de estruturação 

de "elementos" ou de "informações" recolhidos no decurso da fase de 

aquisição. Temos de reconhecer que Postman permanece arreigado à rotina 

metodológica que, moldada nas experiências laboratoriais sobre a 

aprendizagem nos animais, dificulta a utilização no estudo da aprendizagem 

humana de medidas diferenciadas que acompanhem a distinção entre 

leorning e performonce, distinção que, de resto, o referido psicólogo 

reconhece ter constituído um progresso das teorias da aprendizagem 

relativamente à concepção thorndikiana da Lei do Efeito, em que os dois 

processos se encontram confundidos (Postman, 1962, p. 396). 
Na contra-resposta às objecções de Postman, Greenwald (1968, p. 

148-152) acentua que o tipo de recordação utilizado por Nutlin não é a 

recordação livre de respostas (free recoll) , mas sim a recordação guiada 

(cued recoll) , ou seja, a recordação das respostas realizada na presença de 

"índices" dos estímulos apresentados no ensaio de aquisição. A primeira 

constitui, na realidade, uma medida inadequada ao objectivo de testar a 

hipótese do efeito de reforço diferencial, directo e automático, das 

recompensas e das punições, o que já não acontece com a recordação 

(23) I Postman (1966, p. 384) afirma, textualmente, que a Lei do Efeito constitui uma 

Lei de repetição: "Neverthe/ess, he (NuttJn) draw conclusions obout the volidity or the low or 
effect. thot is, o low or repetition, on the bosis or meosures or recoll". Causa surpresa que seja 

apenas na réplica a Greenwald que Postman considere a Lei do Efeito como uma lei 

exclusivamente da "performance" , uma vez que nas suas anteriores exposições acerca dos 

trabalhos teóricos e experimentais sobre aquela lei, e nomeadamente nas de 1947 e 1962, 

a considerou sempre como uma lei da aprendizagem, tendo, além do mais, afirmado, em 1962, 

que a confusão entre leorning e performonce constituía um ponto fraco do conexionismo 

de Thorndike. 



guiada, que tem sido abundantemente empregue no estudo da aprendi

zagem dita por memorização (rate /eorning). Além disso, nada impede, a 

não ser razões históricas e psicológicas determinantes da "rígida aderência" 

a métodos sectoriais de investigação (Underwood, 1964), que esse método 

seja utilizado no estudo dos efeitos das recompensas e das punições nas 

situações de aprendizagem sequencial (STAE-serio/ trio/ ond errar). 
É certo que o emprego da recordação guiada das respostas envolve 

a mudança de instruções do ensaio de aquisição para o ensaio-teste, uma 

vez que explicitamente se solicita aos participantes que recordem as 

respostas executadas no primeiro ensaio, fazendo assim com que eles 

ponham de lado as instruções inicialmente recebidas. Porém, admitindo 

mesmo que essa mudança implique, de um ensaio para o outro, uma 

modificação correlativa nos estímulos, tal facto não constitui razão suficiente 

para invalidar a recordação guiada como método de testar o alegado efeito 

diferencial das recompensas, visto que, conforme penetrantemente sublinha 

Greenwald, a alteração ocorrida na situação experimental é geral, afectando, 

assim, tanto os estímulos das respostas recompensadas como os estímulos 

das respostas punidas. A recordação guiada constitui, deste modo, um 

método susceptível de ser utilizado, mesmo dentro do esquema 

conexionista, na avaliação da "força das conexões" em situações de 

aprendizagem "por ensaios e erros", tal como tem acontecido no estudo 

da "aprendizagem por memorização". 

Ora, se compararmos as vantagens relativas da repetição e da 

recordação guiada das respostas, quanto à sua capacidade efectiva de testar 

a hipótese do efeito automático, directo e inevitável das recompensas sobre 

a força das conexões adquiridas - sublinhando-se que essa capacidade 

deve incluir a possibilidade de demonstrar a sua validade, caso o referido 

efeito exista, com probabilidades idênticas às de demonstrar a sua falsidade, 

caso o referido efeito não exista, e isto tanto no contexto das teorias 

conexionistas como no contexto das teorias cognitivistas - temos de 157 

aceitar a conclusão a que Greenwald chegou no termo da sua análise 

comparativa: enquanto no contexto das teorias conexionistas ambos os 

métodos revelam idênticas possibilidades de testar a referida hipótese, no 

contexto das teorias cognitivistas, pelo contrário, somente a recordação das 

respostas se revela adequada, apresentando-se a repetição como uma 

medida "viciada". 



Na verdade, uma vez que, segundo as teorias conexionistas, a execução 

das respostas é determinada pela acção conjunta do estímulo e da força 

da conexão S-R, a verificação da hipótese do reforço diferencial automático 

tanto pode ser realizada pela repetição como pela recordação de respostas. 

Assim, se obtivéssemos uma percentagem de repetição ou de recordação 

significativamente superior à percentagem de repetição ou de recordação 

das respostas punidas, demonstrava-se a validade daquela hipótese, mas 

poderíamos demonstrar igualmente a sua falsidade se as referidas 

percentagens fossem idênticas ou se a primeira fosse significativamente 

inferior à segunda. 

Em contrapartida, uma vez que, segundo as teorias cognitivistas, a 

execução das respostas é determinada pela relação redproca entre a 

"força" das conexões adquiridas nos ensaios anteriores e a motivação para 

aprender; é muito mais provável que nas srtuações típicas de aprendizagem 

se verifique uma superioridade de repetição das respostas recompensadas. 

Ora, neste contexto, a utilização exclusiva da repetição como medida da 

força das conexões privilegia a demonstração da validade da hipótese do 

efeito automático da recompensa, não oferecendo possibilidades idênticas 

à demonstração da sua falsidade. Empregando apenas a repetição como 

medida da força das conexões, nunca se poderá determinar se a 

superioridade de repetição de respostas recompensadas é produto do 

suposto efeito automático das recompensas ou se é produto da interacção 

das estruturas cognitivas anteriormente adquiridas e da motivação para o 

aperfeiçoamento da actividade a aprender. Não se poderá, em suma, 

verificar se a "força" das conexões punidas é, de facto, menor do que a 

força das conexões recompensadas, uma vez que ela pode ser igualou 

mesmo maior. No contexto cognitivista, a repetição das respostas como 

medida da força das conexões revela-se incapaz de demonstrar a falsidade 

da hipótese do reforço automático, deficiência que é evitada pelo emprego 

158 da recordação guiada das respostas. A recordação guiada das respostas 

apresenta-se, deste modo, como a única medida que, no contexto das 

teorias cognitivas da aprendizagem humana, possibilita com idênticas 

probabilidades a demonstração, quer da validade, quer da falsidade da 

hipótese do efeito automático. Daqui a afirmação de Greenwald (1968, p. 

152): "ln conclusion, then, cued recoll is to be preferred to repetition as a 

dependent meosure of connection strength for testing outomotic reinforcer 



effects when one is uncertain as to whether to make connectionist ar cognitivist 
ossumptions about mechonisms medioting overt performonce". 

A argumentação desenvolvida por Greenwald na sua contra-resposta 

à réplica de Postman, retomando e desenvolvendo as razões que 

conduziram Nuttin a adoptar a recordação das respostas, a fim de poder 

testar a hipótese explicativa da acção directa e automática das recompensas 

sobre a força das conexões, mostra inquestionavelmente que é destituída 

de qualquer fundamento válido a opinião de Postman (1966, p. 383), 

segundo a qual "the meosure of recaI/ is not oppropriote in tests of the /ow 
af effect". 

Um exame atento de outros aspectos da réplica de Postman leva-nos, 

porém, a pensar que a sua insistência na repetição não constitui a 

contrapartida exacta da sua recusa em aceitar como adequada a 

recordação das respostas. 

Que esta recusa, não apresentando fundamento epistemológico 

rigoroso, tem, em grande parte, a sua explicação na "aderência rotineira" 

a conceitos e métodos de análise de reconhecidas limitações, é o que nos 

parece indubitável. Já nos parece, no entanto, legítimo perguntar se a 

Insistência na repetição das respostas, como medida indispensável para 

testar a Lei do Efeito, enquanto simultaneamente Lei da aprendizagem e 

da "performance", constitui simples consequência daquela rigidez rotineira 

ou se, pelo contrário, apresenta alguma justificação metodológica 

merecedora de atenção mais demorada. Para o esclarecimento deste ponto, 

examinemos, pois, alguns passos da réplica de Postman. 

Após afirmar que, sejam quais forem os méritos da Lei do Efeito tal 

Como Thorndike a formulou, as experiências de Nuttin não constituem 

testes dessa Lei. Postman (1966. p. 383) acrescenta: "Nuttin himse/f drew o 

c/eor distinction between recol/ ond repetition when he suggested thot under 
o given set of circunstonces subjects moy ar moy not be disposed to repeot 159 

o response which they recol/", referindo-se assim não tanto à distinção entre 

/eorning e performonce. mas sobretudo à hipótese alternativa inicial. que está 

na base da opção que Nuttin fez pela recordação das respostas, 

relativamente à repetição. como medida directa da força das conexões 

capaz de testar a hipótese da acção automática das recompensas. E um 

pouco mais adiante faz as seguintes afirmações. que consideramos muito 



importantes: "Given the distinction between repetltlon ond recol/, it is Q 

legitimote hypothesis thot repetition is determined jointly by occessibility o( prior 
responses to recofl ond other voriobles (e. g., the subject's memory (ar locotion 
o( rewords in the series) . Such o view connot, however, be supported by 
substitution o( recofl (or repetition meosures but requires a demonstration of 

the joint dependence of repetition on recall and other conditions of 

performance" (Postman, 1966, p. 384; o sublinhado é nosso). 

Assinalemos em primeiro lugar que Postman considera legítimo a 

hipótese de que Nuttin partiu, determinando-o, conforme anteriormente 

expusemos, a escolher a recordação das respostas como medida da força 

das conexões. Postman não a contesta. O que ele afirma é que essa hipótese 

exige ou requer ser demonstrada. Se, efectivamente, é legítimo supor que 

a superioridade da repetição das respostas recompensadas sobre as punidas 

é devida não ao reforço directo, automático e inevitável das recompensas, 

mas a uma estratégia intencional do aprendiz, que, na base das informações 

disponíveis adquiridas nos ensaios prévios, escolhe as respostas correctas e 

evita as incorrectas, parece-nos igualmente legítimo exigir a demonstração 

experimental dessa hipótese, retornando assim ao plano da execução das 

respostas após as investigações realizadas no domínio da aquisição ou da 

aprendizagem. É esta a razão por que afirmamos que a insistência de 

Postman sobre a repetição não representa a contrapartida exacta da sua 

recusa em aceitar a recordação das respostas como medida apropriada para 

testar a Lei do Efeito. Se esta recusa não tem qualquer fundamento válido, 

a insistência sobre a repetição surge-nos inteiramente justificada. Encarada 

deste modo, a crítica de Postman encerra um aspecto positivo, o que de 

forma alguma anula os muitos defeitos de que na generalidade enferma. 

Caracterizando a Lei do Efeito como Lei da "performance", Postman relegou 

para plano secundário a consideração de que a Lei do Efeito é também 

uma Lei da aprendizagem, e, sobretudo, rejeitou infundadamente a 

160 possibilidade da cláusula teórica do reforço automático, que também diz 

respeito ao processo de aquisição selectiva das conexões, ser experimental

mente posta à prova por intermédio da recordação como medida directa 

das aquisições. Foi este, e não outro, o desígnio de Nuttin, e por isso as 

suas investigações se centraram sobre a aprendizagem, constituindo, 

contrariamente à crítica de Postman, "testes directos da Lei do Efeito", 

enquanto esta tematiza os factores e os mecanismos dos processos de 



aquisição. Nesta medida, a crítica de Postman falha inteiramente quando 

contesta o fundamento e a relevância das investigações de Nuttin. Ao 

apontar para a necessidade de prolongar as investigações até ao plano da 

"performance", o mais que Postman poderia dizer é que as investigações 

de Nuttin permaneciam incompletas, não pela ausência de resultados 

suficientes para a refutação da hipótese do efeito automático, mas apenas 

por não terem abrangido o domínio executivo da Lei do Efeito e, 

simultaneamente, a globalidade da hipótese geral de que partira. 

Mas há um aspecto das afirmações de Postman, acima transcritas, cujas 

implicações, quer no plano teórico, quer no plano metodológico da 

organização experimental, não podemos silenciar. Referimo-nos à 

semelhança impressionante ou mesmo à identidade entre a hipótese 

cognitivista da "performance", segundo a qual " .... (the) repetition is 

determined joint1y by occessibility o( prior responses to recol/ ond other voriob/es 
(e.g., the subject's memory (or /ocotion o( rewords in the series", e a hipótese 

teórica que Thorndike, em 193 I, designou por "the representotive or 

ideotiono/ theory", e que ele próprio considerou como alternativa da 

hipótese do reforço automático, embora a tenha rejeitado, conforme 

referimos no Capítulo I, sem nunca a ter sujeitado a prova experimental. 

Daqui ressalta - e é este o ponto que pretendemos salientar - que o 

facto de Postman reconhecer a necessidade de a hipótese mencionada ser 

finalmente submetida a verificação experimental significa, pelo menos 

implicitamente, a sua rejeição dos argumentos aduzidos por Thorndike para 

a condenar sem provas. Considerando "Iegftima" a hipótese representativa, 

mas exigindo a sua demonstração, Postman indicou assim uma via 

experimental para a elucidação das questões suscitadas em torno da Lei 

teórica do Efeito, via sobre a qual Thorndike havia lançado, por assim dizer, 

o estigma da proibição. 

Esta a razão fundamental por que há pouco qualificámos de muito 

importantes as afirmações de Postman acima transcritas. Contestando 161 

Nuttin, Postman estava também a contestar Thorndike. Na realidade, 

embora por razões diferentes, nenhum deles submeteu a verificação 

experimental uma hipótese que ambos haviam explicitado, conservando-a 

por assim dizer em suspenso. 

Por isso, quando Postman afirma, ao concluir a sua réplica a Greenwald, 

que o estatuto das concepções teóricas e dos resultados das experiências 
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de Nuttin poderá modificar-se "ir and when Nuttin's hypotheses are tested 
under conditions which bear directly on the law or effect", julgamos que esta 

exigência não fica integralmente satisfeita pela simples substituição, nesses 

"testes", das medidas de recordação pelas medidas de repetição das 

respostas. 

Cremos que Postman apontou para a necessidade de se empreen

derem investigações que, utilizando ambos os tipos de medidas referidas 

e relacionando-as com outras variáveis consideradas determinantes da 

execução das respostas, constituíssem o complemento e o prolongamento 
das investigações de Nuttin, de modo a incluírem a verificação experimental 

da hipótese cognitivista da execução selectiva. 

Foi exactamente essa a finalidade maior que tivemos em vista na 

organização das experiências que efectuámos, e cujo plano comportou 

fundamentalmente duas situações ou condições experimentais, uma situação 

de aprendizagem intencional, ou situação de tarefa aberta, e uma situação 

de aprendizagem acidental, ou situação de tarefa fechada, procurando-se 

em ambas analisar em que medida a execuçõo das respostas depende da 

recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados. Esta análise 

constitui o objectivo principal das experiências, embora o plano 

experimental. tal como o organizámos, e conforme referiremos mais adiante 

em pormenor, tenha permitido também verificar separadamente os efeitos 

da variável de motivação sobre cada uma das principais variáveis 

dependentes - repetição, recordação das respostas e recordação dos 

resultados. Simultaneamente, realizámos o reexame das concepções de 

Nuttin acerca dos efeitos das recompensas e das punições no domínio da 

aprendizagem, submetendo, finalmente, à prova dos factos a hipótese 

"representativa" da execução selectiva em confronto com a hipótese 

conexionista. 



CAPíTULO IV 

POSiÇÃO ACTUAL DAS INVESTIGAÇÕES 

SOBRE A "HIPÓTESE COGNITIVA" 

I. AS EXPERI~NCIAS MAIS RECENTES 

De entre as numerosas investigações que têm procurado explicar os 

efeitos das recompensas e das punições na aprendizagem humana. 

nenhuma realizou ainda formalmente o "teste" ou o confronto 

experimental entre a hipótese conexionista e a hipótese representativa. 

podendo afirmar-se que a questão tem permanecido na situação em que 

Thorndike a formulou em 193 I. 

Com efeito. conforme mostrámos no Capítulo II. Nuttin (1949; 1953; 

1968). embora tivesse analisado as condições que afectam a recordação 

dos resultados e tivesse várias vezes sugerido o sentido em que os dados 

obtidos no estudo dessa variável poderiam contribuir para o esclarecimento 

da execução selectiva das respostas. não prolongou as pesquisas até este 

último domínio. 

Wallach e Henle (1941; 1942) assim como Dand (1946) examinaram 

a repetição e a recordação das respostas. mas não colheram medidas da 163 

recordação dos resultados e não procederam à análise da dependência da 

primeira relativamente aos diferentes tipos de configurações mnésicas. 

Nas suas experiências de 1954. Postman e Adams esboçaram uma 

análise deste género com o objectivo de verificarem a existência de uma 

"estratégia cognitiva" da execução de respostas. A tentativa foi . porém. 

realizada em condições experimentais deficientes, cujos limites os próprios 



autores reconheceram, a ponto de declararem que dos dados obtidos não 

se podia retirar qualquer indicação definitiva. Apesar disso, no panorama 

das investigações sobre a Lei do Efeito realizadas posteriormente às de 

Nuttin, o trabalho de Postman e Adams constitui o único que se aproxima 

das exigências formais requeridas pelo "teste" entre as duas hipóteses 

concorrentes. Por esta razão, e ainda porque alguns dos objectivos e 

resultados das experiências de Postman e Adams apresentam bastante 

interesse no que respeita à organização das experiências que efectuámos, 

a elas voltaremos dentro em pouco a fim de as analisarmos mais demora

damente. 

Por seu turno, tanto Estes (1969; 1972) como Buchwald (1969), em 

trabalhos sobre a problemática do reforço na aprendizagem humana, 

apresentaram concepções teóricas muito semelhantes às que se condensam 

na hipótese cognitiva da aprendizagem e da "performance". Todavia, as suas 

investigações experimentais não constituem de modo algum "testes" formais 

da "representotive or ideotionol theory", tal como Thorndike a apresentou. 

Na introdução do seu artigo de 1969, Estes, por exemplo, refere-se 

explicitamente a essa hipótese teórica, reconhecendo que ela recebeu pouca 

atenção por parte dos estudiosos da aprendizagem humana(I). No entanto, 

as suas experiências também não se orientaram no sentido de testar a 

referida hipótese tal como Thorndike a explicitara, na medida em que o 

objectivo principal de Estes consistiu em demonstrar que a função das 

(I) É do seguinte teor a referência feita por Estes à hipótese representativa, que 
Thorndike apresentou como altemativa para a sua hipótese do efeito directo e automático 
das recompensas: "ln this own theoretical writings, Thorndike (1931) recognised and attempted 
to refute an alterna tive type o( theory in which rewards and punishments might (unction as 
determiners o( choices but without any direct in~uence on learning. According to this conception, 
the learning occurs in standard human learning experiment would be a marter o( the subjea's 

I 64 acquiring in(ormatian cancerning relatianships between stimuli and respanses in the material to 
which he is expased and relationships between these and rewarding ar punishing autcames. The 
learning wauld simply be a (unctian a( such variables as cantiguity, (requency and recency. The 
values a( rewards and punishments wauld be re/evant only insa(ar as they determined the subjea's 
chaice a( respanse an a given trial once he had recalled the relevant events that had occurred 
on the preceding trials of an experiment. This a/ternative viewpaint has received little artention 
in the literature an human learning. perhaps partJy beco use Thamdike did nat (ovar it himsel{ 
and perhaps more impartantJy because no explicit and detailed theary a( this type has been 
(armulated" (Estes, 1969, p. 64-65; os sublinhados são nossos). 



recompensas, nas situações de aprendizagem humana, se pode decompor 

experimentalmente numa dimensão informativa e numa dimensão 

motivacional. 

Numa das experiências relatadas por Estes, a tarefa proposta a um grupo 

de 40 estudantes consistia em aprender a escolher os elementos correctos 

de vários pares de estímulos e perfazer; assim, o maior número possível de 

pontos (que no finai correspondia a uma importância em dinheiro). Aos 

elementos incorrectos era atribuído o valor de recompensa O, enquanto que 

aos elementos correctos eram atribuídos diversos valores positivos. A sequência 

de cada ensaio era a seguinte: o experimentador apresentava um par de 

estímulos, do qual o sujeito escolhia o elemento que considerasse ser o correcto, 

devendo ao mesmo tempo prever qual o valor de recompensa associado. Se 

o sujeito escolhesse o elemento incorrecto, o experimentador mostrava-lhe 

um cartão com o valor O, informando desse modo o sujeito que uma escolha 

futura desse estímulo não acrescentaria qualquer ponto ao número de pontos 

eventualmente já obtido pelo sujerto. Se o sujerto escolhesse o estímulo correcto, 

o experimentador mostrava-lhe então o valor em pontos que o sujeito obteria 

se voltasse a escolhê-lo nos ensaios subsequentes, mas esse número de pontos 

só seria adicionado ao total se o sujeito acertasse simultaneamente na previsão 

do valor de recompensa atribuído. Entre os diversos pares de estímulos havia 

dois que, pelas suas particularidades, constituíam uma das condições de interesse 

experimental prioritário, que Estes designou por "Never Right condition". 

Num destes pares, ao estímulo correcto eram atribuídos os valores de 

recompensa I e 2; no outro, os valores 3 e 4. Se o sujeito escolhia o elemento 

correcto de um dos referidos pares e formulava a previsão do valor de 

recompensa correspondente, o experimentador mostrava-lhe o valor de 

recompensa que o sujeito não tinha previsto. Assim, se o sujeito escolhesse o 

elemento correcto do par a que correspondiam os valores 3 e 4, e se previsse 

o valor 3, o experimentador mostrava-lhe um cartão com o 4; inversamente, 

se previsse este último valor. era-lhe mostrado o 3. Deste modo, o sujeito 165 

nunca chegava a receber qualquer recompensa pela escolha correcta(2). 

(2) Para uma exposição mais completa da organização das experiências mencionadas, 

confronte-se Estes (1969, p. 77-79) e Estes (1972, p. 725), que seguimos de perto na 
descrição sumária aqui feita . 



Os resultados obtidos mostraram que, após uma série de ensaios, os 

sujeitos aprendem a escolher os elementos correctos dos pares da 

condição "Never Right", o que revela que a modificação do comporta

mento, i.e., a mudança verificada nas escolhas dos elementos incorrectos 

para os correctos, tem de ser atribuída à aquisição de informação 

respeitante aos valores associados aos vários estímulos e não ao hipotético 

efeito directo e automático da recompensa que, neste caso, esteve ausente. 

Em apoio das suas concepções teóricas, Estes invoca ainda os 

resultados registados noutros tipos de experiência, e, em especial, naquelas 

em que as recompensas e as punições são comunicadas após um intervalo 

de tempo variável, contado a partir da ocorrência da resposta. Conforme 

sublinha Estes, dado que no contexto conexionista o reforço da conexão 

é definido em termos de proximidade entre a resposta e a recompensa, 

seria assim de prever a obtenção de um gradiente de aprendizagem que 

variasse em função dos intervalos de diferimento ou retardamento da 

recompensa. Ora não é o que se verifica. Pelo contrário, o intervalo de 

tempo de ocorrência da recompensa mostra-se sem efeito na selecção das 

respostas, sendo a sua escolha no ensaio-teste determinada pela informação 

dos resultados comunicada imediatamente antes deste ensaio. 

No artigo de 1972, cujo subtítulo - Reward and punishment in~uence 
human actions via informational and cybemetic processes - é extremamente 

significativo, Estes invoca os resultados destas experiências e de outras conduzidas 

segundo metodologia semelhante, concluindo que as recompensas e as punições 

actuam sobre a aprendizagem e execução selectivas, não pelo hipotético reforço 

directo, mas por processos cibernéticos de "feedback" informativo. 

Vemos, pois, que as experiências realizadas por Estes, embora apoiem 

nitidamente uma concepção da aprendizagem e da "performance" próxima 

da concepção cognitivista - na medida em que revelam que a selecção 

das respostas depende, não do suposto efeito directo e automático da 

166 recompensa, mas da sua função informativa não analisaram o grau de 

dependência em que a repetição das respostas se encontra relativamente 

à recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados. Deste 

modo, as experiências de Estes não satisfizeram as exigências metodológicas 

requeridas pelo teste experimental da hipótese representativa, tal como 

Postman as explicitou nas objecções dirigidas contra a relevância dos 

resultados das investigações de Nuttin. 



o que acabamos de dizer dos trabalhos de Estes aplica-se, igualmente, 

aos de Buchwald (1969; 1976). 
A "nova interpretação", que este investigador propõe para explicar os 

efeitos diferenciais ou assimétricos das recompensas e das punições, é 

radicalmente diferente da interpretação desenvolvida pelas teorias do reforço 

e apoia-se principalmente em duas hipóteses, uma relativa à aprendizagem, 

outra à execução de respostas. A primeira postula que a aquisição de associações 

depende exclusivamente da contiguidade entre os "acontecimentos" que 

ocorrem numa situação de aprendizagem selectiva, sem intervenção de qualquer 

efeito dos resultados das respostas sobre as conexões entre estas e os estímulos. 

A "performance", por seu turno, dependeria exclusivamente dos "factores de 

memória", ou seja, da recordação ou disponibilidade mnésica das associações 

previamente adquiridas. Simplesmente, numa situação típica de aprendizagem 

por ensaios e erros não se formam apenas associações entre estímulos e 

respostas, mas também entre estímulos e resultados subsequentes às respos

tas(3).Ambas desempenham um papel importante no processo de execução 

das respostas. Este não se funda, por conseguinte, num qualquer efeito de 

reforço diferencial produzido automaticamente pelos resultados em si sobre 

a recordação, quer das respostas, quer dos próprios resultados(4). Os efeitos 

(3) Nos próprios termos de Buchwald (1969. p. 132): 'The interpretation is based upon 
the assumption that when the sequence stimulus-response-outcome occurs, separate associa tive 
ar memory linkages develop between stimulus and response, and between stimulus and outcome, 
and that both o( these play a part in determining (uture behavior". 

Registemos em primeiro lugar a filiação behaviorista da posição de Buchwald, bem 
marcada no primado concedido ao estímulo como ponto de partida determinante do 
estabelecimento das associações. Efectivamente, Buchwald não considera uma associação 
directa entre a resposta e o respectivo resultado ou mesmo uma estrutura associativa mais 
vasta englobando unitariamente o estímulo, a resposta e o resultado (S-R-r) Nesta concepção 
de ligações associativas ou mnési cas bipartidas, a recordação do resultado subsequente a 
uma resposta torna-se possível. não porque se tenha formado uma associação entre a 
resposta e o respectivo resultado, mas sim uma associação entre o estímulo e o resultado 
da resposta dada a esse estímulo. Daqui que a recordação conjunto da resposta e do resultado 
resulte de uma sobreposição de duas associações separadas, que se conjugam através da 
identidade do estímulo que constitui o ponto de origem comum. 

(4) Num ensaio-teste , diz Buchwald, assim como "the probability o( recolling the previous 
respanse to a given stimulus does not depend on the autcome that (ollawed that response", assim 
também "the probability o( recolling the outcome that (ollowed the previous response to a given 
slJmulus item does not depend on the outcome that occurred". 
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assimétricos verificados na repetlçao das respostas provêm apenas da 

disponibilidade das associações estabelecidas previamente. Deste modo, se, 

no ensaio-teste, se recorda a resposta e simultaneamente o resultado, a resposta 

será repetida caso o resultado tenha sido uma recompensa; no caso contrário, 

a resposta será evitada e substituída por outra. Segundo Buchwald, o valor da 

probabilidade de repetição de uma resposta é de um, para o primeiro caso, e 

de zero para o segundo. Se se recorda a resposta mas não o resultado, a 

probabilidade de se verificar uma repetição assume um valor intermédio entre 

aqueles dois valores, e que Buchwald designa por valor paramétrico g. Finalmente, 

quando uma resposta não é recordada, a probabilidade de ser repetida é 
igual à probabilidade da sua ocorrência no ensaio-treino(5). 

(5) Como Buchwald utilizou em todas as experiências, que temos vindo a anal isar. não 
só os dois t ipos clássicos de resultados subsequentes às respostas - bem e mal ou correcto 
e incorrecto - mas um terceiro - nada - que não constitui propriamente um "resultado", 
na medida em que o experimentador comun ica nada ao aprendiz, não o informando se a 
sua resposta é correcta ou incorrecta, o enunciado da previsão de Buchwald, que acima 
expusemos. restringe-se aos dois tipos clássicos de resultados. A sua formulação completa 
é a seguinte: ''Accordingly the differences betwcen the (requencies o( apparent recalls and o( 
repetitions should run (rom least to most responses (olJowed by outcomes 'Right', 'nothing' and 
'Wrong' respectively" (Buchwald , 1969, p. 141). Até aqui não fizemos referência a esta ligeira 
diferença entre as experiências de Buchwald e as experiências utilizadas habitualmente no 
domínio da aprendizagem selectiva, não só para não sobre carregarmos a descrição -
limitando-nos ao essencial, que reside no confronto entre os dados relativos aos dois tipos 
de resultados clássicos - mas também porque o próprio Buchwald não atribuiu grande 
relevância às taxas de repetição e de recordação das respostas, que foram seguidas por esse 
tipo especial de "resultado", quer na discussão teórica e no enunciado das previsões, quer 
na apreciação dos dados obtidos. Além do apontamento das percentagens de repetição das 
respostas seguidas daquele tipo de resultado, a única referência explícita no texto do artigo 
a essas respostas é exactamente a que consta na citação acima transcrita. O que ficou dito 
não significa. porém. que os dados recolhidos sobre a repetição e a recordação daquele tipo 
de respostas não apresentem nenhuma relevânc ia teórica. nem sejam merecedores de 
atenção. É evidente que a têm. Assim, por exemplo, o facto de as taxas de repetição e de 
recordação das respostas seguidas de "informação nula" apresentarem, em geral, valores 
intermédios entre as taxas respeitantes às duas outras classes de respostas reveste-se de 
uma significação psicológica importante, na medida em que vem pôr em relevo o papel da 
informação transmitida pelos outros dois tipos de resultados, tanto na aprendizagem como 
na "perfonrnance". Cremos, no entanto, que a importância das implicações teóricas deste facto 
não pode deixar de recuar para plano secundário perante as implicações teóricas decorrentes 
da análise comparativa dos dados respeitantes aos outros dois tipos de respostas, as 
recompensadas e as punidas, análise que constitui efectivamente o núcleo e o objectivo 
primordiais das investigações sobre os efeitos dos resultados na aprendizagem e execução 
selectivas. 



A conjugação dos processos descritos apresenta-se susceptível de 

explicar, sem o recurso à hipótese do reforço, não só a superioridade de 

repetição das respostas recompensadas verificada nas experiências de 

aprendizagem selectiva, como também o facto de as respostas punidas 

apresentarem frequentemente uma taxa de repetição que, embora inferior 

à das respostas recompensadas, se encontra acima do valor de repetição 

esperado por simples acaso, o que, conforme assinalámos no Capítulo I, 

esteve em grande parte na origem da reformulação da Lei do Efeito, 

introduzida por Thorndike em 193 I. 

Ê manifesta a semelhança entre esta "nova" maneira de interpretar 

os efeitos que as recompensas e as punições exercem sobre a 

aprendizagem e execução selectivas e a "velha" interpretação apresentada 

por Nuttin. Aliás essa semelhança é explicitamente reconhecida por 

Buchwald, que a este propósito afirma: 'The present rormulation is based 
on the assumptíon that responses and outcomes con be reco//ed separotely 
(tom each other. A similar idea is to be round in the writíngs or Joseph Nuttin 
(Greenwald, 1966; Nuttin, 1947; 1949) who performed a series or 
experiments on the reco// or responses and outcomes which wi// be rerered 
to be//ow" (Buchwald, 1969, p. 134). Os pontos de contacto entre as duas 

interpretações não devem, no entanto, fazer-nos esquecer as diferenças 

existentes nas concepções respeitantes ao papel dos resultados e da 

motivação no domínio da aprendizagem e da "performance". A elas nos 

referiremos após a exposição das experiências realizadas por Buchwald, 

que passamos seguidamente a fazer, embora de maneira necessariamente 
sucinta. 

No trabalho que temos vindo a analisar, Buchwald descreve três tipos 

diferentes de experiências, destinadas a submeter à prova dos factos a sua 

Interpretação teórica de que os efeitos dos resultados sobre a repetição 

das respostas dependem de vários processos subjacentes relativos à 

retenção das respostas e à retenção dos resultados. A planificação das 169 

experiências obedeceu ao princípio metodológico de "examinar a influência 

dos vários processos postulados, um de cada vez". 

Na primeira experiência, Buchwald procurou eliminar os efeitos 

derivados da capacidade ou incapacidade de retenção das respostas, o que 

conseguiu introduzindo a seguinte modificação no ensaio-teste: o 

experimentador "lembrava" aos participantes, imediatamente antes da 



apresentação de cada elemento-estímulo, qual a resposta que eles haviam 

dado no primeiro ensaio, independentemente do resultado que se lhe 

seguira. 

A experiência comportou duas condições: uma, designada por 

"reminder condition", incluiu no ensaio-teste o processo de comunicação 

das respostas dadas no primeiro ensaio, tal como acabámos de descrever; 

a outra, designada por "nonreminder condition", realizou-se segundo o 

processo habitual das situações de aprendizagem, tal como foram utilizadas 

desde Thorndike. 

Se a recordação das respostas constitui factor de selecção, conforme 

postula Buchwald, então a diferença de repetição das respostas 

recompensadas relativamente às punidas será maior na primeira condição 

(reminder condition) do que na segunda (nonreminder). Pelo contrário, de 

acordo com as concepções do efeito automático, uma vez que a repetição 

das respostas depende exclusivamente do reforço diferencial das 

associações S-R provocado pelos respectivos resultados, não seria de prever 

qualquer diferença entre os dados obtidos nas duas condições, não 

devendo, por conseguinte, verificar-se na "reminder condition" qualquer 

acentuação da diferença entre a taxa de repetição das respostas 

recompensadas e a taxa de repetição das respostas punidas. 

Os dados das experiências confirmam a hipótese de Buchwald. Com 

efeito, a diferença registada na "reminder condition" entre as taxas de 

repetição das duas categorias de respostas é muito mais pronunciada do 

que a diferença obtida na condição de controlo ("nonreminder 

condition"), o que mostra, na realidade, que os efeitos das recompensas 

e das punições sobre a execução selectiva dependem da "informação 

disponível" das respostas dadas no ensaio de aquisição. Por outras palavras, 

os resultados experimentais desmentem que a superioridade da repetição 

das respostas recompensadas se explique por qualquer mecanismo de 

170 reforço automático e directo das conexões S-R, ao mesmo tempo que 

revelam o papel construtivo da recordação das respostas, enquanto ela 

permite o aproveitamento de informações disponíveis na execução das 

respostas. 

A segunda experiência teve por objectivo mostrar a influência positiva 

da recordação dos resultados, enquanto processo igualmente subjacente 

à "performance" e complementar do processo de recordação das respostas. 



Utilizando um método semelhante ao da experiência anterior, Buchwald 

eliminou aqui "the inobi/ity to reco/l the response's outcomes os o foctor 

offecting performonce". Para tanto, a comunicação dos resultados das 

respostas, em vez de ser dada imediatamente após a formulação das 

respostas no ensaio-treino, era dada antes da sua execução no ensaio-teste. 

Neutralizavam-se, deste modo, as falhas de disponibilidade mnésica da 

informação acerca dos resultados subsequentes às respostas, já que essa 

informação se encontrava, por assim dizer, presente, e, portanto, 

integralmente disponível. Trata-se, pois, de uma experiência de diferimento 

ou retardamento da comunicação dos resultados, idêntica às invocadas por 

Estes no trabalho a que há pouco nos referimos. 

Também nesta experiência Buchwald comparou duas condições, uma 

com informação diferida dos resultados (de/oyed outcome condition) e outra 

com informação imediata (immediote outcome condition). 
Segundo Buchwald, na primeira condição experimental deveria verificar

se uma taxa maior de repetição das respostas recompensadas (right) e uma 

taxa menor de repetição das respostas punidas (wrong) relativamente à 

condição em que os resultados são comunicados imediatamente a seguir 

às respostas. De harmonia com as teorias do reforço dever-se-ia esperar, 

pelo contrário, que na condição de diferimento dos resultados se registasse 

uma diminuição na aprendizagem e, consequentemente, na execução 

selectiva. 

Os dados experimentais obtidos desmentem, de novo, estas últimas 

previsões, confirmando as de Buchwald. A disponibilidade da informação 

relativa aos resultados influi favoravelmente na selecção das respostas a 

executar, tal como se verificou com a disponibilidade das respostas, 

acentuando a diferença entre a taxa de repetição das respostas 

recompensadas relativamente à taxa de repetição das respostas punidas. 

Finalmente, na terceira experiência, Buchwald compara os dados 

relativos à recordação e à repetição das respostas em função dos 171 

respectivos resultados. Para isso, introduz entre o ensaio-treino e o 

ensaio de execução um teste de recordoçõo dos respostos. Em 

conformidade com a sua concepção prevê uma maior percentagem de 

respostas recordodos do que de respostas repetidos. Prevê além disso -

e esta previsão parece-nos mais importante do que a anterior - uma 

maior proporção de repetição das respostas recordadas "correctos" do 



que as respostas recordadas "incorrectos", de modo que as diferenças 

entre as frequências de recordação e de repetição seriam mais 

pronunciadas no caso das respostas "incorrectas" do que no caso das 

respostas correctas, em que a diferença entre recordação e repetição 

seria pequena. 

Estas previsões foram inteiramente confirmadas. Os dados obtidos 

mostraram que efectivamente se recorda um maior número de respostas 

do que aquele que se repete. Mostraram, além disso, que as diferenças 

entre os diversos valores de repetição das respostas em função dos 

resultados ("right", "nothing" e "wrong") apresentavam uma significação 

estatística elevada, enquanto que as diferenças respeitantes aos valores de 

recordação das respostas não permitiam rejeitar a hipótese nula. 

Com efeito, embora se recordem mais respostas recompensadas do 

que respostas punidas, a diferença entre as duas taxas de recordação não 

alcança o limiar crítico de significação estatística, ao invés do que sucede 

com a diferença existente entre as taxas de repetição daquelas duas 

categorias de respostas. Estes dados revestem-se de uma significação 
psicológico que importa pôr em relevo. Para Buchwald, o simples facto de 

a taxa global de recordação ser superior à taxa de repetição apoia a 

hipótese de que a "performance" depende de processos subjacentes de 

natureza mnésica, confirmando desse modo os dados obtidos nas 

experiências anteriores. Por outro lado, e no que respeita à questão 

primordial do papel dos resultados, verifica-se que a repetição é por eles 

afectada de maneira significativa, o que não acontece com a recordação, 

justificando-se, assim, estabelecer uma nítida diferença entre o plano da 

recordação e o plano da repetição das respostas. 

Na análise das implicações teóricas dos dados desta experiência, 

Buchwald compara-os com os dados obtidos nas experiências de Wallach 

e Henle (1941; 1942), Postman e Adams (1954; 1955) e Nuttin (1947b; 

172 1949; 1953). No que diz respeito ao papel dos resultados na recordação 

das respostas, Buchwald sublinha os dados divergentes a que chegaram 

Wallach e Henle, por um lado, e Postman e Adams, por outro. Na verdade, 

embora tivessem utilizado condições experimentais quase idênticas, os 

primeiros não observaram diferenças na recordação das respostas em 

função dos resultados, enquanto os segundos encontraram uma 

superioridade na recordação das respostas recompensadas relativamente 



à recordação das respostas punidas(6). Nesta medida, os dados de 

Buchwald vão no mesmo sentido dos de Wallach e Henle, apesar das 

diferenças existentes nas respectivas situações experimentais(7). 

Também Nuttin não encontrou diferenças estatisticamente significativas 

entre as taxas de recordação das respostas recompensadas e das 

respostas punidas nas situações de tarefa fechada ou de aprendizagem 

acidental. Porém, nas situações de tarefa aberta a referida diferença já 
apresenta significação estatística. No que se refere precisamente a estas 

últimas situações, os dados de Buchwald divergem dos de Nuttin, 

encontrando-se, assim, em oposição à sua concepção teórica. A este 

propósito escreve Buchwald : "Nuttin attributed the difference to the 
existence or 'persisting task tension' set up by the expectation or having to 

repeat correct responses in intentional learning experiments. Whatever the 
merits or this explanation, the present results are c/early at odds with Nuttin's" 
(Buchwald, 1969, p. 142). 

(6) A afirmação de Buchwald. de que nas investigações de Wallach e Henle as respostas 
sancionadas como "correctas" e as sancionadas como "incorrectas" foram recordadas com 
igual frequência, peca por excesso de generalização. Na realidade, numa das condições 
experimentais da investigação de 1942. em que o experimentador suscita nos participantes 
o "motivo de aprender". comunicando-lhes pelas instruções que as respostas consideradas 
correctas nos ensaios anteriores continuariam a ser correctas nos ensaios seguintes, verifica
-se que a recordação das respostas "correctas" apresenta uma percentagem muitíssimo 
supe rior (64.4%) à percentagem de recordação das respostas "incorrectas" (22.3%). Cf. 
Wallach and Henle, 1942, p. 153. 

(7) Notemos que tanto Wallach e Henle como Postman e Adams utilizaram situações 
de aprendizagem acidental apresentadas (ou disfarçadas) como experiências de percepção 
extra-sensorial. As experiências de Buchwald foram todas realizadas empregando situações 
de aprendizagem intencional. Além disso, o número de resultados "correctos" êra idêntico 
ao número de resultados "incorrectos", ao passo que. tanto nas investigações de Wallach e 
Henle como nas de Postman e Adams, o número de resuh:ados "incorrectos" era nitidamente 
inferior ao de resultados "correctos". Julgamos que estas diferenças na organização 
experimental são susceptíveis de atenuar a relevância das implicações teóricas resultantes 
da comparação entre os dados das referidas experiências. De maior acuidade reveste-se, 
porém. a comparação entre os dados de Buchwald e de Nuttin, uma vez que as experiências 
de Buchwald têm mais afinidades com as situações de tarefa aberta empregues por Nuttin 
do que com as situações de aprendizagem acidental acima mencionadas, acrescendo ainda 
a circunstância de ambos terem utilizado o mesmo número de resultados "correctos" e 
"incorrectos", neutralizando assim o factor da "saliência estrutural". 
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Eis um ponto que novas investigações experimentais não deixarão, por 

certo, de explorar cuidadosamente, tanto mais que o problema suscitado 

por Buchwald, com base na divergência entre os resultados das suas 

experiências e os resultados das de Nuttin, diz directamente respeito à 
hipótese, perfilhada pelo último, segundo a qual a recordação das respostas 

é afectada por factores motivacionais. 

Antes de terminarmos a análise das experiências de Buchwald, não 

queremos deixar de sublinhar o facto de ele afirmar que, dos vários 

trabalhos de que pôde dispor; o de Postman e Adams é o que apresenta 

maiores semelhanças com as suas investigações, por conter dados 

respeitantes não só à recordação como também à repetição das respostas. 

Consideramos de menor importância referir que os estudos de Wallach e 

Henle também comportam esses dois tipos de medida, pois o que nos 

interessa salientar é o facto de Buchwald não ter mencionado a 

particularidade de o estudo de Postman and Adams (1954) incluir também 

medidas da recordação dos resultados, ensaiando assim pela primeira vez 

a verificação experimental da existência de uma estratégia intencional de 

execução selectiva com base na recordação conjunta das respostas e dos 

respectivos resultados. Com esta referência pretendemos confirmar o que 

julgamos ter ficado suficientemente esclarecido com a descrição das 

experiências de Buchwald: que elas não realizaram o confronto experimental 

entre a hipótese conexionista e a hipótese representativa da execução 

selectiva, embora tenham fornecido dados que são inequivocamente 

favoráveis à última, na medida em que puseram em relevo a dependência 

em que a "performance" se encontra da recordação das respostas, por um 

lado, e da recordação dos resultados, por outro. 

Antes de passarmos em revista a experiência de Postman and Adams 

(1954), importa ainda referir que as experiências de Longstreth (1970), 

d'Ydewalle (1973; 1976), d'Ydewalle e Eelen (1975) e d'Ydewalle e 

174 Buchwald (1976), embora tenham obtido resultados favoráveis à hipótese 

cognitiva da aprendizagem e da execução selectivas, não chegaram a realizar 

o confronto directo entre aquela hipótese e a do reforço automático, 

porque em nenhuma delas se procedeu a uma análise comparativa das 

previsões decorrentes de cada uma das hipóteses mencionadas no que 

respeita à repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas, 

em função de diferentes configurações de disponibilidade mnésica, desde 



a recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados até à 

ausência de qualquer recordação. 

Com efeito, Longstreth (1970), na sequência dos problemas 

metodológicos suscitados pela polémica Greenwald-Postman, comparou os 

efeitos respectivos das recompensas e das punições sobre a repetição das 
respostas, quer em situações de tarefa aberta, quer em situações de tarefa 

fechada. O facto de Longstreth ter escolhido apenas a repetição como 

variável dependente daqueles efeitos deve-se à objecção de Postman, para 

quem as experiências de Nuttin falharam como testes da Lei do Efeito 

por nelas ter sido utilizada a recordação em vez da repetição das respostas 

como medida da aprendizagem selectiva. Os resultados das experiências 

de Longstreth mostraram uma superioridade significativa na repetição das 

respostas recompensadas relativamente à repetição das respostas punidas 

apenas nas situações de tarefa aberta. Na 'Experiência III', o tempo 

concedido para o "processamento" da informação transmitida pela 

comunicação verbal dos resultados foi reduzido, verificando-se um 

decréscimo no predomínio da repetição das respostas recompensadas nas 

situações de tarefa aberta. Este facto evidencia que a superioridade da 

repetição das respostas recompensadas, registada nas situações de tarefa 

aberta, depende da "codificação mnésica da informação" a utilizar nos 

ensaios subsequentes. No seu conjunto, os resuttados experimentais obtidos 

por Longstreth revelaram que "the law of effect is not comp/ete/y automatic, 
but rather depends, in part at least, upon S's intentions", confirmando deste 

modo as concepções de Nuttin. 

D'Y dewalle (1973) procurou verificar se, nos seus efeitos sobre a 

recordação das respostas, a persistência de tensão de tarefa é ou não 

independente do número relativo de recompensas e de punições, 

comunicadas verbalmente pelo experimentador no decurso do ensaio de 

aquisição. Um outro objectivo das experiências consistiu em avaliar os 

efeitos produzidos sobre a recordação das respostas pela perspectiva 175 

temporal ou pelas expectativas, induzidas pelas instruções, respeitantes ao 

intervalo de tempo entre a primeira sessão experimental e a segunda. Os 

resultados obtidos mostraram que a diferença entre a recordação das 

respostas recompensadas e a recordação das respostas punidas depende 

efectivamente da persistência da tensão de tarefa. Quanto ao segundo 

objectivo, verificou-se uma interacção nítida entre o efeito da perspectiva 



temporal e o número relativo de recompensas e de punições. Assim, no 

grupo com um pequeno número de sucessos no primeiro ensaio, a 

perspectiva temporal mostrou exercer um efeito positivo sobre a 

recordação das respostas recompensadas -- sendo estas tanto melhor 

recordadas quanto maior o intervalo de tempo anunciado -- não 

revelando qualquer efeito sobre a recordação das respostas punidas; no 

grupo com igual número de recompensas e de punições, a perspectiva 

temporal revelou ter um efeito positivo sobre a recordação das respostas 

punidas e nenhum efeito sobre a recordação das respostas recompensadas. 

As experiências de d'Y dewalle, realizadas em 1976, mostraram 

igualmente que nas situações de aprendizagem intencional, cujas instruções 

induzem nos participantes a expectativa de múltiplos ensaios de treino, a 

recordação das respostas recompensadas é superior à recordação das 

respostas punidas, e até superior à recordação das respostas recompen

sadas verificada nas situações de aprendizagem intencional em que os 

participantes aguardam apenas dois ensaios de treino. A familiarização 

prévia com o tipo de material utilizado revelou-se, no entanto, muito mais 

favorável à recordação das respostas recompensadas nas últimas situações 

do que nas primeiras. 

O trabalho de d'Ydewalle and Eelen (1975) teve por objectivo 

principal uma extensão ou aperfeiçoamento do modelo cognitivo para a 

explicação dos efeitos das recompensas e das punições na aprendizagem 

humana, apresentado por Buchwald em 1969 e a que há pouco fizemos 

referência. O aperfeiçoamento consistiu na introdução de um novo 

parâmetro segundo o qual a probabilidade de repetição das respostas 

recompensadas, quando os sujeitos dispõem da recordação das respostas 

mas não dos resultados, depende da probabilidade de "adivinhação" do 

resultado correcto. Este valor paramétrico varia em função da proporção 

de recompensas recebidas no primeiro ensaio. Os resultados obtidos 

176 sustentam a hipótese " ... thot the subject kept in mind o general impression 
of the outcomes received on Trio I I. When they did not recoll the outcomes, 
they guessed the outcomes occording to the proportion of 'right' ond 'wrong' 
responses on Triol /" (d'Ydewalle and Eelen, 1975, p. 434). 

Na continuidade do trabalho anterior; o estudo de d'Y dewalle and 

Buchwald (1976) visou comparar os valores de repetição de respostas 

recompensadas e de respostas punidas com os valores previstos de acordo 

_ __ __ __ ______________ cd .. 



com o modelo probabilístico de Buchwald, integrado pelo aperfeiçoamento 

nele introduzido em 1975 por d'Y dewalle and Eelen. A adequação entre 

os dados empíricos e as previsões decorrentes do modelo revelou-se 

bastante satisfatória, o que constitui uma confirmação da teoria cognitivista 

em que este se baseia. Todavia, os autores reconhecem que o método 

apresenta algumas limitações, afirmando a necessidade de futuros trabalhos 

se orientarem para a investigação dos processos de retenção e de decisão, 

com vista a minimizar os desajustamentos ainda verificados entre os dados 

experimentais e as previsões feitas(8). 

Importa sublinhar que a confirmação empírica do modelo probabilístico 

de Buchwald retira, sem dúvida, credibilidade à hipótese conexionista dos 

efeitos das recompensas e das punições, dando, pelo contrário, apoio à 

hipótese cognitivista sobre a qual ele foi construído. Mas importa 

igualmente ter presente que este apoio não dispensa o confronto directo 

entre aquelas duas hipóteses, por intermédio da análise, já acima referida, 

das condições de disponibilidade mnésica e motivacionais subjacentes à 

repetição diferencial das respostas recompensadas e das respostas punidas. 

2. ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DE POSTMAN E ADAMS (1954) 

Conforme anteriormente assinalámos, as experiências de Postman e 

Adams, descritas na sua publicação de 1954, incluem a única tentativa que, 

até agora, mais se aproximou das condições metodológicas exigidas pela 

comparação experimental entre a hipótese conexionista e a hipótese 

representativa, tal como Thorndike as enunciou. 

Dado, porém, que a análise de uma estratégia deliberada de selecção 

de respostas, em função da recordação conjunta das respostas e dos 

(8) "While Buchwald's (/969) model and its extension by d'Ydewa/le and Ee/en (/975) 
da provide a usefUl interpretation o(Thomdikian experinents, Ihey are not wilhout limitations. Future 
work needs to explicate storoge, retrieval, and decision processes more rigorously be(ore precise 
predictions can be made. ln Ihis way, an old problem will be brought again into lhe mainstream 
a( contemporary research on leaming and memory" (d'Ydewalle and Buchwald, 1976, p. 738). 
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respectivos resultados, não constitui o objectivo primordial da pesquisa de 

Postman e Adams, nem ocupa um lugar independente no conjunto da 

investigação, a descrição das condições experimentais em que ela foi 

realizada e a avaliação dos resultados a que conduziu têm naturalmente 

de integrar-se na exposição mais vasta dos objectivos, das condições 

metodológicas e dos resultados gerais das experiências daqueles dois 

psicólogos americanos. 

Foram dois os objectivos principais que Postman e Adams procuraram 

alcançar. O primeiro consistiu em rebater a conclusão das investigações de 

Wallach e Henle (1941; 1942) , segundo a qual numa situação de 

aprendizagem acidental, em que está ausente a "motivação para aprender", 

não se verifica a superioridade na repetição das respostas recompensadas 

relativamente à repetição de respostas punidas, conclusão que conduzia a 

atribuir a superioridade de repetição das respostas recompensadas registada 

nas situações de aprendizagem intencional à "motivação para aprender" e 

não ao efeito directo da recompensa. 

Considerando que as experiências de Wallach e Henle "falharam por 

nelas se não distinguir de forma clara as condições que governam a 

aprendizagem das que governam a performance", uma vez que as 

instruções dadas no início daquelas experiências podem influenciar tanto 

uma como a outra, o segundo objectivo que Postman e Adams se 

atribuíram consistiu precisamente em distinguir as variáveis que afectam a 

aprendizagem das que determinam a execução. 

A experiência foi apresentada aos participantes como um estudo sobre 

a percepção extra-sensorial (ESP-Extro sensory perception experiment), tal como 

nas investigações de Wallach e Henle. O material utilizado foi idêntico ao que 

Thorndike empregou em muitas das suas experiências - uma lista de vinte e 

cinco palavras-estímulo, às quais os participantes tinham de responder 

procurando acertar no algarismo, de entre I a 10, associado a cada palavra. 

178 Ao contrário das experiências de Wallach e Henle, havia apenas um 

único ensaio-treino seguido de um ensaio-teste. No primeiro, apenas três 

das respostas eram consideradas "correctas" pelo experimentador e as 

restantes "incorrectas". As instruções do ensaio-treino (troining instructions) 
eram idênticas para todos os participantes, assegurando-se desse modo a 

constância nas condições de aquisição. Conforme Postman e Adams 

sublinham, a "motivação para aprender" é eliminada pelo facto de, nestas 



instruções, se comunicar aos participantes que os algarismos associados às 

palavras poderiam variar de maneira aleatória de ensaio para ensaio. Deste 

modo, um algarismo considerado "correcto" no primeiro ensaio podia ser 
ou não "correcto" no ensaio seguinte(9). 

Mas se, a fim de manter constantes as condições de aprendizagem, 

as instruções do ensaio-treino se mantiveram idênticas para todos os 

participantes, já as instruções do ensaio-teste (test instructions) 
apresentaram nove tipos diferentes, resultantes da combinação dos casos 

possíveis relativos à permanência ou modificação naquele ensaio dos 

resultados das respostas dadas no ensaio anterior. Assim, uma resposta 

correcta no ensaio-treino poderia ser no ensaio-teste: o) correcta; b) 
correcta ou incorrecta; c) incorrecta. As mesmas possibilidades eram 

consideradas para as respostas incorrectas no ensaio-treino. Os cento e 

oitenta participantes na experiência foram divididos em nove grupos, 

tendo cada um deles recebido um tipo diferente de instruções. Enquanto, 

por exemplo, as instruções do Grupo I informavam que tanto as 

respostas consideradas anteriormente correctas como incorrectas 

poderiam ser correctas no ensaio seguinte, as instruções do Grupo II 

(9) O processo, acima descrito, para "neutralizar" a motivação para aprender é idêntico 

ao utilizado por Wallach e Henle nas suas experiências, com a seguinte diferença: enquanto 

nestas houve efectivamente várias apresentações da série de palavras, ou seja, vários ensaios

-treino, nas experiências de Postman e Adams houve apenas um único ensaio-treino. Importa 

também assinalar que este processo de eliminação da motivação para aprender é bastante 

diferente daquele que Nuttin utilizou nas Experiências RR'.6 e RF'.4 para não induzir a 

"persistência da motivação", apesar da apresentação repetida da mesma série de estímulos. 

Com efeito, há razões para perguntar se os ensaios-treino das experiências de Wallach e 

Henle, bem como das de Postman e Adams, poderão ser considerados como situações de 

tarefa fechada. Na verdade, uma vez que os participantes são informados pelas "instruções" 

da existência de vários ensaios de apresentação da série de estímulos, o factor de "motivação 

persistente" não é, em rigor. eliminado. O facto de se dizer que os algarismos associados às 
palavras se alteravam ao acaso, de um ensaio para outro, não constitui garantia sufICiente 

de eliminação absoluta da "persistência de tensão" para o aperfeiçoamento ulterior da tarefa 

Concordamos, porém, que as referidas instruções são susceptíveis de desencorajar a adopção 

pelos participantes de uma estratégia deliberada de aproveitamento, nos ensaios futuros, das 

informações fornecidas no ensaio-treino, uma vez que a incerteza acerca da permanência, 

nos ensaios seguintes, dos resultados das respostas dadas no primeiro retira utilidade à 

adopção de uma tal estratégia, embora não garanta de maneira absoluta a sua eliminação. 
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informavam que as respostas anteriormente correctas continuariam a ser 

correctas, mas as incorrectas poderiam ser ou não ser correctas. Estas 

variações nas instruções do ensaio-teste destinavam-se "to manipulate S 's 

motivation to repeat or not no repeat responses rewarded or punished during 
the troining series" (Postman, 1954, p. 615), ou seja, a induzir diferentes 

condições de motivação a fim de avaliar os efeitos correspondentes sobre 

a execução das respostas, mantidas constantes as condições de 

aprendizagem. Deste modo, as instruções de ensaio-teste constituem a 

principal variável independente desta investigação. 

Logo após o ensaio-teste, ou ensaio de "performance", procedia-se a 

um teste da recordação das respostas e da recordação dos respectivos 

resultados. Nos próprios termos dos autores da experiência, "the purpose 
or this test was to determine the extent to which repetition or responses during 
the test-series was associated with active recol/ or these responses. S as also 
required to state whether or not his responses had been col/ed 'Right' or Wrang' 
during the troining-series"(IO) . Postman e Adams constituíram um grupo 

suplementar de 40 participantes, que imediatamente ao ensaio-treino eram 

submetidos ao teste de recordação sem o ensaio de "performance" 

intermediário (recaI/-contraI graup). 

Descritos os objectivos e as condições experimentais, analisemos os 

principais dados obtidos por Postman e Adams. 

No que respeita à repetiçõo das respostas recompensadas e das 
respostas punidas, verificou-se que tanto umas como outras foram 

repetidas com percentagens superiores às que seriam de esperar por 

simples acaso, excepto no grupo IX em que as instruções do ensaio-teste 

eram desfavoráveis à repetição de ambas as categorias de resposta. 

Sublinhando o facto de terem obtido níveis significativos de repetição das 

respostas recompensadas "sem motivação para aprender" e sob instruções 

de execução explicitamente adversas à repetição dessa categoria de 

(10) Importa salientar; desde já, a ambiguidade do estatuto que Postman e Adams 
atribuem à recordação das respostas e à recordação dos respectivos resultados. Com efeito. 
consideram-nas como factores de performance, na medida em que avaliam os seus efeitos 
sobre a execução das respostas. mas não as consideram de modo algum como indicadores 
de aprendizagem. 



respostas, Postman e Adams concluem pela eficácia da recompensa como 
agente de reforço das conexões ou factor de aprendizagem(II). 

Embora na generalidade as recompensas se revelem eficazes, notam

-se, todavia, importantes diferenças nas percentagens de repetição das 

respostas recompensadas entre os vários grupos, o que deve ser atribuído 

às variações das instruções dos ensaios-testes, dado que as condições de 

aprendizagem se mantiveram constantes. 

Notemos no entanto, e desde já, que os factos são em larga medida 

surpreendentes. Com efeito, embora o nível de repetição das respostas 

recompensadas seja tanto maior quanto mais positivas as instruções de execução 

correspondentes, verifica-se que as diferenças das percentagens de repetição 

das respostas recompensadas entre os vários grupos não apresentam significação 

estatística. Porém, paradoxalmente, quando se analisam as percentagens de 

repetição das respostas recompensadas em função das instruções de execução 

relativas às respostas punidas, verificam-se diferenças significativas. Os dados 

revelam, deste modo, que "the more positive the instructions (or repetition o( 

punished responses, the higher the frequency o( repetition o( rewarded responses" . 
(Postman e Adams, 1954, p. 618). Segundo a interpretação dos Autores, o 

referido facto é provocado por uma atitude de repetição generalizado, induzida 

pelas instruções respeitantes às respostas punidas, interpretação que 
examinaremos criticamente no final desta análise. 

Referimos já que as percentagens de repetição das respostas punidas 

são também superiores às esperadas por simples acaso. E também aqui se 

verifica que a taxa de repetição das respostas punidas é influenciada de 

maneira significativa pelas instruções de execução correspondentes a essas 

respostas, mas não pelas instruções respeitantes às respostas recompensadas, 

facto que merece da parte dos autores o seguinte comentário: "Since 
instructions (or punished responses in~uence the repetition o( 011 responses in 
the some way. we conc/ude that the action o( rewards and punishments is 
modified by the operotion o( o general repetition se(' (Ibidem, p. 619). 181 

(11 l A conclusão foi extraída prematuramente, pois, conforme veremos mais adiante, 

os próprios Autores reconhecem que há outras alternativas para a explicação da 

Superioridade de repetição das respostas recompensadas e não apenas a do efeito directo 

da recompensa sobre a força das conexões. 



No que respeita ao efeito di(erencial das recompensas relativamente às 

punições, os dados de conjunto, resultantes da combinação de todos os 

grupos, confirmam-no, na medida em que as respostas recompensadas são 

repetidas mais frequentemente do que as respostas punidas a um nível 

de significação estatística bastante exigente. No entanto, a eficácia diferencial 

da recompensa varia de grupo para grupo. Com efeito, as respostas 

recompensadas são repetidas mais frequentemente do que as punidas 

apenas nos grupos em que as instruções de execução não contêm 

indicações desfavoráveis ou negativas, quer em relação às respostas 

recompensadas, quer em relação às respostas punidas (Grupos I, II, IV e 

V). Desde que as instruções induzam uma atitude negativa em relação a 

qualquer categoria de resposta, deixa de haver diferenças entre o efeito 

das recompensas e o das punições (restantes grupos). A diferença entre 

estes dois grupos de condições experimentais é bastante significativa. A 

eficácia diferencial da recompensa aparece, assim, condicionada pelas 

instruções de execução, facto que se reveste de uma significação teórica 

apreciável, que Postman e Adams reconhecem, afirmando a este propósito: 

"A literal applicotion o(Thorndike's hypothesis concerning the automatic effects 

o( satisflers would demand that rewards be equally and signiflcontly more 

efective than punishments (or ali conditions. We say equally effective beco use 
the conditions o( rein(orcement during training were identicol (or ali conditions". 

Porém, evitam discutir e elucidar a relevância teórica deste facto, 

remetendo para a autoridade de Thorndike: "Thomdike had, however. 
recognized that the automatic action o( rewards may be modifled by S's 
attitudes and sets" (Ibidem, p. 620). 

Temos aqui um outro ponto a que não podemos deixar de voltar na 

apreciação crítica das conclusões finais desta investigação. 

Quanto à recordação das respostas, não se verificaram diferenças 

significativas entre os vários grupos experimentais. A recordação das 

182 respostas, quer recompensadas quer punidas, não é afectada de maneira 

significativa pelas instruções de execução, ao contrário do que sucede com 

a repetição. Daqui concluem os autores da experiência que " .. .frequency af 

repetition and recoll are not equivalent tests o( the effects o( rewards and 
punishments", embora não nos indiquem se consideram esta ausência de 

equivalência como uma prova empírica da diferenciação dos dois testes 

enquanto medidas de variáveis distintas. 



Mas se a recordação das respostas se revela independente das 

instruções de execução, não variando concomitantemente com as variações 

destas, considerados os dados de todos os grupos no seu conjunto verifica

-se que a recordação das respostas recompensadas é também significativa

mente superior à recordação das respostas punidas (37.70% contra 29.30%, 
respectivamente). Neste ponto há equivalência entre repetição e 

recordação de respostas. Tanto os dados da primeira como os da segunda 

acusam a eficácia diferencial da recompensa! Aqui, Postman e Adams dão

-se conta que os factos encontrados podem ser explicados por três 

hipóteses teóricas, igualmente viáveis. Embora refiram que neste tipo de 

experiências Thomdike se não preocupou com o problema da recordação, 

reconhecem que "the general tenor or his ana/ysis suggests that rewards 
should differential/y strensthen both repetitions and recol/s"(12). Consequente

mente, a hipótese do efeito automático e directo da recompensa constitui 

uma de entre três hipóteses alternativas. Na verdade, susceptíveis de 

explicarem os factos encontrados, com sucesso idêntico ao da hipótese 

do efeito diferencial da recompensa, apresentam-se a hipótese da "ênfase", 

proposta por Tolman (1932), e a hipótese de Kóhler-Von Restorff (1933), 
relativa aos efeitos da "saliência perceptiva" sobre a retenção, esta última 

tanto mais adequada quanto é certo que nas situações experimentais 

utilizadas por Postman e Adams apenas três respostas, em vinte e cinco, 

foram consideradas correctas, o que efectivamente favorece a "segregação" 

das recompensas do fundo homogéneo das punições. 

Não reconhecendo de imediato que a indeterminação na escolha da 

interpretação teórica dos dados respeitantes à recordação das respostas 

se repercutia directamente na interpretação dos dados respeitantes à 

repetição, que permanece também indeterminada, Postman e Adams 

concluem, um tanto despreocupadamente, que "the reader must choose 

omong these alternatives according to his convictions". 
A análise prossegue com o exame da relação entre a recordação e a 183 

repetição. O facto desta última se mostrar "sensível" às variações das 

( 12) Postman parece reconhecer aqui que o domínio da recordação das respostas não 

é tão alheio e indiferente à discussão sobre a Lei teórica do Efeito como mais tarde veio a 

afirmar na sua réplica a Greenwald. 
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instruções de execução, ao contrário do que sucede com a primeira, 

constituindo para os autores prova empírica de que as duas medidas não 

são equivalentes, não significa de modo algum que elas sejam independentes 
entre si . Qual o grau de relação que se verifica entre as duas variáveis 

nos diversos grupos? 

As previsões formuladas por Postman e Adams, acerca dos valores que 

as correlações poderiam apresentar em função das instruções de execução, 

apoiam-se numa hipótese em que a recordação das respostas é para todos 

os efeitos considerada como uma medida da aprendizagem, uma vez que, 

segundo ela, as respostas recordadas se encontram disponíveis para serem 

utilizadas no ensaio de repetição(l3). 

Admitindo, pois, que a "performance" depende da disponibilidade 

mnésica das respostas ou da sua recordação, por um lado, e das instruções 

de execução que comandam a utilização dessas respostas, por outro, é 

natural esperar que os valores de correlação entre a repetição e a 

recordação das respostas dependam igualmente das instruções de execução. 

Quando as instruções de execução são positivas para ambas as categorias 

de respostas, Postman e Adams prevêem uma correlação bastante elevada, 

"uma vez que os participantes se encontram motivados para repetir todas 

as respostas que recordam". Pelo contrário, quando as instruções são 

negativas, as correlações devem apresentar valores baixos, uma vez que os 

participantes se encontram motivados para não repetir todas as respostas 

que recordam. As instruções indeterminadas devem provocar correlações 

de valor intermédio entre os valores esperados nas duas condições acima 

indicadas. Os dados revelaram o acerto das previsões. Todos os valores de 

correlação entre repetição e recordação das respostas, tanto das 

recompensadas como das punidas, são positivos. Registe-se, no entanto, que 

se notam diferenças importantes entre os diversos grupos. Com efeito, 

verifica-se, de novo, o que já se havia verificado com a repetição de respostas 

(13) O modo como Postman e Adams formularam a mencionada hipótese parece não 

deixar dúvidas sobre o que acima dissemos: "Let us ossume thot most ar the responses which 
the S can reproduce on the recol!-test were olso ovoiloble to him during the test -series. Such on 
ossumption is, to be sure, hozordous but receives some indirect support rrom the roct thot there 
ore no differences in recol! between the experimentol groups ond the RecaI/-ContraI Group" 
(Postman and Adams, 1954, p. 622-623). 



em relação às instruções de execução. Também aquI, os valores de 

correlação variam significativamente com as instruções de execução 

respeitantes às respostas punidas, apresentando-se praticamente indiferentes 

às instruções de execução relativas às respostas recompensadas. Daqui a 

conclusão dos autores: 'The pattern af carrelatians canfirm aur hypathesis af 
o general repetitional set determined by the instructians cancerning the 
punished respanses which farm the majarity af the series" (lbidem, p. 624), 

conclusão que analisaremos criticamente nas apreciações finais . 

Sob a designação de "identificação dos reforços" (identificatian af 
reinfarcements) , Postman e Adams analisaram os dados respeitantes à 

recordação dos resultados, tendo verificado que os participantes 

"identificaram", como seria de esperar, a maioria das suas respostas como 

incorrectas. A recordação dos insucessos foi muito mais perfeita do que 

a recordação dos sucessos. Em média, a recordação correcta dos sucessos 

foi bastante baixa. No entanto, os erros de identificação das recompensas 

não se realizaram ao acaso; localizando-se nas proximidades das respostas 

efectivamente recompensadas no ensaio-treino, deram origem a um 

"gradiente de recordação dos sucessos" descrito pela primeira vez por 

Nuttin (1949), gradiente paralelo ao fenómeno que, no plano da repetição, 

Thorndike designou por "spread af effect". Postman e Adams atribuíram o 

gradiente de identificação das recompensas à "formação de associações 

remotas entre a recompensa pensa e as palavras-estímulos que precederam 

ou seguiram o par recompensado no ensaio-treino". 

Mencione-se ainda que a recordação dos sucessos e dos insucesso não 

apresentou variações significativas nos diferentes grupos. Tal como se 

verificara com a recordação das respostas, também a recordação dos 

resultados não foi afectada pelas instruções de execução ou de 

"performance", as quais só se mostraram eficazes relativamente à repetição. 

Finalmente, sob a rubrica evidence for strategy, Postman e Adam 

procuraram analisar em que medida a repetição das respostas depende 185 

da acção conjunta da recordação das respostas e da "identificação dos 

resultados". Referimos já que esta análise apresenta limitações diversas, 

inerentes umas à própria estrutura do plano experimental (concebido 

primordialmente para o estudo dos efeitos das instruções de execução 

sobre a "performance") e outras resultantes dos critérios adoptados para 

a selecção dos dados. 



Sublinhemos em primeiro lugar o carácter residual que a referida 

análise assumiu. Com efeito, antes de abordarem a sua descrição, Postman 

e Adams, fazendo o ponto dos resultados obtidos até esse momento 

quanto aos factores determinantes da repetição das repostas, afirmam: "50 
far the analysis of 5's performance has produced evidence for the effectiveness 
of reward and for the operation of a general repetition sef'. E formulando 

então o problema a esclarecer. acrescentam: "Can we, in addition, ftnd any 
evidence for deliberate strategy on S's part to differentiate between rewarded 
and punish responses and to conform to the performance-instructions?" 
(lbidem, p. 626. A expressão "in addition" foi expressamente sublinhada por 

nós) . 

É-nos dito, pois, que o efeito automático da recompensa assim como 

a influência da atitude generalizada de repetição, empiricamente 

"comprovados" como factores da "performance" pelos resultados até 

então obtidos, não podem já ser postos em questão. Quando muito, se 

os dados da análise posterior revelarem a existência de uma estratégia 

deliberada de selecção de respostas, esta será "adicionada" aos outros dois 

factores, cUJa eficácia ficou preliminarmente demonstrada. 

Vemos, assim, que a análise da existência daquela estratégia não se 

incorporou como objectivo inicial da investigação; ela surge, consequente

mente, como análise residual ou suplementar em relação às análises dos 

outros factores que condicionaram a estrutura do plano experimental . 

Daqui as limitações e dificuldades, postas pelas próprias condições 

experimentais, à realização da análise da existência de uma estratégia 

deliberada na execução selectiva das respostas. Postman e Adams, de 

resto, não as escondem: "Ir there were such dirrerential strotegy, its 
manirestations are in general difficult to separate rrom the possible 'automatic' 

action or rewards and the operation or a general repetitional set" (lbidem, 
p. 626). Como exemplo, referem as dificuldades inerentes à condição ou 

186 grupo III. Neste grupo, cujas instruções de execução informam que os 

resultados subsequentes às respostas do ensaio-treino continuariam a ser 

idênticos no ensaio-teste, a estratégia deliberada para repetir as respostas 

correctas e modificar as incorrectas pode ser eliminada ou obscurecida, 

quer pela atitude generalizada para não repetir as respostas (atitude 

induzida pelas instruções "negativas" respeitantes às respostas punidas), 

quer pela tendência geral para repetir. a um nível superior ao do acaso, 



tanto as respostas recompensadas como as punidas. Notemos, pois, que 

a dificuldade apontada em distinguir os efeitos dos diversos factores de 

"performance" invocados diz apenas respeito às condições experimentais 

utilizadas por Postman e Adams. e não pode de modo algum ser 

encarada como geral. 

Dentro destas limitações. há todavia possibilidade de levar a efeito 

"testes críticos" (critico I tests) da existência de uma estratégia deliberada 

de selecção. por intermédio da comparação entre os casos de repetição 

acompanhados de identificação do reforço e os casos em que tal não 

aconteceu. Se a execução de respostas depender apenas da acção 

automática da recompensa e da atitude geral de repetição, os níveis de 

repetição das respostas em ambos os casos referidos serão praticamente 

idênticos. Pelo contrário. se no primeiro caso se verificar uma 

superioridade de repetição das respostas recompensadas relativamente ao 

segundo. em que não houve identificação da recompensa. então ter-se-á 

de concluir pela acção de uma estratégia deliberada de selecção. A 

realização deste teste crítico envolve, necessariamente, "on onolyses of 
interoction between reco 1/. identificotion of reinforcement. ond repetition" 
(/bidem. p. 626). 

No entanto. os dados sobre que esta análise incide foram 

seleccionados pelos dois critérios seguintes. O primeiro restringe a análise 

às respostas correctamente reproduzidas no teste de recordação. Eis a 

sua justificação: 'This limitotion wos imposed on the ossumption thot on/y 
responses recol/ed by S cou/d be successful/y used in the pursuit or o 

differentio/ strotegy. For 01/ such responses we then osk the questions whether 
correct identificotion of the reinrorcement enhonces conformity with instructions 
os compored to incorrect identificotion"(I4). Pelo segundo critério. o exame 

(14) Ao contrário do que nos é sugerido no texto. o "teste critico" entre a hipótese 

da existência de uma estratégia deliberada de selecção das respostas e a hipótese do efeito 

automático da recompensa não deve restringir-se aos casos seleccionados por Postman e 

Adams. mas envolve a análise da repetição de respostas nos casos em que há 
simuttaneamente recordação correcta das respostas e dos respectivos resultados. e naqueles 

em que a recordação é parcialmente inexistente ou incorrecta ou totalmente inexistente 

(neste úttimo caso a "performance" seria exclusivamente determinada pelo efeito automático 
da recompensa). 
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é limitado a um pequeno número de grupos ou condições experimentais 

em função de certas características das instruções. Efectivamente, Postman 

e Adams apenas analisam os dados daqueles grupos em que as instruções 

de execução, respeitantes a uma dada categoria de respostas, são 

explicitamente determinados (a resposta será correcta ou a resposta será 

incorrecta) e, ao mesmo tempo, diferentes das instruções respeitantes à 

outra categoria de respostas (se a resposta recompensada continuar a 

ser correcta, a resposta punida será incorrecta ou, então, tanto poderá 

ser correcta como incorrecta). 

Se a estes critérios de escolha dos dados acrescentarmos o facto 

de as respostas recompensadas serem em número muito reduzido, não 

poderemos estranhar que a sua elaboração estatística tenha sido 

praticamente nula. A este propósito dizem os autores: "Since the numbers 
of coses which meets our criteria af selectian ore small, we present straight 
frequences af accurrence af respanses and da nat attempt any statistical 
evaluatian. ln this case, aur guesses cancerning the significance af the results 
must rest an the internal cansistency af the data" (Ibidem, p. 627). 

O exame da "consistência interna" dos dados disponíveis revelou que, 

em geral. a conformidade da repetição das respostas com as instruções 

de execução varia com a recordação dos resultados. Assim, nos grupos 

em que as instruções de execução respeitantes às respostas recompensa

das são positivas, verifica-se que estas são repetidas em muito maior 

número quando há recordação correcta do resultado do que na sua 

ausência. Nos grupos em que as instruções de execução respeitantes às 
respostas recompensadas são negativas, é o contrário que se verifica. 

Também no caso das respostas punidas, embora de maneira menos nftida, 

se observa a dependência da "performance" relativamente às instruções 

de execução e à recordação dos resultados. Podemos, pois, afirmar que 

os dados da análise são favoráveis à existência de uma estratégia 

188 intencional de selecção das respostas. Postman e Adams não puderam 

deixar de formular esta conclusão, mas restringiram logo o seu alcance 

com base no reduzido número de respostas analisadas: "This canclusian 
is necessari/y tentative since there was anly a small number af respanses 
from which unequivacal evidence far differential strategy cauld be abtained". 
E finalizam os seus comentários afirmando explicitamente o carácter 

residual da análise, que apontámos desde o início da exposição: "ln any 



evento such strategy could not possibly occount for 011 the voriotion in S's 
performonce in view of the positive evidence for the operation of o general 
repetitionol set ond the 'outomotic' oction of reword" (Ibidem. p. 628). 

Às limitações impostas pelas condições experimentais e pelos critérios 

de selecção dos dados veio, assim, sobrepor-se a limitação proveniente 

das conclusões obtidas pelas análises anteriores relativas aos factores de 

"performance" concorrentes, o que restringiu a amplitude da conclusão 

favorável à existência de uma estratégia deliberada. Mesmo que os dados 

obtidos fossem mais numerosos e mais demonstrativos, esta conclusão 

ver-se-ia sempre limitada pela "demonstração", anteriormente assegurada, 

da eficácia dos outros dois factores de "performance", que Postman e 

Adams pretenderam evidenciar: o efeito automático da recompensa e o 

efeito das instruções de execução. 

3. NOTAS CRITICAS As "CONCLUSÕES" DAS EXPERIÊNCIAS DE 

POSTMAN E ADAMS (1954) 

No decurso da exposição, que acabámos de fazer. do estudo publicado 

por Postman e Adams em 1954, esboçámos algumas reservas quanto à 

metodologia experimental utilizada e quanto ao valor das conclusões 

formuladas. É altura de as retomar e desenvolver. Julgamos que a sua 

discussão poderá contribuir não só para um melhor esclarecimento do 

estado actual dos resultados empíricos relativos à hipótese cognitiva da 

aprendizagem e da "performance", e das exigências metodológicas 

requeridas para o seu exame experimental, mas também para uma 

apreciação mais nítida de certos aspectos fundamentais da problemática 

teórica que se condensa em torno da Lei do Efeito. 

Agrupámos estas apreciações críticos em quatro argumentos, que se 189 

reportam, respectivamente, à conclusão relativa ao efeito diferencial da 

recompensa, enquanto factor de aprendizagem e de "performance", aos 

efeitos das instruções de execução, enquanto factor específico de execução 

de respostas, ao estatuto sui generis da recordação das respostas e, 

finalmente, à análise da existência de uma estratégia intencional de 

execução selectiva. 



Argumento I 

Por terem verificado, por um lado, que a percentagem de repetição das 

respostas, tanto das recompensadas como das punidas, era superior em 

todos os grupos, à excepção de um, àquela que seria de esperar por simples 

acaso, e que, por outro lado, nalguns grupos a repetição de respostas 

recompensadas era superior à repetição de respostas punidas, Postman e 

Adams concluíram pela confirmação da hipótese de Thorndike do reforço 

directo produzido pela recompensa. Parecia, deste modo, alcançado um dos 

objectivos principais que havia determinado o delineamento da experiência, 

uma vez que se demonstrara, contra a concepção e os resultados das 

investigações de Wallach e Henle, o efeito diferencial da recompensa, mesmo 

em situações experimentais em que a "intenção de aprender" ou a 

"motivação para repetir" fora eliminada no ensaio-treino. Notámos há pouco 

que a conclusão explicitada por Postman e Adams na base dos dados 

recolhidos foi prematura, e isso porque esses dados podem com facilidade 

ser atribuídos a outros factores actuantes na situação experimental utilizada, 

nomeadamente ao factor do "relevo estrutural" das recompensas, que não 

fora devidamente neutralizado ou controlado nesta experiência. Recordemos 

que ao analisarem os dados respeitantes à recordação das respostas, 

Postman e Adams deixaram à preferência ou às "convicções do leitor" a 

escolha de uma das três hipóteses teóricas susceptíveis de explicarem, com 

igual sucesso, a superioridade da recordação das respostas recompensadas 

relativamente à recordação das respostas punidas. Restringem, no entanto, 

ao domínio da recordação a indeterminação teórica dos dados obtidos, não 

reconhecendo desde logo, conforme deixámos assinalado, que tal 

indeterminação se repercute directamente no domínio da repetição. E 

mesmo depois de terem verificado, pela análise das correlações, a estreita 

relação existente entre as duas variáveis referidas, Postman e Adams 

190 continuaram a concluir pela hipótese do reforço automático, não pondo em 

questão o valor conclusivo dos dados em que se apoiam, nem reconhecendo 

de imediato a necessidade de realizarem novas experiências a fim de 

eliminarem ou controlarem os efeitos da "saliência estrutural" das respostas 

recompensadas. É só no trabalho publicado no ano seguinte, e realizado 

devido à consideração dessa necessidade, que Postman e Adams 

explicitamente confessam que a indeterminação ou irrelevância teórica dos 



dados obtidos na sua experiência de 1954 se estende também ao domínio 

da repetição das respostas. Eis o que eles dizem a este propósito: "Our 
evidence for the effectiveness of reinforcement is however; like that ofThorndike, 
subject to another criticism. A few rewards scottered through a long series of 
punishments may create conditions for the "perceptual isolation" of the rewards 
poirs. Rewarded responses may be repeated not becouse they are reinforced 
but because they are recolled better as a result of their perceptual isolation" 
(Postmart and Adams, 1955, p. 97). 

Vemos assim confirmada pelos próprios autores a razão por que 

considerámos prematura a conclusão que eles formularam, apoiados nos 

dados dessa experiência de 1954, a favor da hipótese do reforço 

automático. Perdem, pois, fundamento as limitações feitas aos dados obtidos 

favoráveis à existência de uma estratégia cognitiva da execução de 

respostas, limitações que provinham da confirmação prematura da hipótese 

do efeito automático da recompensa. 

Não podemos deixar de sublinhar que o convite à escolha de 

hipóteses alternativas, extensíveis ao domínio da repetição, não poderá de 

modo algum significar que os dados experimentais não contenham 

elementos susceptíveis de favorecer uma ou outra daquelas hipóteses, uma 

vez que cremos justificado afirmar que alguns deles são inteiramente 

contrários à hipótese do reforço directo. Deste modo, parece-nos que uma 

escolha entre as alternativas propostas não depende exclusivamente das 

convicções teóricas de cada um! Alguns aspectos dos argumentos críticos 

seguintes poderão servir de ilustração ao que acabamos de afirmar. 

Argumento 2 

Em conformidade com as previsões de Postman e Adams, as instruções 

de execução, tendentes a "manipular a motivação dos participantes para 191 

repetir ou para não repetir as respostas", revelaram-se um factor decisivo 

da "performance". Na realidade, não só se verificaram nítidas diferenças nas 

percentagens de repetição de respostas recompensadas entre os diversos 

grupos, como também o efeito diferencial da recompensa relativamente à 

punição apresenta variações significativas dependentes das instruções de 

execução. As implicações teóricas destes resultados são efectivamente 



muito importantes. Era de prever, sem dúvida, que o efeito diferencial da 

recompensa diferisse de grupo para grupo consoante as instruções de 
execução, o que na realidade se verificou. Mas era igualmente de prever; 

e até antes da primeira previsão, que a suposta acção directa e automática 

da recompensa no ensaio-treino produzisse em todos os grupos uma 

superioridade de repetição de respostas recompensadas relativamente às 

punidas, antes de actuarem as instruções de execução. Era o que se deveria 
esperar de acordo com a hipótese do efeito directo e inevitável da 

recompensa. Não foi, porém, o que se verificou. Há grupos em que a 

diferença de repetição de respostas recompensadas e de respostas punidas 

não é significativa do ponto de vista estatístico, o que constitui um sério 

obstáculo para se aceitar aquela hipótese. Os próprios autores da 
experiência reconheceram-no, mas evitaram retirar a conclusão que se 

impunha, conforme anteriormente assinalámos, recorrendo à afirmação de 

Thorndike segundo a qual "a acção automática da recompensa pode ser 

modificada pelas atitudes e disposições dos sujeitos". 

Ora uma tal afirmação levanta mais problemas do que aqueles que 
resolve e não se concilia com a cláusula da acção directo da recompensa 

sobre a repetição das respostas. Na realidade, não se vê por que razão 

Thorndike, tendo reconhecido a eficácia das atitudes e disposições 

subjectivas sobre os próprios efeitos da recompensa, não reintegrou esse 

factor na Lei do Efeito de forma a que fosse considerado na previsão de 

todos os casos. E parece inteiramente injustificado invocá-lo, como fizeram 

Postman e Adams, apenas nos casos negativos, ou seja, naqueles em que 

não se verificam diferenças significativas entre as taxas de repetição das 

respostas recompensadas e das respostas punidas, e continuar a atribuir; 

nos casos positivos, as diferenças verificadas ao efeito directo e automático 

da recompensa. Não sendo dada qualquer razão para não atribuir também 

nestes casos a superioridade de repetição das respostas recompensadas 
192 à acção daquele factor, só pela indiferenciação entre os processos de 

aprendizagem e os processos de execução se pode continuar a afirmar 

que a repetição das respostas deriva do efeito directo e automático da 

recompensa. Ora, na medida em que Postman e Adams aceitam como 

válida a distinção entre aprendizagem e "performance" - lembremos que 

um dos objectivos principais da sua experiência consistiu exactamente em 

distinguir e elucidar os princípios que governam os processos de 



aprendizagem e os princípios que regulam a execução das respostas -

temos forçamente de concluir que Postman e Adams não podiam invocar 

a acção das atitudes e disposições subjectivas, induzidas pelas instruções 

de execução, da maneira como Thorndike o fez. 

Na realidade, sob pena de prejudicarem a relevância dos dados 

respeitantes à influência das instruções, enquanto factor determinante da 

"performance", Postman e Adams não podiam deixar de atribuir o efeito 

diferencial das recompensas, nos grupos em que ele se verificou, à acção 

das instruções de execução: "Our finding is that rewards ore differential/y 
effective if o) there is no explicit instruction against repetition of rewarded 
responses and b) if the instructions for punished responses do not produce o 
set against repetition" (Postman and Adams, 1954, p. 620). 

Julgamos que a única conclusão autorizada pelos dados é a de que 

os efeitos da recompensa sobre a execuçõo dos respostas, enquanto 

mediados pela motivação e pelas atitudes subjectivas, não são directos nem 

inevitóveis, mas indirectos e sujeitos o modificações. Mesmo que se continue 

a admitir que a cláusula do efeito directo e automático da recompensa 

permanece válida no domínio da aprendizagem - e vimos há pouco que 

os dados não permitem confirmá-Ia - o que nos parece fora de dúvida 

é que no domínio da performance a referida cláusula não se aplica. 

Ainda a propósito dos dados respeitantes à influência das instruções 

de execução, não podemos deixar de fazer aqui alguns comentários ao 

papel tão importante, quão inesperado, que as instruções relativas às 

respostas punidas desempenham, quer ao nível da repetição de ambas as 

categorias de respostas, quer ao nível da repetição diferencial favorável às 

respostas recompensadas. É, na realidade, surpreendente que, por um lado, 

as taxas de repetição das respostas recompensadas apresentem variações 

significativas, não em função das instruções correspondentes a essas 

respostas, mas em função das instruções correspondentes às respostas 

punidas, e, por outro lado, que a diferença significativa na repetição das 193 

duas categorias de respostas, favorável às respostas recompensadas, se 

verifique apenas nos grupos em que as instruções não induzem uma 

"predisposição" contrária à repetição das respostas punidas. 

Estes dados revestem-se sem dúvida de grande interesse teórico, mas 

não nos parece plausível que ele resida e se esgote na interpretação que 

Postman e Adams apresentaram ao procurar explicá-los por uma atitude 
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de repetição geral (general repetitionol set), induzida pelas instruções de 

execução relativas às respostas punidas. Tal interpretação é mais uma 

tradução dos factos verificados feita em termos descritivos do que uma 

verdadeira explicação. Concebida como interpretação explicativa, parece

-nos inteiramente insatisfatória. 

Com efeito, ao inferir dos dados recolhidos uma atitude de repetição 

geral, não se explica como as instruções indutoras de uma atitude de 

repetição de respostas punidas induziriam também uma atitude de 

repetição das respostas recompensadas, tanto mais que não se verifica a 

influência recíproca das instruções positivas para a repetição das respostas 

recompensadas sobre a repetição das respostas punidas. Cabe, na verdade, 

perguntar: Qual o privilégio ou o "sortilégio" contido nas instruções 

respeitantes à repetição das respostas punidas que não é compartilhado 

reciprocamente pelas instruções respeitantes à repetição das respostas 

recompensadas? Porque é que são as primeiras, e não as segundas, que 

induzem uma atitude de repetição geral? 

Por outro lado, a atitude de repetição geral dificilmente explica por SI 

só o efeito diferencial da recompensa. Por esta atitude, o que seria 

logicamente de esperar era uma elevação das taxas de repetição de ambas 

as categorias de respostas e um abaixamento da diferença entre elas. 

Julgamos, pelo contrário, que uma atitude de repetição geral é mais 

desfavorável do que favorável a essa diferença. Para explicá-Ia, torna-se 

necessário admitir um processo selectivo anterior à atitude de repetição 

geral invocada. Postman e Adams permaneceram omissos a este respeito. 

E, no entanto, os dados observados exigem uma explicação que, 

reconhecendo o papel relevante das atitudes relativas às respostas punidas 

ou aos resultados incorrectos, integre os processos de motivação e de 

elaboração cognitiva, que aqueles envolvem, no mecanismo complexo de 

selecção das respostas. 

Argumento 3 

o estatuto sui generis que Postman e Adams atribuíram à recordação 

das respostas constitui também um ponto intrigante, que merece alguns 

comentários críticos. 



Na verdade, apesar de reconhecerem a importância da distinção entre 

leorning e performonce, Postman e Adams continuaram a considerar a 

repetição das respostas como medida privilegiada e comum aos dois 

processos. Em contrapartida, o estatuto da recordação das respostas 

permanece indeterminado. Mas do teor de alguns comentários a seu 

respeito, depreende-se que Postman e Adams pretendem evitar que a 

recordação das respostas seja considerada como medida da aprendizagem 

em substituição da repetição das respostas. Este propósito manifesta-se de 

forma muito nítida em certos pontos. E, todavia, quer os resultados 

experimentais respeitantes à recordação das respostas, quer a maneira 

como Postman e Adams a utilizam na análise dos factores e processos que 

governam a "performance", contêm indicações que nos parecem ser 

inequívocas quanto à especificidade da recordação das respostas como 

medida da aprendizagem. 

Consideremos, em primeiro lugar, o facto de a recordação das respostas 

não apresentar variações significativas em função das instruções de execução, 

ao contrário do que sucede com a repetição de respostas. Cremos que a 

ilação imediata a retirar deste facto será a de considerar a repetição de 

respostas como medida adequada da performonce, uma vez que se mostra 

em larga medida dependente das instruções de execução, e considerar a 

recordação das respostas como indicador da aprendizagem, uma vez que 

se revela indiferente às variações das referidas instruções. Tal facto constituiria 

deste modo um critério operacional, com suficiente apoio empírico, da 

distinção entre leorning e performonce no domínio do comportamento 

humano. A conclusão de Postman e Adams é, porém, bastante diferente. 

Recordemo-Ia: "Cieor/y. frequency of repetition ond recaI! ore not equivalent 

tem of the effects of rewards and punishments" (Ibidem, p. 621; o sublinhado 

é nosso). Torna-se evidente que Postman e Adams se desviam nitidamente 

do problema e dos factos em causa. Na verdade, o que estava a ser discutido 

e apreciado eram os efeitos das instruções de execução sobre a recordação 195 

das respostas e não os efeitos das recompensas e das punições. Este desvio 

da questão tem o seu contraponto complementar noutro desvio, igualmente 

nítido, respeitante aos efeitos das recompensas e punições sobre a 

recordação das respostas. Antes de o analisarmos, vejamos como Postman 

e Adams sublinham e "explicam" as diferenças ou a "falta de equivalência" 

entre as duas variáveis. Imediatamente após a conclusão acima citada, 



afirmam: 'There are important differences between the test-series and the recol/
-situation which may account for this lack of equivalence. As far as the S's task 
is concerned. the test-series is in every respect identical with the troining series; 
he responds direály to the stimulus-words. ln the recoll-test, S's task is altogether 
different he does not respond to the stimulus-word directly but rother attempts 
to reconstruct his own past responses as well as the reinforcements given by 
E. The performance-instructions are relevant to what S must do during the test
-series but are not relevant to the recoll-tasl<. It is not surprising. then. that 
performance-instructions in~uence repetitions but no recall" (lbidem. p. 621 )(15). 

Notemos que a recordação das respostas (tal como a recordação dos 

resultados ou dos "reforços") é apresentada por Postman e Adams como 

uma reconstruçõo das respostas passadas (e dos respectivos resultados). Não 

vemos como a natureza desta variável possa ser interpretada doutro modo 

senão como uma variável específica de aprendizagem! Ora é tanto mais para 

surpreender que Postman e Adams não a tenham concebido como tal. 

quanto é certo terem os dados da sua experiência mostrado ser ela sensível 

aos efeitos das recompensas e das punições. Na realidade. quando os dados 

de conjunto de todos os grupos foram analisados. verificou-se. à semelhança 

do que acontecera com a repetição, que a recordação das respostas 

recompensadas era significativamente superior à recordação das respostas 

punidas. Conforme anteriormente assinalámos, neste ponto há equiva/féncia 

entre repetição e recordação de respostas. Ambas revelam a eficácia 

diferencial das recompensas! 

Simplesmente. Postman e Adams realizam aqui o segundo desvio há 

pouco apontado: não sublinham nesta ocasião a equivalência verificada 

entre as duas variáveis - e esta. sim, diz respeito aos efeitos das 

( 15) Este argumento, quase integralmente, é apresentado contra Nuttin na resposta de 

196 Postman a Greenwald. Vimos já que Nuttin não afirma que a repetição e a recordação das 
respostas sejam duas medidas semelhantes ou "testes equivalentes" da Lei do Efeito. Pelo 
contrário. O que ele afirma - recordemo-lo - é que a repetição não constitui uma medida 
da aprendizagem, mas sim da performance. e, como tal. dependente não só da aprendizagem 
mas de outros factores, que, afectando a utilização das aquisições aprendidas, afectam 
consequentemente a selecção das respostas. Deste modo, para se fazer o teste dos efeitos 
das recompensas e das punições sobre a aprendizagem em si, ter-se-ia de escolher uma 
variável mais "pura" e independente do s factores que influenciam a "performance". A 
recordação ou a "reconstrução das respostas passadas" parecia satisfazer essas exigências. 



recompensas e das punlçoes - como sublinharam a não-equivalência 

quanto aos efertos das instruções de execução. Porque não se apressaram 

a concluir desta vez, na base da equivalência verificada, que a repetição 

e a recordação constituem testes equivalentes dos efeitos das 

recompensas e das punições, como se apressaram a concluir, com base 

na diferença de "comportamento" da repetição e da recordação perante 
os instruções de "perfarmance", que as duas medidas referidas "ore nat 
equivalent tests af the effects af rewards and punishments?". A resposta é 

simples. Basta recordar que é a propósito da verificação da superioridade 

da recordação das respostas recompensadas relativamente à recordação 

das punidas que Postman e Adams declaram "ser difícil escolher entre 

várias interpretações alternativas para este facto". Pois bem, se os autores 

tivessem concluído que a repetição e a recordação de respostas 

constituem testes equivalentes dos efeitos das recompensas e das 

punições, e se considerassem a recordação das respostas, não como uma 

variável sui generis de natureza indeterminada, mas como uma variável 

específica da aprendizagem, certamente não se sentiriam tão à vontade 

para convidarem "o leitor a escolher entre aquelas alternativas de acordo 

com as suas convicções"! Esta nos parece ser a razão mais forte dos 

desvios apontados, pelos quais Postman e Adams revelaram a sua 

resistência tenaz em admitir a recordação das respostas como medida 

de aprendizagem. 

Mas há ainda, a este respeito, outros aspectos a referir. 

Ao analisarem as relações entre a repetição e a recordação das 

respostas, Postman e Adams partiram da hipótese que a maioria das 

respostas reproduzidas no teste de recordação se encontrava igualmente 

à disposição dos participantes no decurso do ensaio de execução. Eles 

próprios referiram que esta hipótese, embora "temerária", se apoiava no 

facto de não haver diferenças entre os grupos experimentais e o grupo 

controlo. Todas as correlações se revelaram positivas, demonstrando assim 197 

a associação estreita entre as duas variáveis em causa e, consequentemente, 

a validade da hipótese mencionada. Em vez de sublinharem a relevância 

desta conclusão, Postman e Adams preferiram, porém, "explorar" as 

diferenças entre os valores de correlação verificadas em função das 

instruções de "performance". E porque os valores de correlação apenas 

variavam significativamente com as instruções de execução respeitantes às 



respostas punidas, o que retiraram fundamentalmente da análise das 

correlações foi a confirmação de uma atitude de repetição geral por elas 

induzida. 

Ora, perante os dados obtidos, quer-nos parecer que esta conclusão 

não é nem a mais adequada nem a mais relevante. Primeiro, porque a 

confirmação de uma atitude de repetição geral, a partir do estudo das 

correlações, deverá provir não da correlação entre a repetição e a 

recordação das respostas, mas da correlação entre a repetição das respostas 

recompensadas e a repetição das respostas punidas. Em segundo lugar, 

porque as correlações são positivas e, para o conjunto dos grupos reunidos, 

significativamente diferentes de zero (.52 para as respostas recompensadas 

e .64 para as respostas punidas), o que não é suficientemente posto em 

relevo pelos autores, nem conduz a nenhuma conclusão respeitante à 
hipótese de que partiram, quando a nós nos parece indubitável que esse 

facto constitui um apoio directo da referida hipótese a juntar ao apoio 

indirecto derivado dos dados obtidos no grupo de controlo. E cremos que 

seria legítimo esperar que, tendo Postman e Adams designado por 

"temerária" a hipótese subjacente à análise das correlações, declarassem, 

em face dos dados, que essa qualificação era pelo menos injustificada. Não 

o fizeram, e, por conseguinte, não discutiram as implicações teóricas mais 

relevantes que decorrem dos dados apurados no termo da análise das 

correlações a que procederam. Tais dados permitem retirar qualquer 

fundamento às razões, aliás nunca explicitadas, que levaram Postman e 

Adams a qualificarem de temerária a hipótese segundo a qual grande 

número das respostas dadas no ensaio-treino se encontram nmesicamente 

disponíveis no ensaio de execução. Na medida em que esta hipótese foi 

confirmada, a recordação das respostas constitui inquestionavelmente um 

processo psicológico de que a performonce depende. Mas qual a sua 

natureza? 

198 A recordação das respostas constitui um indicador das aquisições 

obtidas no decurso do ensaio-treino ou é um factor de "performance" de 

natureza indeterminada? Eis as questões relevantes que os autores se 

esquivaram a discutir e a esclarecer: 

Esta lacuna é tanto mais para sublinhar quanto é certo que as 

considerações que Postman e Adams desenvolveram acerca da natureza 

da "identificação dos resultados", variável que tem muitos pontos de 



contacto com a recordação das respostas, se apresentam susceptíveis de 

influenciar a solução das questões acima formuladas. 

Efectivamente, Postman e Adams atribuem o fenómeno do gradiente 

das recordações dos sucessos "to the formation of remote associations 
between the reward and stimulus-words preceding or following the rewarded 
pair in the troining series" (lbidem, p. 625). Sendo assim, se o fenómeno da 

"difusão da recordação dos sucessos" é atribuído a um processo associativo 

entre o resultado (sucesso) e os estímulos próximos do par S-R 

recompensado, temos forçosamente de convir que o processo de formação 

de associações não se limitará, por certo, a esses casos, e que, com mais 

fortes razões, se estabelecerá entre o resultado (sucesso) e o próprio 

estímulo do par S-R recompensado. Na realidade, é neste caso que se 

verifica o maior número de "identificações" (recordações) correctas do 

resultado, constituindo o ponto-cume em torno do qual se desenha o 

gradiente. 

Somos, assim, conduzidos a pensar que o processo de aprendizagem 

não se restringe à formação de associações S-R ou de conexões entre 

estímulo e resposta, mas engloba ao lado destas, pelo menos, a formação 

de elos associativos entre os estímulos e os resultados subsequentes às 

respostas dadas, especialmente os resultados correctos ou recompensas. 

Por outro lado, a interpretação proposta para a "difusão da recordação 

dos resultados" tem incidências directas sobre a questão da natureza do 

processo psicológico medido pela recordação das respostas. Na verdade, 

se a identificação ou recordação dos resultados é concebida como a 

manifestação de um processo associativo, não vemos por que se não 

concebe como tal a recordação das respostas. E, por outro lado, se a 

aprendizagem em geral é considerada como um processo de formação de 

associações, não nos parece que se encontrem razões válidas para não 

declarar de forma explícita que a recordação das respostas, enquanto 

manifestação de um processo associativo, constitui verdadeiramente uma 199 

medida de aprendizagem. 

Convém a este propósito mencionar ainda um dado de observação 

respeitante à recordação dos resultados. De facto, tal como se verificava 

com a recordação das respostas, também a recordação dos resultados não 

apresentou variações significativas entre os diferentes grupos. Deste modo, 

não podemos deixar de sublinhar que as instruções de execução se 



revelaram operantes exclusivamente no plano da repetição das respostas. 

Este facto harmoniza-se perfeitamente com a identificação da repetição 

como medido do "performance" (única variável cujas variações acompa

nhavam as variações das instruções de execução) e com a identificação 

da recordação das respostas e da recordação dos resultados como medidos 
do aprendizagem (as quais se revelaram independentes em relação às 

referidas instruções) . 

Deste modo, uma conclusão que os dados da experiência de Postman 

e Adams autorizam - mas que os próprios autores evitaram formular por 

ser contrária aos seus objectivos e pressupostos teóricos - é a de que 

a "reconstrução das respostas passadas" e a "identificação dos respectivos 

resultados" constituem indicadores específicos da aprendizagem, 

operacionalmente distintos da repetição de respostas, que se revela como 

a medida típica da "performance". 

Argumento 4 

A insistente recusa de Postman e Adams em aceitarem, apesar dos 

factos, a recordação das respostas como medida da aprendizagem, levando

-os consequentemente ao emprego da repetição como medida simultânea 

da aprendizagem e da "performance", foi em grande parte responsável não 

só pela conclusão prematura que formularam a respeito do efeito directo 

e automático da recompensa, como também pela limitação imposta ao 

valor da conclusão dos "testes críticos" de uma estratégia deliberada de 

selecção de respostas -limitação que veio, por assim dizer, coroar as 

deficiências derivadas das condições experimentais e dos critérios de 

selecção dos dados utilizados naqueles "testes críticos". 

Conforme anteriormente assinalámos, a análise da existência de uma 

200 estratégia intencional de repetição de respostas foi realizada sobre um 

número demasiado restrito de dados, a ponto de os próprios autores nem 

sequer terem procedido ao cálculo da sua significação estatística, 

restringindo-se a apresentar as frequências simples de ocorrência das 

respostas e baseando apenas na "consistência interna" desses dados a 

conclusão, enunciada timidamente, da existência de uma estratégia 

deliberada. 



Apesar do seu fraco apoio estatístico, julgamos que esta conclusão, pela 

significação psicológica que comporta, deveria ter despertado os autores 

do seu "sono dogmático", se acaso não tivessem previamente assegurado 

o carácter residual da análise e, por conseguinte, do seu resultado final. 

Não vamos repetir o que a este respeito já dissemos. Assinalemos. no 

entanto. que mesmo atribuindo-lhe um papel residual. os autores tiveram 

alguma dificuldade em harmonizar a acção da estratégia deliberada, como 

factor selectivo da execução das respostas, com o efeito directo e 

automático da recompensa e com a eficácia da atitude de repetição geral. 

Na realidade. ora afirmam que a acção da estratégia intencional é difícil 

de distinguir da acção dos dois outros factores, ora se refugiam no carácter 

"indeciso" da demonstração dessa estratégia dado o seu fraco apoio 

estatístico. ora a reduzem. não a podendo invalidar; a um factor adicional 

ou suplementar de âmbito necessariamente limitado. 

Na origem desta dificuldade está um grave vício metodológico. que 

consiste em atribuir certos factos. susceptíveis de serem produzidos pela 

acção de diversos factores. à acção de um factor ou factores analisados 

em primeiro lugar; limitando a relevância da demonstração da eficácia dos 

restantes pela aceitação prévia da eficácia dos primeiros. A sua origem 

profunda reside, no entanto, num equívoco teórico ainda mais grave. 

Admitimos que a "penormance" seja um processo complexo, determinado 

não apenas pela intervenção de um único factor. mas pela acção conjunta 

de diversos factores. Temos. no entanto. de reconhecer que a aceitação 

do efeito directo e automático da recompensa. enquanto suposto factor 

de execução selectiva. dificilmente se compatibiliza com a aceitação de uma 

estratégia intencional de selecção de respostas. Aliás. Thorndike concebeu 

esta última estratégia como um processo alternativo e não como 

suplementar ou adicional relativamente ao mecanismo do reforço 

automático da conexão S-R. Nesta medida, o processo experimental a 

adoptar para o teste comparativo da validade de duas hipóteses explicativas 20 I 

alternativas não é de modo algum aquele que os autores seguiram. Cremos 

ter mostrado que a experiência de Postman e Adams. embora tenha sido 

a primeira que tentou analisar a existência de uma estratégia selectiva na 

base da recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados, 

não realizou todavia a comparação directa da eficácia de uma tal estratégia 

COm a dos outros factores alternativos. 



Deste modo, permitimo-nos insistir uma vez mais que a afirmação dos 

autores, segundo a qual "as manifestações de uma estratégia diferencial -

se existe - são em regra difíceis de separar da possível acção automática 

das recompensas e da intervenção de uma atitude de repetição geral" 

(lbidem, p. 626), constitui apenas da sua parte o reconhecimento das 

limitações da experiência relativamente à clarificação do problema em 

causa, não assumindo assim relevância geral, uma vez que é possível 

conceber um plano experimental em que as manifestações de uma 

estratégia selectiva se distingam do suposto efeito automático das 

recompensas e da atitude de repetição generalizada - se existe - de 

modo a realizar um verdadeiro confronto entre a hipótese cognitivista e 

a hipótese conexionista da execução de respostas. 

Como conclusão destas apreciações críticas, podemos dizer que a 

investigação de Postman e Adams, que temos vindo a analisar, não alcançou 

de maneira inequívoca nenhum dos objectivos propostos. Pretendendo 

demonstrar, contra a concepção e os resultados experimentais de Wallach e 

Henle, que as recompensas exercem um efeito directo e automático sobre a 

força das conexões, mesmo em condições em que a motivação para repetir 

as respostas recompensadas se encontrava ausente, Postman e Adams, devido 

às condições experimentais utilizadas, e nomeadamente ao reduzido número 

de recompensas atribuídas, obtiveram resultados cuja explicação teórica 

permanece indeterminada. Viram-se, por isso. obrigados a realizar uma nova 

investigação metodologicamente mais cuidada do que a de 1954. 

No que respeita ao segundo objectivo - elucidar os "princípios" que 

governam a "performance" - podemos dizer que Postman e Adams 

conseguiram pôr em relevo o papel importante das instruções de execução 

e, consequentemente, o papel da motivação que elas induzem, mas 

deixaram sem explicação satisfatória muitos aspectos da actuação deste 

202 factor. Um dos mais problemáticos reporta-se aos processos de actuação 

das instruções respeitantes às respostas punidas e à influência, discutível. 

de uma atitude de repetição geral. Por fim, a existência de relações 

recíprocas entre a motivação e as estruturas cognitivas adquiridas, e 

mnesicamente disponíveis no momento da execução das respostas, recebe 

algum apoio empírico, apesar da metodologia utilizada na análise dos dados 

não favorecer a sua demonstração. 



4. AS EXPERI~NCIAS DE POSTMAN E ADAMS DE 1955 

A investigação que Postman e Adams publicaram em 1955 apresenta

-se, pelas razões anteriormente mencionadas, como prolongamento e 

complemento da que acabámos de analisar, tornando-se por isso 

indispensável que a examinemos com alguma demora. 

Apontemos, desde já, que nesta experiência os autores abandonaram 

o projecto de examinar a repetição das respostas em função da 

recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados. Na 

medida em que o "isolamento perceptivo" das respostas recompensadas 

se apresentava como um factor susceptível de explicar, tanto como o 

efeito automático e directo das recompensas, a superioridade de 

repetição das respostas recompensadas verificada na experiência anterior, 

compreende-se que o objectivo principal visado por Postman e Adams 

nesta experiência tenha sido o do controlo experimental da eficácia 

daquele factor, por intermédio da variação sistemática da proporção das 

respostas recompensadas e das respostas punidas. Tratava-se, pois, de 

averiguar se a repetição, a recordação das respostas e a "identificação" 

dos resultados dependiam ou não do "isolamento perceptivo" das 

recompensas. Constituíram para o efeito três grupos ou condições 

experimentais: no primeiro, com "isolamento" das recompensas, apenas 

três respostas, em vinte e uma, eram recompensadas; no segundo, dez 

eram recompensadas e onze punidas, de modo que a proporção de 

ocorrência dos dois tipos de respostas era praticamente igual; no 

terceiro, com "isolamento" das punições, havia apenas três respostas 

punidas entre uma maioria de respostas recompensadas. Exceptuando 

esta alteração fundamental, todos os restantes aspectos da metodologia 

experimental permaneceram idênticos aos da investigação precedente. 

Assim, tanto as instruções do ensaio-treino como as do ensaio-teste não 

sofreram modificações. Devemos, porém, assinalar que, na exposição dos 203 

resultados, Postman e Adams não se referem aos efeitos das instruções 

de execução sobre as variáveis dependentes acima mencionadas. Se 

realizaram essa análise, nada nos dizem a seu respeito. Na realidade, 

desta vez, eram os efeitos das variações do "isolamento perceptivo", e 

não os das instruções de execução, que importava prioritariamente 

analisar. Mas através desta análise, o desígnio fundamental de Postman 
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e Adams continuou a ser; tal como na investigação de 1954, demonstrar 

a validade da tese de Thorndike do efeito automático da recompensa, 

mesmo na ausência da "motivação para aprender"(16). Por isso, a 

investigação de 1955 foi igualmente conduzida sob condições de 

aprendizagem acidental - a experiência foi apresentada aos participantes 

como um estudo da "percepção extra-sensorial" - com o fim de 

eliminar ou neutralizar a motivação para aprender ou para repetir 

intencional e preferentemente as respostas recompensadas. 

Vejamos os principais dados obtidos. Em todas as condições 

experimentais as respostas recompensadas foram repetidas a um nível 

( 16) Vimos anteriormente que. no trabalho de 1954, Postman e Adams criticaram o 
alcance dos resultados das experiências de Wallach e Henle, porque nelas não se distinguiam 
com clareza as condições da aprendizagem das da "performance". Em 1955 esta crítica 
persistiu. mas foi-lhe acrescentada uma outra: "The resu/ts o( Wo/loch ond Hen/e were no~ 
however, conclusive (or two reosons. Firs~ the stimu/us-list wos presented severo/ times in sucession, 
with different stimu/us-response ossociotions rein(orced on sucessive trio/s. This procedure gives 
rise to on unknown, ond probob/y considerob/e, omount o( interserio/ interference. Second/y, the 
ono/ysis o(Wolloch ond Hen/e (oi/s to drow o shorp distinctíon between the conditions o( /eoming 
ond performonce. The initio/ instructíons, designed to e/iminote the /eoming motive, moy inpuence 
ocquisition, perforrnonce, or both" (Postman and Adams, 1955, p. 96). A nova critica, a que não 
tinha sido feita referência explícita na investigação precedente, assume agora, formulada em 
primeiro lugar; singular relevo, devido sem dúvida à importância que Postman e Adams 
passaram a atribuir aos processos de interferência, tanto aos de interferência "interséries" 
como aos de interferência "intrasérie", aos quais recorreram assiduamente, conforme em 
breve teremos oportunidade de sublinhar na interpretação dos dados obtidos na sua 
experiência. 

A referida crítica incide, pois, no facto de, nas experiências de Wallach e Henle, o 
emprego de vários ensaios-treino, com mudança de posição dos elementos na série dos 
estímulos de um ensaio para outro, gerar um processo de interferência "interséries" não 
controlado, susceptível de obscurecer; segundo Postman e Adams, o efeito diferencial da 
recompensa, explicando assim os resultados obtidos por Wallach e Henle, desfavoráveis à 
aceitação deste efeito. Se, aos olhos de Postman e Adams, estes resultados aparecem 
"inconclusivos", é porque a inexistência de superioridade da repetição das respostas 
recompensadas relativamente às punidas tanto poderia ser atribuída à ausência de "motivação 
para aprender" como à acção dos processos de interferência. Devemos notar que, ao 
admitirem a viabilidade da explicação daqueles resultados pela acção dos processos de 
interferência, Postnnan e Adams deveriam ter acrescentado que a sua eficácia é susceptível 
de obscurecer não só os efeitos da recompensa, como também os efeitos do "isolamento 
perceptivo", presente nas condições experimentais de Wallach e Henle. facto a que Postman 
e Adams se não referem. 



superior ao do simples acaso. As respostas punidas mostraram também 

uma tendência, embora menor, para excederem o nível aleatório de 

repetição. Quanto a estes valores, as comparações entre as diversas 

condições experimentais mostraram não existir entre elas variações 

significativas. 

Quanto às diferenças entre as taxas de repetição das respostas 

recompensadas e das respostas punidas, verificou-se em todas as condições 

da experiência uma relativa superioridade de repetição das primeiras sobre 

as segundas. Os autores indicam que, devido a uma elevada variabilidade, 

apenas um dos testes dessa diferença alcançou um nível de significação 

estatística satisfatório. Cremos ser importante sublinhar que foi exactamente 

na Condição III que isso se verificou(I7). 

Postman e Adams acentuaram, no entanto, que a direcção dos 

resultados é a mesma em todos os casos e que a diferença entre as 

frequências de repetição das duas categorias de respostas alcança um 

nível de significação estatística bastante elevado quando os dados das 

três condições são analisados em conjunto. Por outro lado, a análise de 

variância revela que a eficácia diferencial das recompensas e das punições 

não varia de maneira notória de condição para condição, o que leva 

os autores a concluir que os efeitos das recompensas e das punições 

( 17) Que a "relativa" superioridade da repetição das respostas recompensadas sobre 

as punidas tenha alcançado o limiar crítico de significação estatística apenas numa condição 

experimental constitui. na verdade. um facto importante. e que convém não esquecer. 

sobretudo na altura da apreciação das conclusões que Postman e Adams extraíram dos dados 
recolhidos. 

No entanto. queremos desde já chamar a atenção para o facto. tão ou mais importante 
que o anterior; de a única diferença significativa entre as percentagens de repetição das duas 

categorias de respostas ter ocorrido na Condição III. Considerando, por um lado, que a taxa 

de repetição de respostas recompensadas não foi significativamente superior; na Condição 

III , às taxas observadas nas duas outras condições e, por outro lado, que foi unicamente nessa 
mesma condição que a taxa de repetição das respostas punidas ficou abaixo do valor 

esperado por acaso, temos de reconhecer que o facto de ser ela também a única onde se 

registou diferença significativa entre a percentagem de repetição das respostas recompensadas 

e a das respostas punidas se deve atribuir nõo à maior repetiçõo das respostas recompensadas. 
mas à menor repetição das respostas punidas. Deste modo, julgamos que o caso em análise 

tem mais a ver com a acção (hipotética) de processos respeitantes às punições do que com 

a eficácia (igualmente hipotética) dos processos ligados às recompensas l 
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sobre a repetição das respostas é independente do isolamento 

perceptivo. Há, todavia, um facto que lhes mereceu especial atenção e 

que parece revestir-se, na realidade, de grande relevância teórica. Com 

efeito, na Condição II, em que a proporção dos dois tipos de respostas 

era praticamente igual, registou-se uma tendência consistente, embora 

sem expressão estatística, para uma diminuição da eficácia diferencial do 

reforço. A propósito desta verificação, comentam os autores: "ln spite o( 

the lack of statistical significance there is, however, a consistent tendency 
for both rewards and punishments to be less effective in Condition II, i.e. 
when both kinds of reinforcement occur with about equal frequency. Assuming 
on the basis of the consistency of the results that this finding represents 
a real trend, it appears that the frequent alternation of rewards and 
punishments serves to reduce the effectiveness of the rewards . Such 
alternation probably results in a considerable amount of intraseriol 
interference, i.e. a failure to discriminate betvveen rewarded and punished 
pairs" (Postman and Adams, 1955, p. 10 I). Esta interpretação post facto 
é sem dúvida adequada, e cremos que dela decorrem implicações 

teóricas mais vastas e muito importantes. Os próprios autores 

reconhecem-nas em grande parte ao concluirem, na sequência das 

considerações atrás citadas, que: " ... the effects of rewards and punishments 
on repetition are independent of perceptual isolation although subject to 

modification by intraserial interference", limitando, por conseguinte, em larga 

extensão essa independência. Voltaremos a este ponto dentro em pouco. 

Continuemos, por agora, a apontar mais alguns resultados obtidos por 

Postman e Adams nesta experiência. 

Quanto à recordação das respostas recompensadas, verificaram-se ligeiras 

diferenças não significativas em função do "isolamento perceptivo", tanto 

nas condições experimentais como nos correspondentes grupos de 

controlo. Assinala-se uma tendência para as respostas recompensadas serem 

206 melhor recordadas na Condição I, onde se encontram "isoladas", do que 

na Condição III, onde estão em maioria. Na Condição II, a retenção das 

respostas recompensadas é mais fraca do que em qualquer das outras 

condições. 

As percentagens de recordação das respostas punidas apresentaram

se, em contrapartida, praticamente idênticas em todas as condições. E 

em todas elas, tal como sucedera com a repetição, a recordação das 



respostas recompensadas revelou-se superior à recordação das respostas 
punidas( 18). 

No que respeita ao efeito diferencial das recompensas sobre a 

recordação, as diferentes condições experimentais não apresentaram 

grandes variações entre si. A conclusão que os autores retiraram destes 

dados foi que a recordação das respostas não é afectada, de manein 

significativa, pelo "isolamento perceptivo" dos resultados subsequentes. 

Bastante diferentes foram os dados respeitantes à "identificação dos 

reforços". Com efeito, a percentagem de recordações correctas dos 

resultados, tanto das recompensas como das punições, revelou-se na 

Condição I significativamente superior às percentagens verificadas em 

qualquer das outras duas condições. Os autores assinalam que os 

participantes "tendem a subestimar o número total das recompensas que 

receberam e quanto maior o número de recompensas recebidas maior o 

grau da subestimação", o que de alguma forma nos mostra que a 

( 18) Devemos chamar a atenção para dois factos que consideramos importantes. 

Primeiro: os autores não afirmam se a superioridade da recordação das respostas 

recompensadas relativamente à das respostas punidas alcançou ou não níveis de significação 

estatística Referem apenas que a diferença entre a recordação das respostas recompensadas 

e a recordação das respostas punidas atinge um nível de significação elevado quando 

cornbinam os dados de todas as condições experimentais e da condição de controlo. Estes 

resultados levam-nos a pensar que, provavelmente, a referida diferença dentro de cada 

condição não terá alcançado o limiar critico da sign ificação estatística O paralelo com o que 

aconteceu na repetição, em que só na Condição III se verificou uma diferença significativa. 

reforça em larga medida esta suspeita. 

Segundo: embora as percentagens de recordação das respostas punidas tenham sido 

praticamente idênticas nas três condições experimentais, parece-nos de salientar que a 

percentagem da Condição III apresenta uma ligeira superioridade (cf. Postman and Adams, 

1955, p. 102). Este facto poderia passar despercebido se não fosse o contraste com o que 

se passou no domínio da repetição. Devemos recordar que a Condição III foi a única em 

que a repetição das respostas não alcançou o nível de repetição esperado por acaso. Da 

comparação entre as duas medidas resulta ser a Condição III aquela que apresentou a maior 
percentagem de recordação e a menor percentagem de repetição das respostas punidas, ou seja, 

aquela em que se verificou a diferença mais acentuada entre o nível de recordação e o nível 

de repetição. Esta quebra nítida de um elevado nível de recordação para um baixo nível de 

repetição das respostas punidas não foi analisado, nem sequer assinalado pelos autores da 

pesquisa. E parece-nos inquestionável que, dada a relevância teórica de que o facto 

inequivocamente se reveste, merecia ter sido mencionado. 
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identificação correcta das punições terá sido superior à identificação 

correcta das recompensas, pois grande número de respostas recompen

sadas no ensaio-treino terão sido recordadas pelos participantes como 

tendo sido punidas. Não sabemos, porém, se essa superioridade alcançou 

ou não níveis significativos, dado que as diferenças entre a percentagem 

de recordações exactas das recompensas e a percentagem de recordações 

exactas das punições não foram objecto de análise em função das diversas 

condições. Apesar desta lacuna, os dados obtidos permitem concluir que 

o "isolamento perceptivo" exerce um efeito nítido sobre a "recordação das 

posições dos reforços", ao contrário do que se verifica com a repetição 

e com a recordação das respostas. 

Os resultados globais da experiência parecem à primeira vista invalidar 

a hipótese de uma acção do "isolamento perceptivo" sobre a recordação 

e sobre a execução das respostas. É, aliás, nesse sentido que Postman e 

Adams os interpretaram, ao concluírem " .. . that the effectiveness af 

reinfarcements is independent af the isalatian af rewards and punishments in 
the series. Tharndike's interpretatian af the effects af 'right' and 'wrong' connat 

be adequately cha/lenged by reference ta the effects af perceptual isalatian" 
(Postman and Adams, 1955, p. 105). 

Esta conclusão seria indiscutível, e constituiria até um forte apoio 

empírico favorável à Lei do Efeito, se alguns dados obtidos na experiência 

não fossem de natureza a autorizar sérias reservas quanto à sua aceitação. 

Recordamos que os próprios autores, ao comentarem os dados relativos 

à Condição II, reconheceram que a acção do hipotético efeito automático da 

recompensa podia ser modificada pela interferência "intrasérie", definida como 

"uma dificuldade em discriminar as associações recompensadas e as punidas", 

dificuldade que o "isolamento" reduziria. Simplesmente, não desenvolveram 

estas considerações em toda a sua amplitude e não extraíram delas as 

implicações teóricas que, em nossa opinião, efectivamente comportam. Segundo 

208 Postman e Adams, os efeitos do "isolamento" limitar-se-iam a reduzir a 

interferência "intrasérie", deixando, por assim dizer, o campo livre à actuação 

do "verdadeiro" factor de reforço das associações. Nesta medida o "isolamento 

perceptivo" é destituído de eficácia construtiva. Os dados empíricos obtidos, 

especialmente os da Condição 111,são invocados em apoio desta interpretação, 

uma vez que são contrários aos que se deveriam esperar se o "isolamento 

perceptivo" tivesse, na realidade, os efeitos sobre a retenção e a repetição 



das respostas que, desde as pesquisas de Kbhler e Von-Restorff, lhe foram 

atribuídos. 

Cremos, por nosso lado, que os dados obtidos nas três condições 

experimentais obrigam, pela sua própria natureza, a uma reflexão sobre 

os verdadeiros processos pelos quais o "isolamento perceptivo" actua, tanto 

nas situações de aprendizagem selectiva por ensaios e erros, como nas 

situações de aprendizagem por memorização do material. Julgamos que a 

melhor retenção dos elementos "isolados" ou dos elementos heterogéneos, 

verificada nestas últimas situações, não constitui um produto primário e 

geral do "isolamento perceptivo" enquanto tal, mas sim um "subproduto" 

ou efeito secundário de um processo de diferenciação ou de discriminação 
entre os diversos elementos de uma série, que o "isolamento" permite. 

Seria este processo cognitivo de discriminação entre os elementos da situação, 

e não o "isolamento perceptivo" em si, que facilitaria directamente o 

trabalho da memória, servindo a organização mnésica do material e, por 

seu intermédio, a realização "bem sucedida" da tarefa. Esta função geral 

do processo de diferenciação manter-se-ia idêntica em todas as situações, 

mas é de admitir que o seu modo de actuação se diversifique com as 

condições e as exigências próprias de cada situação. Assim, dadas as 

diferenças entre as situações de aprendizagem por memorização do 

material e as de aprendizagem selectiva por ensaios e erros, é natural que 

o processo de diferenciação, conservando embora a sua função geral de 

"auxiliar" da memória com vista à realização da tarefa, facilite, nas primeiras, 

a retenção dos elementos heterogéneos e, nas segundas, a organização 

mnésica dos elementos que asseguram evitar repetir as respostas punidas, 

favorecendo, deste modo, a superioridade de repetição das respostas 

recompensadas. Nas situações em que a "saliência perceptiva" das punições 

favorece a melhor discriminação das respostas punidos de entre a maioria 

das recompensadas, é então de prever uma quebra muito nítida entre o 

nível de recordação e o nível de repetição dessas respostas. Aos aprendizes 209 

só importaria fixar as respostas punidas para evitar repeti-Ias. A 

discriminação e a retenção dessas respostas "a não repetir" aumentariam, 

por conseguinte, a probabilidade de repetição de um maior número de 

respostas recompensadas. 

Esta reformulação dos efeitos construtivos do "isolamento perceptivo", 

e do processo de diferenciação que dele depende, aplica-se perfeitamente 
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aos dados das três condições da experiência de Postman e Adams. Em ambas 

as condições extremas, o processo de diferenciação é favorecido pelo 

"isolamento perceptivo" dos resultados e a sua acção explicaria a superioridade 

de repetição das respostas recompensadas, observada nessas condições. Na 

Condição intermédia (Condição II), devido à equivalência entre a proporção 

dos dois tipos de resposta, gera-se o que Postman e Adams designam por 

interferência "intrasérie". Dito de outro modo, nessa condição, a discriminação 

ou a diferenciação entre as associações recompensadas e as associações punidas 

é efectivamente mais difícil de se estabelecer. Tanto na situação em que as 

respostas recompensadas se encontram em minoria, e consequentemente 

"isoladas" (Condição I), como na situação em que as punidas se encontram 

em relevo de entre uma maioria de recompensadas (Condição III), a 

discriminação entre umas e outras torna-se mais fácil, favorecendo assim o 

trabalho da memória e a estratégia de execução selectiva das respostas. 

Reformulando da maneira que acabamos de descrever o processo 

subjacente ao chamado "fenómeno de K6hler-Von Resto rff" , vemos ser 

possível explicar os factos observados sem recorrer à acção automática da 

recompensa, contrariamente à conclusão formulada por Postman e Adams(l9). 

Aliás, parece-nos justificado afirmar que a realização de um teste crucial da 

hipótese do reforço directo produzido pela recompensa se apresenta muito 

(19) A hipótese que aqui deixamos formulada é diferente da que Greenwald expôs 

no breve comentário que fez aos resuh:ados das pesquisas de Postman e Adams. Na opinião 

de Greenwald. a explicação alternativa pelos efeitos do "isolamento perceptivo" só poderia 

continuar a aplicar-se a esses resuh:ados desde que se supusesse que as recompensas. dadas 
as características especiais que assumem na situação de "percepção extra-sensorial". mesmo 

que ocorressem em grande número. nunca perderiam o carácter de inrrequéncia. pelo que 
continuariam a exercer efeitos diferenciais sobre o reforço das conexões. Dito de outro 

modo, numa tarefa de "percepção extra-sensorial". uma resposta correcta seria sempre uma 

resposta a que estaria intrinsecamente ligada a "ideia" de uma fraca probabilidade de 

ocorrência. razão pela qual preservaria em qualquer circunstÓncia a propriedade de "chamar 

a atenção" dos participantes e de aumentar assim a força das conexões. 

Greenwald invoca ainda um outro aspecto da metodologia experimental utilizada por 

Postman e Adams. que considera um elemento adicional ao que depende das características 

especiais da tarefa "ESP" e susceptível de contribuir para a explicação dos resultados em 

causa. Refere-se ao facto de as experiências comportarem vários ensaios e de os participantes 

serem informados que as respostas designadas correctas no primeiro ensaio poderiam ser 

ou não ser correctas no ensaio seguinte. A este propósito afirma Greenwald: "Ir a minority 



mais difícil em situações em que haja "isolamento" dos resultados do que 

naquelas em que essa condição favorável à actuação do processo de 

diferenciação esteja neutralizada. Foi por esta razão que Nuttin, Buchwald 

af subjects inferred from this instruction that there was a reasonable possibility that first-trial right 
responses would or might continue to be right, then resulting conscious attempts to repeat sucesses 
but not errors would have been sufficient to produce the obtained reward-punishments differences. 
That is. the ESP task may not have been devoid of open-task properties" (Nuttin and Greenwald, 
1968,p.81). 

Concordamos com este último argumento, e já anteriormente afirmámos (cf. supra, a 
nota n.o 9 deste capítulo) que as srtuações experimentais de Postman e Adams, assim como 
as de Wallach e Henle, não eliminam integralmente o factor motivacional da tensão persisten
te para a realização da tarefa Além disso, a reformulação teórica dos efertos do "isolamento 
perceptivo", que apresentamos, exige a acção recíproca entre a motivação para a realização 
da tarefa e a organização mnésica das informações colhidas no decurso do ensaio-treino. 

A diferença entre a interpretação que propomos e a de Greenwald reside no primeiro 
argumento aduzido por este autor. Greenwald preserva, por intermédio desse argumento, 
a cláusula da eficácia directa do "isolamento perceptivo" ou da infrequência em si sobre a 
retenção e a repetição dos elementos isolados. De modo diferente, cremos que os efeitos 
do "isolamento perceptivo" não são directos, mas envolvem o processo cognitivo da 
diferenciação, o qual auxilia a organização mnésica e a estratégia de execução das respostas 
em conformidade com as condições da srtuação e as exigências que ela impõe à realização 
da tarefa. A interpretação proposta por Greenwald apresenta uma desvantagem: não explica 
nem a diminuição da eficácia do reforço observado por Postman e Adams na Condição II, 
nem a ausência do eferto diferencial das recompensas na experiência de Wallach e Henle. 
Em ambos os casos, a acção da "infrequência intrínseca das recompensas", na acepção que 
Greenwald lhe dá, deveria provocar uma repetição das respostas recompensadas 
significativamente superior à das respostas punidas, o que não se verifica. Em contrapartida, 

a interpretação que propomos não só explica os dados referidos, mas também os registados 
na Condição III. e que anteriormente comentámos (cf. supra a nota n.o 17 e o segundo ponto 
da nota n.O 18 deste capitulo). Além disso, esta nova maneira de encarar os efeitos do 
"isolamento perceptivo" não é, de modo algum, oposta à que Nuttin formulou a propósrto 

dos resultados das suas experiências acerca dos efeitos das punições isoladas sobre a 
recordação. Pelo contrário, as duas interpretações encontram-se murto próximas. Ambas se 
afastam da cláusula da eficácia directa e exclusiva do "relevo estrutural", independentemente 
da motivação, e tanto para uma como para outra não são necessariamente os elementos 
heterogéneos ou isolados aqueles que, nas srtuações de aprendizagem por ensaios e erros, serão 
mais frequentemente repetidos. Na realidade , ao afirmar que o "isolamento" das respostas 
punidas é susceptível de suscitar da parte dos sujertos uma reacção do tipo "Eis a resposta 
a evitar", Nuttin estava afinal a pressupor a intervenção de um processo de diferenciação 
produzido pelo "isolamento". E é este processo de diferenciação que, por sua vez, orienta 
cognrtivamente a execução selectiva das respostas. 
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e Longstreth, por exemplo, utilizaram situações em que o número de 

respostas recompensadas é idêntico ao número de respostas punidas. Com 

efeito, em tais circunstâncias torna-se mais fácil decidir se a recompensa tem 

ou não uma eficácia diferencial sobre as associações, uma vez que o processo 

de diferenciação, que o "isolamento" favorece, se encontra reduzido(20). Nas 

situações em que este processo actua, a separação entre os seus efeitos e 

os efe itos "automáticos" da recompensa só poderá alcançar-se por 

intermédio da análise da repetição das respostas em função da sua 

recordação e dos respectivos resultados, ou seja, se se fizer o teste entre a 

hipótese do reforço automático e a hipótese representativa. Não o tendo 

realizado, Postman e Adams não podiam legitimamente aduzir os dados 

recolhidos nas experiências que efectuaram como uma confirmação da Lei 

do Efeito de Thorndike . Acresce ainda o facto de, na Condição II, que é 

aquela que melhor permite a separação entre os efeitos dos factores 

alternativos, não se ter registado diferença significativa entre as percentagens 

de repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas(2I). 

Somos assim obrigados a concluir que Postman e Adams falharam os 

objectivos que se propuseram alcançar, tanto na experiência de 1954 como 

na de 1955, não conseguindo demonstrar que as recompensas constituem, 

só por si , agentes automóticos, directos e inevitóveis do reforço diferencial 

das conexões, independentemente da "motivação para aprender", enquanto 

factor de mobilização de processos psicológicos de organização cognitiva 

das informações colhidas no decurso do ensaio-treino. 

(20) O facto de a identidade entre o número de resultados "co rrectos" e o número 

de resuttados "incorrectos" produzir um processo de interferência "intra-série" não constitui 

objecção ao que acima afirmámos. Na realidade, a dificuldade de discriminação entre as 

respostas recompensadas e as respostas punidas, em que esse processo consiste, afecta de 

igual modo tanto a hipotética acção directa e automática da recompensa, como a hipotética 

acção dos factores de motivação subjacentes à estratégia intencional de organização cognitiva 
das informações colhidas no ensaio-treino. As hipóteses alternativas encontram-se, por 

conseguinte, em igualdade de circunstâncias, o que equivale a dizer que, na referida condição 

experimental. o factor do "isolamento perceptivo" é experimentalmente controlado, porque 

se mantém constante. Daqui as vantagens metodológicas da sua utilização no "teste" das 
hipóteses explicativas em confronto. 

(21) O . supra, a primeira parte da nota n.O 17 deste capftulo. 



No termo deste balanço das investigações de Postman e Adams, 

afirmarmos que os seus resultados são inconclusivos, quanto à confirmação 

da hipótese do efeito directo e automático da recompensa, de modo algum 

significa que elas tenham sido inúteis ou inútil a análise que lhe dedicámos. 

Cremos ter demonstrado que, através das suas lacunas, das suas deficiências 

metodológicas e das interpretações prematuras dos factos, em favor de 

concepções teóricas que estes não autorizavam, se recolheram, contudo, 

ensinamentos preciosos, e indicações técnicas e experimentais sugestivas. 

Se Postman e Adams não resolveram de maneira decisiva e concludente 

os grandes problemas que submeteram à investigação experimental, 

permitiram, ao menos, aperfeiçoar a maneira de os abordar; revelando deste 

modo para ulteriores investigações. 

Nas experiências em que tentámos contribuir para o esclarecimento 

da problemática condensada em torno da Lei do Efeito de Thorndike, não 

deixámos de tomar em consideração alguns aspectos que as investigações 

de Postman e Adams nos revelaram, quer factos novos e novos aspectos 

de factos já conhecidos, alguns dos quais exigem vias diferentes de 

exploração, apelando no que respeita a certas exigências metodológicas 

de organização experimental, quer no que respeita ao aproveitamento 

estatístico do material empírico recolhido, de modo a alargar a análise, 

experimental e teórica, a certos domínios obscuros ou ainda insuficiente

mente explorados. 
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CAPíTULO V 

OBJECTIVOS FUNDAMENTAIS 

E ORGANIZAÇÃO DAS EXPERI~NCIAS 

I. ENUNCIADO DOS OBJECTIVOS E SEU ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

As experiências que realizámos, e cujos resultados serão analisados e 

discutidos nos capítulos seguintes, tiveram por objectivo fundamental 

reexaminar experimentalmente a concepção de Nuttin sobre as relações 

entre a motivação e a aprendizagem, e submeter igualmente à prova dos 

factos certos aspectos básicos da sua concepção acerca dos factores e 

processos determinantes da performance, que até agora nunca foram 

objecto de investigação experimental. 

Já atrás dissemos que um dos aspectos básicos dessa concepção é 

praticamente coincidente com a hipótese explicativa da "selecção" de 

respostas que Thorndike designou por "representative or ideational" 
(Thorndike, I 1931; 31968, p. 47), e que este considerou como hipótese 

alternativa oposta à sua hipótese explicativa da Lei do Efeito pelo reforço 
direào e automático das conexões S-R produzido pelas recompensas. Vimos 

como a consideração de uma hipótese alternativa à hipótese conexionista 215 

de Thorndike, e que tenta explicar a actualização das respostas aprendidas 

ou "cognitivamente disponíveis" em função das características motivacionais 

da tarefa, se encontra na raiz da opção metodológica de Nuttin quanto 

ao problema da natureza da variável a utilizar como medida da 

aprendizagem em experiências do tipo das de Thorndike. E, ao apreciarmos 

as objecções de Postman à relevância dos resultados das pesquisas de 



Nuttin sobre a aprendizagem, sublinhámos a importância que, para um 

exame crítico dessas objecções, revestia a realização do teste experimental 

da hipótese "representativa" ou "cognitivista" da performance. Procurar 

verificar a validade ou falsidade dessa hipótese, em condições experimentais 

que permitissem igualmente pôr à prova a validade ou falsidade da 

hipótese conexionista, constituiu, na verdade, o objectivo determinante das 

experiências que levámos a efeito. 

A organização das experiências foi planeada de modo a permitir que 

os resultados obtidos pudessem inequivocamente contribuir para uma 

decisão definitiva entre a hipótese do efeito directo e automático das 

recompensas, tal como Thorndike e os seus defensores a formularam, e a 

hipótese cognitivista, que postula a elaboração, no decurso da 

aprendizagem, de uma confJguroção mnésico ou sistema cognitivo de relações 
entre estímulos, respostas e resultados, e o seu aproveitamento posterior em 

função da necessidade e do desejo de realização da tarefa. Deste modo, 

havia que verificar se num segundo ensaio, "ensaio-teste" ou "ensaio de 

repetição", a execução selectivo dos respostas, recompensadas ou punidas 

num primeiro ensaio, "ensaio de aprendizagem" ou "ensaio-treino", depende 

ou não da recordação dos respostas, dadas pelo aprendiz no primeiro ensaio, 

assim como da recordação dos respectivos resultados. 
A questão essencial posta à prova pode, genericamente, formular-se 

assim: no segundo ensaio, ou ensaio-teste, a repetição das respostas 

recompensadas e das respostas punidas é ou não dependente dos diferentes 

tipos de confJguroção mnésico, ou estruturo de retenção, das respostas dadas 

no primeiro ensaio e dos respectivos resultados? Se explicitarmos esta 

pergunta, outras poderão ser enunciadas. Por exemplo: quando os sujeitos 

recordam correctamente tanto as respostas como os resultados do primeiro 

ensaio, a taxa de repetição das respostas recompensadas será ou não 

superior à taxa de repetição desta mesma categoria de respostas, quando 

216 os sujeitos já não recordam nem umas nem outras? Segundo a hipótese 

conexionista do efeito directo e automático das recompensas sobre a força 

das conexões, não será de prever nenhuma diferença nas taxas de repetição 

das respostas recompensadas obtidas nos dois tipos de configuração mnésica 

considerados. Na realidade, uma vez que, em ambos os casos, a recompensa 

esteve presente, e dado que ela constitui, segundo a hipótese conexionista, 

o factor determinante da repetição das respostas, sem o concurso de 



qualquer processo de elaboração mnésica das respostas e dos respectivos 

resultados, a previsão adequada a esta hipótese não pode deixar de ser a 

da similitude entre as percentagens de repetição das respostas 

recompensadas registadas nas duas condições referidas, ou, pelo menos, a 

da inexistência de qualquer diferença estatisticamente significativa. Pelo 

contrário, de acordo com a hipótese cognitivista será de prever uma 

superioridade da percentagem de repetição das respostas recompensadas, 

registada no caso em que os sujeitos recordam de modo correcto as 

respostas e os resultados obtidos, relativamente à percentagem de repetição 

da mesma categoria de respostas, registada no caso em que os sujeitos não 

dispõem de recordação nem das respostas nem dos resultados. Temos assim 

em confronto duas previsões antagónicas. Qual delas será confirmada pelos 

dados experimentais? 

A mesma pergunta põe-se igualmente face a um conjunto de previsões 

que, derivando também da questão geral acima enunciada, serão 

explicitadas no Capítulo VII, destinado à exposição e análise dos dados 

experimentais correspondentes à execução selectiva das respostas. 

Devemos notar que o confronto experimental entre a hipótese 

conexionista e a hipótese cognitivista da Lei do Efeito, tal como o planeámos, 

exigia, como condição primária e indispensável, a operacionalização da variável 

intermediária (intervening variable) , que a estrutura cognitiva ou o sistema 
mnésico de relações situação-resposta-resultado constitui. O processo do 

questionário directo, utilizado por Thorndike, não foi, de facto, o processo 

metodologicamente adequado a tal objectivo, conforme referimos no 

Capítulo I. Com efeito, ao perguntar nas suas experiências a alguns dos 

participantes se tinham ou não utilizado nos ensaios-testes "representações" 

ou "imagens" das respostas anteriores e dos seus resultados, Thorndike 

procedeu como se as referidas estruturas cognitivas constituíssem e 

actuassem como simples conteúdos e estados de consciência apenas 

acessíveis à introspecção dos sujeitos, sem qualquer outra via de acesso e 217 

sem possibilidade de controlo experimental. Ora a verificação da existência 

ou não de uma estrutura mnésica, subjacente à repetição das respostas, não 

pode, na verdade, ser submetida a controlo experimental sem prévia 

operacionalização, a que, de resto, não foi difícil proceder, conjugando 

medidas de recordação das respostas e de recordação dos resultados. A 

partir daqui, estabelecemos quatro tipos fundamentais de configuração 



mnésico ou de estruturação cognitiva dos "dados recolhidos" pelos 

aprendizes no decurso do ensaio-treino. Esses quatro tipos fundamentais de 

configuração mnésica, determinados pela existência conjunta ou parcelar da 

recordação das respostas e dos respectivos resultados, e pela inexistência 

de retenção de qualquer dos elementos referidos, encontram-se explicitados 

na Figura A. em que S simboliza os estímulos da série utilizada, R as respostas 

que os sujeitos deram no primeiro ensaio e r os resultados objectivamente 

comunicados pelo experimentador imediatamente após cada resposta. Na 

explicitação das previsões, que faremos no Capítulo VII, as recompensas 

serão representadas por r+ e as punições por r-o A inclusão de R ou r entre 

parênteses rectos simboliza a recordação incorrecta, respectivamente, das 

respostas e dos resultados. 

S-R-r Recordação COfTecta e conjunw das respostas e dos respectivos resultados 

S-R-[r] Recordação correcta das respostas. mas incorrecta dos resultados 

S-[R]-r Recordação incofTecta das respostas, mas correcto dos resultados 

[S-R-r] Ausência de qualquer recordação correcta quer das respostas. quer dos resultados 

FIGURA A - Explicitação dos quatro tipos fundamentais de configuração mnésica. 

considerados no confronto experimental entre a hipótese conexionista e a 

hipótese cognitivista. 

A repetição das respostas, nomeadamente das respostas recompen

sadas, variará em função destas diferentes configurações mnésicas? 

Foi para responder a esta questão e a outras decorrentes do 

confronto experimental visado que planificámos a série de experiências, 

218 cujos objectivos estamos a descrever. 

Um segundo conjunto de questões, intimamente ligadas às que 

acabámos de formular, decorre da distinção feita por Nuttin entre situações 

de tarefa fechada e situações de tarefa aberta. Com efeito, poder-se-á 

perguntar: em qual das duas situações a estruturação mnésica se revela 

mais nftida e, simultaneamente, mais eficaz? A hipótese a formular não pode 
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deixar de prever a superioridade da eficácia da referida estruturação nas 

situações de tarefa aberta relativamente às situações de tarefa fechada. 

Mas há ainda um outro aspecto da concepção de Nuttin acerca da 

aprendizagem e da execução selectiva das respostas que, tal como o 

anterior, nunca foi objecto de investigação experimental. Referimo-nos ao 

que Nuttin designa por "déve/oppement constructif du comportement humain" 
ou por "cometere nouveau et constructif de la conduite actueI/e" (Nuttin, 1953, 

p. 46-52 e p. 456-465), em oposição ao caróeter repetitivo, rígido e in~exível 

que as teorias conexionistas da aprendizagem e da "performance" 

necessariamente atribuem ao comportamento adquirido. 

Com efeito, uma das críticas de Nuttin às concepções do comporta

mento que se têm inspirado no modelo S-R reside no facto de elas 

negligenciarem o carácter construtivo e criador do comportamento humano, 

reduzindo-o a uma colecção de hábitos - "a col/ection of segmentaI $-R 
connections" - que são repetidos tal qual se produziram em situações anteriores, 

em que foram estabelecidos mediante os supostos mecanismos de reforço 

automático, quer por "satisfação", quer por "redução da tensão". Para Thorndike, 

uma vez estabelecida a conexão S-R, bastava que o estímulo se repetisse 

para que automaticamente a resposta conectada fosse igualmente repetida. 

O papel da motivação na determinação do comportamento fora "absorvido" 

pela "força" das associações S-R. Para HuI!, aceite a distinção entre learning e 

performance, as variáveis motivacionais desempenhavam um papel importante 

na produção explícita das respostas ou na "evocação" dos hábitos, ao lado e 

em conjunção com a "força" destes últimos. Mas o contributo da motivação 

no processo da performance em nada vinha alterar o carácter repetitivo do 

hábito e do processo da sua "actualização". Em rigor, ainda o acentuava, na 

medida em que HuI! concebeu os motivos como estados de carência e 

estimulação intra-orgânicas que ciclicamente se repetem. Perante o mesmo 

estímulo externo (ou situação) e o mesmo estímulo interno (motivação ou 

estado de tensão), o organismo reagiria com a mesma resposta que 219 

anteriormente fora reforçada. A consideração do processo de generalização 

condicional, embora introduza alguma margem de "variabilidade" na cláusula 

da estrita dependência da resposta relativamente aos estímulos, não lhe quebra 

de modo algum o carácter rígido ou fixista. Com efeito, é a mesma resposta 

que é repetida perante um estímulo de intensidade próxima daquele a que 

anteriormente fora associada . 



Dentro deste contexto, e dado que o comportamento adaptativo se 

realiza pela repetição de respostas "bem sucedidas" e por eliminação de 

respostas "fracassadas", a adaptação, enquanto mecanismo assegurador da 

sobrevivência biológica, constituindo a própria "finalidade" da aprendizagem 

e do comportamento em geral, tinha necessariamente de ser concebida 

não pela sua plasticidade, mas pela sua rigidez funcional. Deste modo, a 

eficácia adaptativa, ou o valor de sobrevivência da aprendizagem e da 

execução selectiva das respostas, apoiava-se no postulado da reocorr~ncio 

ou da repetição das situações. Perante o aparecimento de novos estímulos 

ou de alterações contínuas e mais ou menos profundas das condições do 

meio, as conexões ou os hábitos adquiridos em situações anteriores 

caducavam necessariamente, e , dada a especificidade e a rigidez das 

conexões, de nada servia o aproveitamento, a reorganização ou 

reelaboração do que anteriormente fora aprendido. A "necessidade" de 

adaptação exigia a constituição selectiva de conexões inteiramente novas 

ou de novos hábitos. A adaptação realizava-se, portanto, através de um 

processo de tudo ou nodo, ou radicalmente repetitivo e conservador ou 

radicalmente mutável. Daqui as dificuldades, que o próprio Watson 

penetrantemente explicitou, de integrar o conceito de adaptação no 

contexto das teses do mecanicismo behaviorista, defensoras da estrita 

aderência e submissão do comportamento às condições do meio externo: 

ou a utilidade da adaptação biológica é reduzida na sua duração a um 

"ponto matemático" ou o protótipo do organismo adaptado é reduzido 

ao organismo morto (Watson, I 1925; tr. cast., 1955, p. 193). De entre os 

neo-behavioristas, apenas Skinner (1938) parece ter dado alguma atenção 

ao dilema, afastando-se em larga medida da concepção da estrita aderência 

das respostas relativamente aos estímulos externos. Porém, a sua 

tematização do condicionamento operante não trouxe, na realidade, uma 

solução satisfatória às dificuldades apontadas. Nele, ou por ele, a "emissão" 

220 das respostas molda-se às conting~ncias do reforço, tal como o 

condicionamento clássico se molda às conting~ncias do estimulação. Uma 

vez a conexão reforçada, quer por um mecanismo quer por outro, a 

provocação da resposta seguirá sempre um processo repetitivo. E dado que 

as contingências ou as configurações do reforço constituem dimensões 

essenciais da situação em que os animais se encontram, podemos afirmar 

que para todos os behavioristas, excepto Tolman, a utilidade biológica de 



um hábito, ou de uma associação S-R reforçada, fundamenta-se no 

postulado básico da repetição das situações. Visto que os hábitos ou as 

conexões S-R se encontram intrinsecamente ligados às situações 

correspondentes, se estas se não repetissem o valor adaptativo da 

aprendizagem e do comportamento seria praticamente nulo. 

Por outro lado, na sua estrutura, os hábitos mantêm-se isolados e 

independentes uns dos outros; uma resposta reforçada perante uma dada 

situação não influi de forma alguma sobre a estruturação da resposta emitida 

perante uma outra situação, mesmo que seja semelhante. Daqui o carácter 

fragmentário que o modelo S-R necessariamente atribui ao comportamento. 

A vida psíquica é concebida como um aglomerado de conexões S-R 

segmentares, cada uma delas formando uma "unidade de comportamento", 

mais dependente da situação específica em que ocorreu do que de qualquer 

outra "unidade", de que aliás se mantém distinta e desligada. Mesmo a 

organização dos hábitos em famOias hierarquizadas, segundo a concepção 

de Hull. reside mais nas ligações que um conjunto de conexões ou de 

hábitos mantém com uma determinada situação externa do que na 

existência de laços intrínsecos entre os diversos hábitos. Uma vez estes 

estabelecidos, não há, pois, lugar nem para a sua reorganização e 

aperfeiçoamento intrínsecos, nem para o seu aproveitamento na elaboração 

ou construção do comportamento perante situações novas. A novas 

situações devem corresponder novos hábitos. A ruptura com as conexões 

passadas impõe-se. As conexões passadas só "colaboram" no comporta

mento presente por repetição, ou seja, no caso de a situação presente repetir. 

em maior ou menor grau, a situação passada. A discontinuidade da vida 

psíquica, reduzida a uma sucessão de unidades associativas de estímulo

-resposta, é assim correlativa da negação do carácter histórico do 

comportamento, e do papel construtivo que o passado frequentemente 

desempenha na edificação e desenvolvimento do comportamento presente 

e na preparação do comportamento futuro. Não é propriamente a influência 221 

do passado que é negada. Pelo contrário. O que está em causa é um 

conceito especial de tempo psicológico, discontínuo e elementarista, em que 

o passado necessita de se repetir para "evocar" no presente o 

comportamento então adquirido. Desconhece a concepção de tempo 

psicológico contínuo e, simultaneamente, durável e aberto (cf. Levy-Valensi, 

1965). 



Todas as dificuldades e implicações, de algum modo paradoxais, das 

teorias conexionistas da aprendizagem e do comportamento em geral, a que 

nos referimos, têm a sua origem no repúdio dos factores e processos 

cognitivos, e numa visão deficiente da natureza e do funcionamento dos 

motivos. Com a recusa do papel central das actividades cognitivas e da 

interacção existente entre elas e a motivação, tanto a aprendizagem como 

a execução selectivas são necessariamente concebidas como processando

-se sob o signo da reocorrêncio e da estrita sujeição aos estímulos. Considerar 

como relevante, na determinação do comportamento, a influência recíproca 

entre as actividades cognitivas e as variáveis motivacionais conduz, pelo 

contrário, a conceber a aprendizagem e a performonce, e de igual modo a 

própria adaptação, como processos "pré-ocorrentes". Tais processos, 

possibilitando uma certa distância face aos estímulos, garantem "a 

constituição de um espaço e de um tempo subjectivos" (Thines, 1966, p. 

88-92), indispensáveis ao desenvolvimento progressivo das actividades do 

organismo, por permitirem aproveitar "sinais", informações, configurações 

mnésicas e estruturas cognitivas de relações meios-fim na construção do 

comportamento actual e na preparação do comportamento futuro(I). 

( I ) A noção de processos "pré-ocorrentes" deve-se a Sherrington (1906). que assim 

designou as funções dos órgãos sensoriais da vista. do ouvido e do olfacto. por permitirem 

a percepção dos objectos sem que estes entrem em contacto directo com as terminações 

nervosas sensitivas. ao contrário. portanto. do que acontece com os órgãos sensoriais do 

gosto e do tacto. Os órgãos de percepção "pré-ocorrente" são. deste modo, órgãos de 

percepção a distância. dado que noticiam ou informam a "presença" dos objectos percebidos 

antes de eles se encontrarem em contacto directo com o organismo que percepciona. Este 

tem assim possibilidade de preparar o comportamento mais adequado em relação às 

características dos objectos percebidos. e daí a constituição de "um espaço e de um tempo 

subjectivos" - i.e .. próprios ao "sujeito" que percepciona - de que fala Thines. 

Pavlov (1924) aproximou explicitamente a função dos órgãos de percepção "pré-

222 -ocorrentes" da dos reflexos condicionais. Assim como os primeiros informam da presença 

dos objectos mais ou menos distantes, assim também os reflexos condicionais anunciam ou 

assinalam a aproximação do estímulo incondicional. ainda não efectivamente presente. A 

dimensão adaptativa dos reflexos condicionais está, por conseguinte, intrinsecamente ligada 

à sua natureza sinalizadora; podemos mesmo dizer que o papel adaptativo dos reflexos 

condicionais resulta da sua função de sinalização, que Watson , Hull e Skinner 

compreensivelmente negligenciaram, por dificilmente se inserir no contexto de um 

behaviorismo estrito. Mas, segundo o próprio Pavlov, é por intermédio do "valor" de sinal 

que os reflexos condicionais, permitindo a preparação do organismo a distância, 



Que a evolução do comportamento, nomeadamente o do homem, se 

não caracteriza pela simples repetitividade das reacções adquiridas, mas por 

um desenvolvimento integrador e construtivo a partir delas e em constante 

interacção com as condições presentes, constitui para Nuttin um "facto 

saliente", que uma descrição do comportamento humano, que se pretenda 

adequada, não pode negligenciar, e cujo esclarecimento exige que a 

motivação, a estruturação cognitiva da experiência e a execução selectiva 

do comportamento não sejam concebidas como processos separados, mas 

sim em estreita interdependência. 

No que respeita à aprendizagem, a sua dinâmica e eficácia características 

resultam das relações entre as actividades cognitivas e a motivação para o 

cumprimento da tarefa proposta ou para o aperfeiçoamento da sua 

execução. Segundo Nuttin, o dinamismo próprio das situações de tarefa 

aberta deriva do facto de o aprendiz saber ou ter conhecimento prévio de 

que a actividade, que aceitou ou se propôs realizar; não se esgota na primeira 

tentativa; e é, precisamente, por ter esse conhecimento que a motivação 

para realizá-Ia vai persistir no tempo. Por seu turno, é esta persistência que 

facilita a "elaboração" e a "integração" cognitiva das "informações", obtidas 

no decurso do primeiro ensaio, e necessárias ou, em qualquer caso, úteis a 

uma execução mais perfeita ou mais completa da tarefa. Este aperfeiçoa

mento selectivo não se processa por simples repetição das associações 

estímulo-resposta, gravadas no "sistema de acção" dos organismos pelo efeito 

directo e automático da recompensa, ou pelo simples "abandono" das 

conexões seguidas de um resultado "negativo", produzido por um 

mecanismo de desgravação mais ou menos automático. Segundo Nuttin, os 

resultados das respostas emitidas no decurso da aprendizagem não actuam 

como agentes automáticos e directos de selecção de respostas. Ao lado do 

seu aspecto afectivo, de satisfação ou de insatisfação, comportam uma 

dimensão informativa, cuja utilidade e aproveitamento dependem, em grande 

parte, das condições ou do modo como as actividades cognitivas e os 223 

factores motivacionais interactuam. 

desempenham um papel importante nas relações do organismo com o meio. pois às 
contínuas mudanças e oscilações deste responde o primeiro com a plasticidade adaptativa 
dos reflexos condicionais (Pavlov, 1963. p. 96-98) . 



224 

l\lo que diz respeito à performonce, são igualmente as condições de 

interdependência da motivação e das actividades cognitivas que fazem dela 

não um processo de repetição mecânica de respostas perante estímulos 

específicos, a que anteriormente foram conectadas, mas um processo de 

execução maleável de "respostas significativas perante situações igualmente 

significativas" (Nuttin, 1968, p. 135). Há diversas modalidades de influência 

recíproca entre as variáveis motivacionais e as cognitivas que conferem à 
performonce o seu carácter plástico e construtivo. Ao descrever a sua "teoria 

da performance", N uttin refere-se a três modalidades principais dessa 

interacção. Aquela de que mais longamente se ocupa reporta-se à 
"evocação" e aproveitamento das aquisições do passado na construção do 

comportamento presente. As associações aprendidas, enquanto "potencialida

des disponíveis de comportamento", colaboram nesse processo construtivo 

em estreita intimidade com a elaboração cognitivo-motivacional da situação 

presente. Na maioria das vezes, a sua "evocação" não se reduz a uma simples 

repetição, mas comporta uma margem maior ou menor de mudança ou de 

reestruturação: "For mon, evocation of learned associations - following from 
the orouso/ of o motivotiono/ stote - does not necessarily lead to repetition 

of earlier responses; rother; the evoked ossociotions hove the stotus of response 

dispositions or bechovioro/ potentio/ites - performonce wil be a novel 

construction bosed on current motivotion in conjunction with the evoked 
cognitions ond oction potencio/ities" (Nuttin, 1968, p. 140). 

Em apoio deste aspecto da sua teoria acerca da fase executiva do 

comportamento, Nuttin invoca os resultados experimentais de numerosos 

investigadores, como Bartlett (1932), de Montpellier (1935), MacFarlane 

(1930), Maier (1931), K6hler and Von Restorff (1935), Van der Veldt (1928), 
Tolman (1939; 1959) e Michotte (1952)(2). 

(2) No seu estudo clássico sobre os processos mnésicos, Bartlett demonstrou que a 

recordação não consiste num registo passivo ou numa réplica integral dos acontecimentos 

passados: "ln roct - conclui - irwe consider evidence rather thon presupposition, remembering 

oppeors to be ror more decisively on offoir or construction rather thon one or mere reproduction" 
(Bartlett, 1932, p. 204-205). 

Os estudos experimentais de Van der Veldt mostraram que a aprendizagem humana 

de movimentos complexos não consiste numa "associação" entre elementos discontínuos, 

mas na "construção de uma estrutura unitária". Neste mesmo domínio da aprendizagem 



Uma segunda modalidade de interacção dos factores motivacionais e 

cognitivos, que confere flexibilidade ao comportamento explícito, consiste 

no seguinte facto, assim enunciado por Nuttin: "o stote or need (or o problem 
situotion) octs to e/icit preparatory cognitive activity in which vorious 
performonce possibilities ore represented" (Nuttin, 1968, p. 142). É desta 

possibilidade de diversas alternativas de acção que deriva a actividade 

"ensaística" ou exploratória, que antecede e prepara a decisão que a fase 

executiva intrinsecamente comporta. Também sobre este tópico da sua 

teoria da performonce, Nuttin sublinha a existência de numerosos dados 

experimentais que atestam a flexibilidade e o carácter não-repetitivo do 

comportamento, e aproxima a sua concepção da de Krechevsky (1932; 

1933) sobre as "hipóteses de execução", do conceito de "provisional try" de 

Hilgard (1948; 1956), e da noção de "ensaios e erros vicariantes" ("VTE
-vicorious triol ond errar") de Muenziger (1938) e de Tolman (1939; 1959). 

Finalmente, a terceira modalidade de interdependência dos processos 

cognitivos e motivacionais reside na serioçoo contínuo de projectos ou de 
planos de ocçõo; é este processo fundamental de funcionamento do 

"dinamismo construtivo do psiquismo humano" que explica o facto de, uma 

vez terminada uma tarefa ou alcançado um objectivo, o homem se propor 

novos objectivos ou novos projectos para além dos já realizados, não se 

limitando a procurar simplesmente "fixá-los" ou repeti-los. 

motora, as experiências de Montpellier revelaram que os movimentos aprendidos tendem 

com a prática ou com o exercício a alterar-se na sua "morfologia", modificando-se 

progressivamente no sentido de configurações cinéticas, cujas características se assemelham 

às da "boa forma" (á. de Montpellier; 1964, p. 59-61). 

As investigações deK6hler e Von-Restorff sobre a resolução de pequenos problemas 

de aritmética, por operações mecanizadas ou por reformulação simplificadora dos dados do 

problema, mostraram que o aproveitamento daquilo que pela aprendizagem é adquirido não 

é uma mera repetição mecânica, mas a aplicação de um "esquema flexível", capaz de ser 

empregue em situações diferentes daquelas em que a aprendizagem se processou. 

Por seu turno, no domínio da aprendizagem animal, MacFarlane demonstrou, de forma 

clara e engenhosa que a aprendizagem não consiste apenas num processo de aquisição de 

Conexões S-R, uma vez que os ratos, que tinham aprendido o trajecto do labirinto ao percorre

-lo "a pé", conseguiram de forma igualmente conrecta atravessá-lo "a nado", o que revela por 

um lado, que os hábitos ou as conexões motoras não constituem o núcleo fundamental da 

aprendizagem e, por outro, que as aquisições feitas em ensaios anteriores, e além disso em 

condições diferentes, são aproveitadas na construçõo de formas novos de comportamento. 

225 



A este respeito diz Nuttin: " ... man's motivation is frequently more than 

just a reactivation of an earlier dynamic state. Specifical/y. each time a goal 
is achieved the individual proceeds to a new stage of his current project or 
poses for himself new projects and goals rather than simply directing his actions 
toward already obtained goals. As a result, the situations in which man finds 
himself and his motivational orientations are continual/y undergoing much more 
change than is anticipated in most approaches to behavior theory or in most 
experiments on learning-performance processes" (Nuttin, 1968, p. 140). 

Este modo específico de funcionamento da motivação humana, cuja 

tematização constitui um aspecto básico da teoria relacional dos motivos de 

Nuttin, está. sem dúvida. subjacente às modalidades de interdependência 

anteriormente referidas. Talvez por essa razão Nuttin não invoque muitos 

factos experimentais colhidos em trabalhos de outros investigadores. a fim 

de comprovar este aspecto específico das suas concepções teóricas ou de 

nelas os integrar. Todavia. na obra de 1953, refere os resultados da 

experiência de Child e Whiting (1950), os argumentos favoráveis resultantes 

de experiências sobre o nível de aspiração e ainda os dados obtidos no 

domínio da psicologia clínica pelo psiquiatra Schilder(3) . 

(3) Segundo Nuttin, os resultados das investigações de Child e Whiting (1950) 
mostraram "que le (oit d'otteindre un but déclenche souvent un renouveou d 'efforts vers d'outres 
buts dons la même ligne de conduite et que /'état de tension, loin d'être réduit (need-reduction) 
est p/ut6t occru par suite du succes obtenu" (Nuttin, 1953. p. 5 I) . 

As experiências de Child e Whiting podem ser incluídas na série de investigações a 
que pertencem as de Harlow (1950). Kohn (1951), Montgomery (1951) e Sheffield (1951), 
cujos resultados puseram em causa a credibilidade do mecanismo de redução da tensão ou 
do equillbrio homeostát ico como princípio básico do funcionamento dos motivos. 
encorajando a substituição deste por um mecanismo de "indução da tensão" (Sheffield) ou 
de "renewed striving" (Child and Whiting). 

Quanto aos dados obtidos por Schilder ( 195 I) no campo da psicologia clínica, Nuttin 
226 refere os comentários, extremamente significativos, que acerca deles Scheerer (1952) fez: 

"Schilder's late work. ... odvocated thot drives, desires ond motives hove oims thot go beyond the 
ottoinment o( sotis(oction in the sense or the mere restoration or a state or rest; ond that one or the 
basic needs is the drive to go from comp/eteness to incomp/eteness ond then to renewed comp/eteness". 

De notar que as implicações dos resultados das investigações experimentais, acima 
referidas, vão no mesmo sentido das que decorrem dos dados obtidos no domínio da 
psicologia clínica, e que a formulação teórica de umas e outras é praticamente coincidente, 
apresentando muitos pontos de contacto com a concepção homeoquinética da motivação 
proposta por Smith e Smith (1966), a que nos referimos no Capitulo III. 



De resto, Nuttin sublinha que as suas concepções teóricas acerca 

aprendizagem e da execução não se apoiam integralmente nos resultados 

das investigações experimentais que levou a efeito; pelo contrário, elas 

ultrapassam em muito o âmbito de uma interpretação estrita desses 

resultados. Partindo de uma descrição objectiva do comportamento 

humano, elas constituem, nos próprios termos de Nuttin, "un codre théorique 
général dons lequel viennent se situer nos expériences, oinsi que celles de 
beoucoup d'outres outeurs et qui donne une orientotion d'ensemble à de 
futures recherches dons ce domoine" (Nuttin, I 1953, 21961, p. IX). O intuito 

de orientar e até de suscitar novas hipóteses de trabalho é acentuado, 

deste modo, na obra de 1968: 'These theoreticol views ore intended os o 

general framework in which more concrete hypotheses obout humon behovior 
con ond should be developed" (Nuttin, 1968, p. 144). 

Ora, precisamente, uma hipótese que decorre das concepções teóricas 

expostas por Nuttin acerca do comportamento humano, e cuja verificação 

constitui um dos objectivos das experiências que realizámos, diz respeito 

às relações entre a dinâmica própria das situações de tarefa aberta e a 

repetição de respostas, considerada no contexto conexionista como critério 

de aprendizagem e de execução selectivas. O problema que se nos 

levantou pode equacionar-se assim: a persistência da motivação, que 

caracteriza as situações de aprendizagem, conduzirá sempre, e 

independentemente do efeito de outras variáveis, à superioridade da 

recordação e, sobretudo, à superioridade da repetição das respostas 

anteriormente recompensadas? 

Com efeito, se a orientação para o aperfeiçoamento contínuo da 

tarefa constitui, na realidade, um agente motivacional do comportamento, 

capaz de conduzir o indivíduo a "pôr-se a si próprio outras metas" ou 

a ultrapassar os sucessos ou os objectivos já alcançados, em vez de 

simplesmente os repetir, parece legítimo avançar uma distinção entre 

persistência de motivação para a realização da tarefa, enquanto factor de 227 

aprendizagem e de execução selectivas, e outros factores mais 

directamente responsáveis pela indução de uma "atitude de repetição". 

No contexto das concepções teóricas de Nuttin acerca da influência 

recíproca entre a motivação e as actividades cognitivas, e acerca dos 

efeitos dessa interacção na aprendizagem e na performonce, não nos 

parece correcto identificar, de maneira absoluta e unívoca, "motivoçõo para 



aprender" e "motivação paro repetir" as respostas recompensadas, tal como 

fazem, por exemplo, Wallach e Henle (1941; 1942), entre os críticos da 

Lei teórica do Efeito, e de um modo geral todos os defensores das 

teorias do reforço. Reconhecer que a referida identificação é incorrecta 

não significa, apenas, colocar novamente o problema da medida da 

repetição das respostas como critério de aprendizagem. O problema vai 

mais além, porque se trata de reexaminar os efeitos das variáveis 

motivacionais sobre a aprendizagem e execução selectivas - enquanto 

são medidas, respectivamente, pela recordação e pela repetição de 

respostas - nas situações de tarefa aberta, ou seja, naquelas em que a 

"motivação para aprender" é considerada mais eficaz. De facto, mesmo 

nestas situações, a ser válida a proposição teórica de Nuttin, segundo a 

qual "man 's motivation is frequently more than just a reactivation of an 
ear/ier dynamic state" e que, por conseguinte, "evocation of learned 
associations ... does not necessarily lead to repetition of earlier responses", 
é de esperar que nem sempre se verifique uma taxa muito elevada de 

repetição de respostas recompensadas ou uma superioridade de repetição 

destas relativamente às punidas. Por isso, nos casos em que se verifiquem 

taxas elevadas de repetição de respostas recompensadas e em que, 

sobretudo, elas sejam superiores às taxas de repetição de respostas 

punidas, é legítimo duvidar que tais resultados sejam exclusivamente 
devidos à eficácia da persistência da motivação para a realização da tarefa. 

Podemos supor que a repetição das respostas anteriormente recompen

sadas se apresenta, nestes casos, como a mais adequada, a mais fácil ou 

até mesmo a única estratégia, que a natureza dos estímulos ou a natureza 
do material a aprender permite utilizar no cumprimento da tarefa. Na 

realidade, se a natureza do material for tal que dificulte ou impossibilite 

a actividade espontânea de exploração de novos caminhos para alcançar 

o objectivo, além daquele já anteriormente experimentado, repetir ou 

228 voltar a percorrer esse caminho impõe-se ao aprendiz como a melhor 

estratégia a adoptar com vista à realização da tarefa Nessas circunstâncias, 

a repetição é, por assim dizer; a única via utilizável. Deste modo, aceita

-se que se identifique "motivação para aprender" com "motivação para 

repetir" ou que se identifique aprendizagem selectiva com repetição 

diferencial das respostas. Pelo contrário, se o material a aprender for de 

tal natureza que ofereça, não apenas uma, mas diversas possibilidades de 



execução, ou permita que uma resposta considerada correcta possa 

tornar-se ainda mais precisa ou mais adequada aos estímulos correspon

dentes, por intermédio de uma actividade de exploração ou de análise 

desses estímulos, neste caso é presumível que, em vez de repetir as 

respostas anteriormente bem sucedidas, o indivíduo procure ensaiar ou 

tentar outras, que poderão até revelar-se ainda "melhores" do que as 

anteriores ou mais adequadas em relação ao material a aprender. Neste 

último · caso, a repetição das respostas recompensadas pode ser induzida 

pelas instruções, e quer-nos parecer que, nas situações de tarefa aberta, 

os efeitos das instruções indutoras de uma atitude de repetição serão 

mais nítidos se a natureza do material oferecer diversas possibilidades de 

realizar a tarefa, em vez de restringir só por si as estratégias possíveis de 

aproveitamento das informações colhidas nos ensaios-treino à estratégia 

de repetição. 

As hipóteses que acabamos de formular, situando-se embora no 

contexto da teoria de Nuttin sobre a aprendizagem e a "performance", e 

dela decorrendo em primeira instância, aproximam-se também muito do 

conteúdo das críticas que Koffka (I 1924, 21928) dirigiu aos resultados 

obtidos por Thorndike nas suas experiências iniciais, e, sobretudo, às 

interpretações teóricas que deles extraiu sobre a aprendizagem e a 

inteligência dos animais. 

Para Koffka, o facto de, nas condições experimentais utilizadas por 

Thorndike, os animais revelarem uma selecção progressiva e não uma 

selecção brusca das respostas, no decurso dos diversos ensaios, não 

demonstra, ao contrário do que Thorndike defendeu, a inexistência de uma 

organização cognitiva da situação problemática. Essa selecção progressiva 

não é, segundo Koffka, destituída de insight ou de "compreensão" e 

"reestruturação do campo perceptivo"; ela constitui, simplesmente, a única 

modalidade de "compreensão" que as condições experimentais ou a 

natureza da tarefa permitiam. 229 

No dizer de Koffka (1928, p. 180-193), não são os animais - ou 

melhor, a sua aprendizagem e inteligência - que são "cegos", mas sim as 

características "artificiais" da situação que os fazem "parecer" como tal! Do 

mesmo modo, não são os animais que são "estúpidos", destituídos de 

"insight" ou incapazes de rapidamente estabelecer uma relação entre os 

"meios" e o "fim", como à primeira vista os resultados das experiências 



de Thorndike podem fazer pensar, as condições experimentais é que não 

oferecem possibilidade de os animais adoptarem outra via de solução das 

dificuldades, que não seja a de irem seleccionando de forma progressiva, 

de entre um conjunto diversificado de respostas tentadas incialmente, a 

resposta que lhes possibilita a saída da puzzle box. Nas experiências de 

Thorndike, o "mecanismo", que no interior da caixa ligava a alavanca à 
abertura da porta, não se encontrava à vista do animal. Não admira, pois, 

que a "com-apreensão" entre o acto de pressionar a alavanca e a abertura 

da porta não pudesse estabelecer-se facilmente por um processo de 

reorganização cognitiva ou por uma estrutura de relações meios-fim. 

Diferentes foram as condições das experiências de Kbhler (19 I 7; 1928) 

e, em grande parte por isso, diferentes foram também os resultados 

obtidos. Aqui, tudo o que o animal necessitava para uma resolução 

"inteligente" do problema não se encontrava escondido, mas disponível para 

uma estruturação funcional. De início, os animais manifestaram, tal como 

nas experiências de Thorndike, um comportamento ensaístico ou uma 

actividade exploratória de diversas "saídas", mas a natureza da situação 

permitiu-lhes a "mise en ropport" das diferentes partes do campo e uma 

organização de meios-fim, de tal modo que, após a sua "descoberta", a 

"boa resposta" passou a ser executada em exclusivo e sem demoras, 

decaindo de forma brusca e desaparecendo por completo o comporta

mento ensaístico prévio. E vem a propósito sublinhar o facto de Kbhler 

referir que a reocorrência da situação, após o animal ter resolvido a 

dificuldade, não induzia necessariamente a repetição da resposta tal como 

fora produzida na primeira vez. De facto, na experiência de encaixe das 

duas varas, nota-se no comportamento do Sultão um aperfeiçoamento ou 

uma mudança qualitativo: o animal repete, sem dúvida, a resposta 

anteriormente bem sucedida, quando confrontado de novo com a 

dificuldade, mas o encaixe das duas varas é feito com maior rapidez, e, 

230 principalmente, com maior perfeição e segurança. 

Desta referência às críticas de Koffka centradas sobre a natureza das 

"situações problemáticas" empregues por Thorndike nas suas experiências, 

o que fundamentalmente importa extrair é a consideração de que a 

natureza da tarefa ou do material a aprender constitui um factor ou 

variável relevante, que é indispensável controlar e que, até agora, no 

contexto dos estudos sobre a Lei do Efeito, ainda o não foi. 



A maioria das investigações experimentais sobre o efeito dos 

resultados na aprendizagem selectiva tem utilizado o que é, vulgarmente, 

designado por "Thorndikian experiments paradigm ", isto é, tarefas de 

associações por pares, em que a ligação entre S e R é totalmente arbitrária, 

destituída de significação funcional ou de qualquer relação de meio a fim, 

insusceptível de ser apreendida e, por conseguinte, incapaz de se constituir 

em objecto de uma exploração prévia por parte do aprendiz. Exemplos 

típicos são as associações de palavras e algarismos ou as associações de 

palavras inglesas com palavras de uma língua desconhecida dos sujeitos ou 

de uma língua "artificiai". Em todos estes casos, as respostas dos sujeitos 

não são orientadas por nenhum índice da situação, sendo portanto emitidas 

ao acaso, por "palpite" ou adivinhação. Deste modo, o critério de correcção 

ou incorrecção da resposta está inteiramente fora do alcance do sujeito: 

é um critério extrínseco, a que só o experimentador tem acesso. Os sujeitos 

têm de aguardar que este lhes comunique o resultado da resposta por 

eles "escolhida", não lhes sendo sequer esclarecido, na maior parte das 

vezes, em que é que se fundamenta a correcção ou incorrecção das 

respostas. 

Pois bem, neste tipo de experiências, sendo a tarefa dos sujeitos a de 

aprender os algarismos correctos associados às palavras-estímulos, justifica

-se que eles procurem repetir as respostas consideradas correctas de 

preferência a modificá-Ias. Em tarefas de tal natureza, se a resposta foi 

considerada correcta, não há, de resto, outra possibilidade de aperfeiçoa

mento que não seja a da sua repetição. De futuro, se o sujeito quiser 

corresponder às instruções e realizar a tarefa, é indiscutível que o caminho 

mais rápido e seguro que se lhe oferece é o de tentar repetir o maior 

número possível de respostas bem sucedidas e alterar o maior número 

de respostas fracassadas. A natureza do material a aprender induz, por si 

só, uma atitude de repetição, como o meio mais adequado de o sujeito 

alcançar o objectivo proposto. 231 

Será assim? A motivação para a realização de uma tarefa de 

aprendizagem conduzirá sempre e inevitavelmente à repetição das respostas 

anteriormente recompensadas? Eis uma das questões fundamentais que 

procurámos elucidar através das experiências. Para tanto, tornava-se 

indispensável comparar as medidas de aprendizagem e de execução de 

respostas obtidas na realização de tarefas com materiais diferentes. 



A descrição dos diferentes tipos de material e dos diferentes tipos 

de instruções utilizados nas experiências será objecto do parágrafo seguinte. 

Antes, porém, importa ainda referir alguns aspectos da organização das 

experiências que se revestem de grande relevância metodológica. 

Com efeito, conforme começámos por indicar no início, dois dos objectivos 

principais das experiências consistiram em verificar, por um lado, se os factores 

de motivação, tal como Nuttin os concebe, exercem ou não algum efeito nas 

variáveis dependentes consideradas, ou seja, na aprendizagem e na execução 

selectivas, e, por outro lado, se esta última, nomeadamente nas situações de 

tarefa aberta, depende ou não da configuração mnésica ou da estruturação 

cognitiva das informações recolhidas no ensaio-treino. Ora uma das nossas 

maiores preocupações na organização das experiências foi exactamente 

assegurar o controlo dos efeitos de dois outros factores, apontados com 

alguma frequência como capazes de exercer uma acção eficaz sobre as variáveis 

dependentes mencionadas, nomeadamente sobre a execução de respostas, 

"mascarando" assim a eficácia dos factores que pretendíamos averiguar. 

Referimo-nos ao número relativo de recompensas e de punições atribuídas como 

resultados das respostas dos sujeitos no ensaio-treino, por um lado, e às 

atitudes de execuçõo induzidas pelas instruções, por outro. Na realidade, se os 

factores referidos não fossem devidamente controlados, a interpretação dos 

dados experimentais obtidos poderia revelar-se extremamente difTcil, na medida 

em que poderiam permanecer dúvidas quanto aos verdadeiros factores de 

que os resultados experimentais, na realidade, dependem. 

Para realizar o controlo do número relativo de recompensas e de 

punições decidimo-nos pela sua igualizaçõo, procurando deste modo evitar 

que, pelo "efeito de Kühler-Von Restorff", a categoria de resultados menos 

frequente se "salientasse" como "figura predominante" do "fundo" 

constituído pela outra categoria de resultados. Consequentemente, o 

número de respostas consideradas "correctas" foi exactamente igual ao 

232 número de respostas consideradas "incorrectas". O eventual e tão discutido 

efeito do "isolamento" ou do "relevo estrutural" dos resultados foi, assim, 

mantido constante em todas as condições experimentais(4). 

(4) O esquema pré-estabelecido dos resultados. utilizado nas Experiências APl, APl e 

AP3, encontra-se transcrito no Anexo I 



Quanto ao controlo das diferenças de atitude ou de orientação na 

execução da tarefa, houve que dedicar especial cuidado ao conteúdo das 

instruções. Com efeito, as instruções constituem peças fundamentais na 

montagem de qualquer experiência. cuja importância é muito maior do que 

aquela que vulgarmente se lhes atribui. Nas experiências em que intervêm 

factores motivacionais, elas assumem mesmo uma relevância crucial(S). 

(5) As instruções têm, em regra, por função indicar aos participantes duma experiência 
qual a sua finalidade, real ou fictícia, e prepará-los para a realização das actividades que lhes 
são propostas ou solicitadas. 

A esta função geral acrescem outras especificas, derivadas da natureza das variáveis 
"manipuladas" na experiência. 

No domínio das investigações sobre a motivação humana, as instruções desempenham 
um papel. por assim dizer. essencial. tanto quanto é certo ser por seu intermédio que se 
induzem certas expectativas e atitudes em relação à tarefa a executar ou em relação à 
própria situação experimental no seu conjunto. A utilização das instruções com este objectivo 
foi iniciada por Ach (19 10) e Lewin (19 17; 1922), nas experiências em que procuraram 
comparar a "força das associações" e a "força da vontade" ou da "tendência determinante" 
(cf. Nuttin, 1963, p. 5-8). Podemos considerar um outro marco histórico no emprego das 
Instruções, enquanto variável indutora de diferentes configurações motivacionais, cujos efeitos 

se pretendem investigar, o modo como elas foram utilizadas por McClelland (19510) no 
estudo da motivação humana. Com efeito, a fim de "estimularem" os motivos ou necessidades 
de realização (ochievement) e de afiliação (offi/iotive motivotion), McClelland e colaboradores 
substituíram o método da privação, utilizado nas experiências sobre a motivação nos animais, 
pelo método da "estimulação simbólica" ou verbal, em que as instruções desempenham um 
papel decisivo. Tal mudança mostrou-se eficaz, já que as instruções permitiram efectivamente 
induzir nos sujeitos, de maneira mais adequada do que o método da privação, diferentes 
estados motivacionais susceptíveis de serem avaliados de forma quantificada. 

Merece referência especial a distinção, introduzida por Costello (1961), entre dois tipos 
de instruções: as que provocam o envolvimento ou comprometimento pessoal (ego-involving) e 
as que suscitam um empenhamento ou comprometimento centrado sobre a tarefa (tosk-involving). 
Segundo Costello, estes dois tipos de instruções colocar-se-iam nas extremidades opostas de um 
continuum, em que seria possível distinguir diferentes graus de "envolvimento do eu". A distinção 
proposta é, sem dúvida, relevante, embora Costello não tenha avançado muito na elaboração 233 
de "critérios" susceptíveis de especificar as diferentes graduações do referido continuum. 

Para ilustrar a importância de que as instruções se revestem e, por conseguinte, os 
cuidados que a sua elaboração merece, nomeadamente no domínio da problemática em que 
as nossas experiências se integram. vem a propósito sublinhar que d'Y dewalle (1976) atribuíu 
a divergência verificada entre muitos resultados obtidos nas investigações sobre os efeitos 
das recompensas e das punições na aprendizagem, em grande parte, ao facto de as instruções 
utilizadas apresentarem diferenças de experiência para experiência, diferenças susceptíveis 
de induzir atitudes, expectativas e condições motivacionais igualmente diversas. 



Cientes da importância fundamental das instruções na indução das 

variáveis cognitivo-motivacionais, que distinguem a situação de tarefa aberta 

da situação de tarefa fechada, procurámos não só elaborrar as instruções 

de acordo com as directrizes teóricas e metodológicas inerentes à 

concepção de Nuttin, como também ater-nos o mais possível às instruções 

por ele utilizadas nas suas experiências. Para tanto, conforme se pode 

verificar pela leitura do texto das instruções, que reproduzimos na íntegra 

no parágrafo seguinte, nas instruções indutoras de situações de tarefa 

aberta, ao contrário das de tarefa fechada, indicámos explicitamente aos 

participantes nas experiências que, visando estas o estudo de processos 

de aprendizagem, a série de estímulos seria apresentada não uma, mas 

várias vezes, as necessárias até se registar um aperfeiçoamento nítido na 

actividade dos sujeitos, que satisfizesse o "critério" de aprendizagem. 

Assim, a persistência de motivação para a realização da tarefa e a 

correlativa perspectiva temporal foram induzidas, não apenas pelo facto de 

a actividade proposta aos sujeitos ser designada como uma tarefa de 

aprendizagem, mas sobretudo - e isto é, na realidade, indispensável -

pelo facto de se lhes indicar explicitamente a realização de diversos 

ensaios-treinos para além do primeiro. Gerava-se, deste modo, a expectativa 
de aproveitamento de informações úteis, obtidas de ensaio para ensaio, 

muito embora, e tal como acontece na grande maioria das investigações 

similares, se procedesse apenas a um único ensaio-treino, funcionando a 

segunda apresentação dos estímulos como ensaio-teste ou ensaio de 

verificação. 
Simplesmente, o segundo grande objectivo, que nos propusemos 

alcançar, exigia ainda algo mais das instruções. Na realidade, se, por seu 

intermédio, a finalidade prioritária a atingir era a indução diferencial de 

situações de tarefa fechada e de tarefa aberta, o controlo da atitude de 

repetição tinha igualmente que processar-se por via das instruções. Com 

234 efeito, um dos objectivos das experiências era testar a validade da distinção 

entre aprendizagem e repetição de respostas ou entre "motivação paro 
aprender" e "motivação para repetir", o que tornava indispensável isolar o 

efeito presumível das situações de tarefa aberta do eventual efeito das 

instruções, susceptíveis de incentivar uma atitude de repetição. 

É assim que a Experiência AP I, integra uma situação de tarefa fechada 

e uma situação de tarefa aberta, ambas sem instruções indutoras de uma 



atitude de repetição, e a Experiência AP2, para efertos de comparação com 

a anterior; uma situação de tarefa aberta com instruções de repetição. A 

organização da Experiência AP3 obedeceu a um esquema factorial 2 x 2, 
em que os principais factores são precisamente a estrutura cognitivo

-motivacional, por um lado, apresentando duas "condições" (tarefa fechada 

e tarefa aberta), e a atitude relativa à repetição, por outro, apresentando 

igualmente duas variantes (ausência ou presença de instruções 

incentivadoras de uma tal atitude). 

2. ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DAS EXPERIENClAS 

Os diferentes tipos de material 

l\las experiências que designámos por AP I e AP2, tanto nas situações 

de tarefa fechada como nas de tarefa aberta, empregámos um tipo de 

material que designámos por "material de avaliação". Praticamente, até 

agora, esse material não tem sido usado em experiências sobre a 

aprendizagem. Com efeito, Nuttin empregou-o quase exclusivamente nos 

estudos sobre a percepção ou impressão global da frequência relativa dos 

resultados (êxitos e fracassos) de uma actividade em situações de tarefa 

fechada. E a única vez que o utilizou em situações de tarefa aberta 

(Experiência Ti3-S), as indicações comunicadas pelo experimentador não 

eram propriamente resultados das respostas mas "informações" acerca da 

inclusão (bem) ou não inclusão (ma0 das imagens-estímulos, apresentadas 

no primeiro ensaio, numa segunda série de imagens a apresentar em 

ensaios ulteriores. Este tipo de material voltou a ser utilizado por 

d'Ydewalle (1973), embora sem justificar o seu emprego. Efectivamente, 

em relação ao objectivo que a experiência se propunha atingir o tipo 235 

de material a utilizar era indiferente. De resto, nas investigações 

subsequentes (1975; 19760; I 976b; I 976c), d'Ydewalle não retomou mais 

o "material de avaliação", empregando apenas listas de pares de letras

-algarismos. 

Vejamos, então, em que consiste este tipo de material e que tarefa 

os sujeitos vão ser solicitados a realizar com ele. 



o "material de avaliação" é constituído por uma série de 20 

diapositivos, cada um representando um conjunto homogéneo de 

elementos (objectos, animais ou pessoas), cujo número os participantes têm 

de avaliar ou aprender a avaliar correctamente(6). Nas situações de tarefa 

fechada, a realização da experiência é apresentada aos sujeitos como 

visando o estudo da capacidade perceptiva de estimação ou de apreensão 

global de grandes quantidades de objectos. As instruções não referem mais 

do que uma apresentação das imagens. Ao contrário, nas situações de 

tarefa aberta, os sujeitos são informados de que a mesma série de 

diapositivos lhes será apresentada em diversos ensaios, até conseguirem 

alcançar um "critério" de aprendizagem na avaliação do número de 

objectos representados. 

Conforme se descreve com mais pormenor nas "instruções" lidas aos 

sujeitos no início da experiência, cada imagem era projectada durante 5 

seg., tempo suficientemente longo para uma estimativa global, mas curto 

para uma contagem; logo que a imagem desaparecia do écran, o sujeito 

formulava a sua resposta, escolhendo um algarismo que, segundo as 

instruções, não podia ser nem inferior a 20 nem superior a I I S. O 

experimentador comunicava então, segundo um esquema de sanções pré

-estabelecido, se o algarismo escolhido, e que traduzia a avaliação feita, era 

correcto (o experimentador concretamente dizia a palavra bem) ou 

incorrecto (o experimentador dizia moI). Com a apresentação de um novo 

diapositivo, o ciclo recomeçava até à exposição da lista completa das 20 

imagens. 

Findo este ensaio de aquisição, o experimentador apresentava aos 

sujeitos um pequeno questionário respeitante à impressão global dos 

resultados, que lhes haviam sido comunicados(7). Seguia-se, então, o ensaio

-teste. A série de imagens voltava a ser projectada pela mesma ordem e 

os sujeitos eram novamente convidados a formular as suas respostas. Desta 

236 vez, porém, o experimentador permanecia silencioso, apenas tomando nota, 

(6) No Anexo II, encontra-se indicado o conteúdo de cada unia das vinte imagens, que 

constituíram o material utilizado nas Experiências APl e AP2. 

(1) Os dados obtidos são objecto de análise no Capítulo VIII e o questionário 
encontra-se reproduzido no Anexo IV. 



por escrito, dos algarismos escolhidos pelo sujeito para os confrontar com 

os do primeiro ensaio. Por fim, e após o ensaio-teste, o experimentador 

solicitava aos sujeitos a recordação das respostas dadas a cada uma das 

imagens quando da primeira apresentação, assim como a recordação dos 
respectivos resultados, segundo o processo da "recordação guiada", que mais 

adiante se descreverá em pormenor. 

As experiências que designámos por AP3 foram, pelo contrário, 

realizadas com um material clássico, típico das experiências de Thorndike 

com sujeitos humanos. Trata-se de uma lista de 20 palavras-estímulo, 

consistindo a tarefa dos participantes em adivinhar, em relação a cada uma 

delas, o algarismo, de entre I a 10, que lhes estava associado(8). 

Na Exp. AP3, o processo adoptado foi rigorosamente idêntico ao que 

acabámos de descrever para as Experiências APl e AP2. A principal diferen

ça entre elas reside precisamente na natureza do material apresentado. 

Parece-nos justificado supor que o primeiro material permite uma 

actividade espontânea de exploração dos elementos-estímulo susceptível de 

determinar as respostas. Na verdade, as estimativas ou avaliações feitas pelos 

participantes não o são ao acaso ou por mero "palpite" - apoiam-se, em 

regra, na impressão colhida numa inspecção ou exploração mais ou menos 

precisa do conjunto de objectos representados em cada imagem. É, pois, 

natural que, em posteriores apresentações, os participantes, confrontados 

com as mesmas imagens, procurem explorá-Ias melhor, a fim de conforma

rem as suas estimativas com a "percepção" do número de objectos 

representados, em vez de procurarem predominantemente repetir as 

respostas antes recompensadas. Já não é de supor que o mesmo aconteça 

com o segundo tipo de material. Aqui, em princípio, a exploração perceptiva 

dos estímulos, por parte dos sujeitos, nenhum efeito tem sobre a 

determinação das respostas. Na sua grande maioria, elas são emitidas de 

maneira aleatória ou ao acaso. Dizemos na sua grande maioria, porque, assim 

como os sujeitos atribuem espontaneamente uma significação às silabas ditas 237 

"sem significação", assim também podemos admitir que escolham alguns 

algarismos na base de relações significativas. Seja, porém, como for, o que 

(8) A lista de vinte palavras, que constituiu o material empregue na Experiência AP3, 

encontra-se reproduzida no Anexo III. 



mais importa acentuar é que de nada vale uma actividade exploratória dos 

elementos-estímulo com vista ao aperfeiçoamento da execução da tarefa. 

pois é. na realidade. sem sentido a busca de uma melhor adequação intrínseca 

entre eles e as respostas correspondentes. Nesta medida. é legítimo supor 

que a estratégia conducente ao almejado aperfeiçoamento consista. 

fundamentalmente. na fixação das respostas e dos respectivos resultados. 

como o meio mais adequado de. no ensaio-seguinte. os sujeitos repetirem 

as respostas anteriormente consideradas correctas e evitarem as incorrectas. 

A verificação experimental das hipóteses sobre a "performance" 

decorrentes da teoria de Nuttin exigia. pois. o emprego de um tipo de 

material diferente daquele que tem sido vulgarmente utilizado nas 

experiências de aprendizagem selectiva. o qual. favorecendo por si mesmo 

uma atitude de repetição. não dava. de facto. possibilidades de testar a 

validade ou falsidade da hipótese de uma atitude de exploração. inserida 

igualmente numa estratégia de aprendizagem. 

Conforme já indicámos. o esquema pré-estabelecido de resultados 

comportou um número igual de recompensas e de punições. e foi idêntico 

em todas as experiências. 

A fim de controlarmos algum eventual "efeito perturbador" proveniente 

da ordem ou sequência da comunicação dos resultados. evitando qualquer 

ligação sistemática entre uma imagem (ou palavra) e uma recompensa ou 

punição. empregámos duas sequências de resultados. cada uma constituída 

pela inversão da outra. Em todas as condições experimentais. as duas 

referidas sequências foram utilizadas o mesmo número de vezes. 

Cabe aqui mencionar que o facto de os resultados comunicados serem 

estabelecidos previamente pelo experimentador. independentemente do 

acerto ou desacerto "objectivos" das respostas dadas pelos sujeitos, em 

nada diminui o impacto psicológico da comunicação de uma recompensa 

238 ou de uma punição, uma vez que os sujeitos não têm possibilidade de 

verificar se os resultados obtidos eram ou não "reais". 

É certo que, nas Experiências APl, e AP2, a natureza do material 

utilizado permitia, em princípio, uma tal verificação. Porém, esta só seria 

viável se o tempo de exposição de cada imagem fosse mais longo. 

possibilitando assim a contagem dos objectos representados. Só deste 

modo é que os sujeitos poderiam "dar-se conta" de que o resultado 



comunicado pelo experimentador não correspondia ao resultado 

"objectivo", sendo, por conseguinte, "artificiai". Simplesmente, o tempo de 

exposição de cada imagem não permitia, como já fizemos notar, que os 

sujeitos contassem o número de objectos nela incluídos. 

Com o material utilizado na Exp. AP3, o controlo, por parte dos sujeitos, 

dos resultados transmitidos era de todo em todo impossível, fosse qual fosse 

o tempo de exposição dos estímulos. Neste caso, não se justificavam 

precauções especiais para assegurar o carácter de "realidade psicológica" aos 

resultados efectivamente comunicados pelo experimentador. 

Condições experimentais e número de participantes 

A Exp. AP I comportou uma situação de tarefa fechada e uma situação 

de tarefa aberta. Na primeira, a actividade proposta aos participantes pelo 

experimentador consistiu na avaliação do número de objectos 

representados em cada um dos 20 diapositivos, anteriormente referidos. 

As instruções apresentavam como objectivo da experiência o estudo da 

capacidade perceptiva de avaliação global. Na segunda, o que se solicitava 

aos participantes, por intermédio das instruções, era que se esforçassem 

por aprender, ao longo dos ensaios, a avaliar correctamente o número de 

objectos representados nas imagens, sem no entanto se induzir ou 

incentivar uma atitude de "fixação" ou de repetição das respostas 

consideradas correctas no decurso do ensaio-treino. 

Na Exp. AP I, participaram 56 sujeitos, todos estudantes universitários, 

que responderam voluntariamente à solicitação que lhes foi endereçada 

por escrito. Nenhum deles havia até àquele momento tomado parte em 

qualquer experiência deste género, ignorando em absoluto a verdadeira 

finalidade da investigação. Dos 56 sujeitos, 28 eram do sexo masculino e 

28 do feminino. Catorze rapazes e igual número de raparigas foram 239 

afectados aleatoriamente a cada uma das situações que a Exp. AP I 

comportou. 

Com a Exp. AP2, complementar da anterior; pretendeu-se verificar os 

efeitos das instruções incentivadoras da atitude de repetição numa situação 

de tarefa aberta com "material de avaliação". O emprego de instruções 

complementares, favoráveis a uma tal atitude, constituiu, na realidade, a 



única diferença entre esta situação experimental de tarefa aberta e a 

situação de tarefa aberta da Exp. AP I. 

O número de participantes na Exp. AP2 foi de 28, sendo igualmente 

14 do sexo feminino e 14 do masculino. Tratava-se também de estudantes 

universitários, de diversas Faculdades, que voluntariamente colaboraram na 

realização das experiências. 

A Exp. AP3, organizada, conforme já referimos, segundo um esquema 

factorial 2 x 2, comportou duas situações de tarefa fechada e duas 

situações de tarefa aberta. As primeiras foram apresentadas como 

experiências de "percepção extra-sensorial", tal como as investigações de 

Wallach e Henle (1941; 1942), e as de Postman e Adams (1954; 1955). 
As situações de tarefa aberta foram, naturalmente, apresentadas como 

experiências de aprendizagem. Em ambas, foram utilizados dois tipos 

diferentes de instruções complementares, consoante visavam ou não induzir 

uma atitude de repetição das respostas correctas no ensaio-teste. 

Participaram na experiência 60 estudantes universitários de ambos os 

sexos, repartidos aleatoriamente, e em igual número, pelas quatro 

condições experimentais. 

Instruções 

As razões que nos levaram a transcrever aqui, na íntegra, as instruções 

utilizadas em cada uma das experiências foram já explicitadas. De facto, a 

importância que elas assumem, quer como variáveis independentes, cujos 

efeitos se pretende controlar, quer como factores preparatórios do 

desenrolar das próprias experiências, leva-nos a reproduzi-Ias tal como 

foram lidas aos participantes. De resto, um outro motivo ainda nos levou 

a preferir a transcrição integral das instruções a um simples resumo, muito 

240 embora o seu número seja grande e cada uma delas tenha uma extensão 

considerável. É que, desse modo, damos cumprimento a uma exigência do 

controlo experimental, que consiste na possibilidade de reproduzir as 

experiências exactamente nas mesmas condições em que foram realizadas. 

Além disso, com a transcrição integral das instruções economiza-se o relato 

pormenorizado das diferentes fases das experiências e da respectiva 

sequência. Tudo nelas está suficientemente explicitado. 



---- -----------------

I. EXPERltNCIA APl 

I. I. Instruções indutoras da situação de tarefa fechada 

1.1.1. Instruções do ensaio de aquisição: 

" I) Antes de iniciarmos a experiéncia propriamente dita, vamos indicar
-vos qual o seu objectivo. Com ela visa-se estudar um tipo especial de 
capacidades ou de actividades perceptivas, designado por capacidade de 
avaliação global. Procura-se, com efeito, conhecer quais os principais factores 
que podem in~uenciar a exactidão ou a precisão da capacidade perceptiva 
de avaliação global de uma quantidade de objectos, animais ou pessoas, 
reunidos em conjuntos mais ou menos numerosos. É um facto sobejamente 
conhecido que as avaliações feitas acerca do número de pessoas que 
participam numa concentração ou num desfile são por vezes muito 
discordantes. Apreender ou fazer uma estimativa desse número com relativa 
exactidão constitui uma capacidade bastante importante, uma vez que o 

comportamento individual assim como o dos grupos sociais são, em grande 
parte, in~uenciados pelas informações, mais ou menos objectivas, recolhidas por 
intermédio de actividades perceptivas como a de avaliação global. Dada a 
import6ncia que esta capacidade assume na interacção das pessoas e dos 
grupos com o meio, a variabilidade que nela se verifica, e que acima referimos, 
põe-nos perante a questão de elucidar quais os factores determinantes da 
actividade perceptiva de avaliação global. É para tentar esclarecer este 
problema que planificámos esta experiéncia. Jó a realizámos com pessoas de 
idades, profissões e níveis de escolaridade diferentes. Procuramos agora realizó
-Ia com um grupo de estudantes universitários. 

O que vamos fazer é, pois, uma experiéncia e não um teste. Por um teste 
procura-se medir ou avaliar aptidões, capacidades pessoais ou características 241 

da personalidade de cada indivíduo, com vista ao seu escalonamento ou 
classificação quanto à aptidão ou característica analisada. Por uma experiéncia 
procura-se determinar os processos psicológicos gerais, independentemente das 
diferenças existentes de indivíduo para indivíduo. Assim, o intuito desta série 
de experiéncias é estudar a actividade perceptiva de avaliação global, enquanto 
processo psicológico geral e não enquanto aptidão ou capacidade individual." 



"2) Posto isto, vejamos concretamente como iremos proceder no decurso 
da experiéncia. Projectaremos neste écran uma série de diapositivos, cada um 
dos quais representando um número determinado de objectos, animais ou 
pessoas. Por exemplo: uma rima de livros, uma coluna de soldados, etc. Paro 
cada imagem, deveis avaliar o número de objectos ou pessoas representados. 
Torna-se evidente que é difícil avaliar rigorosamente em unidades o número 
de elementos expostos. Por esta razão, deveis exprimir a vossa estimativa em 

múltiplos de cinco. Direis, por exemplo, 30, 45, 80 e não 33, 47 ou 81. 
Devemos informar-vos que o número de objectos ou de pessoas representados 
em cada imagem nunca é inferior a 20 nem superior a I 15. Para que possais 
fazer uma ideia da vossa capacidade de avaliação, indicar-vos-emos, após cada 
uma das vossas estimativas, se ela foi correcta ou incorrecta. Diremos que elo 
é correcta (concretamente diremos bem) se o número que escolherdes cair 
dentro de certos limites fixados, que determinam uma zona de respostas 
correctas, que tem por centro o número correspondente ao número exacto 
de objectos representados na imagem. Pelo contrório, diremos que a vossa 
estimativa é incorrecta (concretamente diremos mal) sempre que o número 
dado cair fora desses limites. 

Cada imagem permaneceró projectada durante 5 segundos, tempo 

suficientemente longo para fazerdes uma estimativa ou avaliação global do 

número de objectos representados, mas relativamente curto para poderdes 
contar. Ao fim de 5 segundos a imagem desaparece, constituindo o seu 
desaparecimento o sinal que vos indica que deveis exprimir a vossa estimativa; 
direis então em voz alta o algarismo que julgais corresponder ao número de 

objectos ou indivíduos representados. Imediatamente após a vossa resposta, 

dir-vos-emos se ela é correcta (bem) ou incorrecta (mal). Procederemos de 

igual modo em relação a cada uma das imagens até completarmos a série 

de vinte." 

242 "3) A fim de vos familiarizardes com a tarefa, projectaremos trés 

diapositivos de treino, semelhantes aos da série experimental. Estas trés 

primeiras imagens não contam para a experiéncia definitiva, e, por conseguinte, 
não vos comunicaremos se as vossas respostas são correctas ou incorrectas. 
Só o faremos quando começarmos com a série experimental. 

Alguma dúvida? Vamos começar." 



I . I .2. Instruções do ensaio-teste: 

"Vamos agora fazer uma segunda apresentação da mesma série de 
imagens de há pouco. Simplesmente, desta vez começaremos logo com as 
imagens da série experimental. i.e .. não apresentaremos os trés primeiros 
diapositivos de familiarização. Além disso. também não vos comunicaremos se 

cada uma das vossas respostas é correcta ou incorrecto. Estais prontos? 
Atenção!" 

I .2. Instruções indutoras de uma situação de tarefa aberta 

1.2.1. Instruções do ensaio de aquisição: 

"I) A experiéncia que vamos fazer tem por finalidade investigar em que 
medida certas capacidades perceptivas são susceptíveis de se aperfeiçoar pela 
aprendizagem. Com efeito. nem todas as nossas capacidades são inatas; muitas 
delas desenvolvem-se ou aperfeiçoam-se com a experi~ncia, com o exercício 
ou com a prática. A capacidade perceptiva que pretendemos estudar é a 
capacidade de avaliação global do número de objectos. animais ou pessoas. 
agrupados em conjuntos mais ou menos numerosos. É um facto sobejamente 
conhecido que as avaliações feitas acerca do número de pessoas que 
participam numa concentração ou num desfile são por vezes muito 
discordantes. Trota-se. todavia. de uma capacidade bastante importante. uma 
vez que o comportamento individual ou de grupo é guiado. em grande parte. 
pelas informações objectivas recolhidas através de aaividades perceptivas como 

a de avaliação global. Dada a importância que esta capacidade de avaliação 
global assume na interacção dos organismos com o meio. a variabilidade que 
nela se verifica. e a que acima aludimos, pôe-nos perante o problema de saber 243 

se a aprendizagem. o exercício ou a prática dessa capacidade poderão levar 
a um aperfeiçoamento e. consequentemente. a uma redução da variabilidade 
referida. É paro tentar esclarecer este problema que planificámos esta série 

de experiéncias. Já a realizámos com pessoas de idades. profissões e níveis 
de escolaridade diferentes. Procuramos agora realizá-Ia com um grupo de 
estudantes universitários. 
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o que vamos fazer é, pois, uma experiência e não um teste. Por um teste 
procura-se medir ou avaliar aptidões, capacidades pessoais ou características 
da personalidade de cada indivíduo com vista ao seu escalonamento ou 
classificação quanto à capacidade ou característica avaliada. Por uma 
experiência procura-se elucidar os processos psicológicos gerais, indepen
dentemente das diferenças existentes de indivíduo para indivíduo. É certo que 
na aprendizagem, cujo estudo é o objecto desta experiência, entram em jogo 
certas capacidades ou aptidões; simplesmente, o intuito da experiência não é 

medi-Ias, mas, sim, verificar a possibilidade da capacidade perceptiva de 
avaliação global se aperfeiçoar com o treino adquirido ao longo de vórios 
ensaios." 

o ponto 2) é idêntico ao ponto 2) das instruções de tarefa fechada. 

"3) Após completarmos o primeiro ensaio, voltaremos a apresentar, num 
segundo ensaio, a mesma série de vinte imagens e pela mesma ordem. 
Repetiremos os ensaios as vezes necessórias até conseguirdes alcançar o 

critério de aprendizagem, isto é, até alcançardes um aumento nítido de 
respostas correctas de ensaio paro ensaio." 

o texto do ponto 4) destas instruções é idêntico ao do ponto 3) 

das instruções de tarefa fechada. 

1.2.2. Instruções do ensaio-teste: 

As instruções do ensaio-teste utilizadas na situação de tarefa aberta 

são idênticas às instruções correspondentes da situação de tarefa fechada. 

2. EXPERltNClA AP2 

A única diferença entre as instruções utilizadas nesta Experiência e 

as instruções de tarefa aberta da Experiência AP I, reside, apenas, no 

acréscimo das chamadas "instruções complementares" de indução da 



atitude de repetição de respostas correctas, Um primeiro acréscimo fazia

se imediatamente a seguir às palavras "vamos corneçar" do ponto 4), Eis 

o seu texto: "Procurai obter o maior número possível de respostas 

considerados correctos, tonto neste primeiro ensaio como nos ensaios 
subsequentes", Um segundo acréscimo tinha lugar no finai das instruções 

do ensaio-teste, A seguir à "chamada de atenção", o experimentador 

acrescentava: "Procurai executor o maior número possível de respostas 
considerados correctos," 

3. EXPERltNClA AP3 

3, I, Instruções indutoras do situação de tarefo fechado, sem incentivo 00 

estabelecimento de uma atitude de repetição 

3, I, I, Instruções do ensaio de aquisição: 

" I) Já decerto ouvistes fa/ar de percepção extra-sensorial, Trato-se, com 

efeito, de um tipo de percepção muito discutido actualmente e sobre o qual 
já se realizaram muitos investigações experimentais, sendo principalmente os 

psicólogos americanos que mais se t~m dedicado 00 estudo do problema, 
Em que consiste o referido fenómeno de percepção extra-sensorial ? 

Segundo os defensores do suo exist~ncia, tal tipo de percepção consiste em 

"apreender" ou em "sentir" certos estímulos que não afectam directamente 
os órgãos dos sentidos o partir de outros elementos que os afectam, Para 
fazerdes uma ideio mais concreto desta hipotético actividade perceptivo, 
podemos dizer que parece ser elo que está no base dos "descobertos" ou 
previsões acertados, digamos assim, dos chamados "vedares de águo", indivíduos 
que localizam veios de águo em terrenos onde elo rareio, 

O objectivo desta experiéncia reside, pois, em tentar estudar alguns 
aspectos desse fenómeno perceptivo, utilizando para o efeito um método usado 
por alguns investigadores norte-americanos, 

Já realizámos esta experiéncia com pessoas de idades, profissões e níveis 
de escolaridade diferentes; procuramos agora realizá-lo com um grupo de 

estudantes universitários," 

245 



246 

"2) Vejamos concretamente como iremos proceder. Organizámos uma listo 
de 20 palavras (adjectivos), a cada uma das quais associámos de formo 
arbitrária um algarismo, extraído "à sorte" de entre I a 10. A cada palavra 
corresponde, pois, um algarismo de entre I a 10. Como são vinte palavras e 

dez algarismos, é evidente que haverá alguns algarismos repetidos. 
Projectaremos neste quadro cada palavra durante cerca de 5 segundos. 

e, logo após o seu desaparecimento, devereis responder. dizendo em voz alta 
o algarismo que julgais encontrar-se associado a essa palavra. 

Uma vez que os algarismos foram associados "à sorte", não existe, pois, 
nenhuma correspondéncia de ordem fonética, morfológica ou mesmo sem6ntica 
entre cada palavra exposta e o algarismo previamente associado. As vossas 
respostas não devem, pois, basear-se em qualquer estratégia deste tipo. Devem, 
sim, basear-se unicamente na vossa impressão imediata. 

A fim de poderdes ir fazendo uma ideia dos resultados das vossas 
respostas, comunicor-vos-emos após cada uma delas se é correcta 
(concretamente diremos bem) ou incorrecta (concretamente diremos mal). 

Procederemos, assim, até ao fim da lista, ou seja, até à apresentação 
completa das vinte palavras." 

"3) Com o fim de vos familiarizardes com a técnica de execução do 
experiência, apresentar-vos-emos preliminarmente à experiência propriamente 
dita trés palavras semelhantes às que fazem parte da lista de 20 palavras. 
Estas trés palavras de familiarização não contam para a experiéncia definitiva, 
e, por conseguinte, não vos comunicaremos se as vossas respostas são correctas 
ou incorrectas. 

Alguma dúvida? Podemos começar:' 

3.1.2. Instruções do ensaio-teste: 

"Vamos agora fazer uma segunda apresentação da mesma lista de vinte 
palavras. Simplesmente, desta vez começaremos logo com as palavras da lista 
experimental, i.e ., não apresentaremos as trés primeiros palavras de 
familiarização. Além disso, também nõo vos comunicaremos se cada uma das 
vossas respostas é correcta ou incorrecta. 

Estais preparados? Atenção!" 



3.2. Instruções indutoras da situação de tarefa fechada. com incentivo ao 
estabelecimento de uma atitude de repetição 

As instruções correspondentes a esta situação foram idênticas às 

anteriores. excepto na "exortação" introduzida no final das instruções do 

ensaio de aquisição e no final das instruções do ensaio-teste: "Procurai obter 

o maior número possível de respostas consideradas correctas." 

3.3. Instruções indutoras da situação de tarefa aberta. sem incentivo ao 
estabelecimento de uma atitude de repetição 

3.3. I. Instruções do ensaio de aquisição: 

" I ) A experiéncia que vamos fazer tem por finalidade estudar um tipo 
especial de aprendizagem. conhecido por aprendizagem selectiva das respostas 
o dar perante uma série de elementos-estímulos. apresentados pela mesma 
ordem em diversos ensaios. O estudo deste tipo de aprendizagem reveste-se 

de muito interesse para a compreensão da aprendizagem em geral. tema cujas 
incidências práticos são. naturalmente. muito importantes. Sucede que as 
explicações acerca dos processos psicológicos que estão na base da 
aprendizagem nem sempre são coincidentes. Nos últimos anos. tem-se 
realizado um grande número de investigações laboratoriais para tentar 
esclarecer os aspectos mais discutidos dessa problemática. Esta experiência 
inclui-se entre essas investigações. Já a realizámos com pessoas de idade. 
profissões e níveis de escolaridade diferentes. Procuramos agora realizá-Ia com 

um grupo de estudantes universitários." 

"2) Vejamos concretamente como vamos realizar a experiéncia e quais 
os tarefas a executar. Organizámos uma lista de 20 palavras (adjectivos). às 247 

quais associámos "à sorte" ou de maneira aleatória algarismos de I a 10. A 
cada palavra corresponderá um algarismo de I a 10. Como são vinte palavras 
e dez algarismos. é evidente que haverá alguns algarismos repetidos. 

É essa lista de 20 palavras que projectaremos neste quadro. uma a uma. 
Cada palavra permanecerá projectada cerco de 5 segundos. ao fim dos quais 
desaparece. constituindo o seu desaparecimento o sinal para formulardes a 



vosso resposta; direis então em voz alto o algarismo que julgais encontrar-se 
associado o essa palavra. 

Dado que os algarismos foram associados "à sorte", nõo existe nenhuma 
correspondéncia de ordem fonética , morfológica ou semóntica entre cada 
palavra exposta e o algarismo previamente associado. Por isso, os vossas 
respostas nõo devem basear-se em qualquer estratégia deste tipo. Devem, sim, 
basear-se unicamente no vosso impressõo imediata. Logo após cada uma dos 
vossas respostas, comunicar-vos-emos se ela é correcta (concretamente diremos 

bem) ou incorrecta (concretamente diremos mal). Procederemos de igual modo 
em relação a cada palavra até apresentarmos o lista completa." 

"3) Findo o primeiro ensaio, voltaremos a fazer um segundo, com 

apresentação da mesma lista de palavras pela mesma ordem. E voltaremos 
a fazer tantos ensaios quantos os necessórios até conseguirdes alcançar o 
critério de aprendizagem, isto é, até se verificar um aumento nítido de 

respostas correctas de ensaio para ensaio." 

o texto do ponto 4) destas instruções é idêntico ao do ponto 3) 

das instruções de tarefa fechada. 

3.3.2 Instruções do ensaio-teste: 

As instruções do ensaio-teste, utilizadas nesta situação de tarefa aberta 

sem incentivo ao estabelecimento de uma atitude de repetição, foram 

idênticas às instruções correspondentes da situação de tarefa fechada (cf 
supra, 3.1.2.) . 

3.4. Instruções indutoras da situação de tarefa aberta, com incentivo ao 
estabelecimento de uma atitude de repetição 

248 Tal como sucedeu com as instruções da Exp. AP2 e as instruções de 

tarefa fechada com incentivo a uma atitude de repetição, também neste 

caso as instruções util izadas só diferiram das que acabámos de transcrever 

pelo acréscimo de pequenas "instruções complementares", em que, no fim 

das instruções do ensaio de aquisição e do ensaio-teste, se solicitava aos 

participantes que procurassem executar o maior número possível de 

respostas correctas. 



Sequ~ncia das diversas fases das experi~ncias 

Em todas as experiências, a sequência dos diversos ensaios e das fases 

de apuramento dos dados foi rigorosamente idêntica. Em todas elas, 

imediatamente após o ensaio-treino, apresentámos aos participantes os 

questionários respeitantes à percepção dos resultados. 
A esta tarefa, que nunca excedia cinco minutos, seguia-se o ensaio

-teste, tal como se descreveu nas instruções. Por seu intermédio obtivemos 

os dados respeitantes à execução das respostas. Imediatamente a seguir ao 

ensaio-teste, procedemos ao teste da recordação das respostas dadas no 

primeiro ensaio e, simultaneamente, ao teste de recordação dos respectivos 

resultados. 
As instruções relativas a esta última fase das experiências eram muito 

simples: 

"Para terminar a experiência, falta-nos apenas solicitar-vos que recordeis 
as respostas que destes no primeiro ensaio de apresentação dos estímulos 
(concretamente dizíamos "as imagens" no caso das Experiências AP I, e AP2, 

e "as palavras" no caso da Exp. AP3) e que recordeis, simultaneamente, qual 
o resultado de cada uma delas, isto é, se cada uma delas foi considerada 
bem ou mal. Para esse efeito, não projectaremos de novo os diapositivos, mas 
mostrar-vos-emos manualmente cada um deles, pela mesma ordem em que 
foram apresentados anteriormente. Se acaso não tiverdes recordação precisa 
da resposta que destes no primeiro ensaio, podeis exprimir a resposta que 
no momento vos pareça ter sido a que então formulastes. Quanto à recordação 
do resultado, que foi atribuído à vossa resposta, deveis proceder de igual modo." 

Depois de nos termos assegurado de que os sujeitos haviam 

compreendido que se tratava da recordação das respostas que tinham 

dado no decurso da primeira exposição dos estímulos, apresentávamos 249 

manualmente o primeiro diapositivo, de forma a que a imagem ou a 

palavra fosse visível para o sujeito, ao mesmo tempo que a explicitávamos 

verbalmente. Assim, por exemplo, na Exp. APl, acompanhando a 

apresentação do diapositivo, dizíamos: "A primeira imagem que tivestes de 
avaliar foi a do conjunto de " .. Qual foi a vossa estimativa no primeiro ensaio?' 
Os sujeitos não tinham limite de tempo para dar a "resposta recordada". 



Logo que a formulavam, e após o seu apontamento por escrito, 

perguntávamos: "Lembrai-vos do resultado? Recordai-vos se considerámos essa 
estimativo como bem ou como mal?" 

Deste modo, apresentando como guio para a evocação das respostas 

não simplesmente a formulação verbal do estímulo, mas uma sua réplica 

ou reprodução na mesma modalidade sensorial, procurámos evitar, por um 

lado, o inconveniente, apontado por Nuttin, resultante da repetição integral 

dos estímulos e, por outro, procurámos satisfazer a exigência metodológica 

apontada por Postman, embora a justificação dessa exigência só seja 

aceitável dentro de um esquema S-R estrito. Cremos, com efeito, que 

apresentar as imagens em tamanho reduzido nos próprios diapositivos, e 

não projectadas, evita que os sujeitos tendam a formular novas estimativas 

em vez de se recordarem das estimativas anteriores; o inconveniente 

apontado por Nuttin parece-nos, portanto, ter sido afastado. E o reparo 

que Postman objectou ao simples enunciado verbal dos estímulos, utilizado 

por Nuttin, perde também cabimento, porque a evocação é aqui "suscitada" 

pela apresentação de índices integrais de natureza e modalidade sensorial 

idênticas às dos próprios estímulos. 

Na exposição e discussão dos dados obtidos nas experiências, cujos 

objectivos e organização metodológica acabamos de descrever, decidimos 

agrupar os referidos dados segundo o critério da sua relevância para a 

elucidação dos problemas e hipóteses expostos, em vez de os analisarmos 

segundo o critério da ordem cronológica da realização das exper iências. 

Assim, no capítulo que imediatamente se segue, analisaremos os dados 

experimentais relativos à repetição e à recordação das respostas, e à 

recordação dos resultados, em função das diferentes condições de 

motivação. Finalmente, no Capítulo VII, procederemos ao teste ou à 

comparação experimental entre a hipótese conexionista e a hipótese 

250 representativa da execuçõo selectivo, que constitui o objectivo principal da 

nossa investigação. 



CAPíTULO VI 

APRENDIZAGEM E EXECUÇÃO SELECTIVAS 

EM SITUAÇÕES 

DE TAREFA FECHADA E DE TAREFA ABERTA 

I. REPETiÇÃO E RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS 

As recompensas reforçarão de modo inevitável as conexões que as 

antecedem, independentemente de quaisquer outros factores actuantes nas 

situações em que a aprendizagem se desenrola? Isto é, a superioridade 

na repetição das respostas correctas ou recompensadas relativamente às 

incorrectas ou punidas, considerada como critério empírico da Lei do 

Efeito, manifestar-se-á em todas as condições experimentais, tal como 

prevêem as teorias do reforço, defensoras da tese do "efeito directo, 

automático e inevitável das recompensas", ou manifestar-se-á apenas nas 

situações de tarefa aberta, em conformidade com as concepções de 

Nuttin? Ou ainda: a aprendizagem selectiva, quer seja medida pela 

repetição das respostas, tal como fez Thorndike, e Postman exige que se 

continue a fazer. quer seja medida pela sua recordação, tal como defende 

Nuttin, depende da acção exclusiva, directa e automática das recompensas, 251 

ou depende, pelo contrário, da disponibilidade cognitivo-motivacional de 

quem aprende? 

Por outro lado, a persistência de motivação para realizar a tarefa 

manifestar-se-á sempre por uma superioridade na recordação e na 

repetição das respostas anteriormente recompensadas, independentemente 

da natureza do material a aprender ou das actividades que com ele o 



sujeito realiza para atingir o objectivo proposto? Dito de outro modo: 

nas situações de tarefa aberta, a intenção de aprender; ou o sistema de 

tensão persistente para a realização da tarefa, conduz inevitavelmente a 

uma repetição das respostas correctas superior à das respostas punidas, 

ou esta superioridade só se verificará nos casos em que a natureza do 

material ou as instruções do experimentador a indicarem, de forma 

explícita, como a via a seguir para alcançar de maneira mais rápida e 

eficaz o objectivo? Quando as instruções não incentivam uma atitude de 

repetição e a natureza do material permite uma actividade espontânea 

de exploração, será que a persistência da motivação para o cumprimento 

da tarefa se manifestará por uma correspondente persistência na 

exploração do material, e correlativa procura de respostas novas e mais 

adequadas aos resultados de tal actividade exploratória, em vez de suscitar 

uma atitude de fixação e repetição das respostas anteriormente considera

das correctas? Poder-se-á identificar "motivação para aprender" e 

"motivação para repetir"? 

Examinemos se os dados recolhidos nas experiências nos permitem 

esclarecer as questões acima formuladas, que, em suma, correspondem 

a alguns dos seus objectivos fundamentais, enunciados no capítulo 

precedente. Em primeiro lugar, analisaremos os dados obtidos nas 

Experiências AP I, e AP2, passando de seguida à análise dos resultados da 
Experiência AP3 

Análise dos resultados das Experiências AP ( e AP2 

Conforme indicámos no capítulo anterior, a Experiência AP I 

comportou uma situação de tarefa fechada e uma situação de tarefa 

252 aberta. O material utilizado - designado por "material de avaliação" -

permitia que as respostas dos sujeitos fossem executadas após um breve 

período de "exploração perceptiva" dos elementos-estímulos e as 

instruções não incentivavam uma atitude de repetição das respostas 
correctas. 

No Quadro I, encontram-se expostos os valores das percentagens 

médias de repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas, 



obtidos em cada uma das situações experimentais, assim como os 

resultados dos testes de significação estatística(I). 

QUADRO 1 

REPETiÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

(Dados da Experiéncia AP I ) 

Resultado Condições de motivação 
das 

respostas Tarefa Fechada Tarefa Aberta tdif. 

Recompensas 31.07 23.57 1.001 

Punições 21.78 22.50 <I 

tdif. 1.259 <I 

Dois factos se impõem de imediato à nossa consideração. O primeiro 

diz respeito aos baixos índices de repetição das duas categorias de 

respostas, observados em ambas as condições experimentais. Na realidade, 

tanto na situação de tarefa fechada, como, sobretudo, na situação de tarefa 

aberta, as percentagens de repetição das respostas recompensadas são 

ligeiramente superiores à percentagem de repetição aleatória (23.50%) e 

as percentagens de repetição das respostas punidas situam-se até um 

pouco abaixo do referido valor: Devemos sublinhar. desde já, que as nossas 

expectativas sobre este ponto foram não só confirmadas, mas até, por 

assim dizer, ultrapassadas, embora esperássemos valores relativamente 

baixos de repetição, dada a natureza do material e a ausência de instruções 

incentivadoras de uma atitude de repetição. A questão, sem dúvida 253 

<I) Os valores inscritos em caracteres grossos indicam as percentagens médias de 

repetição das respostas. calculadas em relação ao máximo possível de repetições. Os valores 

do teste t, correspondentes às diferenças entre as percentagens médias observadas, encon

tram-se em caracteres normais e reportam-se a limiares de significação inferiores a 5%. 
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relevante, merece evidentemente mais alguns comentários, que adiante 

referiremos. 
O segundo facto, com incidências teóricas de igual modo relevantes, 

reside na ausência de diferenças estatisticamente significativas entre as 

percentagens médias de repetição das respostas recompensadas e das 

respostas punidas em ambas as situações experimentais. Também não se 

verificam diferenças significativas entre a situação de tarefa fechada e a 

situação de tarefa aberta quanto às taxas de repetição de cada uma das 

categorias de respostas. Com efeito, embora na situação de tarefa fechada 

a percentagem de repetição das respostas recompensadas seja superior à 

das punidas, a diferença não atinge contudo o limiar de significação estatística. 

Antes de avançarmos os comentários de interpretação que os dados 

expostos suscitam, examinemos os que se referem à recordação das 

respostas, resumidos no Quadro II. 

QUADRO II 

RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

tdif. 

(Dados da Experiéncia AP f) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada 

38.18 

31.82 

<I 

Tarefa Aberta 

26.43 

20.36 

<I 

1.585 

1.473 

Como facilmente se pode verificar; a configuração dos dados relativos 

à recordação das respostas, assim como os resultados da análise estatística 

correspondente, são praticamente coincidentes com os que se observaram 

no domínio da repetição das respostas. É de notar, todavia, que as 

percentagens médias de recordação, exceptuando a percentagem de 

recordação das respostas punidas observada na situação de tarefa aberta, 



são mais elevadas do que as de repetição. Tal como sucedeu com os dados 

respeitantes à repetição de respostas, também aqui não se registam 

diferenças com significação estatística entre as taxas de recordação das 

respostas recompensadas e das respostas punidas, no interior de cada 

situação experimental. Quando se comparam as duas situações entre si, 

observa-se que as taxas de recordação de ambas as categorias de 

respostas registadas na situação de tarefa fechada são superiores às taxas 

correspondentes obtidas na situação de tarefa aberta. Os valores do teste 

t, indicados na última coluna do Quadro II, tendo, todavia, probabilidades 

associadas inferiores a 10%, não conseguem ultrapassar o limiar crítico de 

5%. Assim, a superioridade registada não se reveste de significação 

estatística, embora aponte uma tendência favorável a uma melhor retenção 

de ambos os tipos de resposta na situação de tarefa fechada, que, de algum 

modo, acentua a tendência, registada nesta mesma situação, favorável a uma 

repetição de respostas também mais elevada do que a obtida na situação 

de tarefa aberta. 

Esta tendência é por si só de natureza a confirmar a hipótese atrás 

formulada, segundo a qual a persistência de motivação para a realização da 

tarefa não induz necessariamente uma atitude de repetição das respostas 

recompensadas, como estratégia de aperfeiçoamento na execução da tarefa, 

nem provoca, por conseguinte, uma superioridade das taxas de retenção e 

de repetição das respostas recompensadas sobre as das respostas punidas. 

É certo que as percentagens de repetição e de recordação das 

respostas são relativamente baixas, sobretudo as primeiras, em ambas as 

situações experimentais, embora com maior nitidez nas situações de tarefa 

aberta. A natureza do material utilizado e a ausência de instruções 

favoráveis a uma atitude de repetição não são, sem dúvida, indiferentes aos 

dados experimentais obtidos. Mas a confirmação da hipótese formulada a 

respeito da diferença a estabelecer entre "motivação para aprender" e 

"motivação para repetir", enquanto modalidades distintas da persistência 255 

de motivação para o aperfeiçoamento da tarefa, deverá aguardar a análise 

dos dados obtidos na Experiência AP2. 

Vejamos, pois, se os dados da Exp. AP2, confirmam a nossa hipótese, 

segundo a qual, com o tipo de material empregado, a persistência da 

motivação para a realização da tarefa só conduzirá a um efeito diferencial, 

favorável às respostas recompensadas, se as instruções explicitamente 



induzirem uma atitude de repetição, que contrarie a persistência da 

actividade de exploração do material, por parte dos aprendizes, e diminua, 

assim, os efeitos de uma presumível atitude de modificação geral das 

respostas. 
No Quadro III , encontram-se indicadas as percentagens médias de 

repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas, observadas 

na situação de tarefa aberta da Exp. AP2, e, para efeitos de comparação, 

as percentagens médias observadas na situação de tarefa aberta da Exp. 

APl . 

QUADRO III 

REPETiÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DA AUStNCIA ou PRESENÇA DE INSTRUÇÕES DE REPETiÇÃO NAS 

SITUAÇÕES DE TAREFA ABERTA 

Resuttldo 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif. 

* P <.05 

(Dados dos Experiéncios AP I e AP2) 

Tarefa Aberta 

Sem instruções de repetição Com instruções de repetição tdif. 

23.57 34.64 1.859 * 
22.50 20 < 1 

< 1 1.922 * 

A conformidade dos resultados obtidos com as hipóteses formuladas 

256 é manifesta. Notemos, em primeiro lugar, que a taxa de repetição das 

respostas recompensadas (34.64%) é a mais elevada que se registou nas 

diversas condições experimentais em que foi utilizado o "material de 

avaliação" (recordemos que na situação de tarefa fechada a percentagem 

foi de (31.07%). A superioridade desse valor, em relação ao que foi 

observado na situação de tarefa aberta sem instruções de repetição, é 

significativa do ponto de vista estatístico. Em contrapartida, a taxa de 



repetição das respostas punidas é mais baixa do que qualquer um dos 

valores obtidos nas duas condições da Exp. AP I, embora deles se não 

diferencie de maneira significativa. 

Mas o facto de maior alcance teórico, que ressalta dos dados do 

Quadro III, é, sem dúvida, a obtenção na Exp. AP2 de uma diferença 

significativa entre as percentagens de repetição das duas categorias de 

respostas. Foi a única situação em que se registou uma superioridade 

estaüsticamente significativa da taxa de repetição das respostas 

recompensadas sobre a taxa de repetição das respostas punidas, o que 

só por si contraria abertamente a tese do reforço inevitável, directo e 

automático produzido pelas recompensas. Tal como havia sido previsto, as 

"instruções complementares", utilizadas na situação de tarefa aberta da Exp. 

AP2, revelaram-se constituir um factor eficaz da execução selectiva das 

respostas. A superioridade de repetição das respostas recompensadas, que 

nela se observa, tem de ser atribuída à conjugação do efeito das instruções 

incentivadoras de uma atitude de repetição e do efeito do sistema de 

tensão persistente, característico das situações de tarefa aberta. Confirma

-se, pois, que, com o material utilizado, a persistência de motivação para 

a realização da tarefa só conduz a uma superioridade na repetição das 

respostas recompensadas se os sujeitos receberem explicitamente, por 

intermédio das instruções, uma orientação nesse sentido. 

Poderemos dizer o mesmo a partir dos dados relativos à recordação 

das respostas, obtidos na Exp. AP2 ? Estes dados, a que se juntaram, para 

efeitos de comparação, os da situação de tarefa aberta da Exp. AP I, 

encontram-se condensados no Quadro IV. 

Embora se verifique uma tendência nítida no sentido da hipótese 

prevista, a diferença entre as percentagens de recordação das respostas 

recompensadas e das respostas punidas não alcança o limiar crítico da 

significação estatística (a probabilidade associada ao valor t = 1.349 é 

inferior a 10%, mas superior a 5%). O mesmo se passa com a diferença 257 

entre as taxas de recordação das respostas recompensadas, observadas nas 

duas situações de tarefa aberta, quando comparadas entre si. Não obstante 

os participantes da Exp. AP2 tenderem, em média, a recordar melhor as 

respostas recompensadas do que os participantes da situação de tarefa 

aberta da Exp. AP I, a superioridade registada na primeira não é, todavia, 

significativa do ponto de vista estatístico. 



De qualquer forma, tudo parece indicar que os efeitos da atitude de 

repetição, induzida pelas instruções da Exp. AP2, se manifestam de maneira 

mais clara no domínio da execução de respostas que no domínio da 

recordação. 

QUADRO IV 

RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DA AUS~NCIA OU PRESENÇA DE INSTRUÇÓES DE REPETiÇÃO NAS 

SITUAÇÓES DE TAREFA ABERTA 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif. 

(Dados das Experiéncias AP J e AP2) 

Tarefa Aberta 

Sem instruções de repetição Com instruções de repetição t dif. 

26.43 35.35 1.359 

20.36 26.07 < I 

< I 1.349 

Ainda quanto a este tópico, não podemos deixar de referir uma 

particularidade da configuração dos dados obtidos na Exp. AP2, que parece 

revestir-se de uma grande relevância teórica. É que, sendo as percentagens 

de recordação (35.35%) e de repetição (34 .64%) das respostas 

recompensadas praticamente idênticas - e a primeira até ligeiramente 

superior à segunda - temos de reconhecer que a existência de uma 

diferença significativa entre as percentagens de repetição das duas 

258 categorias de respostas provém da queda acentuada ou da diminuição 

brusca das respostas punidas, que se verifica no plano da repetição (20%). 
E se a diferença entre as percentagens de recordação de respostas 

recompensadas e de respostas punidas se não apresenta estatisticamente 

significativa, é porque, no plano da recordação, se não verifica uma queda 

tão acentuada nas respostas punidas como a que se registou no plano da 

repetição. 



Conforme claramente se pode ver no Gráfico I, na situação de tarefa 

aberta com instruções de repetição, a queda das respostas punidas do plano 

da recordação para o plano da repetição é bastante acentuada, enquanto 

que a das respostas recompensadas é mínima. Nada de semelhante se 

observa em qualquer das situações da Exp. APl. Na situação de tarefa 

fechada, a queda do plano da recordação para o da repetição de respostas 

punidas é praticamente equivalente à queda que se observa nas respostas 

recompensadas. Como explicar estes factos? Cremos que eles têm de ser 

atribuídos à existência de um processo cognitivo de diferenciação entre as 

duas categorias de respostas na situação de tarefa aberta da Exp. AP2, sob 

a influência conjunta do sistema de tensão persistente e da atitude de 

repetição induzida pelas "instruções complementares". É à existência de um 

tal processo de diferenciação que se deve atribuir o facto de a atitude de 

repetição de respostas não ser geral. 
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GRÁFICO I - Repetição e recordação das respostas recompensadas e das respostas 

punidas nas diferentes condições das Experiências APl e AP2. 
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De resto, é a queda isolada que se verifica entre as respostas punidas, 

na situação de tarefa aberta da Exp. AP2, do plano da recordação para o 

da repetição, que distingue a configuração dos dados nela obtidos da 

configuração dos dados registados na situação de tarefa fechada da Exp. 

AP I, a qual tende a aproximar-se muito mais da primeira do que da 

configuração dos dados da situação de tarefa aberta sem instruções de 

repetição. 

A posição, verdadeiramente singular, que os dados desta última situação 

ocupam na representação gráfica acusa de forma muito nítida os efeitos 

de uma atitude de não-repetição, ou mesmo de modificação geral das 

respostas, independentemente, portanto, dos seus resultados, na base da 

qual é legítimo supor-se a persistência de uma actividade de exploração 

preceptiva do material. De facto, embora as diferenças entre os valores 

de repetição e de recordação das respostas recompensadas e das respostas 

punidas, observadas nas situações que integram a Exp. AP I , não sejam 

estatisticamente significativas, não é menos certo que elas revelam uma 

tendência indicativa de que os processos psicológicos subjacentes aos dados 

obtidos nas duas condições experimentais não são presumivelmente os 

mesmos. 

Que a situação de tarefa aberta da Exp. AP2 constitui, na realidade, 

uma situação particular, em que a persistência de motivação para a 

realização da tarefa provoca só por si - isto é, na ausência de instruções 

explícitas para repetir nos ensaios seguintes as respostas consideradas 

correctas no ensaio-treino - uma atitude de não-repetição ou de 

modificação generalizada das respostas, provam-no os valores dos 

coeficientes de correlação r, calculados para todas as condições 

experimentais, entre a repetição e a recordação das respostas, por um lado, 

e, principalmente, os valores dos coeficientes de correlação entre a 

repetição das respostas recompensadas e a repetição das respostas punidas, 

260 por outro. 

Um primeiro ponto a sublinhar é o seguinte: todos os coeficientes de 

correlação são positivos, mas apenas dois são significativamente diferentes 

de zero, precisamente os respeitantes às respostas recompensadas da 

situação de tarefa fechada da Exp. AP I, por um lado, e da situação de tarefa 

aberta 2, ou "com instruções de repetição", por outro. Deste modo, a 

situação de tarefa aberta I, ou "sem instruções de repetição", é a única 



em que o valor da correlação entre a recordação e a repetição de 

respostas recompensadas se não diferencia da correlação nula, o que 

constitui um dado bastante significativo do ponto de vista teórico. 

Respostas 

Recompensadas 

Punidas 

* p < .05 

QUADRO V 

COEfiCIENTES DE CORRELAÇÃO ENTRE RECORDAÇÃO 

E REPETiÇÃO DAS RESPOSTAS 

(Dados das Experiéncias AP I e AP2) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 1 Tarefa Aberta 2 

.44 * 
.31 

.30 

.32 

AO * 
.05 

Um segundo ponto, que também merece ser posto em relevo, diz 

respeito ao baixo valor do coeficiente de correlação entre a recordação 

e a repetição das respostas punidas na situação de tarefa aberta com 

instruções de repetição. Em qualquer das outras duas situações esse valor 

é muito mais elevado, aproximando-se dos valores obtidos com as 

respostas recompensadas. Encontramo-nos, assim, em presença de mais um 

Indicador da existência de um processo cognitivo de diferenciação das 
respostas, que estaria subjacente à diferença estatisticamente significativa 

entre a repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas, 

verificada exclusivamente na situação da Exp. AP2, e subjacente de igual 

modo à queda das respostas punidas, que na mesma situação se regista, 

do plano da recordação para o da repetição. 

Estes dados, e nomeadamente os referidos no primeiro ponto, são 261 

confirmados pelos resultados dos cálculos de correlação entre a repetição 

das respostas recompensadas e a repetição das respostas punidas. 

Na verdade, que as "instruções complementares" utilizadas na Exp. AP2 

induzem uma atitude de repetição diferencial, favorável às respostas 

recompensadas, e não uma atitude de repetição geral, é o que igualmente 

ressalta dos coeficientes de correlação calculados a partir das medidas de 
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repetição das duas categorias de respostas, os quais constituem 

naturalmente indicadores adequados da existência ou não de uma atitude 

generalizada de repetição. 

QUADRO VI 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO ENTRE REPETiÇÃO DE 

RESPOSTAS RECOMPENSADAS E REPETIÇÃO DE RESPOSTAS PUNIDAS 

(Dados das Experiências AP I e AP2) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta I Tarefa Aberta 2 

.25 -.02 .16 

Embora nenhum dos valores de r se distinga significativamente da 

correlação nula, não podemos deixar de chamar a atenção para o facto 

de que não é na situação em que as instruções explicitamente induzem 

uma atitude de repetição que se observa o maior índice de repetição geral. 

É na situação de tarefa fechada que, na realidade, se regista o valor mais 

elevado do coeficiente de correlação entre repetição de respostas 

recompensadas e repetição de respostas punidas. 

Teoricamente mais relevante é, porém, o facto de o coeficiente de 

correlação observado na situação de tarefa aberta sem instruções indutoras 

de uma atitude de repetição ser não só o mais baixo, mas também aquele 

que apresenta sinal negativo, o que vem confirmar que os participantes 

nessa situação experimental adoptaram de um modo geral uma atitude 

de não-repetição ou de modificação generalizada das respostas. 

Análise dos dados obtidos na Experiência AP3 

Antes de mais, recordemos que a Exp. AP3, visando embora, tal como 

as Experiências AP I e AP2, identificar o "verdadeiro factor" da aprendizagem 

selectiva - reforço directo e automático produzido pelas recompensas ou 



organização cognitivo-motivacional - procurou particularmente assegurar 

o controlo do efeito que sobre a recordação e a repetição das respostas 

se supõe exercerem dois outros factores: a natureza do material de 

aprendizagem e as instruções incentivadoras de uma atitude de repetição 

das respostas recompensadas. 

Na realidade, ao utilizarmos um material diferente do das Experiências 

AP I e AP2, não tivemos apenas em mente empregar um tipo de material 

idêntico ao que Thorndike e muitos outros investigadores neste domínio 

utilizaram, libertando-nos antecipadamente de eventuais objecções caso 

procedêssemos doutro modo. É indubitável que, assim, os dados obtidos 

nesta experiência podem ser mais facilmente confrontados com os dados 

obtidos por aqueles investigadores. Mas, ao utilizarmos na Exp. AP3 "o 

material típico das experiências de Thorndike", em que a actividade 

espontânea de exploração dos elementos-estímulos, por parte dos 

aprendizes, é praticamente nula e, por conseguinte, sem relevância na 

determinação das respostas correspondentes, também procurámos verificar 

se, na realidade, os dados obtidos com o "material de avaliação" diferem 

ou não dos dados desta Exp. AP3. Obtém-se, assim, não apenas um 

complemento dos dados empíricos já recolhidos, mas um controlo 

experimental recíproco. 

Deste modo, e para além dos objectivos acima referidos, poder-se-á 

verificar se a natureza do material a aprender constitui ou não uma variável 

a ter em conta na explicação da aprendizagem selectiva, se a persistência 

da motivação para a realização da tarefa se pode identificar com a atitude 

de repetição de respostas recompensadas e, ainda, se as instruções 

incentivadoras de repetição constituem, na verdade, só por si, um factor 

de selecção de respostas. 

A Exp. AP3 foi elaborada, conforme ficou dito no capítulo anterior; 

segundo um esquema factorial 2 x 2, em que os factores principais foram, 263 

por um lado, os resultados das respostas, ou o seu "reforço", e, por outro, 

as condições cognitivo-motivacionais em que a actividade dos sujeitos 

decorre. Como é de uso em experiências com tal estrutura, submetemos 

os dados obtidos na Exp. AP3 a uma análise de variância. Antes de 

expormos, porém, os resultados dessa análise, e para tornar mais fácil a 

comparação entre os dados anteriormente registados e os dados agora 



obtidos, iremos proceder à exposição e análise destes últimos, de modo 

semelhante ao seguido com os dados das Experiências AP 1 e AP2, 

Assim, no Quadro VII, encontram-se referidas as percentagens médias 

de repetição de respostas em função do respectivo "reforço" e das 

condições cognitivo-motivacionais. 

QUADRO VII 

REPETiÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DAS CONDIÇÓES DE MOTIVAÇÃO 

(Dados da Experiência AP3) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

Resut1ado Sem Com Sem Com 
das instruções instruções Idif. instruções instruções 

respostas de repetição de repetição de repetição de repetição 

Recompensas 39.33 24 1.623 36.67 36.67 

Punições 31.33 20 1.143 23.33 16.70 
Idif. < I <I 1.339 1.896 * 

* p <.05 

Idif. 

<I 

As variações introduzidas nas condições de motivação produziram 

efeitos bastante diferenciados sobre a variável dependente medida. I'-Ja 

verdade, em nenhuma das situações de tarefa fechada se verifica uma 

superioridade estatisticamente significativa de repetição das respostas 

264 recompensadas relativamente à repetição das respostas punidas. Em 

contrapartida, na situação de tarefa aberta sem instruções de repetição a 

diferença entre as percentagens médias de repetição das duas categorias 

de respostas aproxima-se do limiar crítico de significação pré-estabelecido 

e na situação de tarefa aberta com instruções de repetição a referida 

diferença, favorável às respostas recompensadas, apresenta-se estatistica

mente significativa. 



Comparando os dados obtidos na Exp.AP3 e os registados nas Experiências 

APl e AP2, podemos afirmar que a influência do material utilizado nas 

experiências é igualmente manifesta. A este respeito, assinalemos em primeiro 

lugar que, de um modo geral, as taxas de repetição das respostas recompensadas 

obtidas na Exp. AP3 são um pouco mais elevadas do que as taxas 

correspondentes observadas nas experiências anteriores. À excepção do valor 

registado na situação de tarefa fechada com instruções de repetição (24%), 

todos os restantes valores se encontram bastante acima do valor de repetição 

aleatória (30%). As taxas de repetição de respostas punidas apresentam 

valores sensivelmente idênticos aos registados nas Experiências AP I e AP2, e, 

tal como estes, são em geral inferiores ao valor de repetição esperado por 

acaso. Mas onde a influência do material se manifesta de maneira bastante 

mais nítida, e em inteira conformidade com a hipótese que a este respeito 

explicitámos, é na situação de tarefa aberta sem instruções incentivadoras de 

uma atitude de repetição. Com efeito, e ao contrário do que sucedeu na 

situação de tarefa aberta da Exp. AP I, os dados não nos autorizam a concluir 

que a ausência daquele tipo de instruções conduziu os participantes à adopção 

de uma atitude de não-repetição ou de modificação generalizada das respostas, 

correlativa de uma actividade de exploração do material com vista à obtenção 

de respostas mais aperfeiçoadas, ou ainda mais adequadas aos estímulos do 

que as anteriormente obtidas. Dadas as características do material a aprender, 

limitadoras daquela actividade exploratória, é natural que a persistência de 

motivação para realizar a tarefa tivesse orientado a atenção dos sujeitos muito 

mais sobre a comunicação dos resultados feita pelo experimentador do que 

sobre a adequação das respostas a executar relativamente aos estímulos. Daí 

a percentagem de repetição das respostas recompensadas (36.67%) se 

apresentar bastante mais elevada do que a percentagem correspondente na 

situação de tarefa aberta da Exp. AP I (23.57%). Considere-se ainda que este 

último valor é significativamente inferior à taxa de repetição das respostas 

recompensadas obtida na situação de tarefa aberta da ExP.AP2 (34.64%), ao 265 

passo que não se regista diferença significativa entre os valores de percentagem 

de repetição das respostas recompensadas observados nas duas situações 

de tarefa aberta da Exp. AP3. Aqui, estes valores são até idênticos. Deste 

modo, os dados obtidos confirmam inteiramente a hipótese segundo a qual 

as instruções incentivadoras de uma atitude de repetição têm efeitos mais 

nítidos nas situações de tarefa aberta em que o material utilizado permite ou 



favorece a actividade de exploração dos estímulos do que nas situações de 

tarefa aberta em que o material restringe as vias possíveis de realização da 

tarefa à estratégia de repetição das respostas anteriormente recompensadas. 

Na realidade, enquanto que a comparação dos resultados obtidos nas situações 

de tarefa aberta das Exp. AP I e AP2 revela, de forma expressiva, o papel 

determinante exercido pelas "instruções complementares" nas estratégias 

adoptadas com vista à realização da tarefa, a comparação dos dados registados 

nas duas situações de tarefa aberta da Exp. AP3 mostra, em contrapartida, 

que essas instruções têm aqui um efeito praticamente nulo. Encontramo-nos, 

por conseguinte, autorizados a afirmar que a eficácia das instruções 

incentivadoras de uma atitude de repetição depende, em larga medida, da 

natureza do material utilizado. 

De resto, também nas situações de tarefa fechada as "instruções 

complementares" não tiveram o efeito que seria de prever; se, de facto, elas 

constituíssem um factor determinante da "performance" e independente da 

acção de outros factores. Efectivamente, da comparação entre as 

percentagens de repetição das duas categorias de respostas, observadas nas 

situações de tarefa fechada em função das "instruções complementares" não 

resultam diferenças com significação estatística. Mas o que é mais curioso, 

levantando mesmo uma questão delicada à interpretação dos dados, é que 

os valores percentuais de repetição das respostas, tanto recompensadas 

como punidas, obtidos na situação de tarefa fechada "com instruções de 

repetição" são bastante mais baixos do que os valores correspondentes 

encontrados nas situações de tarefa aberta "sem instruções de repetição". 

Os dados obtidos apresentam, pois, uma configuração algo surpreendente. 

A questão merece ser aqui analisada, mesmo com risco de demora 

na exposição dos restantes dados experimentais. 

Embora não tivéssemos formalmente explicitado qualquer previsão 

sobre os possíveis efeitos das "instruções de repetição" nas situações de 

266 tarefa fechada, estávamos, na verdade, aguardando que as taxas de repetição 

encontradas na situação de tarefa fechada "com instruções de repetição", 

e principalmente a taxa de repetição das respostas recompensadas, fossem 

superiores aos valores percentuais de repetição registados na situação sem 

instruções incentivados de uma atitude de repetição. Ora é exactamente o 

contrário que se verifica! Neste último caso, as taxas de repetição, tanto das 

respostas recompensadas como das punidas, são bastante mais baixas do 



que as taxas correspondentes observadas na situação de tarefa fechada sem 

instruções de repetição. A diferença não tem significação estatística, conforme 

já apontámos, mas não podemos deixar de sublinhar a tendência que os 

dados revelam no sentido oposto ao que era de esperar. A depressão 

registada, da primeira situação de tarefa fechada para a segunda, e que o 

Gráfico 2 claramente ilustra, não pode de forma alguma ser atribuída a um 

"efeito de surpresa", que a existência de um segundo ensaio "inesperado" 
suscitaria(2). Com efeito, na situação de tarefa fechada sem instruções, em 

que os participantes também não esperam ser submetidos a nova prova, a 

comunicação da sua realização - se surpresa lhes causa - não produz 

decréscimo na repetição das respostas recompensadas e punidas, 

comparativamente aos valores percentuais de repetição das duas categorias 

de respostas observados nas situações de tarefa aberta. 
Por outro lado, a similitude aparente entre os dados experimentais em 

análise e os que foram obtidos na situação de tarefa aberta da Exp. AP I 

poderia levar a pensar que a sua explicação deveria ser idêntica, ou seja, que 
a baixa percentagem de respostas repetidas na situação de tarefa fechada 

com "instruções complementares" poder-se-ia explicar por uma atitude de 

(2) Longstreth (1970), ao comentar a ausência do "efeito diferencial". favorável à 
repetição de respostas recompensadas, verificada nas situações de tarefa fechada das suas 
experiências, refuta o argumento possível de que a surpresa de um segundo ensaio 
inesperado era capaz de provocar uma perturbação emocional responsável pelo decréscimo 
de repetição das respostas recompensadas. Para Longstreth, o argumento é inaceitável por 
duas razões: "First. there were no signs o( strong emotion, or o( any emotion at 011 (or that matter. 
The usual indication o( surprise was simply a grin and or some comment such as 'Oh oh' or 'Now 
you tell me!' The author is not aware o( evidence indicating that such casual reactions are 
de/eterious to perfor.mance. Second. i( such unexpected events are c/assed as nove/, they might 
be expected to 'activate' S. a response pattem associated with improved performance more 
(requentJy than with impaired performance (e.g.. Ber/yne. 1960). One could there(ore argue that 
the c/osed condition should have resu/ted in better rother than in worse perfor.mance" (Longstreth, 
1970, p. 57). 

Os resultados que obtivemos na situação de tarefa fechada sem instruções de repetição 
não revelam a tendência depressiva observada na situação de tarefa fechada com instruções, 
confirmando assim que a surpresa ou a emoção produzidas pela inesperada existência de 
um segundo ensaio não constituem um factor perturbador da "performance", a que possa 
atribuir-se a ausência, nas referidas situações, de uma superioridade significativa de repetição 
das respostas recompensadas relativamente às punidas. 
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exploração do material e de modificação geral das respostas, inteiramente 

contrária àquela que as instruções incentivavam. Esta hipótese explicativa é, 
igualmente, de rejeitar por diversas razões. Primeiro, porque a natureza do 

material não possibilita a actividade de exploração - e conforme vimos ela 

não se manifesta na primeira situação de tarefa aberta da Exp. AP3, mesmo 

quando as condições de motivação e a ausência de "instruções de repetição" 

mais a poderiam favorecer. Segundo, na situação de tarefa fechada com 

"instruções complementares" não se verificam índices demonstrativos da 

persistência de tensão para o aperfeiçoamento ulterior da tarefa, como os 

que se observaram na situação de tarefa aberta da Exp.AP I, conforme teremos 

ocasião de sublinhar mais adiante ao analisarmos os coeficientes de correlação 

entre a repetição de respostas e compensadas e de respostas punidas, por 

um lado, e os dados respeitantes à recordação dos resultados, por outro. 

Quer-nos parecer que o facto, que temos vindo a analisar, não se 

explica por um efeito perturbador da "performance", produzido pela 

surpresa da existência inesperada de um segundo ensaio, mas por um 

processo de inibição geral na execução das respostas, produzido pela 

consideração das "instruções de repetição", nomeadamente as do ensaio

-teste, cujo "cumprimento" exigia dos participantes uma segurança ou 

certeza subjectivas quanto aos resultados obtidos pelas suas respostas no 

primeiro ensaio, segurança de que em larga medida careciam, dada a 

ausência da expectativa de utilização futura das "informações" comunicadas 

pelo experimentador no decurso do primeiro ensaio. Não tendo, com 

efeito, adoptado uma estratégia de organização das referidas "informações" 

com vista à sua utilização selectiva no ensaio seguinte, é natural que os 

participantes tivessem procurado corresponder às exigências das "instruções 

de repetição" do ensaio-teste, esforçando-se por relembrar os resultados 

subsequentes às respostas dadas no ensaio anterior, hesitando repetir 

respostas de cujos resultados não estavam seguros ou de que não tinham 

268 a certeza subjectivo de terem sido anteriormente consideradas correctas. 

Perante as exigências das instruções recebidas, por elas muito mais 

sensibilizados à necessidade de um processo de diferenciação entre as 

respostas, que não haviam estabelecido e de que, portanto, não dispunham, 

os participantes da situação de tarefa fechada "com instruções de 

repetição" ter-se-ão certamente retraído, preferindo não repetir a errar. 

Deste modo, as instruções incentivadoras de uma atitude de repetição, 



fazendo aumentar nos participantes, relativamente à situação de tarefa 

fechada "sem instruções", a necessidade de segurança na execução selectiva 

das respostas, induziram um processo de inibição, do qual resultou o 

abaixamento geral indiferenciado no plano executivo. Registemos, de 

passagem, que, no plano da recordação, conforme veremos em breve com 

mais pormenor, esse abaixamento é praticamente inexistente, deixando de 

se observar a tendência para os valores de t. correspondentes às diferenças 

entre os valores de recordação das respostas recompensadas e punidas, 

alcançarem o limiar da significação estatística. Com efeito, os referidos 

valores são, no plano da recordação, inferiores à unidade. 
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GRÁFICO 2 - Repetição de respostas recompensadas e de respostas punidas em função 

das diferentes condições da Experiência AP3 

A expectativa de aproveitamento futuro das "informações" comunicadas 

pelo experimentador no decurso do primeiro ensaio, ausente nas situações 

de tarefa fechada, manifesta-se de maneira inequívoca nas situações de 

tarefa aberta, nas quais se revela um processo de diferenciação das respostas, 
que se traduz especialmente pelo abaixamento diferencial ou selectivo das 

respostas punidas, conforme nitidamente mostra o Gráfico 2. 
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Com efeito, a superioridade de repetição de respostas recompensadas 

sobre a repetição de respostas punidas, que se observa nas situações de 

tarefa aberta, é devida mais a uma diminuição severa na repetição das 

segundas do que a um aumento de repetição das primeiras. Notemos que, 

nesta situação, as "instruções de repetição" acentuam ainda essa diminuição, 

mas não provocam um aumento na repetição das respostas recompensadas. 

A inexistência de diferenças significativas entre as taxas de repetição 

das duas categorias de respostas, quando comparadas em função das 

variações de instrução, tanto nas situações de tarefa fechada como nas de 

tarefa aberta, leva-nos a concluir que na Exp. AP3 os efeitos, das "instruções 

de repetição" são menos nítidos do que os verificados na situação de tarefa 

aberta da Exp. AP2 com "material de avaliação". 

QUADRO VIII 

DIFERENÇA MÉDIA ENTRE REPETiÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS E 

REPETiÇÃO DE RESPOSTAS PUNIDAS EM FUNÇÃO DAS CONDIÇOES 

DE MOTIVAÇÃO E DAS INSTRUÇOES DE REPETiÇÃO 

(Dados da Experiéncia AP3) 

Factor A AI A2 

Factor B Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

B Ausência de instruções 
I de repetição 

4.80 6.27 

B Presença de instruções 
2 de repetição 

1.87 7.60 

3.33 6.93 

5.53 

4.73 

5.13 

Que na Exp. AP3 os efeitos das referidas instruções sobre a execução 

selectiva das respostas são diminutos, é o que igualmente ressalta da análise 

de variância, cujos resultados se encontram sumariados nos Quadros VIII 

e IX. 



QUADRO IX 

SUMARIO DA ANALISE DE VARIÂNCIA RESPEITANTE As DIFERENÇAS DE REPETiÇÃO DAS 

RESPOSTAS RECOMPENSADAS RELATIVAMENTE As PUNIDAS, EM FUNÇÃO DAS CONDiÇÕES 

DE MOTIVAÇÃO (FACTOR A) E DAS INSTRUÇÓES DE REPETiÇÃO (FACTOR B) 

Fonte de variação 

Entre A 

Entre B 

AxB 

Intra-grupos 

* p < .05 

(Dados da Experiéncia AP3) 

Soma dos 
quadrados 

17.07 

0.27 

4.27 

209.33 

dr 

56 

Média F quadrática 

17.07 4.57 * 
0.27 <I 

4.27 1.14 

3.73 

Com efeito, o valor de F correspondente às variações do factor B 

(presença ou ausência de instruções incentivadoras de repetição) é inferior 

a I, o que prova que com o tipo de material utilizado na Exp. AP3 as 

instruções não exercem qualquer efeito significativo, e isso tanto nas 

situações de tarefa fechada como nas situações de tarefa aberta. Em 

contrapartida, e apesar de a variabilidade intra-grupos ser muito grande, 

o valor de F correspondente às variações do factor A (presença ou 

ausência de persistência de motivação para a realização da tarefa) 

ultrapassa o limiar crítico de significação estatística. Por conseguinte, é 
apenas nas situações de tarefa aberta que a diferença entre as taxas de 271 

repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas se revela 

estatisticamente significativa. Os dados obtidos confirmam, assim, e no 

próprio domínio da performonce - conforme a exigência de Postman -

a concepção de Nuttin: a motivação persistente para a realização da tarefa 

constitui o factor decisivo da aprendizagem e da execução selectivas das 

respostas. 
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As observações respeitantes à recordação das respostas apontam no 

mesmo sentido. Não obstante os resultados da análise estatística se 

apresentarem menos nítidos do que os anteriores, a sua configuração geral 

contraria inequivocamente a cláusula do efeito diferencial produzido por 

"acção directa, automática e inevitável" das recompensas sobre a 

recordação das respostas, manifestando, pelo contrário, uma tendência 

acentuadamente favorável à influência da persistência da motivação. 

Examinemos em primeiro lugar, e tal como fizemos com os dados 

respeitantes à repetição, as percentagens médias de recordação das duas 

categorias de respostas obtidas em cada uma das condições da Exp. AP3, 

e que se encontram indicadas no Quadro X. 

QUADRO X 

RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DO RESPECTIVO RESULTADO 

E DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇAo 

(Dados da Experiéncia AP3) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

Resultado Sem Com Sem Com 
das instruções instruções !dif. instruções instruções 

respostas de repetição de repetição de repetição de repetição 

Recompensas 36.67 32 <I 37.33 34 

Punições 36. 28 <I 22 22 

!dif. <I < I 1.507 1.200 

! dif. 

< I 

Sublinhemos, desde logo, que os valores de t correspondentes às 

diferenças entre as percentagens de recordação verificadas nas situações 

de tarefa fechada são todos inferiores à unidade . Não se manifesta 

nenhuma tendência relevante no sentido de uma "impregnação" diferencial 

das respostas recompensadas relativamente às punidas, dependente da 



comunicação dos resultados. Por outro lado, as variações nas "instruções 

complementares" também não afectam a recordação das respostas nas 

situações de tarefa fechada. E relembremos aqui um facto já referido: a 
inexistência, na situação de tarefa fechada "com instruções de repetição", 

no plano de recordação das respostas, do bloqueamento ou inibição geral, 

que nesta mesma situação se verificou no plano da execução. Podemos 

dizer que esse bloqueamento desaparece no domínio da recordação, 

embora os valores registados na referida situação experimental continuem 

a ser mais baixos do que os que se observam na situação de tarefa 

fechada "sem instruções de repetição". Daqui resulta ser a situação de 

tarefa fechada "com instruções de repetição" aquela em que se verifica uma 

quebra maior do plano da recordação para o da repetição, quebra não 

diferencial, sublinhe-se, na medida em que afecta por igual as duas 

categorias de respostas. Este facto apoia, por conseguinte, a suposição de 

que as baixas percentagens de repetição, observadas na mencionada 

situação experimental, derivam de um processo de bloqueamento ou de 

inbição no processo executivo das respostas, cuja origem se situa no 
reconhecimento, por parte dos sujeitos, das exigências de uma execução 

selectiva a que falta o apoio de um processo de discriminação ou de 
diferenciação das respostas, que está ausente nas situações de tarefa 

fechada, mas que se encontra nas situações de tarefa aberta, induzido pela 

perspectiva temporal que intrinsecamente as caracteriza. 

Mas o que mais importa acentuar é, pois, o facto de as "instruções 

de repetição" não terem provocado qualquer efeito relevante sobre a 

recordação das respostas quer nas situações de tarefa fechada, quer nas 

situações de tarefa aberta. Os valores de t correspondentes às diferenças 

entre as percentagens médias de recordação, tanto das respostas 
recompensadas como das punidas, nas condições "sem" e "com instruções 

de repetição", são ambos inferiores à unidade. Em contrapartida, as 

diferenças entre as taxas de recordação das duas categorias de respostas 273 

observadas no interior de cada situação experimental revelam uma nítida 

tendência favorável à recordação das respostas recompensadas. Embora não 

alcancem o limiar de significação estatística, o confronto com o que se 

verifica nas duas condições de tarefa fechada inclina-nos a pensar que o 

dinamismo característico das situações de tarefa aberta não é desprovido 

de eficácia no domínio da recordação das respostas. 
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E tal como se verificou no domínio da execução, a influência que a 

persistência da motivação exerce sobre a retenção selectiva das respostas 

manifesta-se mais por uma diminuição na fixação das respostas punidas do 

que por um aumento na recordação das recompensadas. Deste modo, o 

efeito diferencial registado nas situações de tarefa aberta resulta mais da 

quebra que afecta as respostas punidas do que de um aumento das 

respostas recompensadas, relativamente às taxas de recordação obtidas nas 

situações de tarefa fechada. O Gráfico 3 ilustra as variações registadas na 

recordação das duas categorias de respostas, em função das condições de 

motivação e das instruções. Dele ressalta a diferença obtida entre os dados 

recolhidos nas situações de tarefa fechada e de tarefa aberta, e a influência 

diminuta ou nula das variações introduzidas nas instruções. 
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GRÁFICO 3 - Recordação de respostas recompensadas e de respostas punidas em função 

das diferentes condições da Experiência AP) 

Se examinarmos agora os resultados dos cálculos da análise de 

variância, sumariados nos Quadros XI e XII, verificamos que eles nos 

indicam igualmente a influência nula que as instruções exercem sobre a 



recordação das respostas, assim como já haviam revelado a sua ineficácia 

no domínio da execução selectiva. Ao mesmo tempo mostram-nos que 

os valores correspondentes aos efeitos diferenciais produzidos pelas 

condições cognitivo-motivacionais, embora não atinjam o limiar crítico de 

significação estatística, estão todavia muito perto dele, assinalando desse 

modo uma tendência consistente nesse sentido. 

QUADRO XI 

DIFERENÇA MÉDIA ENTRE RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS E 

RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS PUNIDAS EM FUNÇÃO DAS CONDiÇÕES 

DE MOTIVAÇÃO E DAS INSTRUÇÕES DE REPETiÇÃO 

(Dados da Experiência AP]) 

Factor B AI A 2 

Factor B Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

B Ausência de instruções 
I de repetição 

5AO 6.73 

B Presença de instruções 
2 de repetição 4.00 7.87 

4.70 7.30 

6.07 

5.93 

6.00 

Assinala-se o valor nulo de F correspondente às variações do factor 

B, enquanto o valor de F correspondente às variações do factor A é 
apenas ligeiramente inferior ao limiar crítico (FI.6O'05 = 4.00), marcando, 

assim, uma forte tendência favorável à concepção segundo a qual a 

aprendizagem selectiva, medida pela recordação das respostas, depende das 275 

variações experimentalmente induzidas nas condições de motivação. Que 

esta tendência para a significação estatística deve ser interpretada como 

indicadora de uma acção diferencial das condições de motivação sobre a 

recordação das respostas, e não como simples produto de variações 

aleatórias sem significação psicológica real, comprova-se pelos resultados 

das análises a que submetemos os dados de conjunto obtidos nas situações 



de tarefa fechada e de tarefa aberta, abstraindo das "instruções 

complementares", que podem perfeitamente ser negligenciadas dado o seu 
efeito nulo sobre a recordação diferencial das respostas. 

QUADRO XII 

SUMÁRIO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA RESPEITANTE ÀS DIFERENÇAS DE RECORDAÇÃO 

DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS RELATIVAMENTE ÀS PUNIDAS, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÓES 

DE MOTIVAÇÃO (FACTOR A) E DAS INSTRUÇÓES DE REPETiÇÃO (FACTOR S) 

(Dados da Experiéncia AP3) 

Fonte de variação 
Soma dos 
quadrados dr Média F quadrática 

Entre A 19.26 19.26 3.64 

Entre B O O O 

AxB 7.67 7.67 1.45 

Intra-grupos 294.67 56 5.26 

Antes, porém, de nos debruçarmos sobre os dados de conjunto da 
Exp. AP), convém referir, tal como fizemos com os dados das Experiências 

AP I, e AP2, os resultados do cálculo das correlações entre repetição de 

respostas recompensadas e de respostas punidas, a fim de examinarmos 

se os valores de r obtidos, enquanto indicadores da presença ou ausência 

de uma atitude de repetição generalizada, dependem ou não das condições 
de motivação e das "instruções complementares". 

A simples observação dos resultados do cálculo das correlações, 

276 registados no Quadro XIII, revela-nos que os efeitos das condições de 
motivação são bastante mais nítidos do que os efeitos das "instruções de 

repetição". Efectivamente, enquanto que os valores de r obtidos nas duas 

condições da situação de tarefa fechada são significativamente diferentes 

da correlação nula, os coeficientes de correlação obtidos nas duas 

condições da situação de tarefa aberta, embora positivos, são bastante 

inferiores aos primeiros e não se diferenciam da correlação nula. As 



diferenças entre uns e outros são, na realidade, muito nítidas. Deste modo, 

podemos desde já afirmar que a situação de tarefa fechada favorece uma 

atitude de repetição generalizado, ou melhor; indiferenciado, o que não se 

verifica com a situação de tarefa aberta, mesmo quando as instruções 

incentivam explicitamente a atitude de repetição das respostas consideradas 

correctas. Estes resultados vão, pois, na mesma direcção dos resultados 
encontrados nas experiências APl, e AP2, O facto de, em todas as 

condições da Exp. AP3, os valores de r serem mais elevados do que os 

observados nas condições das experiências anteriores deve ser atribuído 

à natureza do material utilizado. Assinalemos a este propósito que o valor 
de r, verificado na situação de tarefa aberta "sem instruções", embora seja 

o mais baixo de todos os coeficientes de correlação encontrados na Exp. 
AP3, à semelhança do valor obtido na situação de tarefa aberta da Exp. 

AP I, é, no entanto, não só superior a este, mas também positivo. Por seu 

turno, o coeficiente de correlação mais elevado registou-se na condição 

"com instruções" da situação de tarefa fechada. Recordemos que foi nesta 

situação da Exp. AP3 que se observaram as taxas mais baixas de execução 

das respostas. Tais observações só aparentemente se contradizem, na 
medida em que um baixo nível executivo não exclui necessariamente uma 

atitude de repetição não diferenciada de respostas. O elevado valor do 

coeficiente de correlação, registado nesta situação experimental, traduz 

apenas o facto de a repetição de respostas recompensadas ter sido 

acompanhada da repetição de respostas punidas. O mesmo é dizer que 

o processo de inibição, que, em nosso entender; se encontra subjacente à 
depressão observada na execução das respostas na situação de tarefa 

fechada "com instruções", não é, de modo algum, contrário a que o 

reduzido número de respostas recompensadas e de respostas punidas 

tenha sido executado em conjunção. O que os dados nos revelam é que, 

nesta situação de tarefa fechada, não se manifesta a acção de um processo 

cognitivo de discriminação das respostas. De resto, a diferença entre o valor 277 
de r registado na situação experimental em análise (.76) e o valor de r 

observado na situação de tarefa aberta da Exp. APl (-.02) é, por si só, 

eloquente. De acordo com estes e outros indicadores estatísticos 

anteriormente apontados, os baixos níveis de execução de respostas, 

verificados nas duas situações experimentais consideradas, não podem 

deixar de ser atribuídos a atitudes e processos psicológicos diferentes. 



QUADRO XIII 

CORRELAÇÃO ENTRE REPETiÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E REPETIÇAo DE RESPOSTAS PUNIDAS 

(Dados de conjunto da Experiéncia AP3) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

Sem instruções 
de repetição 

Com instruções 
de repetição 

Sem instruções 
de repetição 

Com instruções 
de repetição 

.49 * .76 ** .16 .30 

* p < .05 

** p < .01 

Voltando à comparação entre os efeitos das condições de motivação 
e os efeitos das "instruções complementares", notemos que nas situações 

com instruções favoráveis à repetição das respostas correctas, tanto na 

situação de tarefa fechada como na de tarefa aberta, os valores de r 
tendem a ser ligeiramente superiores aos valores observados nas duas 

situações "sem instruções de repetição. Esta tendência não atinge, porém, 

expressão estatística relevante. De facto, os valores de z, correspondentes 
às comparações entre os referidos valores, sendo inferiores à unidade, 

encontram-se bastante afastados do limiar crítico de significação estatística. 

Os indicadores estatísticos de u~a atitude de repetição generalizada ou 
indiferenciada acusam, pois, uma influência diminuta das "instruções 

complementares". Em contrapartida, as variações introduzidas nas condições 

278 de motivação parecem desempenhar um papel fundamental na variabilidade 
dos indicadores estatísticos dessa atitude de repetição indiferenciada. Com 

efeito, além de os valores de r encontrados na situação de tarefa fechada 

serem significativamente diferentes da correlação nula e de os valores de 
r registados na situação de tarefa aberta não o serem, acresce ainda o 

facto de o coeficiente de correlação obtido para os dados de conjunto 

da situação de tarefa fechada (r = .64) se revelar significativamente superior 



ao valor correspondente obtido na situação de tarefa aberta (r = .21) . 

Encontramo-nos, assim, autorizados a concluir que as condições de 

motivação características da situação de tarefa fechada tendem a induzir 

uma atitude de repetição generalizado, ou melhor; indiferenciado, ao passo 

que as condições de motivação que caracterizam a situação de tarefa 

aberta, favorecendo um processo de discriminação entre as respostas, 

consoante o respectivo resultado, tendem a induzir uma atitude de repetição 
diferenciado, que se manifesta por uma execução mais selectiva das 

respostas. 

Anólise dos dados de conjunto do Exp. AP3 

Ao compararmos os dados resultantes da junção das duas situações 

de tarefa fechada com os dados resultantes da junção das duas situações 

de tarefa aberta, abstraindo, por conseguinte, das "instruções complemen

tares" - procedimento tanto mais justificado quanto é certo exercerem 

as instruções, com o material utilizado na Exp. AP3, um papel diminuto 

sobre as variáveis dependentes em estudo - verificamos que os efeitos 

das variações introduzidas nas condições de motivação se revelam ainda 

mais nítidos do que os registados pelas análises estatísticas anteriores, tanto 

no que respeita à repetição como à recordação das respostas. Enquanto 

que na situação de tarefa fechada não se observam diferenças com 

significação estatística entre as percentagens de respostas recompensadas 

e de respostas punidas, registadas no plano da repetição e no da 

recordação, na situação de tarefa aberta a superioridade das respostas 

recompensadas sobre as punidas é significativa em ambos os planos 

considerados, conforme se pode observar no Quadro XIV, respeitante aos 

dados de repetição das respostas, e no Quadro XV, relativo às medidas 

de recordação. 

Notemos que na situação de tarefa aberta a percentagem de repetição 

de respostas recompensadas é ligeiramente superior à percentagem média 

de repetição dessas mesmas respostas observada na situação de tarefa 

fechada, ao passo que é precisamente o inverso que se verifica no que 

respeita às percentagens médias de repetição das respostas punidas. As 

diferenças entre os diversos valores não são significativas, mas a 
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configuração geral dos dados não deixa de ser curiosa. De resto, podemos 

dizer que a superioridade significativa da percentagem de repetição de 

respostas recompensadas sobre a percentagem de repetição de respostas 

punidas, verificada exclusivamente na situação de tarefa aberta, resulta não 

apenas de um aumento na repetição da primeira categoria de respostas, 

mas também de uma diminuição na repetição das respostas punidas. 

QUADRO XIV 

REPETiÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DAS CONDIÇÓES DE MOTIVAÇÃO 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif. 

* p<.02 

(Dados de conjunto da Experiência AP)) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

31.67 

25.67 

< I 

36.67 

20 
2.286 * 

t dif 

<I 

< I 

Da representação gráfica correspondente aos dados expostos no 

Quadro XIV ressalta com nitidez que o efeito diferencial, favorável à 
repetição das respostas recompensadas, depende efectivamente das 

condições de motivação, uma vez que ele só se verifica na situação de 

tarefa aberta; ressalta, além disso, que esse efeito deriva não tanto de um 

280 aumento significativo das respostas recompensadas, como de uma 

diminuição das respostas punidas. 

No que diz respeito à recordação das respostas, os dados de conjunto 

da Exp. AP3 são praticamente paralelos aos que foram obtidos no domínio 

da repetição. 

Merece ser de um modo especial assinalado o facto de a percentagem 

de recordação das respostas recompensadas, obtida na situação de tarefa 



aberta, ser significativamente superior à percentagem de recordação das 

respostas punidas, facto que se não verifica na situação de tarefa fechada. 

Confirma-se assim a tendência, sistematicamente registada nas condições 

separadas da situação de tarefa aberta, que apontava para uma diferença 

com significação estatística entre as taxas de recordação das duas categorias 

de respostas. 
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GRÁFICO 4 - Repetição de respostas recompensadas e de respostas punidas em função 

das condições de motivação (dados de conjunto da Experiência AP3). 

Importa ainda sublinhar que as percentagens de respostas recompen

sadas recordadas na situação de tarefa fechada e na situação de tarefa 

aberta são praticamente idênticas, ao passo que a percentagem de 281 

recordação de respostas punidas observada na situação de tarefa aberta 

se apresenta bastante inferior à percentagem de recordação dessa mesma 

categoria de respostas observada na situação de tarefa fechada. O valor 

de t (t = 10410), correspondente à diferença entre estes dois últimos valores 

percentuais, tem uma probabilidade associada inferior a 10% e ligeiramente 

superior a 5%, aproximando-se assim do limiar crítico de significação 



estatística. Verifica-se, deste modo, e de forma ainda mais nítida do que 

sucede no domínio da execução das respostas, que o efeito diferencial 

observado na situação de tarefa aberta, favorável à recordação das 

respostas recompensadas, tem a sua origem não tanto numa superioridade 

de recordação dessas respostas, relativamente à situação de tarefa fechada, 

mas principalmente numa diminuição de recordação das respostas punidas. 

O Gráfico 5 ilustra os factos referidos de maneira expressiva. 

QUADRO XV 

RECORDAÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DOS RESPECTIVOS RESULTADOS 

E DAS CONDIÇÓES DE MOTIVAÇÃO 

Resuttado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif. 

* P <.05 

(Dados de conjunto da Experiéncia AP3) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada 

34.33 

32 

<I 

Tarefa Aberta 

35.67 

22 

1.919 * 

<I 

1.410 

Podemos, por conseguinte, afirmar que as condições de motivação, 

características da situação de tarefa aberta, tendem a provocar uma menor 

"impregnação mnésica" das respostas punidas, em relação à percentagem 

de recordação desta mesma categoria de respostas observada na situação 

282 de tarefa fechada, e, uma vez que a recordação das respostas 

recompensadas revela valores equivalentes nas duas situações experimentais 

consideradas, temos de concluir que a superioridade de recordação das 

respostas recompensadas sobre a recordação das respostas punidas, 

verificada na situação de tarefa aberta, é fundamentalmente devida a uma 

diminuição no registo mnésico das respostas punidas, e não a um acréscimo 

na fixação e retenção das respostas recompensadas. A aprendizagem 



selectiva, medida pela recordação das respostas, varia, pois, em função das 

condições de motivação, Na realidade, ela só se verifica nas situações de 

tarefa aberta, em que a motivação persistente para o cumprimento da 

tarefa proposta alerta e orienta a atenção e a atitude dinâmica dos 

aprendizes no sentido de uma organização selectiva das informações, 

recolhidas no ensaio treino com vista ao seu aproveitamento futuro, Em 

tal organização selectiva, as informações transmitidas pelos insucessos 

parecem desempenhar um papel tão importante como as informações 

veiculadas pelos sucessos, 
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GRÁFICO 5 - Recordação de respostas recompensadas e de respostas punidas em função 

das condições de motivação (dados de conjunto da Experiência AP)) , 

A este propósito cabe, desde já, referir que os dados experimentais 

respeitantes à recordação dos resultados em função das condições de 

motivação contêm elementos informativos susceptíveis de lançar alguma 

luz sobre esta questão, conforme teremos em breve oportunidade de 

sublinhar, 
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2. RECORDAÇÃO DAS RECOMPENSAS E DAS PUNiÇÕES 

A especificidade teórico do problema 

A obtenção de dados sobre a recordação dos resultados, ou seja, 

sobre a retenção das recompensas e punições, subsequentes às respostas 

executadas pelos participantes no decurso da primeira apresentação da 

sequência dos estímulos, tornava-se absolutamente necessária à realização 

do teste entre as hipóteses conexionista e cognitivista da aprendizagem e 

execução selectivas. A verificação experimental da dependência ou 

independência da execução selectiva das respostas em relação às 

configurações mnésicas, eventualmente estruturadas no decurso da 

"experiência", não podia dispensá-Ia, e constituiu, sem dúvida, o seu grande 

objectivo e justificação. Não tivemos em mente desde início investigar a 

recordação das recompensas e das punições, do mesmo modo como 

projectáramos investigar a recordação e repetição das respostas. Estas duas 

últimas variáveis têm sido, de resto, as mais frequentemente utilizadas nos 

estudos experimentais sobre a aprendizagem e execução selectivas, 

enquanto que a recordação dos resultados das respostas tem permanecido, 

de facto, injustamente negligenciada. E dizemos injustamente, porque, na 

verdade, ela constitui, a igual título da recordação das respostas, um 

elemento fundamental do processo de aprendizagem, susceptível de exercer 

um papel decisivo na execução selectiva das respostas. É evidente que o 

papel exercido pela recordação dos resultados, enquanto factor 

determinante da aprendizagem e da "performance", assume maior 

relevância no contexto de uma interpretação cognitivista do que no 

contexto conexionista. Na verdade, a tese do reforço das conexões S-R 

por efeito automático das recompensas dispensa qualquer recurso a um 

possível contributo da recordação dos resultados na aprendizagem e 

284 execução selectivas. O efeito reforçador das recompensas é directo, agindo, 

portanto, por si mesmo, sem o concurso de quaisquer outros factores . Só 

assim se justifica a "inattention-surprising", na designação de Nuttin (1968, 

p. 32), a que a recordação das recompensas e das punições foi votada, 

tanto no plano empírico como no plano teórico. 

E, todavia, a tese do efeito directo e automático da recompensa pode 

também estender-se com facilidade à recordação dos resultados, desde que 



se aceite distinguir /earning de perfarmance, o que implica, no plano 

metodológico e no domínio da aprendizagem humana, aceitar-se a 

recordação e a repetição das respostas como "medidas", respectivamente, 

da aprendizagem e da execução. É certo que, ao reconhecer aquela 

distinção um conexionista corre o risco de ter de admitir, no plano teórico, 

a "liberalização" ou até mesmo a mudança radical da própria concepção 

conexionista acerca da natureza da aprendizagem, sobretudo se, aceitando 

o desafio do confronto experimental das hipóteses alternativas, os dados 

empíricos resultantes desse confronto se revelarem em desacordo com a 

cláusula do efeito inevitável, directo e automático das recompensas. Mas 

é um risco e um desafio que todo o conexionista, enquanto defensor da 

experimentação e das lições dos factos, não poderá, em princípio, rejeitar. 

Porque também pode acontecer, com probabilidades iguais à partida, que 

os resultados experimentais confIrmem aquela cláusula. E, então, as 

concepções conexionistas sairiam bem mais "reforçadas", batido o 

adversário no terreno que ele próprio escolhera. 

No domínio da recordação dos resultados, a tese do efeito 

automático das recompensas deveria prever uma superioridade da 

recordação das recompensas relativamente à recordação das punições, e 

isso independentemente de quaisquer outros factores, ou seja, no caso 

presente, em todas as condições experimentais. Thorndike, em The 
Psycha/agy af wants, interests and attitudes (1935), esboçou uma formulação 

hipotética semelhante, que poderia ter conduzido a investigações 

experimentais, se não fosse a ênfase sistemática na tese do reforço das 

conexões produzido automaticamente pelas recompensas e a dificuldade 

ou a "quase-impossibilidade" para um conexionista em aceitar as 

implicações de natureza metodológica subjacentes às hipóteses 

cognitivistas. Reportando-se a experiências realizadas com séries de pares 

de palavras e algarismos, Thorndike escreveu o seguinte: "When the ward 
recurs in the next tria/ af the series, and the subject cansiders what number 285 

he shall say far that ward, the thaught af the number which was rewarded 
will be mare Iike/y ta make him think af 'Right' and /ess /ike/y ta make him 
think af 'wrong' than the thaught af ane af the athers numbers; and the 
thaught af 'Right' a/ang with the thaught af that number far that ward will 
mare ar /ess validate that chaice, and incline him taward it" (Thorndike, 1935, 

p. 28-29). 



Em rigor; segundo esta previsão de Thorndike, a eventual superioridade 

da recordação das recompensas relativamente à recordação das punições 

constituiria um efeito indirecto da acção automática das recompensas; na 

realidade, seria o facto de a resposta recompensada tender a ser executada 

automaticamente, na segunda apresentação dos estímulos, que suscitaria a 

recordação correcta do seu resultado. 

A hipótese integra-se na discussão das explicações possíveis do famoso 

fenómeno do "spread of effe ct" , ou seja. da difusão ou expansão do poder 

automático da recompensa sobre outras conexões vizinhas ou próximas 

da conexão recompensada, as quais. tendo sido objectivamente punidas no 

ensaio-treino, são todavia repetidas no ensaio-teste com taxas de frequência 

superiores às do simples acaso. A taxa de repetição dessas respostas 

punidas é tanto maior quanto mais próximas se encontram da resposta 

recompensada. O "spread of effect" revela, assim. um gradiente de 

intensidade, tendo como ponto-cume a resposta objectivamente 

recompensada. 

A hipótese segundo a qual o mencionado fenómeno se explica, não 

pela difusão da acção automática da recompensa sobre a força das 

conexões objectivamente punidas, mas pela acção conjugada da recordação 

correcta dessas respostas e da "difusão da recordação da recompensa 

como seu resultado", foi afastada por Thorndike com razões a priori, 

invocando a complexidade e a morosidade de tais processos, tal como 

sucedeu com a rejeição da hipótese representativa Aliás, a rejeição de uma 

hipótese é correlativa da outra, ambas baseadas em argumentos quase 

idênticos. Vejam-se, a este propósito, os termos em que Thorndike afasta 

a hipótese da referida difusão: " ... the informotive in~uence of a reword would 
not be expected to spreod or scatter to strengthen neighboring wrong 
connections ... A secondory imoge or ideo of 'RJght' derived from the informotive 
in~uence of a reword would not on/y to get /oose from the 'word-number-RJght' 

286 sequence to which it wos ottoched, but o/so to knock out the third member 
of some 'word-number- Wrong' sequence ond toke its ploce. This is possib/e, 
but wou/d sure/y be on extreme/y rare event ... " (Thorndike, 1935, p. 29-30). 

Ora bem, foi precisamente com o objectivo de testar a hipótese da 

existência de um processo de "difusão da recordação da recompensa 

enquanto resultado de uma resposta" que Nuttin (1949) iniciou a análise 

experimental da recordação dos resultados em si. Com efeito, segundo 



Nuttin, a repetição das respostas punidas próximas de uma resposta 

recompensada poder-se-ia explicar muito bem, não pela expansão do efeito 

directo e automático da recompensa sobre essas respostas, mas pelo facto 

de os sujeitos recordarem correctamente as respostas e recordarem 

incorrectamente o resultado como uma recompensa. Os dados 

experimentais obtidos por Nuttin revelaram-lhe, de facto, a existência de 

"distorções" na recordação dos resultados e a existência de um "spread 

of recaI!" das recompensas. Simplesmente, Nuttin não atribuiu o facto de 

os sujeitos recordarem incorrectamente o resultado de respostas 

objectivamente punidas a um efeito directo e automático da recompensa: 

os resultados das suas experiências revelaram-lhe que o próprio facto de 

as respostas serem recordadas correctamente constituía o grande factor 
responsável pe la "distorção" da recordação dos resultados, na medida em 

que a recordação correcta das respostas parecia conduzir a que o seu 
resultado fosse mais frequentemente recordado como uma recompensa 

do que como uma punição. 
A explicação dada por Nuttin baseou-se na noção de "transfert afectivo", 

que se efectuaria da recordação correcta das respostas para a recordação 

do seu resultado. O sentimento resultante de recordar correctamente uma 

resposta é, decerto, muito mais positivo do que o sentimento de a não 

recordar. Ora um tal estado afectivo, suscitado pela recordação correcta de 

uma resposta, transferir-se-ia para o processo de recordação do resultado, 

determinando-lhe assim o seu sinal ou o seu conteúdo. 
Mas para além deste "mecanismo" ou factor de natureza afectiva, 

exercendo-se sobre a recordação dos resultados a partir da recordação 

correcta das respostas, os dados das experiências de Nuttin revelaram a 

existência de um outro processo de natureza predominantemente cognitiva. 

Trata-se da influência exercida sobre a recordação dos resultados pela 

localização relativa das recompensas e das punições no "esquema pré-

-estabelecido das sanções", comunicadas aos sujeitos pelo experimentador 287 

no decurso do primeiro ensaio de apresentação dos estímulos. Dessa 

sequência de recompensas e punições, os sujeitos conservam uma espécie 

de "mapa cognitivo" ou "réplica", embora não muito nítida. É assim que 

as punições próximas de uma recompensa tendem a ser recordadas como 
recompensas, com uma probabilidade tanto maior quanto mais próximas 

se encontrarem da recompensa na sequência dos resultados efectivamente 



comunicados; há, deste modo, na base do "esquema de localização", um 

efeito de difusão da recordação da recompensa. Porém, que a existência 

deste processo de "spread of reward recall" tem a sua origem não em 

qualquer efeito automático da recompensa, mas sim no estabelecimento 

de uma espécie de "mapa cognitivo", embora impreciso, da sequência 

objectiva dos resultados, prova-o a existência de uma difusão da recordação 

das punições, pela qual se verifica que as recompensas mais próximas de 

um resultado incorrecto tendem de igual modo a ser mais frequentemente 

recordadas como punições do que as recompensas que se encontram 

afastadas. 

A imprecisão do "mapa cognitivo" ou "réplica" da localização dos 

resultados constitui, pois, uma fonte de distorções ou de incorrecções na 

sua recordação. I"'las não é a única. No final de uma série sistemática de 

experiências, cuja descrição não cabe aqui fazer, Nuttin enumera os 

principais factores que se revelaram determinantes na recordação dos 

resultados. Um deles foi já referido: trata-se da recordação correcta das 

respostas. l\Ja verdade, os dados experimentais obtidos por Nuttin 

mostraram que a probabilidade de se recordar o resultado de uma 

resposta como uma recompensa é maior no caso de essa resposta ser 

recordada correctamente do que no caso em que a recordação da 

resposta é incorrecta. Os outros factores, que os dados experimentais de 

Nuttin puseram em relevo, são: a familiaridade dos estímulos, a "impressão" 

ou "percepção global" das recompensas e punições obtidas no decurso da 

realização da tarefa sequencial. e, por fim, a proporção de recompensas e 

de punições efectivamente comunicadas pelo experimentador. 

Assim, a maior ou menor familiaridade do estímulo determina, 

respectivamente, que o resultado seja recordado predominantemente como 

uma recompensa ou como uma punição. A convicção ou certeza subjectiva 

que o sujeito atribui à recordação do resultado favorece a sua recordação 

288 como resultado correcto, isto é, como recompensa. Quanto às distorsões 

perceptivas dos êxitos e dos fracassos, verifica-se que a subestimação dos 

resultados, ou seja, uma percepção global dominada pelas punições, tende 

a provocar uma superioridade na recordação correcta dessa mesma 

categoria de resultados, enquanto que uma distorção perceptiva de sinal 

oposto tenderá a provocar uma superioridade na recordação correcta das 

recompensas. Por fim, se no esquema pré-estabelecido dos resultados o 



número de recompensas é maior que o de punições, verificar-se-á uma 

taxa superior de recordação correcta das primeiras relativamente às últimas; 

observar-se-á o inverso se, no referido esquema, o número de punições 

for maior que o de recompensas. 

É de notar que os dois primeiros factores acima mencionados, 

juntamente com a recordação correcta das respostas, integram ou 

corroboram o "mecanismo" do "transfert afectivo", enquanto que os dois 

últimos, Juntamente com a elaboração do "mapa mnésico" da localização 

dos resultados, corroboram a existência de processos cognitivos na 

determinação da recordação correcta dos resultados. 

Feita esta pequena introdução, importa salientar apenas o seguinte. As 

investigações de Nuttin sobre a recordação dos resultados, ao revelarem 

a existência de um fenómeno de "spread of recai!" baseado em processos 

de natureza afectiva e cognitiva, puseram, sem dúvida, em questão a cláusula 

do efeito automático e directo das recompensas, ao mesmo tempo que 

justificaram a legitimidade da hipótese cognitivista: as respostas 

objectivamente punidas, mas próximas de uma resposta recompensada, 

tenderiam a ser repetidas se correctamente recordadas, porque a sua 

recordação induziria por si só, com grande probabilidade, a recordação do 

resultado como correcto, e porque a imprecisão do "mapa mnésico" da 

sequência de resultados tenderia a "deslocar" ou "irradiar" a recompensa 

recebida da resposta efectivamente recompensada para as respostas 

próximas e efectivamente punidas. 

Porém, conforme noutro local já referimos, e segundo as objecções 

de Postman, os dados experimentais obtidos por Nuttin ganhariam decerto 

um poder convincente muito maior; ou até mesmo decisivo, se se tivessem 

estendido ao domínio da execução. Permanecendo apenas no da 

recordação, Nuttin não levou até ao fim o controlo experimental da tese 

de que partira. Além disso, convém ainda sublinhar que Nuttin não realizou, 289 

apesar das suas muitas experiências neste domínio, o teste da hipótese do 

eventual efeito automático das recompensas sobre a recordação dos 

resultados, tal como há pouco a formulámos, e que podemos interrogativa-

mente sintetizar deste modo: o hipotético efeito inevitável, directo e 

automático das recompensas sobre a recordação dos resultados revelar-

-se-á independente das condições de motivação? 
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Foi esta a questão fundamental que nos propusemos investigar acerca 

da recordação dos êxitos e dos fracassos, aproveitando para o efeito as 

medidas daquela variável, destinadas em primeiro lugar ao confronto 

experimental entre as hipóteses conexionista e cognitivista da aprendizagem 

e execução selectivas. As condições cognitivo-motivacionais, que distinguem 

as situações de tarefa fechada das de tarefa aberta, serão sem influência no 

que respeita à recordação das recompensas e das punições obtidas nessas 

duas situações? Eis uma questão que até agora não tinha sido formulada, e 

que os dados das experiências que efectuámos poderão ajudar a esclarecer. 

Anólise dos dados experimentais 

Examinemos, em primeiro lugar, os dados das Exp. AP I, e AP2. 

No Quadro XVI encontram-se Indicadas as percentagens de 

recompensas e de punições, que, em ambas as situações que a Exp. APl, 

comportou, foram correctamente recordadas. 

QUADRO XVI 

RECORDAÇÃO DOS RESULTADOS EM FUNÇÃO DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif 

* p < .01 

(Dados da Experiéncia AP I) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada 

52.28 

58.18 

<I 

Tarefa Aberta 

52.50 

67.14 

2.741 * 

t dif 

<I 

1.632 

Em primeiro lugar, devemos registar que todos os valores percentuais 

obtidos são superiores ao valor de ocorrência aleatória (50%). Estes valores 



podem ser considerados relativamente elevados se os compararmos aos 

que, em geral, foram encontrados por Nuttin (1953; 1968). 
Porém, o facto de maior relevância a salientar é, indubitavelmente, a 

diferença entre as percentagens de recordações correctas de punições e 

de recompensas, que se regista exclusivamente, e com um grau de 

significação estatística bastante nítido, na situação de tarefa aberta. Pelo 

contrário, na situação de tarefa fechada a diferença está longe de tender 

para a significação estatística, embora a percentagem respeitante à 

recordação correcta de recompensas seja ligeiramente inferior à recordação 

correcta de punições. Apesar disso, a diferença entre este último valor e 

o valor correspondente obtido na situação de tarefa aberta alcança quase 

o limiar de significação estatística. Deste modo, tudo indica que nas 

situações de tarefa aberta se tende não só a recordar correctamente mais 

punições do que recompensas - o que não se verifica nas situações de 

tarefa fechada - mas também que se tende a recordar mais punições do 

que nas situações de tarefa fechada. Em contrapartida, os valores 

percentuais correspondentes à recordação correcta das recompensas são 

praticamente idênticos nas duas situações. Podemos, pois, afirmar que a 

superioridade estatisticamente significativa da recordação das punições 

sobre as recompensas, observada na situação de tarefa aberta, provém na 

realidade de uma muito melhor "impregnação mnésica" dos resultados 

negativos, o que constitui uma configuração inversa da dos dados obtidos 

nos domínios da recordação e repetição das respostas, conforme vimos 

na primeira parte deste capítulo. 

Terão, na verdade, estes factos uma real significação psicológica? 

Antes de respondermos a esta questão, vejamos os dados obtidos na 

Exp. AP2, que se encontram expostos no Quadro XVII, a que juntamos 

também, para efeitos de comparação, os dados da situação de tarefa aberta 

da Exp. APl. 

De novo voltamos a verificar uma diferença estatisticamente 291 

significativa, e a um limiar crítico bastante exigente, entre a percentagem 

de recordação correcta de recompensas e a percentagem de recordação 

correcta de punições, favorável a esta última. As instruções, no domínio 

da recordação dos resultados, parecem não desempenhar qualquer papel 

relevante. Efectivamente, e ao contrário do que se passou com os dados 

da Exp. AP2 correspondentes à repetição e à recordação de respostas, a 
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configuração dos dados nas duas situações é praticamente idêntica As taxas 

de recordação correcta das recompensas são equivalentes, o mesmo 

sucedendo com as taxas de recordação das punições, embora na situação 

de tarefa aberta da Exp. AP2 ambos os valores apresentem uma ligeira 

superioridade, conforme se pode observar no Gráfico 6. No que respeita 

à recordação dos resultados, a configuração dos dados obtidos na situação 

de tarefa aberta da Exp. AP I, não ocupa, pois, o "lugar especial" que a 

vimos ocupar nos domínios da repetição e da recordação das respostas. 

Neste aspecto, os dados da situação de tarefa aberta da Exp. AP I, 

"comportam-se" de um modo inteiramente semelhante aos da situação de 

tarefa aberta da Exp. AP2. 

QUADRO XVII 

RECORDAÇÃO DOS RESULTADOS EM FUNÇÃO DA AUS~NClA OU PRESENÇA DE INSTRUÇÕES 

DE REPETIÇÃO NAS SITUAÇÕES DE TAREFA ABERTA 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

! dif 

* p < .01 

(Dados das Experii!ncias AP / e AP2) 

Condições de motivação 

Tarefa Aberta I 

52.50 

67.14 

2.741* 

Tarefa Aberta 2 

55.71 

68.92 

2 .610* 

! dif 

<I 

<I 

Os dados desta última vieram confirmar que nas situações de tarefa 

aberta se verifica, de facto, uma tendência para a superioridade na 

recordação correcta das punições relativamente à recordação correcta das 

recompensas. É provável que nos encontremos perante uma particularidade 

específica das situações de tarefa aberta, uma espécie de critério empírico 

da persistência de tensão que intrinsecamente as caracteriza. 



Que nos dizem a este propósito os dados obtidos na Exp. AP3 sobre 

a recordação das recompensas e das punições? 

Vl 
C 

70 

65 

~ 60 

~ 
~ 
&. 55 

50 

--------------. . -----
.' 

.' 

.' 

45L-------~--------------,---------------_,-------

T. Fechada T. Aberta I T. Aberta 2 

-+- Recompensas 

- .. -. Punições 

GRÁFICO 6 - Recordação das recompensas e das punições nas diferentes condições das 

Experiências APl e APL. 

Dos dados expostos no Quadro XVIII verifica-se, antes de mais, que 

as percentagens de recordação correcta das punições obtidas em todas 

as condições experimentais são inferiores às que foram observadas nas 

Experiências AP I, e AP2, embora a diminuição seja bastante mais nítida nas 

situações de tarefa fechada. Deste modo, as percentagens de recordação 

correcta de punições observadas nas situações de tarefa aberta 

apresentam-se mais elevadas do que as percentagens correspondentes 293 

observadas nas situações de tarefa fechada. Nem nas primeiras, nem nas 

últimas, a diferença entre as taxas de recordação correcta das Punições e 

das recompensas alcançou o limiar crítico da significação estatística, embora 

o valor de t, correspondente à diferença registada na situação de tarefa 

aberta "sem instruções de repetição", se encontre muito próximo desse 

limiar. 



QUADRO XVIII 

RECORDAÇÃO DOS RESULTADOS EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÓES DE MOTIVAÇÃO 

(Dados da Experiéncia AP J) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

Resultado Sem Com Sem Com 
das instruções instruções t dif. instruções instruções t dif. 

respostas de repetição de repetição de repetição de repetição 

Recompensas 60 52 1.141 46.67 52.67 < I 

Punições 51.33 53.33 < I 59.33 57.33 < I 

t dif. 1.128 1.576 < I 

As variações respeitantes às "instruções complementares" não exercem 

efeitos com significação estatística nítida. Tanto na situação de tarefa fechada, 

como na situação de tarefa aberta "com instruções de repetição", não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre os valores 

percentuais de recordação das recompensas e de recordação das punições, 

e a sua configuração é praticamente idêntica, embora o valor percentual 

da recordação das punições na situação de tarefa aberta se mostre mais 

elevado do que qualquer um dos outros valores em confronto. Nas 

situações "sem instruções de repetição", a configuração dos dados mostra 

uma tendência inversa entre a situação de tarefa fechada e a de tarefa 

aberta; com efeito, enquanto na primeira se revela uma tendência para uma 

294 superioridade significativa na recordação das recompensas, na segunda é 

precisamente o contrário que tende a verificar-se, conforme acima ficou 

assinalado. De qualquer forma, e tal como se verificou com os dados 

obtidos na Exp. AP3 quanto à repetição e recordação das respostas, 

também no domínio da recordação dos resultados as "instruções 

complementares" não exercem qualquer efeito notório, sobretudo no 

sentido para que o seu próprio conteúdo apontava, ou seja, para uma 



superioridade na recordação das recompensas. Nesta medida. dada a 

"ausência" de concretização experimental das previsões implícitas 

decorrentes daquelas "instruções". justifica-se inteiramente que se juntem 

os dados dos dois sub-grupos experimentais e que se faça a sua 

comparação estatística exclusivamente em função das condições cognitivo

-motivacionais. Assim. o Quadro XIX condensa os resultados da análise 

comparativa entre as percentagens de recordação correcta das 

recompensas e das punições. obtidas nas situações de tarefa fechada e de 

tarefa aberta. 

QUADRO XIX 

RECORDAÇÃO DOS RESULTADOS EM FUNÇÃO DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

Resultado 
das 

respostas 

Recompensas 

Punições 

t dif. 

* p < .05 

(Dados de conjunto do ExperiênClo AP3) 

Condições de motivação 

Tarefa Fechada 

56 

52.53 

<I 

Tarefa Aberta 

49.67 

58.33 

1.749 * 

t dif. 

1.271 

1.209 

A superioridade estatisticamente significativa da recordação correcta 

das punições relativamente à recordação das recompensas. que se verifica 

na situação de tarefa aberta. ressalta agora como característica que a 

distingue da situação de tarefa fechada. 295 

Quando se comparam os valores de uma e outra situações, observa

-se uma tendência para se recordarem correctamente menos recompensas 

e mais punições na situação de tarefa aberta do que na situação de tarefa 

fechada. 

Esta configuração contrastante dos dados de conjunto da Exp. AP3, 

respeitantes à recordação dos resultados, assim como a superioridade 



significativa da recordação das punições na situação de tarefa aberta 

ressaltam mais evidentes no Gráfico 7. 

Os dados da Exp. AP3, confirmando os que foram obtidos nas 

Experiências AP I, e AP2, autorizam-nos, pois, a considerar que a 

superioridade da recordação correcta das punições sobre a recordação 

correcta das recompensas constitui, de facto, uma caractenstica própria das 

situações de tarefa aberta. 
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GRÁFICO 7 - Recordação das recompensas e das punições em função das condições de 

motivação (dados de conjunto da Experiência AP3). 

Tal superioridade, decorrendo assim da dinâmica cognitivo-motivacional 

296 específica das situações de tarefa aberta, pode ser legitimamente 

considerada como sinal indicador de que os sujeitos vivem essas situações, 

e perante elas se comportam, como se nelas algo de inacabado 

permanecesse a requerer a sua atenção e o seu empenho, como se a 

execução da tarefa a realizar tivesse de ser retomada para ulterior 

aperfeiçoamento. Ela constitui, assim, um critério empírico da perspectivo 

temporal e da persistência de motivaçõo para a realização da tarefa. 



Se aproximarmos a significação teórica dos dados experimentais 

respeitantes à recordação dos resultados da que decorre dos valores de 

correlação respeitantes à repetição de respostas recompensadas e de 

respostas punidas, verificamos que tanto uns como outros constituem 

critérios diferenciais das situações de tarefa aberta. Estes "critérios 

diferenciais" encontram-se igualmente presentes na situação de tarefa 

aberta da Exp. AP I, o que nos autoriza a afirmar que as condições 

cognitivo-motivacionais dessa situação são bem as que caracterizam as 

situações de tarefa aberta, apesar de nela não se ter registado, conforme 

na primeira parte deste capítulo deixámos sublinhado, uma superioridade 

significativa das percentagens de repetição e de recordação das respostas 

recompensadas relativamente às respostas punidas, o que vem uma vez 

mais pôr em relevo que a superioridade de repetição das respostas 

recompensadas, registada nas situações de tarefa aberta, não constitui nem 

o único, nem mesmo o mais seguro critério diferenciador dessas situações 

em relação às situações de tarefa fechada. De facto, conforme nos 

mostraram os dados da situação de tarefa aberta da Exp. AP I, a 

persistência da motivação para o cumprimento de uma tarefa não conduz 

necessariamente à repetição das respostas anteriormente recompensadas, 

o que equivale a afirmar que não se justifica confundir "motivação para 

aprender" e "motivação para repetir". 

Por outro lado, a superioridade estatisticamente significativa da 

recordação das punições relativamente à recordação das recompensas, 

registada nas situações de tarefa aberta, tem ainda uma outra significação 

psicológica que importa sublinhar; na medida em que ela nos pode ajudar 

a esclarecer não só a superioridade estatisticamente significativa de 

repetição, mas também a de recordação das respostas recompensadas 

relativamente às punidas, superioridade diferencial essa que só nela se 

registou. 

Estes dois factos experimentais não podem naturalmente deixar de 297 

ser postos em relação. Com efeito, recordemos que a última 

superioridade referida advinha mais da quebra de recordação ou de 

repetição das respostas punidas do que de um aumento de recordação 

ou de repetição das respostas recompensadas relativamente aos dados 

observados nas situações de tarefa fechada. A menor "impregnação 

mnésica" das respostas punidas, verificada nas situações de tarefa aberta, 



está sem dúvida ligada à maior "impregnação mnésica" dos resultados 

negativos, que se seguiram a essas respostas. Estes resultados parecem 

desempenhar um papel relevante na estratégia adoptada pelos aprendizes 

no decurso da realização da tarefa, constituindo verdadeiros "sinais de 

alerta" em relação às respostas anteriormente executadas, informando de 

imediato os sujeitos de que tais respostas "não são de utilidade" ou "não 

servem" para o aperfeiçoamento ulterior da tarefa, sendo, por isso, de 

rejeitar. Funcionando, pois, como "sinais de alerta", os insucessos ou as 

punições desempenham uma função importante na "economia da 

aprendizagem" evitando a sobrecarga que representa o registo mnésico 

maciço de respostas incorrectas. 

Quando, na primeira parte deste capítulo, analisámos o facto de os 

dados experimentais nos revelarem que a superioridade de repetição e 

de recordação das respostas recompensadas relativamente às punidas, 

verificada exclusivamente nas situações de tarefa aberta, provinha não tanto 

de um aumento na repetição e na retenção das respostas recompensadas, 

como de um decréscimo na retenção e na repetição das respostas punidas, 

quanto aos valores correspondentes obtidos nas situações de tarefa 

fechada, propusemos como explicação plausível para esse facto a existência 

de um processo de discriminação ou de diferenciação entre as duas 

categorias de respostas, cuja formação e eficácia derivariam das condições 

cognitivo-motivacionais características das situações de tarefa aberta, e de 

que, por conseguinte, as situações de tarefa fechada careceriam. A 

existência de um tal processo de discriminação e de diferenciação das 

respostas revelar-se-ia também através dos valores dos coeficientes de 

correlação entre as medidas de repetição das duas categorias de respostas, 

justificadamente considerados como indicadores de uma atitude de 

repetição. Com efeito, enquanto as situações de tarefa fechada parecem 

induzir uma atitude de repetição indiferenciada de respostas, nas situações 

298 de tarefa aberta a atitude de repetição, quando existe - e vimos que 

nem em todas as condições experimentais ela se desenvolve - assume 

a forma de uma atitude de repetição diferenciada. Ora bem, para o 

desenvolvimento e eficácia desse processo de discriminação na retenção 

e na repetição das respostas, a superioridade de recordação das punições 

não é decerto indiferente, revelando-se até com uma função selectiva 

primordial. 



A convergência dos dados experimentais obtidos nas três experiências, 

quer no que respeita à repetição e à recordação das respostas, por um 

lado, quer no que respeita à recordação dos resultados, por outro, leva

-nos, pois, a admitir que, na obtenção da superioridade significativa de 

repetição das respostas recompensadas, o papel selectivo das punições não 

só não é indiferente, mas tão ou mais importante que o papel 

desempenhado pelas recompensas; e é, pelo menos, muito mais importante 

do que aquele que Thorndike lhes atribuiu na sua revisão da Lei do Efeito. 

Deste modo, tudo leva a crer que as punições ou os insucessos exercem 

um papel não despiciendo na aprendizagem e execução selectivas. A 

informação transmitida pelas "punições" ou pelos "erros" é tomada em 

consideração pelos sujeitos, e reveste-se de grande valor ou utilidade na 

estratégia de aperfeiçoamento da tarefa a realizar. Evitar os erros 

anteriormente cometidos, não "fixar" as respostas assinaladas como 

incorrectas, de forma a aliviar o "trabalho da memória" na retenção das 

respostas recompensadas ou na organização de estruturas mnésicas 

facilitadoras, em posteriores ensaios, de uma execução mais perfeita da 

tarefa, constitui, na realidade, uma função construtiva das punições, que se 

revela muito mais actuante nas situações de tarefa aberta do que nas 

situações de tarefa fechada. 
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CAPíTULO VII 

EXECUÇÃO SELECTIVA DE RESPOSTAS: 

REFORÇO AUTOMÁTICO OU ESTRATÉGIA COGNITIVA? 

I. A COMPARAÇÃO EXPERIMENTAL ENTRE A HIPÓTESE CONEXIONISTA 

E A HIPÓTESE REPRESENTATIVA 

Conforme anteriormente referimos, ao recolhermos medidas da 

repetição e recordação das respostas, por um lado, e da recordação dos 
respectivos resultados, por outro, tivemos em mente obter dados 

quantitativos que nos permitissem proceder a uma análise da dependência 

de cada uma dessas variáveis em relação à estrutura motivacional das 

situações, às instruções da execução e à natureza do material de 

aprendizagem (análise cujos resultados expusemos no Capítulo precedente), 

mas com eles procurámos igualmente, e sobretudo, realizar o confronto 

experimental entre a hipótese conexionista, subjacente à Lei teórica do 

Efeito, tal como foi tematizada por Thorndike e pelos defensores das teorias 

do reforço, e a hipótese cognitivista, que o próprio Thorndike considerou 

como hipótese alternativa da primeira na explicação da aprendizagem e 

execução selectivas, embora nunca tivesse efectuado a comparação 301 

empírica entre elas, e tivesse mesmo rejeitado a hipótese cognitivista na 

base de argumentos que de modo algum legitimam tal decisão. 

O teste experimental, entre as duas hipóteses antagónicas, exige que 

se examine se a execução selectiva das respostas varia ou não de maneira 

significativa em função das diversas configurações de disponibilidade 

mnésica, ou de estruturação cognitiva, definidas pela presença conjunta ou 



parcelar da recordação correcta das respostas e dos respectivos resultados, 

e pela ausência de qualquer recordação. Com este objectivo, considerámos 

quatro tipos fundamenta is de configurações mnésicas, que descrevemos na 

Figura A (cf. supro, p. 220), e apurámos para cada uma delas as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas recompensadas 

e das respostas punidas observadas em cada uma das condições cognitivo

-motivacionais, integradas nas Experiências AP I, AP2 e AP3. 

Enunciado dos previsões 

Com base nos dados obtidos, procurámos responder a uma série de 

questões implicadas no confronto entre a hipótese conexionista e a hipótese 

"representativa", tal como Thorndike a designou. Recordemos que a questão 

principal consiste em verificar se a execução selectiva das respostas é 

efectivamente independente da organização cognitivo-mnésica eventualmente 

elaborada no decurso do ensaio de aquisição, conforme defende a hipótese 

conexionista, ou se, pelo contrário, varia em função das diferenças de 

disponibilidade mnésica, de acordo com o que a hipótese cognitivista postula. 

Esta questão geral é susceptível de ser explicitada numa série de outras 

questões mais específicas, que permitem uma análise sistemática e, por assim 

dizer, quase exaustiva dos dados experimentais obtidos.A formulação dessas 

questões mais específicas assume a forma de previsões, decorrentes de cada 

uma das hipóteses em confronto. Assim, por exemplo, comparando 

percentagens de repetição de respostas recompensadas obtidas na 

configuração S-R-r+. ou seja, naquela em que os sujeitos recordam 

correctamente as respostas recompensadas e o respectivo resultado, com 

as percentagens de repetição da mesma categoria de respostas obtidas na 

configuração [S-R-r+], ou seja, naquela em que os sujeitos não dispõem de 

302 nenhuma dessas recordações, a previsão decorrente da hipótese conexionista 

não pode deixar de ser outra senão a da inexistência de qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre as percentagens de repetição de respostas 

recompensadas nos dois tipos de configuração mnésica, ao passo que, de 

acordo com a hipótese cognrtivista, é de prever uma superioridade significativa 

da percentagem de respostas recompensadas registada na primeira 

configuração relativamente à percentagem registada na segunda. 



Previsão I 

Hipótese conexionista Hipótese cognitivista 

S-R-r + [S-R-r+ ] S-R-r+ [S-R-r+ ] 

Repetição ~ Repetição Repetição > Repetição 

FIGURA B - Esquema do enunciado da Previsão I, respeitante à comparação entre as 

percentagens de repetição das respostas nas configurações S-R-r+ e [S-R-r+] 

Na verdade, uma vez que, segundo a hipótese conexionista, a execução 

das respostas recompensadas é determinada exclusivamente pelo reforço 

da conexão estímulo-resposta, produzido pela acção directa e automática 

da recompensa, ou seja, sem o concurso de uma estratégia intencional de 
execução de respostas, baseada na organização cognitiva das informações 

recolhidas no decurso da aprendizagem, justifica-se inteiramente que a única 

previsão decorrente da hipótese conexionista seja a da inexistência de 
diferença significativa entre a taxa de repetição das respostas recompen

sadas, no caso em que os participantes recordam as respostas e 

conjuntamente os respectivos resultados, e a taxa de repetição da mesma 
categoria de respostas, no caso em que eles já não recordam nenhum 

desses elementos, pois em ambos os casos as respostas foram igualmente 

recompensadas, e, por conseguinte, o factor do reforço esteve presente 
e actuante, Pelo contrário, a hipótese cognitivista, defendendo que a 

repetição das respostas depende de uma estratégia baseada na 

estruturação cognitiva, integrada pela recordação das respostas e pela 

recordação dos resultados, e não do reforço directo e automático das 

conexões estímulo-resposta, produzido pela recompensa, prevê logicamente 
uma superioridade significativa da percentagem de repetição das respostas 303 

recompensadas no caso em que os aprendizes recordam conjuntamente 

as respostas e os seus resultados, relativamente à percentagem de repetição 
observada no caso em que não se regista qualquer recordação. Neste 

último caso, e segundo a hipótese cognitivista, a percentagem de 

modificação de respostas recompensadas deverá ser significativamente 

superior à taxa de modificação dessa mesma categoria de respostas obtida 



304 

na configuração mnésica S-R-r+; contrariamente. no contexto da concepção 

conexionista. deverá esperar-se que entre as taxas de modificação de 

respostas recompensadas. obtidas nos dois tipos extremos de configuração 

mnésica, se não verifiquem diferenças significativas (Previsão l-A). tal como 

o que fora previsto relativamente às percentagens de repetição. 

Continuando a comparar os dados obtidos nas duas configurações 

mnésicas extremas. anteriormente referidas. podemos formular uma 

segunda previsão. respeitante desta vez às diferenças entre percentagens 

de repetição e percentagens de modificação das respostas recompensadas 

no interior de cada uma daquelas configurações. Com efeito. se a 

recompensa só por si tem o efeito de reforçar a conexão estímulo-res

posta. tal como a hipótese conexionista defende. é igualmente de prever 

que. em ambas as configurações, a percentagem de repetições das 

respostas recompensadas seja superior à percentagem de modificações 

dessa mesma categoria de respostas. Dito de outro modo. não deverá 

haver diferença entre as duas configurações de disponibilidade mnésica no 

que respeita às percentagens de repetição e de modificação das respostas 

recompensadas. 

Pelo contrário, de acordo com a hipótese cognitivista, é de prever que 

nas duas configurações mnésicas não se observem os mesmos resultados. 

quando se comparam as taxas de repetição e de modificação das respostas 

recompensadas. Assim, enquanto que em S-R-r+ é de esperar que a 

percentagem de repetição seja superior à percentagem de modificação. em 

[S-R-r+] é de esperar uma superioridade inversa. Quando os sujeitos 

dispõem da recordação das respostas e dos respectivos resultados. deverá. 

pois, prever-se que eles repitam mais respostas do que as que modificam. 

mas quando já não recordam, nem umas nem outros. será então de prever 

que a percentagem de modificação seja superior à de repetição. 

Previsão 2 

A Previsão I e a Previsão 2 constituem aspectos complementares da 

comparação dos dados obtidos nas duas configurações cognitivas opostas. 

em que numa há recordação conjunta das respostas recompensadas e dos 

respectivos resultados, e na outra não existe qualquer organização mnésica 



subjacente à execução. Os dados que se recolherem neste último caso, 

em que a recompensa é o único factor de "performance" em jogo, 
poderão revelar se ela constitui ou não factor exclusivo de execução 

selectiva, se a sua eficácia é ou não independente de toda e qualquer 

organização cognitiva. 

Hipótese conexioni sta Hipótese cognitivista 

S-R-r+ [S-R-r+ ] S-R-r + [S-R-r+ ] 

Rep. > Mod. Rep. > Mod. Rep. > Mod. Rep. < Mod. 

.:::;, '* 

FIGU RA C - Esquema do enunciado da Previsão 2. respeitante ao confronto entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas nas configura

ções S-R-r+ e [S-R-r+] 

No confronto experimental das duas hipóteses, a comparação entre 
as previsões que acabámos de explicitar, respeitantes às condições 

subjacentes à execução das respostas recompensadas, assume incontestavel
mente um lugar de primeiro plano, e atribuímos-lhe mesmo o carácter de 

comparação crucial. 

Há, porém, outras comparações que os dados obtidos permitem 

realizar e que, enquanto complementos da comparação principal, 
contribuem para uma decisão, empiricamente fundada, acerca da validade 

das hipóteses teóricas em debate. 
A terceira previsão diz respeito à comparação entre as taxas de 

repetição e de modificação das respostas punidas, registadas no caso em 
que os participantes recordam conjuntamente as respostas e os respec
tivos resultados, ou seja, na configuração cognitivo-mnésica S-R-r-. 

É muito mais fácil explicitar o enunciado desta terceira previsão a 

partir da hipótese cognrtivista do que a partir da hipótese conexionista. 
Com efeito, de acordo com a hipótese de uma estratégia de utilização de 

estruturas cognitivas, elaboradas no decurso da aprendizagem, deverá 
logicamente prever-se uma superioridade da percentagem de modificação 

das respostas punidas relativamente à percentagem de repetição. Os dados 
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obtidos nesta configuração de disponibilidade mnésica deverão, pois, revelar, 

no mesmo contexto da hipótese cognitivista, uma direcção inversa da que 

será apresentada pelos dados respeitantes às respostas recompensadas. 

Qual será a previsão decorrente da hipótese conexionista? 

A pergunta tem inteiro cabimento e a sua resposta não é fácil, tanto 

mais que as teorias da aprendizagem por reforço automático se depararam 

sempre com sérias dificuldades ao tentarem explicar a execução de 

respostas punidas. Recordemos que, aquando das suas experiências com 

aprendizes humanos e em face de taxas de repetição de respostas punidas 

superiores ao valor de repetição aleatória, Thorndike se viu obrigado a 

reformular a Lei do Efeito, deixando de mencionar o poder automático de 

desgravação das conexões, até então atribuído às punições. Mas essa 

mudança no articulado da Lei não constituiu, na verdade, uma explicação, 

nem foi seguida por um esforço experimental no sentido de alcançar um 

esclarecimento acerca dos factores intervenientes na execução das respostas 

punidas. Conforme já anteriormente sublinhámos, a importância atribuída 

por Thorndike ao fenómeno do "spread of effea" reside, em grande parte, 

no facto de ele o ter considerado como capaz de explicar a elevada taxa 

de repetição das respostas punidas, atribuindo-a a um processo de expansão 

ou de difusão do efeito automático das recompensas. 

Rejeitando a existência de uma estruturação cognitiva subjacente à 

execução selectiva de respostas, e remetendo o mecanismo do stamping 
out para um lugar secundário relativamente ao mecanismo do stamping in, 
a concepção conexionista dificilmente consegue explicitar previsões precisas 

a respeito do "sentido" da diferença entre as percentagens de repetição 

e de modificação das respostas punidas em qualquer uma das configurações 

de disponibilidade mnésica, e, em especial, no caso em que os sujeitos 

recordam correctamente as respostas anteriores e os resultados que se 

lhes seguiram. 

306 Se nos colocarmos no contexto da primeira Lei do Efeito, que postula 

um processo directo e automático de desgravação produzido pelas punições, 

simétrico ao efeito de gravação produzido pelas recompensas, a previsão 

será idêntica à que decorre da hipótese representativa. Simplesmente, a 

primeira Lei do Efeito foi parcialmente rejeitada por Thorndike, e, nos termos 

da Lei do Efeito reformulada, as punições deixaram de ser consideradas 

como factor directo e automático de eliminação, apresentando-se assim as 
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recompensas como o único factor de "selecção natural" das respostas, uma 

vez que as respostas punidas não "desaparecem" naturalmente, apresentando 

mesmo uma certa resistência. A previsão mais adequada ao conteúdo da 

Lei do Efeito reformulada será, por conseguinte, a da inexistência de uma 

superioridade significativa da percentagem de modificação sobre a 

percentagem de repetição das respostas punidas. Por outro lado, podemos 

ainda explicitar uma terceira variante para a previsão 3 no contexto da 

hipótese conexionista, embora lhe atribuamos, desde já, um menor grau de 

aceitabilidade por parte dos defensores das teorias do reforço e, 

nomeadamente, da Lei teórica do Efeito. Na realidade, se partirmos do 

princípio de que se as respostas são correctamente recordadas é porque 

as conexões S-R se estabeleceram - e vimos já que Thorndike utilizou, 

embora muito raramente, a reprodução mnésica das respostas como critério 

indicador do estabelecimento de conexões e medida da sua força - poder

-se-ia prever uma superioridade significativa da percentagem de repetição 

sobre a percentagem de modificação, já que, no contexto conexionista, uma 

vez a conexão estabelecida, a sua execução não depende de uma escolha 

realizada pelo aprendiz, em função das características da situação e do 

objectivo a alcançar; mas da reocorrência do estímulo a que a resposta se 

associou. Se se recusa considerar a recordação das respostas como indicador 

do estabelecimento de conexões - e este é o ponto de vista de Postman 

- então a variante da previsão 3, anteriormente enunciada, deixa de ter 

qualquer fundamento, sendo das três variantes explicitadas aquela que ocupa, 

por assim dizer, o último lugar, o primeiro pertencendo à variante que 

decorre da Lei do Efeito reformulada. 

Dadas as dificuldades com que a hipótese conexionista se depara no 

enunciado preciso da Previsõo 3, a sua esquematização torna-se bastante 

mais complexa do que a das anteriores. 

Previsõo 3 

Não queremos deixar de notar; desde já, que a hipótese conexionista, 

cobrindo todas as possibilidades de previsão, vê assim aumentadas as 

"chances" de os dados se revelarem em concordância com alguma delas. 

Convém, por isso, sublinhar que, nestas circunstâncias, é a hipótese que 
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apresenta menor dificuldade em explicitar o sentido da prevlsao, in cosu, 
a hipótese cognitivista, que sairá reforçada se os dados obtidos se 

revelarem conformes à previsão dela decorrente. 

Hipótese conexionista I Hipótese conexionista 2 

S-R-r- S-R-r-

Repetição ::::. Modificação Repetição < Modificação 

Hipótese conexionista 3 Hipótese cognitivista 

SoRor - S-R-r-

Repetição > Modificação Repetição < Modificação 

FIGURA D - Esquema do enunciado da Previsão 3, relativa à comparação entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas na configuração 

S-R-r. 

Avancemos agora na formulação da quarta e da quinta previsões. Uma 

e outra revestem-se de uma grande relevância teórica, que decorre do facto 

de se referirem às comparações entre as percentagens de repetição e de 

modificação das respostas, quer recompensadas (Previsão 4), quer punidas 

(Previsão 5), obtidas na configuração S-R-[r], em que se verifica, portanto, 

recordação correcta das respostas, mas não dos resultados. Importa acentuar 

que, em tal configuração, os sujeitos inverteram o "sinal" dos resultados ao 

recordá-los, dado que as respostas que foram objectivamente recompensa-

308 das no ensaio de treino são por eles recordadas como punidas e vice-versa. 

A admitir a hipótese da existência de um "feedback" intrínseco ou subjectivo, 
podemos dizer que na configuração mnésica em causa o "feedback" 

intrínseco se sobrepôs ao "feedback" extrínseco. 
Relativamente às respostas recompensadas (Previsão 4), a hipótese 

cognitivista prevê uma superioridade da taxa de modificações sobre a de 
repetições, o que se compreende, uma vez que as respostas, embora 



objectivamente recompensadas, são recordadas pelos aprendizes como 
tendo sido punidas. Se a execução das respostas se processa realmente 

de acordo com uma estratégia cognitiva, na base das estruturas mnésicas 

de que os sujeitos dispõem, o conteúdo da previsão não pode ser outro 
senão o que fica exposto. Por seu turno, a hipótese conexionista prevê 

precisamente o contrário. Na realidade, segundo esta hipótese, o facto de 
o aprendiz recordar como punida uma resposta que foi objectivamente 

recompensada não constitui factor susceptível de exercer qualquer 

influência na execução das respostas, a qual é exclusivamente regulada pela 
força da conexão e directamente dependente do efeito automático da 

recompensa. De acordo com a concepção conexionista, dado que as 
respostas foram objectivamente recompensadas, a inversão verificada na 

recordação dos resultados não deverá, pois, contrariar o efeito do reforço 

produzido pela recompensa, mostrando-se irrelevante no plano da 
execução selectiva das respostas. 

Previsão 4 

Hipótese conexionista Hipótese cognitivista 

S-R-[r+ ] S-R-[r+ ] 

Repetição > Modificação Repetição < Modificação 

FIGURA E - Esquema do enunciado da Previsão 4, relativa à comparação entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas na configuração 

S-R-VJ 

A Previsão 5 diz respeito à comparação entre as percentagens de 309 

repetição e de modificação das respostas punidas observadas na 

configuração mnésica S-R-[r-], isto é, naquela em que os sujeitos apenas 
recordam correctamente as respostas dadas no ensaio de treino, 

recordando o seu resultado "ao contrário", as respostas objectivamente 

punidas sendo, assim, vistas em retrospectiva como se tivessem sido 

recompensadas. 



310 

Neste caso, a hipótese cognitivista prevê que a taxa de repetição das 

respostas apresente uma superioridade significativa relativamente à taxa de 

modificação. 

Quanto à previsão decorrente da hipótese conexionista, levantam-se 

as mesmas dificuldades que referimos aquando do enunciado da Previsão 

3, e exactamente pelas razões então explicitadas. Segundo a primeira Lei 

do Efeito, seria de prever uma desgravação das respostas produzida pelos 

resultados " incorrectos" e, consequentemente, uma taxa de modificação 

superior à de repetição; de acordo com a Lei do Efeito reformulada, 

deveria aguardar-se uma equivalência entre aqueles dois valores; finalmente, 

admitindo a recordação das respostas como sinal demonstrativo do reforço 

das conexões S-R, seria de prever uma superioridade da percentagem de 

repetição relativamente à percentagem de modificação. Devido ao facto 

de as variantes da Previsõo 5, decorrentes da hipótese conexionista, 

cobr irem o leque das possibilidades, apl icam -se aqui as mesmas 

considerações feitas no final do enunciado da Previsão 3. 

Previsõo 5 

Hipótese conexionista I Hipótese conexionista 2 

S-R-[r- ] S-R-[r- ] 

Repet ição .::. Modificação Repetição < Modificação 

Hipótese conexionista 3 Hipótese cognitivista 

S-R-[r- ] S-R-[r-] 

Repetição > Modificação Repetição > Modificação 

FIGURA F - Esquema do enunciado da Previsão 5. re lativa à comparação entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas na configuração 

S-R-[r"J 



Continuando ainda na configuração S-R-[rl, devemos acrescentar que, 

de acordo com a hipótese cognitivista, será apenas nesta configuração de 
disponibilidade mnésica que se tenderá a verificar uma superioridade na 

percentagem de repetição das respostas punidas sobre a percentagem da 
sua modificação, pois em todas as outras configurações será naturalmente 
o contrário que se deverá esperar. Dito de outro modo, segundo a 

hipótese cognitivista, as respostas punidas só tenderiam a ser repetidas com 
percentagens superiores às taxas de modificação quando os sujeitos as 

recordassem como recompensadas. Isto constitui o que podemos 
considerar o conteúdo de uma previsão suplementar da Previsão 5, e que 
designamos por Previsão 5-A. 

Além disso, queremos ainda chamar a atenção para o facto de, 
segundo a hipótese cognitivista, os dados empíricos esperados na Previsão 
3 e na Previsão 5, ambos respeitantes às respostas punidas, deverem 

apresentar entre si uma configuração contrastante, isto é, enquanto que 
na configuração S-R-r- se verificaria uma superioridade da taxa de 

modificação relativamente à de repetição, em S-R-VJ observar-se-ia 
precisamente o inverso. Segundo a hipótese conexionista, um tal efeito de 
contraste não tenderia a ocorrer, devendo as percentagens de repetição 
e de modificação das respostas punidas apresentar uma direcção idêntica, 

dado não admitir que as estruturas mnésicas intervenham no processo 
executivo. Estamos, pois, perante uma outra previsão suplementar da 

Previsão 5, que podemos designar por Previsõo 5-8. 
As Previsões 6 e 7 dizem respeito às comparações entre as 

percentagens de repetição e de modificação de respostas recompensadas 

(Previsão 6) e de respostas punidas (Previsão 7), observadas nas duas 
configurações mnésicas em que os sujeitos não dispõem de recordação 
correcta das respostas, ou seja, nas configurações S-[R]-r e [S-R-r]. 1\10 que 

diz respeito às respostas recompensadas, tanto num caso como no outro, 
uma vez que os sujeitos não dispõem, na realidade, de recordação correcta 31 1 

das respostas, a hipótese cognitivista prevê uma superioridade da taxa de 
modificação sobre a taxa de repetição; as repetições de respostas que se 

verificarem serão, sem dúvida, devidas ao acaso. Pelo contrário, e uma vez 
que as respostas foram objectivamente recompensadas, a hipótese 
conexionista prevê logicamente uma superioridade da percentagem de 

repetição sobre a de modificação. 



Previsão 6 

Hipótese conexionista Hipótese cognitivista 

S-[R]-r+ 
I [S-R-r+] S-[R]-r+ J [S-R-r+] 

Repetição > Modificação Repetição < Modificação 

FIGU RA G - Esquema do enunciado da Previsão 6. respeitante à comparação entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas nas configurações 

S-[R]-r+ e [S-R-r+] 

No caso das respostas punidas, tanto em S-[R]-r- como em [S-R-r-], 

a hipótese cognitivista continua a prever uma superioridade da 

percentagem de modificações sobre a percentagem de repetições, 

enquanto que a hipótese conexionista se confrontaria, desta vez, apenas 

com duas variantes; uma que prevê taxas de repetição e de modificação 

praticamente semelhantes (de acordo com a Lei do Efeito reformulada), 

e uma outra que prevê uma taxa de modificação superior à taxa de 

repetição (de acordo com a primeira formulação da Lei do Efeito). Na 

verdade, dado que os sujeitos já não dispõem de recordação correcta das 

respostas. o enunciado da variante 3 da hipótese conexionista, que figura 

nas Previsões 3 e 5, não se justifica. 

Previsão 7 

312 Finalmente, explicitamos uma previsão - o Previsão 8 - que assume 

um relevo especial, aliás idêntico ao que julgamos dever atribuir-se às duas 

primeiras. 

Esta previsão diz respeito à diferença entre as percentagens de 

repetição de respostas recompensadas e de respostas punidas, observadas 

nas duas configurações de disponibilidade mnésica extremas. A relevância 

da comparação resulta de a superioridade de repetição das respostas 



recompensadas sobre a repetição das respostas punidas constituir, desde 

Thorndike, o critério do aprendizagem e execução selectivos das respostas. 

Hipótese conexionista 1 Hipótese conexionista 2 

S-[R]-r - I [SoRor -] S-[R]-r- 1 [S-R-r-] 

Repetição .::. Modificação Repetição < Modificação 

Hipótese cognitivista 

S-[R]-r- I [S-R-r-] 

Repeti ção < Modificação 

FIGURA H - Esquema do enunciado da Previsão 7. respeitante à comparação entre as 

percentagens de repetição e de modificação das respostas nas configurações 

S-[R}f e [SoRor"] 

Ora bem, de acordo com a hipótese conexionista é de prever que o 

referido critério se revele nas duas configurações mnésicas extremas. Com 

efeito, uma vez que, tanto em S-R-r+ como em [S-R-r+], as respostas foram 

objectivamente recompensadas, é lógico esperar que em ambas se verifique 

uma superioridade da percentagem de repetição dessas respostas 

relativamente à percentagem de respostas punidas. Se, na verdade, a 

recompensa exerce um efeito automático, directo e inevitável no reforço 

das conexões, independentemente de qualquer organização cognitiva dos 

"dados da experiência", conforme pretende a concepção conexionista, 

então, tanto em SoRor, em que uma tal organização cognitiva se verifica, 313 

como em [SoRor], em que ela é inexistente, o efeito automático da 

recompensa deverá manifestar-se por uma superioridade da percentagem 

de repetição de respostas recompensadas sobre a percentagem de 

repetição de respostas punidas. 

Pelo contrário, segundo a hipótese cognitivista, o referido critério de 

aprendizagem e de execução selectivas só deverá ocorrer na primeira das 
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duas configurações mnésicas extremas, isto é, quando os sujeitos recordam 

correctamente respostas e resultados. Só nestas circunstâncias a estratégia 

de utilização das estruturas cognitivas disponíveis poderá exercer-se de 

forma plena. No caso em que os sujeitos não dispõem de recordação 

correcta das respostas, nem dos respectivos resultados, quer estes tenham 

sido recompensas ou punições, a estratégia de utilização diferencial das 

estruturas cognitivas não poderá actuar, precisamente por carência de tais 

estruturas cognitivas, e logicamente não deverá registar-se diferença 

significativa do ponto de vista estatístico entre as percentagens de repetição 

das respostas recompensadas e das respostas punidas, observadas nas 

referidas configurações mnésicas. 

Previsõo 8 

Hipótese conexionista 

S-R-r+ I SoRor" [S-R-r+] I [SeR-rOl 

Repetição > Repetição Repetição > Repetição 

.::. 

Hipótese cognitivista 

S-R-r+ I SoRor" [SoRor +] 1 [SeR-rOl 

Repetição > Repetição Repetição .::. Repetição 

'* 

FIGURA 1 - Esquema do enunciado da Previsão 8, respeitante à comparação entre as 

percentagens de repetição das respostas recompensadas e das respostas 

punidas nas configurações SoRor e [SoRor] 

Explicitadas as previsões, que consideramos essenciais para o confronto 

experimental entre a hipótese conexionista e a hipótese cognitivista da 



execução selectiva de respostas, cremos que é chegado o momento de 

proceder à análise dos dados respeitantes a cada uma delas. 

Anólise dos dados experimentais 

Nos Quadros XX e XX I, respeitantes aos dados obtidos, respectiva

mente, nas Experiências AP 1 e AP2, e na Experiência AP3, encontram-se 

indicadas as percentagens de repetição e de modificação de respostas 

recompensadas e de respostas punidas, calculadas a partir do número total 

de recordações correctas, observado em cada uma das configurações de 

disponibilidade mnésica consideradas. A fim de não sobrecarregar aqueles 

quadros, decidimos reservar a apresentação das percentagens calculadas a 

partir dos totais de repetição e de modificação das duas categorias de 

respostas, registados em cada coluna, para os quadros em que expomos 

os dados que interessam à análise separada das previsões decorrentes de 
cada uma das hipóteses teóricas em confronto. 

Os dados respeitantes à Previsõo I encontram-se registados nos 

Quadros XXII e XXIII, correspondendo aos dados obtidos nas Experiências 

AP 1 e AP2 o primeiro, e na Experiência AP3, o segundo. Os valores 

percentuais aí inscritos foram calculados, como se tornava indispensável 

para a comparação exigida, a partir do total de repetições das respostas 

recompensadas. observadas em todas as configurações de disponibilidade 

mnésica. Além das percentagens de repetição. figuram também nos 

Quadros XXII e XXIII os valores percentuais de modificação das respostas 

recompensadas. registados em cada uma das configurações mnésicas e 

calculados. tal como os precedentes. a partir do total de modificações das 

respostas recompensadas. 

Das comparações sumariadas nos Quadros XXII e XXIII. o facto 315 

essencial a salientar é que as percentagens de repetição das respostas 
recompensadas obtidas na configuração mnésica S-R-r+ são. todas elas. 

superiores às percentagens de repetição da mesma categoria de respostas 

obtidas na configuração [S-R-r+J; na maior parte das comparações a 

diferença é estatisticamente significativa. Os participantes das Experiências. 

quando recordaram conjuntamente as respostas recompensadas no ensaio 
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QUADRO XX 

PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS E DE RESPOSTAS PUNIDAS, 

REGISTADAS EM CADA UMA DAS DIFERENTES CONFIGURAÇOES MNÉSICAS EM FUNÇÃO DAS CONDIÇOES DE MOTIVAÇÃO 

CONFIGURAÇÕES 

COGNITIVO

-MNÉSICAS 

(Dados das Experil!ncias AP I e AP2) 

TAREFA ABERTA TAREFA ABERTA 
TAREFA FECHADA 

sem instruções de repetição com Instruções de repetição 

1-- -I -- r==-
Recompensadas : Punlda~ Recompensadas! Punidas Recompen sad ~ St ~~ida~_s _ 

R,p'" I MOd,;r,:~Odif ",p" I Mo'" I R,,,,,, Mo"" R,p," MoM ! R,p," MoM 

------ -11- 6-4.52 1 35.48 1 25 1 75 - 52.94 : 47_06 I 17.95 82.05 6933 30.67 SoRor 

S-R-[r 1 18.18 I 81 .82 I 50 I 50 
I 

26.09 I 73.91 I 50 50 52.63 . 473 7 25 75 

S-[R]-r 15.09 I 84.91 I 19.32 I 80.68 I 8.33 I 91.67 I 21.48 I 78.52 I 20.99 I 79.0 I I 17.99 I 82.0 I 

[S-R-r] 19.28 I 80.72 I 14.52 I 85.48 I 22.73 I 77.27 I 20.27 I 79.73 J 22 78 1 13.24 i 86.76 



QUADRO XXI 

PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS E DE RESPOSTAS PUNIDAS. 

REGISTADAS EM CADA UMA DAS DIFERENTES CONFIGURAÇÕES MNÉSICAS EM FUNÇÃO DAS CONDiÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

CONFIGURAÇÓES 

COGNITIVO · 

·MNÉSICAS 

SoRor 

S-R-[r] 

S-[R]-r 

[SoRor] 

TAREFA FECHADA 

sem instruções de repetição 

Recompensadas Punidas 

Repet I Modif. I Repet f Modif. 
1 ---

74.42 25.58 30.77 
I 

69.23 

30.77 69.23 57.14 42.86 

25.53 74.47 25.53 76.47 

23.40 76.60 24.44 75.56 

w 

-...J 

(Dados da Experii!ncia AP3) 

TAREFA FECHADA 

com instruções de repetição 

Re compensadas 
, -

R -, 
56.25 

41.18 

8 

Modif. 

43.75 

58.82 

1.50 87.50 

Pun idas 

Repet Modif. 

32 68 

50 50 

16.67 8333 

7.55 92.45 

TAREFA ABERTA 

sem instruções de repetição 

Recompensadas Pun idas 

Repet Modif. Repet Modif. 

73.68 2632 36.84 63.16 

55.56 44.44 42.50 57.50 

12.50 87.50 20.29 79.71 

20.97 79.03 16.67 83.33 ~" 
--- --- - --

TAREFA ABERTA 

com instruções de repetição 

Recompensadas Punidas 

Repet Modif. Repet Modif. 

7838 21.62 22.22 77.78 

35.71 64.29 26.67 7333 

23.81 76.19 16 .18 83.82 

19.30 80.70 12.24 87.76 
-



de aquisição e os resultados subsequentes, repetiram um maior número 

de respostas do que uando não conseguiram dispor da recordação 

correcta de umas e outros. Podemos pois, afirmar que os dados resultantes 

da análise relativa à Previsõo I são, inequivocamente, favoráveis à hipótese 

cognitivista e desfavoráveis à hipótese conexionista. 

QUADRO XXII 

COMPARAÇAO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETIÇAo, POR UM LADO, E DE MODIFICAÇAo, 

POR OUTRO, OBTIDAS NAS CONFIGURAÇÕES MNÉSICAS S-R-r+ E [S-R-r+] 

(Dados das Experiéncias AP! e AP2) 

Natureza da 5-R-r+ [5- R-r+] t dif. 
execução 

TAREFA Repetição 58.82 23.53 2.506* 

FECHADA Modificação 14.47 44.08 2.508 * 

TAREfA Repetição 40.90 37.88 <I 

ABERTA I Modificação 11.22 39.71 2.703 * 

TAREFA Repetição 53.61 22.68 2.542 • 
ABERTA 2 Modificação 12.57 42.62 2.811· 

*p < .01 

Por outro lado, um segundo facto a salientar diz respeito ao conteúdo 

da Previsão que designámos por Previsõo l-A. Com efeito, em todas as 

condições experimentais consideradas, as taxas de modificação das 

318 respostas recompensadas obtidas na configuração [S-R-r+ J são significativa

mente superiores às taxas de modificação observadas na configuração 

mnésica antagónica. A consistência dos dados obtidos nas três experiências 

é igualmente manifesta e impressionante. Tal como há pouco, é a hipótese 

cognitivista que acaba por ser confirmada. 

A inexistência de diferença significativa entre as taxas de repetição das 

respostas recompensadas, verificada na situação de tarefa aberta da Exp. AP I, 



não deve ser interpretada como um resultado contrário à Previsão I, pois 

não pode deixar de ser atribuída às condições dinâmicas características 

daquela situação experimental, como referimos no capítulo precedente. Na 

Exp. AP3, os valores do teste t. resultantes da comparação entre os valores 

percentuais de repetição obtidos na situação de tarefa fechada, com 

instruções complementares, e na situação de tarefa aberta I, sem instruções 

complementares, embora não alcancem o limiar crítico da significação 

estatística, encontram-se, todavia, muito próximo dele. 

QUADRO XXIII 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO, POR UM LADO, E DE MODIFICAÇÃO, 

POR OUTRO, OBTIDAS NAS CONFIGURAÇÕES MNÉSICAS S-R-r+ E [S-R-r+] 

TAREFA 

FECHADA I 

TAREFA 

FECHADA 2 

TAREFA 

ABERTA I 

TAREFA 

ABERTA 2 

• p < .05 

•• p < .01 

Natureza da 
execução 

Repetição 

Modificação 

Repetição 

Mod ificação 

Repetição 

Modificação 

Repetição 

Modificação 

(Dados da Experiência AP3) 

S-R-r+ [S-R-r+] ! dif. 

54 .23 18 .64 2.065 • 

12.08 39.56 1.761· 

50.00 19.44 1.424 

12.28 42.98 2.131 • 

50.90 23.63 1.664 

10.52 51.57 2.385· • 

52.74 20 .00 1.905 • 

8.42 48.42 2.162· • 

No que respeita ao confronto das prevlsoes relativas às taxas de 

repetição e de modificação das respostas recompensadas, obtidas nas 

configurações S-R-r+ e [S-R-r+], os dados das análises realizadas, acima 
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expostos, confirmam de maneira muito nítida o conteúdo das Previsões I 
e l-A, explicitado a partir da hipótese cognitivista da aprendizagem e 
execução selectivas. 

QUADRO XXIV 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETIÇÃO E PERCENTAGENS DE MODIFICAÇÃO, 

OBERVADAS NAS CONFIGURAÇÕES MNÉSICAS S-R-r+ E [S-R-r+] 

(Dados das Experiéncias AP , e APl) 

Tipos de I 
configuração mnésica I 

TAREFA 

FECHADA 

TAREFA 

ABERTA I 

TAREFA I 

ABERTA 2 I 
i 

* p < .02 

* * p < .00 1 

S-R-r+ 

[S-R-r+] 

S-R-r+ 

[S-R-r+] 

S-R-r+ 

[S-R-r+] 

Repetição Modificação 

64.52 35.48 

19.28 80.72 

52.94 47.06 

22.73 27.27 

69.33 30.67 

22.00 78.00 

! dif. 

2.205 * 

5.019 ** 

<I 

5.102** 

3.195** 

5.283 "'* 

Os Quadros XXIV e XXV, respeitantes aos dados recolhidos, 
respectivamente, nas Experiências AP I e AP2, e na Experiência AP3, 

320 apresentam os resultados da comparação entre as percentagens de 
repetição e de modificação das respostas recompensadas, obtidas na 
configuração de disponibilidade mnésica S-R-r+ e na configuração 
simetricamente oposta [S-R-r+]. Todas as percentagens foram calculadas, 
desta vez, e em conformidade com o sentido do conteúdo da Previsõo 2, 
a partir do total de recordações correctas registado em cada uma das 
configurações mencionadas. 



QUADRO XXV 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E PERCENTAGENS DE MODIFICAÇÃO, 

OBERVADAS NAS CONFIGURAÇÕES MNÉSICAS S-R-r+ E [S-R-r+] 

(Dados da ExperiênCia AP3) 

Tipos de 
Repetição 

configuração mnés ica 

TAREFA S-R-r+ 74.42 

FECHADA I [S-R-r+] 23.4 1 

TAREFA 
S-R-r+ 56.25 

FECHADA 2 [S-R-r+] 12.50 

TAREFA 
S-R-r + 7368 

ABERTA I [S-R-r+] 20.97 

TAREFA S-R-r+ 78.38 

ABERTA 2 [S-R-r+] 19.30 

• P < .02 ... p < .001 

Modifi cação 

25 .58 

76.59 

43.75 

8750 

2632 

79.03 

2 1.62 

80.70 

t dif. 

2. 901;> 

3.344"' * 

< I 

4537 "· 

2. 698 .. 

4.674 ... 

3.096 " 

4.010 *'" 

Os resultados da análise, sumariados nos Quadros XXIV e XXV, 

mostram claramente que as percentagens de repetição das respostas 

recompensadas só são significativamente superiores às percentagens de 

modificação dessa mesma categoria de respostas quando os participantes 

recordam em conjunto as respostas e os respectivos resultados, ou seja, 321 

na configuração S-R-r+. De facto, na configuração de disponibilidade 

mnésica oposta é exactamente o contrário que se verifica, na medida em 

que as percentagens de modificação são aqui significativamente superiores 

às percentagens de repetição. Verifica-se, deste modo, que os participantes, 

quando recordam as respostas anteriormente recompensadas e os 

respectivos resultados, repetem muitas mais respostas do que aquelas que 



modificam, ao passo que modificam-nas mais do que as repetem quando 

não dispõem de qualquer recordação, nem da resposta nem do resultado. 

A convergência dos dados obtidos nas Experiências AP I e AP2, por 

um lado, e na Exp. AP), por outro, merece ser posta em relevo. A 

inexistência de diferenças significativas, verificada na situação de tarefa 

aberta da Experiência AP I e na situação de tarefa fechada com "instruções 

complementares" da Exp. AP), pode ser facilmente explicada pelas 

condições especiais de natureza cognitivo-motivacional actuantes nessas 

situações, e cujo papel discutimos no capítulo anterior: 

Tal como aconteceu com a Previsão I, também os resultados das 

análises respeitantes à Previsão 2 confirmam de forma inequívoca a hipótese 

cognitivista, revelando-se inteiramente contrários à hipótese conexionista. 

Com efeito, segundo esta última, dever-se-ia esperar que a percentagem de 

repetição fosse superior à percentagem de modificação, tanto em S-R-r+ 

como em [S-R-r+], não devendo, pois, registar-se qualquer mudança no que 

respeita ao sentido relativo das diferenças entre aqueles valores nas duas 

configurações mnésicas antagónicas, nas quais a recompensa, enquanto factor 

de reforço directo e automático, esteve igualmente presente. Ora, os 

resultados mostram que, enquanto em S-R-r+ a taxa de repetição é 

significativamente superior à taxa de modificação, em [S-R-r+], ou seja, na 

ausência de qualquer recordação, é precisamente o inverso que se verifica, 

apresentando-se a taxa de modificação significativamente superior à de 

repetição. O sentido das diferenças entre os dois valores percentuais, 

registados em S-R-r+ e em [S-R-r+], não é, pois, idêntico, o que é 

Inteiramente conforme ao enunciado da Previsão 2 decorrente da hipótese 

cognitivista. A execução das respostas recompensadas parece, na verdade, 

pelos resultados até agora expostos, variar em função das diferentes 

configurações de disponibilidade mnésica. 

Vejamos em seguida os resultados da análise relativa à Previsão 3, 
322 provenientes da comparação entre as percentagens de repetição e de 

modificação das respostas punidas na configuração S-R-r-, em que os 

aprendizes recordam de forma correcta não só as respostas executadas 

no primeiro ensaio, como os resultados negativos que o experimentador 

então lhes atribuiu. Nos Quadros XXVI (dados obtidos nas Experiências 

APl e AP2) e XXVII (dados da Experiência AP3) encontram-se sumariados 

os resultados das análises levadas a efeito no âmbito da Previsão 3. 



QUADRO XXVI 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E PERCENTAGENS DE MODIFICAÇÃO. 

OBTIDAS NA CONFIGURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE MNÉSICA S-R-r-

Tarefa Fechada 

Tarefa Aberta I 

Tarefa Aberta 2 

* p < .01 

** P <.00 I 

(Dados das Experiéncias AP I e AP2) 

Repetição Modificação 

25.00 75.00 

17.95 82.05 

20.37 79.63 

QUADRO XXVII 

t dif. 

2.866 * 
3.413 ** 
3.786 ** 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E PERCENTAGENS DE MODIFICAÇÃO. 

OBTIDAS NA CONFIGURAÇÃO DE DISPONIBILIDADE MNÉSICA S-R-r-

(Dados da Experiência AP3) 

Repetição Modificação ! dif. 

Tarefa Fechada I 30.77 69.23 1.834 * 
Tarefa Fechada 2 32.00 68.00 1.712 * 
Tarefa Aberta I 36.84 63.16 1.125 

Tarefa Aberta 2 22.22 77.78 2.088 * 

* p < .05 

Em todas as situações experimentais. tanto das Experiências APl e AP2. 

como da Experiência AP3. as taxas de modificação são superiores às taxas 

de repetição. e em todas elas essa superioridade é estatisticamente significa

tiva. à excepção da percentagem obtida na situação de tarefa aberta I da 
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Exp. A P3. Verificamos, pOIS, que os resultados das análises efectuadas 

confirmam a previsão consentânea com a hipótese de uma estratégia de 

execução selectiva das respostas baseada numa estruturação cognitiva. 

O facto de os participantes repetirem a maior parte das respostas 

recompensadas, que recordam conjuntamente com o respectivo resultado 

(cf. Quadros XXIV e XXV), e de modificarem a maior parte das respostas 

punidas, em Idênticas circunstâncias de disponibilidade mnésica, merece ser 

devidamente sublinhado pelas implicações teóricas que comporta. Com efeito, 

a recordação conjunta das respostas e dos respectivos resultados não envolve 

necessariamente a repetição indiscriminada dessas respostas, o que significa, 

por um lado, que aprendizagem e execução não são um único e mesmo 

processo, e, por outro. que a execução selectiva se apoia na elaboração das 

informações recolhidas no decurso da experiência. É dessa elaboração que 

resulta a estruturação cognitivo-mnésica, em que a aprendizagem consiste, e 

que, utilizada pelos "aprendizes" na fase executiva, constitui desse modo o 

suporte da estratégia reguladora da "performance". 
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GR..i..FICo 8 - Comparação entre as percentagens de repetição e de modificação das respostas 

recompensadas e das respostas punidas. verificadas na configuração de disponibi

lidade mnéSica SoRor (dados de conjunto das Experiências AP ,. AP2 e AP)). 



A existência de uma estratégia cognitiva de execução das respostas ressalta 

ainda com maior força se atendermos que a assimetria, ou o contraste, entre 

a execução das respostas recompensadas (superioridade da taxa de repetição 

sobre a de modificação) e a execução de respostas punidas (superioridade 

da taxa de modificação sobre a de repetição) se verifica, apenas, quando os 

participantes recordam conjuntamente as respostas e os respectivos resultados. 

Na verdade, esse contraste já não se observa nas restantes configurações de 

disponibilidade mnésica, e sobretudo naquela em que os participantes não 

dispõem de recordações correctas, nem das respostas nem dos respectivos 

resultados. Neste último caso, as taxas de modificação, tanto das respostas 

recompensadas como das respostas punidas, são superiores às taxas de 

repetição, conforme mostram os dados registados nos Quadros XX e XXI. 

Combinando os dados das três experiências, e representando graficamente 

os valores percentuais de repetição e de modificação das respostas recompensa

das e das respostas punidas, observadas na configuração S-R-r e na configuração 

[S-R-r], obtemos, respectivamente, os Gráficos 8 e 9. 
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GRÁFICO 9 - Comparação entre as percentagens de repetição e de modificação das respostas 

recompensadas e das respostas punidas, verificadas na configuração de disponi

bilidade mnésica [S-R-rJ (dados de conjunto das Experiências APl. AP2 e AP3). 
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A comparação entre os dois gráficos é eloquente: o contraste, ou a 

assimetria, entre a execução das respostas recompensadas e a execução 

das respostas punidas é muito nítido no primeiro e inexistente no segundo. 

l\leste último, as respostas recompensadas e as respostas punidas 

apresentam a mesma direcção; em ambos os tipos de resposta, verifica-se 

que as percentagens de modificação são muito superiores às percentagens 

de repetição. Quando os sujeitos já não dispõem de recordação, nem das 

respostas nem dos resultados, a execução das respostas punidas e das 

respostas recompensadas é praticamente idêntica. 

A convergência destes dados mostra, em suma, que a execução 

selectiva não constitui um produto automático, directo e inevitável da 

recompensa, mas um processo que depende, em larga medida, da 

estruturação cognitivo-mnésica dos dados recolhidos pelos aprendizes no 

decurso da "experiência". 

Revestem-se também de muito interesse, conforme sublinhámos 

aquando da explicitação da Previsão 4 e da Previsão 5, os resultados da 

análise comparativa entre as percentagens de repetição e de modificação 

das respostas, quer recompensadas quer punidas, registadas nas 

configurações S-R-[r+] e S-R-[r-], em que os participantes recordam 

correctamente as respostas dadas no ensaio anterior, mas incorrectamente 
o resultado que lhes foi comunicado pelo experimentador. 

Uma vez que na recordação dos resultados se operou uma inversão 
relativamente aos resultados "objectivos" ou uma sobreposição do "feedback 
intrínseco" ao "feedback extrínseco", de acordo com a hipótese de uma 

estratégia cognitiva prevê-se que uma inversão correspondente se registe 

no domínio executivo. Por outras palavras, as taxas de modificação das 

respostas objectivamente recompensadas, mas subjectivamente recordadas 

como punidas, em vez de serem inferiores às taxas de repetição - como 

prevê a hipótese conexionista - seriam, pelo contrário, superiores a estas 

326 últimas. 

Os resultados são muito mais favoráveis à hipótese da estratégia 

cognitiva do que à hipótese do reforço por efeito directo da recompensa. 

Com efeito, as taxas de modificação das respostas recompensadas, 

observadas em todas situações das Experiências AP I e AP2, são 

significativamente superiores às taxas de repetição, conforme mostra o 

Quadro XXVIII. 



QUADRO XXVIII 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

RECOMPENSADAS. OBTIDAS NA CONFIGURAÇÃO MNÉSICA S-R-[r+] 

(Dados das Experiéncias AP / e AP2) 

Repetição Modificação t dif 

Tarefa Fechada 18 . 18 81.82 2.542 • 

Tarefa Aberta I 26.09 73 .91 2.095 • 

• Tarefa Aberta 2 25 .00 75 .00 2.202 

• P < .02 

QUADRO XXIX 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

RECOMPENSADAS. OBTIDAS NA CONFIGURAÇÃO MNtSICA S-R-[r+] 

Na Exp. AP3. exceptuando os valores registados na situação de tarefa 
aberta I. também as taxas de modificação se apresentam superiores às 
taxas de repetição. embora essa superioridade não seja estatisticamente 
significativa. Tal facto deve ser imputado à natureza do material a aprender 



utilizado na Exp. AP3, o qual não favorece, conforme já referimos, o 

aparecimento e a actuação de um "feedback intrínseco", em que os 

participantes depositem um grau de confiança suficientemente forte para 

que se possa sobrepor ao "feedback extrínseco". como acontece nas 

Experiências APl e AP2. De resto, importa ainda sublinhar que os dados, 

expostos no Quadro XXIX, não revelam, de qualquer modo, uma 

tendência oposta à que resulta da análise sumariada no Quadro XXVIII. 

Pelo contrário, afora a excepção acima referida, eles revelam até uma 

tendência no mesmo sentido, ou seja, uma superioridade da taxa de 

modificação sobre a de repetição. Na realidade, se combinarmos os dados 

obtidos nas diferentes situações das três experiências, obtemos uma 

percentagem de repetição igual a 32.06 contra uma percentagem de 

modificação de 67.94, revelando-se este último valor significativamente 

superior ao primeiro com um limiar crítico bastante severo (t = 3.870; 

P < .001). 
Com base estatística segura, podemos consequentemente afirmar que 

os resultados das análises efectuadas confirmam por completo a hipótese 

de uma estratégia cognitiva da execução selectiva das respostas em 

desfavor da hipótese conexionista. De maneira inequívoca, os factos 

atestam que a execução das respostas recompensadas não depende da 

circunstância de terem sido objectivamente recompensadas, mas sim da 

estruturação mnésica que subjectivamente se organiza no decurso da 

"experiência", servindo de guia ou "mapa cognitivo" à actividade selectiva 

que a execução das respostas nitidamente revela. Com efeito, no caso 

que acabamos de analisar. a estruturo mnésico de que os aprendizes 

dispunham não coincidia, no que respeita aos resultados, com as 

informações objectivas comunicadas pelo experimentador. Pois bem. O 

que se verificou foi que a execução das respostas se processou na base 

da estruturação mnésica subjectiva e não na base da contingência do 

328 reforço extrínseco. 

Da verificação deste facto decorrem implicações teóricas de uma 

importância muito grande . Antes de as explicitarmos, analisemos, porém, 

os dados respeitantes à execução das respostas punidas observadas na 

configuração de disponibilidade mnésica em que, tal como no caso 

anterior, os participantes, recordam correctamente as respostas, mas têm 

uma recordação distorcida dos resultados, transmudando assim uma 



resposta objectivamente punida numa resposta subjectivamente 

recompensada. 

Nos Quadros XXX e XXXI encontram-se expostos os dados 

provenientes da comparação estatística entre as taxas de repetição e de 

modificação das respostas punidas, observadas na configuração mnésica 

S-R-[rl e respeitantes, portanto, à Previsõo 5. 

QUADRO XXX 

COMPARAÇAO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

PUNIDAS, OBSERVADAS NA CONFIGURAÇÃO MNÉSICA S-R-[rl 

(Dados das Experiéncias AP I e APl) 

Repetição Modificação t dif. 

Tarefa Fechada 50.00 50.00 -

Tarefa Aberta I 50.00 50.00 -

Tarefa Aberta 2 52.63 47.37 <I 

Em rigor, nenhuma das hipóteses em confronto recebe confirmação 

nítida, embora os resultados no seu conjunto sejam mais favoráveis à 
hipótese cognitivista do que à hipótese conexionista, sobretudo se tivermos 

em consideração o conteúdo das Previsões 5-A e 5-8. 

Com efeito, se compararmos as percentagens de repetição e de 

modificação das respostas punidas na configuração S-R-r-, por um lado, 

e as percentagens de repetição e de modificação da mesma categoria 329 

de respostas na configuração S-R-[r-], por outro, verificamos o efeito 

contrastante previsto de acordo com a hipótese cognitivista, e que a 

hipótese conexionista tem dificuldade não só em prever; mas também em 

explicar: 

Além disso, se compararmos as percentagens de repetição das 

respostas registadas nesta configuração com as percentagens de repetição 



da mesma categoria de respostas observadas nas três restantes 

configurações de disponibilidade mnésica (cf. Quadros XX e XXI), 

verificamos que elas são, na verdade, as mais elevadas. A configuração 

5-R-VJ é, de facto, a única em que a relação entre a taxa de repetição e 

a taxa de modificação se encontra invertida, tendendo a primeira a ser 

equivalente ou ligeiramente superior à segunda, enquanto que nas restantes 

configurações são as taxas de modificação que se mostram superiores às 
taxas de repetição, em conformidade, portanto, com o conteúdo da 

Previsão 5-8, decorrente da hipótese cognitivista. 

QUADRO XXXI 

COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTAGENS DE REPETIÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

PUNIDAS, OBSERVADAS NA CONFIGURAÇÃO MNÉSICA S-R-[rl 

(Dados da Experiéncia AP]) 

Repetição Modificação t dif. 

Tarefa Fechada I 57.14 42.86 <I 

Tarefa Fechada 2 50.00 50.00 -

Tarefa Aberta I 42.50 57.50 <I 

Tarefa Aberta 2 26.67 73.33 1.640 

Mas os dados expostos nos Quadros XXX e XXXI, pelas caracterís

ticas muito especiais de que se revestem, merecem uma análise mais 

330 pormenorizada. Com efeito, não pode deixar de despertar curiosidade o 

facto de os valores percentuais de repetição e de modificação das 

respostas objectivamente punidas, mas incorrectamente recordadas como 

recompensadas, serem equivalentes, rondando os 50% em quase todas as 

situações experimentais. Tal facto pode ser interpretado como um sinal de 

conpito entre a eficácia da informação objectiva, ou do "feedback extrínseco", 
e a eficácia da "informação subjectiva", proveniente de um processo de 



"feedback intrínseco". Na verdade, tudo parece indicar que, quando os 

sujeitos recordam um certo número de respostas objectivamente punidas, 
considerando-as, no entanto, como recompensadas, cerca de metade dessas 

respostas é repetida e a outra metade modificada. Há como que uma 

competição, que resulta num equillbrio de forças entre o "feedback 
extrínseco" e o "feedback intrínseco". 

Importa igualmente sublinhar que uma tal competição ou "situação 

de conflito" se apresenta com maior regularidade nos dados recolhidos 

nas Experiências AP 1 e AP2, cujo material favorece a existência de um 
"feedback intrínseco", do que nos dados recolhidos na Exp. AP3, cujo 

material impõe limitações a um tal tipo de processo, para não dizer que 

expressamente o contraria. Na verdade, é sobretudo nas situações de 

tarefa aberta da Exp. AP3 que os dados indicadores da referida 

competição. entre "feedback intrínseco" e "feedback extrínseco", tendem a 

desaparecer; na medida em que as taxas de modificação das respostas 

punidas nelas registadas são superiores, embora não de forma 

estatisticamente significativa. às taxas de repetição. Tal facto não se verifica 

em nenhuma das situações de tarefa aberta das Experiências AP 1 e AP2. 

nas quais o peso do "feedback intrínseco" é naturalmente maior. 

Deste modo, os dados obtidos nas situações de tarefa aberta da Exp. 

AP3 têm de ser atribuídos à inexistência de um "feedback intrínseco". e, 

simultaneamente. à actuação de um processo de diferenciação ou de 

discriminação entre respostas punidas e respostas recompensadas. exigido 
ou determinado pelas características cognitivo-motivacionais das situações 

de tarefa aberta. 

Os dados respeitantes à Previsão 6 e os que se reportam à Previsão 7 
não necessitam de ser expostos em quadros separados. Com efeito, da 

simples inspecção das percentagens de repetição e de modificação das 

respostas recompensadas (Previsão 6). registadas nas configurações em que 331 
os sujeitos não dispõem de recordação correcta das respostas, facilmente 

se depreende que as taxas de modificação das respostas são, na realidade, 

bastante mais elevadas do que as percentagens de repetição (cf. Quadros 
XX e XXI). As diferenças entre os diversos valores percentuais em 

confronto são todas elas estatisticamente significativas. Pode afirmar-se que, 

tanto em S-[R]-r como em [S-R-r], isto é, nas configurações em que a 



recordação das respostas falha, os sujeitos modificam mais do que repetem 

as respostas recompensadas, em' nítido contraste com a previsão 

decorrente da hipótese conexionista, mas em conformidade com a da 

hipótese cognitivista, 

Sucede precisamente o mesmo com os dados respeitantes à Previsõo 7. 
De facto, em configurações de disponibilidade mnésica idênticas às 

consideradas na previsão anterior, as percentagens de modificação de 

respostas punidas apresentam-se significativamente superiores às 

percentagens de repetição. 

Vejamos, finalmente, a exposição dos dados estatísticos relativos à 
Previsõo 8, cuja relevância teórica ficou sublinhada na altura do seu 

enunciado, na medida em que se reporta ao próprio critério indicador da 

aprendizagem e da execução selectivas, isto é, à superioridade significativa 

de repetição de respostas recompensadas relativamente à superioridade 

de repetição de respostas punidas, 

Relembremos que segundo a hipótese do "efeito directo, inevitável, e 

automático da recompensa" dever-se-á esperar que a superioridade 

significativa de repetição de respostas recompensadas sobre a repetição 

de respostas punidas se manifeste, tanto na configuração S-R-r como na 

configuração [S-R-r], uma vez que a execução selectiva é considerada 

exclusivamente dependente do efeito da recompensa, e não do 

aproveitamento de eventuais estruturas cognitivo-mnésicas, que, porventura, 

se tenham constituído no decurso do ensaio de treino. Pelo contrário, a 

hipótese cognitivista prevê que o referido critério de aprendizagem e 

execução selectivas só apareça na configuração S-R-r; isto é, quando os 

sujeitos recordam correctamente as respostas e os respectivos resultados, 

dispondo de elementos cognitivos que utilizam na selecção das respostas. 

Quando tal não acontece, ou seja, na configuração [S-R-r], a repetição das 

respostas recompensadas não deverá revelar-se superior à repetição das 

332 respostas punidas. 

Vejamos o que nos mostram os resultados das análises efectuadas. 

Esses resultados encontram-se inscritos nos Quadros XXXII e XXXIII. 

As percentagens, neles expressas, foram calculadas a partir do número total 

de respostas, recompensadas e punidas, registado em cada uma das 

configurações de disponibilidade mnésica envolvidas na comparação 

estatística. 



QUADRO XXXII 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DE RESPOSTAS PUNIDAS, OBSERVADAS NA CONFIGURAÇÃO MNtSICA SoRor 

E NA CONFIGURAÇÃO [SoRor] 

(Dados das Experiéncias AP I e AP2) 

TAREFA FECHADA TAREFA ABERTA I 

Recomp. 
I 

Pun idas 

SoRor 39.21 

t dif. 

[SoRor] 11.03 

t dif. 

* p < .05 

"*p < .02 

9 .80 

1.955 * 
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< I 

Recomp. I Punidas 

30.00 7.78 

1.203 

13.58 8.15 

<I 

TAREFA ABERTA 2 

Recomp. I Punidas 

40.31 7.14 

2.214** 

13 .09 5 .35 

<I 

Os dados quase que dispensam comentários. A convergência que se 

regista entre os dados das diversas condições das Experiências APl, AP2 

e AP3 é por si mesmo eloquente. Em nenhuma delas se obteve, na 

configuração [SoRor]. uma única diferença estatisticamente significativa entre 

as percentagens de respostas recompensadas e as de respostas punidas. 

Pelo contrário. na configuração em que os sujeitos dispõem de 

recordações correctas. quer das respostas, quer dos seus resultados, 

verifica-se em quase todas as condições experimentais uma superioridade 

estatisticamente significativa da repetição das respostas recompensadas 333 

sobre a repetição das respostas punidas. Mesmo nos casos em que a 

diferença entre as percentagens de repetição das duas categorias de 

respostas não alcança a significação estatística, como acontece na situação 

de tarefa aberta da Exp. AP I e na situação de tarefa fechada 2 da Exp. 

AP3, devemos assinalar que o valor dessa diferença se apresenta superior; 

em ambas as situações, ao valor correspondente registado na configuração 



[S-R-r]. De resto, no capítulo precedente, ao analisarmos os dados obtidos 

nas referidas condições experimentais, respeitantes à repetição e à 
recordação de respostas, apresentámos as razões que julgamos explicarem 

a ausência de diferenças estatisticamente significativas aqui também 

verificada. 

QUADRO XXXIII 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DE RESPOSTAS PUNIDAS, OBSERVADAS NA CONFIGURAÇÃO MN~SICA S-R-r 

E NA CONFIGURAÇÃO [S-R-r] 

(Dados da Experiéncia AP3) 

TAREFA FECHADA, TAREFA FECHADA 2 TAREFA ABERTA, TAREFA ASERTA 2 

Recomp. 1 Punidas Recomp. 1 Punidas Recomp. 1 Punidas Recomp. 1 Punidas 

S-R-r 46.37 I 1.59 31 .57 14.0 3 49 . 12 12.28 52.73 7.2 7 

! dif. 1.838 • < I 1.812 • 1.721· 

[S-R-r) I 1.95 I 1.95 14 .28 8.16 I 1.81 7.27 10.37 5.66 

! dif - < I < I < I 

.. p < .05 

Mas o facto fundamental a salientar é que é só nas configurações 

S-R-r, em que os sujeitos dispõem de estruturas cognitivo-mnésicas, que 

a Lei empírico do Efeito se verifica, isto é, que a superioridade da 

334 percentagem de repetição das respostas recompensadas sobre a 

percentagem de repetição das respostas punidas se manifesta estatistica

mente significativa. Tal superioridade, enquanto critério "tradicional" da 

aprendizagem e da execução selectivas, já não se observa quando a 

"selecção natural" das respostas não tem a apoiá-Ia uma organização 

cognitivo-mnésica das respostas e dos respectivos resu Itados. O que 

invalida, inequivocamente, a Lei teórico do Efeito. 



2. SIMILlTUDES E DIFERENÇAS ENTRE SITUAÇÓES DE TAREFA FECHADA E DE 

TAREFA ABERTA, QUANTO A EXECUÇÃO DE RESPOSTAS EM FUNÇÃO DAS 

CONFIGURAÇÓES DE DISPONIBILIDADE MNÉSICA 

A uma análise atenta e reflectida dos resultados experimentais, 

anteriormente expostos, não terá passado despercebido o facto de os 

dados registados nas diferentes situações de tarefa fechada confirmarem 

a hipótese cognitivista, em inteira consonância com os dados obtidos nas 

situações de tarefa aberta. Com efeito, relativamente a todas as previsões, 

em que se explicitou o confronto experimental entre a hipótese 

cognitivista e a hipótese conexionista, verificou-se que os dados obtidos 

nas situações de tarefa fechada não diferiam dos dados da situação de 
tarefa aberta quanto ao apoio a dar à hipótese cognitivista. Apenas 

assinalámos uma diferença entre os dados obtidos nas situações de tarefa 

fechada e de tarefa aberta da Exp. AP3, respeitante às percentagens de 

repetição e de modificação das respostas objectivamente punidas, mas 

erroneamente recordadas como recompensadas, ou seja, na configuração 
de disponibilidade mnésica S-R-[r- ] (cf. Quadro XXXI). De facto, quando 

as percentagens de repetição são calculadas a partir do total de respostas 

registado na configuração S-R-[r- ], verifica-se que, nas duas situações de 

tarefa aberta da Exp. AP3, as percentagens de modificação das respostas 

objectivamente punidas, mas recordadas pelos sujeitos como recompen
sadas, se apresentam superiores às taxas de repetição, ao contrário do 

que sucede nas situações de tarefa fechada, em que as respostas punidas, 

erroneamente recordadas como recompensadas, são repetidas com 

percentagens superiores às percentagens de modificação, em conformida

de, aliás, com a previsão decorrente da hipótese cognitivista. Ao 

comentarmos este facto, e dado que ele se não verificou nas situações 

de tarefa aberta das Experiências AP I e AP2, atribuímo-lo à acção de 335 
um processo de diferenciação ou de discriminação entre respostas punidas 

e respostas recompensadas, incentivado pela estrutura cognitivo-mo

tivacional das situações de tarefa aberta, e cuja eficácia discriminativa seria 

aumentada pela inexistência de um processo de "feedback intrínseco" nas 

condições experimentais da Exp. AP3, devida à natureza do material nelas 
utilizado. 



l'1as tal diferença foi, de resto, a única que se tornou assinalável e com 

significação teórica relevante, muito embora não tivesse alcançado o nível 

de significação estatística. Em todas as restantes análises, relativas às 

diferentes previsões decorrentes das hipóteses conexionista e cognitivista, 

o "comportamento" dos dados obtidos nas situações de tarefa fechada foi 

idêntico ao "comportamento" dos dados obtidos na situação de tarefa 

aberta, conforme começámos por referir: 

Daqui poder inferir-se que os processos básicos da aprendizagem e da 

execução selectivas são fundamentalmente os mesmos em ambas as situações. 

Neste sentido, e à primeira vista, os dados parecem corroborar a tese 

de Postman (1955; 1964), segundo a qual não existem diferenças entre a 

aprendizagem acidental e a aprendizagem intencional, uma vez que a ambas 

se encontra subjacente um mecanismo selectivo idêntico. Ora bem, a 

grande diferença entre esta tese e os ensinamentos colhidos nos resultados 

das experiências que levámos a efeito reside na natureza do mecanismo 

comum à aprendizagem acidental e à aprendizagem intencional. É que, 

enquanto para Postman o mecanismo idêntico e comum às duas situações, 

ou aos dois tipos de aprendizagem referidos, consiste no reforço inevitável, 

directo e automático das ligações S-R produzido pela recompensa, sem o 

concurso de qualquer tipo de estruturação cognitiva, por parte dos 

aprendizes, das informações recolhidas no decurso da "experiência", os 

dados experimentais que obtivemos são, sem dúvida alguma, contrários à 

existência de um tal mecanismo. Com efeito, tanto nas situações de tarefa 

fechada como nas situações de tarefa aberta, os dados obtidos mostram 

claramente que a execução selectiva das respostas varia em função de uma 

"infra-estrutura" mnésica, da qual aliás se encontra em estreita dependência. 

O "mecanismo" ou o processo selectivo subjacente à aprendizagem 

e à execução das respostas é, de facto, idêntico nas situações ditas de 

aprendizagem acidental, ou de tarefa fechada, e de aprendizagem 

336 intencional, ou de tarefa aberta. Simplesmente, esse "mecanismo" não é 

de modo algum aquele que, desde Thorndike, é proposto e defendido 

sistematicamente pelas teorias do reforço automático. 

Sendo assim, cabe perguntar se não haverá, na realidade, diferenças 

significativas entre as situações de tarefa fechada e de tarefa aberta no que 

diz respeito à execução selectiva das respostas em função dos diferentes 

tipos de configuração mnésica. E a pergunta tem tanto mais cabimento 



quanto é certo verificar-se na situação de tarefa aberta uma superioridade 

significativa da repetição de respostas recompensadas sobre a repetição de 

respostas punidas, facto que não se regista. conforme vimos no capítulo 

precedente. na situação de tarefa fechada. 

À primeira vista poderá parecer que os dois factos se contradizem. 

Não é essa. porém. a conclusão a tirar: Para tanto. importa prolongar um 

pouco mais a análise dos dados obtidos nas três experiências que 

realizámos. 

QUADRO XXXIV 

PERCENTAGENS DE REPETIÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DAS RESPOSTAS PUNIDAS, REGISTADAS NA SITUAÇÃO DE TAREFA FECHADA 

E DE TAREFA ABERTA EM FUNÇÃO DAS DIFERENTES CONFIGURAÇÕES 

DE DISPONIBILIDADE MNÉSICA 

(Dados de Conjunto das Experiências AP /. AP2 e AP3) 

TAREFA FECHADA TAREFA ABERTA 
CONFIGURAÇÕES 

COGNITIVO- R. recompensadas R. punidas R. recompensadas R. punidas 
-MNÉSICAS 

Repet. Modif Repet. Modif Repet. Modif Repet Modif 

SoRor 55.22 13.17 20.31 16.59 49.82 11.07 16.76 14.68 

S-R-[r] 9.20 10.36 31 .25 9.18 9.89 8.86 16.20 5.43 

S-[R]-r 14.72 33.89 29.69 39.54 14.29 36.12 45.81 50.37 

[SoRor] 20.86 42.58 18.75 34.69 26.00 43.95 21.23 29.52 

Com efeito, se juntarmos os dados registados nas experiências AP I. AP2 

e AP3. a fim de compararmos a execução selectiva nas situações de tarefa 337 

fechada e de tarefa aberta em função das diversas configurações de 

disponibilidade mnésica. obtemos o Quadro XXXIV, Os valores percentuais. 

que nele figuram. foram calculados a partir dos totais de respostas repetidas 

e de respostas modificadas registados em cada coluna. Na base desses dados 

traçaram-se os Gráficos 10 e I I. nos quais se encontram. respectivamente. 

as curvas de repetição e de modificação das respostas recompensadas. e 



as curvas de repetição e de modificação das respostas punidas, tanto na 
situação de tarefa fechada como na de tarefa aberta. 
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GRÁFICO 10 - Comparação entre as percentagens de repetição e de modificação das 

respostas recompensadas. verificadas nas situações de tarefa fechada e de 

tarefa aberta em função das diferentes configurações de disponibilidade 

mnésica (dados de conjunto das Experiéncias APl. AP2 e AP3) . 

A primeira consideração que os dados nos sugerem é, na realidade, 
a nítida similitude entre as duas situações no que respeita à execução nas 

diferentes configurações mnésicas. Conforme claramente mostra o Gráfico 

338 10, a curva de repetição das respostas recompensadas na situação de tarefa 
fechada é praticamente co incidente com a curva de repetição 
correspondente na situação de tarefa aberta. Por seu turno, o paralelismo, 

ou melhor; a sobreposição das duas curvas de modificação das respostas 

é também quase total. 
No que respeita à execução das respostas punidas, porém, já o 

mesmo não acontece. Conforme facilmente ressalta do Gráfico I I, 



aparecem aqui diferenças notórias, sobretudo em relação às configurações 
S-R-[r- ] e S-[RJ-r-. 
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GRÁFICO I I - Comparação entre as percentagens de repetição e de modificação das 

respostas punidas. verificadas nas srtuações de tarefa fechada e de tarefa 

aberta em função das diferentes configurações de disponibilidade mnésica 

(dados de conjunto das Experiéncias AP ,. APl e AP3) . 

Em primeiro lugar. importa assinalar que a percentagem de repetição 

de respostas punidas registada na configuração S-R-[r-] da situação de 

tarefa fechada (31.25%) constitui a percentagem mais elevada de repetição 

de respostas objectivamente punidas observadas nessa situação. Pelo 339 

contrário, na situação de tarefa aberta, e na mesma configuração mnésica 

acima considerada, o valor percentual de repetição das respostas punidas 

(16.20) é precisamente o mais baixo valor percentual de repetição, 

comparativamente aos que foram obtidos nas restantes configurações de 

disponibilidade mnésica. E se, em amb.as as situações, os valores percentuais 

de modificação das respostas punidas, observados na configuração S-R-[r-], 



são efectivamente os mais baixos, há todavia que sublinhar que, enquanto 

a diferença entre as percentagens de repetição e de modificação das 

respostas punidas observada na situação de tarefa fechada é estatistica

mente significativa, a diferença entre as percentagens correspondentes da 

situação de tarefa aberta não o é, tal como se pode verificar no Quadro 

XXXv. As percentagens, que nele figuram, foram extraídas do Quadro 

XXXIV, o que significa que foram calculadas a partir do total de repetições 

e do total de modificações obtidos em cada coluna. 

QUADRO XXXV 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETIÇÃO E DE MODIFICAÇÃO 

DAS RESPOSTAS PUNIDAS, OBSERVADAS NA CONFIGURAÇÃO MNÉSICA s-R-[rl 

DAS SITUAÇÓES DE TAREFA FECHADA E DE TAREFA ABERTA 

(Dados de Conjunto dos Experiências AP,. AP2 e AP3) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta t dif. 

Respostas punidas 31.25 16.20 1.433 Repetidas 

Respostas punidas 9.18 
Modificadas 

5.43 <I 

t dif 2.151 • 1.444 

* p < .02 

Ainda a propósito dos dados sumariados no Quadro XXXv, devemos 

sublinhar que a taxa de repetição das respostas punidas registada na 

configuração S-R-[r] da situação de tarefa fechada é bastante superior à 

340 taxa correspondente registada na situação de tarefa aberta, embora a 

diferença entre ambas não alcance o limiar crítico de significação estatística. 

No que diz respeito à configuração S-[RJ-r-, ou seja, aquela em que os 

sujeitos já não recordam correctamente as respostas executadas no primeiro 

ensaio, embora recordem correctamente os resultados comunicados pelo 

experimentador, verificamos que é na situação de tarefa aberta que se regista 

a percentagem mais elevada de repetição de respostas punidas (45.81 %); 



contudo, é também aquela em que a percentagem de modificação dessas 

mesmas respostas é igualmente a mais elevada (50.37%). Assim, enquanto 

na situação de tarefa fechada o valor percentual mais elevado de repetição 

de respostas punidas é significativamente superior à percentagem de 

modificação dessa mesma categoria de respostas, na situação de tarefa 

aberta, pelo contrário, mesmo o valor percentual mais elevado de repetição 

das respostas punidas, que nela se regista, é ainda inferior à percentagem 

de modificação. De resto, e isto merece ser posto em relevo, em nenhuma 

das configurações de disponibilidade mnésica da situação de tarefa aberta 

a taxa de repetição de respostas punidas se apresenta significativamente 

superior à taxa de modificação, ao passo que na situação de tarefa fechada 

isso se verifica na configuração S-R-[r-J. 

Os dados, até agora examinados, estão, aliás, em inteira consonância 

com os resultados das análises estatísticas, expostos no capítulo anterior. 

respeitantes às diferenças significativas entre as percentagens de respostas 

recompensadas e de respostas punidas verificadas nas situações de tarefa 

aberta, confirmando, consequentemente, as considerações de natureza 

teórica que a seu respeito então avançámos. Na realidade, é só nas 

situações de tarefa aberta que se verifica uma superioridade significativa 

de repetição das respostas recompensadas relativamente às punidas, não 

se devendo esse facto tanto a uma superioridade da taxa de repetição 

das respostas recompensadas, que se observa nas situações de tarefa 

aberta em relação à taxa de repetição dessa mesma categoria de respostas 

obtida na situação de tarefa fechada, mas sim à diminuição ou ao 

abaixamento da percentagem de respostas punidas, registado nas situações 

de tarefa aberta relativamente à percentagem de repetição desta mesma 

categoria de respostas observada na situação de tarefa fechada. 

Atribuímos, então, este facto a um processo de discriminação ou de 

diferenciação entre as respostas recompensadas e as respostas punidas, 341 

processo esse que actuaria com maior precisão e eficácia nas situações 

de tarefa aberta do que nas de tarefa fechada. Os dados analisados no 

capítulo anterior apontavam mesmo para a existência e actuação de um 

tal processo, o que é inteiramente confirmado pela análise estatística 

respeitante à execução selectiva das respostas em função das diferentes 

configurações de disponibilidade mnésica. 



Com efeito, se compararmos, a partir dos dados de conjunto das três 

experiências, as diferenças entre as taxas de repetição das respostas 
recompensadas e das respostas punidas nas situações de tarefa fechada e 

de tarefa aberta, verificamos que é só nesta última que se regista, de facto, 

uma superioridade estatisticamente significativa de repetição das respostas 
recompensadas. No Quadro XXXVI encontram-se sumariados os 

resultados dessa comparação, que se apresentam teoricamente relevantes. 

QUADRO XXXVI 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO DAS RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DAS RESPOSTAS PUNIDAS, REGISTADAS NAS SITUAÇÓES DE TAREFA FECHADA 

E DE TAREFA ABERTA 

(Dados de Conjunto das Experiências APl, AP2 e AP3) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta t dif. 

Recompensadas 31.35 31.74 <I 

Punidas 24.62 20.81 <I 

t dif. 1.263 2.584 * 

* p < .01 

Do exame do Quadro XXXVI resulta claro que a diferença 
estatisticamente significativa, verificada na situação de tarefa aberta, não 

depende tanto da superioridade de repetição das respostas recompensadas 
342 como da ligeira diminuição das respostas punidas, superioridade e 

diminuição que se, registam na situação de tarefa aberta relativamente à 

situação de tarefa fechada. 

Mas continuemos a análise, e comparemos, desta vez, as situações de 

tarefa fechada e de tarefa aberta quanto às taxas de repetição de respostas 
recompensadas e de respostas punidas registadas na configuração S-R-r; isto 

é, naquela em que os sujeitos dispõem de recordação correcta das 



respostas e dos respectivos resultados. Obtemos assim os dados que se 
encontram expostos no Quadro XXXVII. 

QUADRO XXXVII 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETIÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DE RESPOSTAS PUNIDAS, REGISTADAS NA CONFIGURAÇÃO MNÉSICA S-R-r 

DAS SITUAÇÕES DE TAREFA FECHADA E DE TAREFA ABERTA 

(Dados de conjunto das Experiéncias APl, AP2 e AP3) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta 

Recompensadas 55.22 49.82 

Punidas 

t dif. 

• p < .005 

•• p < .001 

20.31 16.76 

2.694 • 3.309 •• 

t dif. 

<I 

<I 

O que é que nos revelam os resultados desta análise estatística? O 
facto fundamental a salientar é, sem dúvida, a verificação de uma 
superioridade estatisticamente significativa das taxas de repetição das 
respostas recompensadas relativamente às taxas de repetição das respostas 
punidas registadas na configuração S-R-r, e isso tanto na situação de tarefa 
aberta como na de tarefa fechada. Mesmo na situação de tarefa fechada 
regista-se uma superioridade significativa de repetição de respostas 343 

recompensadas sobre a de respostas punidas, desde que os sujeitos 
recordem correctamente as respostas e os respectivos resultados. 

Perante isto, cabe perguntar porque é que, quando se comparam os 
dados de conjunto das três experiências respeitantes a todas as 
configurações de disponibilidade mnésica, se não verifica, na situação de 
tarefa fechada, a mesma superioridade de repetição de respostas 



recompensadas, relativamente à repetição de respostas punidas, que se 

verificou ao analisarem-se os dados respeitantes à configuração S-R-r. Tudo 

parece indicar que, neste caso, o processo de discriminação entre as duas 

categorias de respostas é tão apurado e tão eficaz na situação de tarefa 

fechada como na de tarefa aberta. 

Ora bem, a resposta a esta questão, e simultaneamente a chave do 

esclarecimento do problema que temos vindo a equacionar, é-nos dada 

pelos resultados da análise estatística condensada no Quadro XXXVIII, em 

que se comparam as percentagens de repetição das respostas 

recompensadas e das respostas punidas registadas na configuração S-R-[rJ, 

isto é, naquela em que os sujeitos recordam ainda correctamente as 

respostas, mas invertem o sinal do respectivo resultado. 

QUADRO XXXVIII 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PERCENTAGENS DE REPETiÇÃO DE RESPOSTAS RECOMPENSADAS 

E DE RESPOSTAS PUNIDAS, REGISTADAS NA CONFIGURAÇÃO MN~SICA S-R-[r] 

DAS SITUAÇÕES DE TAREFA FECHADA E DE TAREFA ABERTA 

(Dados de conjunto das Experii!ncias AP /. AP2 e AP 3) 

Tarefa Fechada Tarefa Aberta t dif. 

Recompensadas 9.20 9.89 <I 

Punidas 31.25 16.20 1.433 

t dif. 1.674 <I 

344 Antes de mais, deve salientar-se que na situação de tarefa aberta o 

valor de t, associado à diferença entre as taxas de repetição das respostas 

recompensadas e das respostas punidas, é inferior à unidade, enquanto que 

na situação de tarefa fechada essa diferença está muito próxima do limiar 

crítico de significação estatística, revelando, por conseguinte, uma tendência 

nítida no sentido da superioridade de repetição das respostas punidas. 

Sublinhe-se, em segundo lugar, que a percentagem de repetição de 



respostas punidas da situação de tarefa fechada tende igualmente a 

apresentar uma superioridade estatisticamente significativa em relação à 
percentagem de repetição dessa mesma categoria de respostas observada 

na situação de tarefa aberta, conforme acima já havíamos referido. 

Os dados obtidos nesta análise mostram-nos, pois, que é fundamental

mente na configuração S-R-[r] das situações de tarefa aberta que o 

referido processo de discriminação ou de diferenciação se revela muito 

mais perfeito e eficiente. Com efeito, nesta configuração mnésica, em que 

se recordam correctamente as respostas, mas erroneamente os seus 

resultados, a confusão ou inversão verificada ao recordá-los provoca, na 

situação de tarefa fechada, uma superioridade estatisticamente significativa 

da percentagem de repetição das respostas objectivamente punidas, face 

à percentagem de modificação dessa mesma categoria de respostas. A 

referida inversão provoca, além disso, uma acentuada tendência no sentido 

da superioridade de repetição das respostas punidas sobre a repetição das 

recompensadas. Na situação de tarefa aberta, porém, a recordação inversiva 

dos resultados não tem efeitos tão drásticos e tão desfavoráveis sobre o 

critério tradicional da aprendizagem e execução selectivas, como os que 

se verificam na situação de tarefa fechada. 

Efectivamente, se, nesta situação, a percentagem global de repetição 

de respostas recompensadas não é significativamente superior a 

percentagem global de repetição de respostas punidas, é porque na 

configuração S-R-[r] as respostas objectivamente punidas, mas erronea

mente recordadas como recompensadas, são repetidas em percentagens 

bastante mais elevadas do que as respostas objectivamente recompensadas, 

mas erroneamente recordadas como punidas. Pelo contrário, na situação 

de tarefa aberta, os efeitos desta inversão são em grande parte 

contrariados por um processo mais apurado de diferenciação ou de 

discriminação entre os dois tipos de resposta. A superioridade da eficácia 

deste processo nas situações de tarefa aberta deriva, sem dúvida, da 345 

selectividade da atenção se dirigir para a informação veiculada pelos 

resultados, e. nomeadamente. para os resultados negativos ou punições, de 

forma a evitar que as respostas efectivamente punidas. mesmo que 

erroneamente recordadas como recompensadas, sejam repetidas em 

proporção muito elevada e superior à taxa de modificação dessa mesma 

categoria de respostas. 



(Página deixada propositadamente em branco)



CONCLUSÕES 

Os dados que obtivemos nas experiências em que submetemos à 
provo do refutobilidode, nas mesmas condições metodológicas, a hipótese 
conexionisto e a hipótese cognitivisto da aprendizagem permitem com 

segurança afastar a primeira e fundamentar a escolha da segunda, na 

medida em que o efeito directo, automático e inevitável das recompensas, 

não revelou exercer qualquer eficácia selectiva independentemente de 

outros factores. De facto, se a acção selectiva das recompensas se 

processasse de acordo com a tese da sua automaticidade, ela dever-se-ia 

ter verificado em todas as condições experimentais, sempre que as 

recompensas ocorreram como resultado das respostas efectuadas. Não foi, 

porém, isto que sucedeu, mesmo quando o seu suposto efeito diferencial 

foi medido, em conformidade com a exigência de Postman, por intermédio 

da repetição ou da execução de respostas. 

O efeito diferencial que as recompensas exercem sobre a aprendiza

gem e execução selectivas manifesta-se exclusivamente nas situações de 

tarefa aberta, cujas características cognitivo-motivacionais colocam as 

informações fornecidas no decurso do ensaio de treino sob uma tensão 

persistente, que, deste modo, se mostra determinante do seu ulterior 

aproveitamento. 

Os resultados das experiências efectuadas revelaram ainda que a 

superioridade de recordação e de repetição das respostas recompensadas 347 

relativamente às punidas, verificada apenas nas situações de tarefa aberta, 

não pode de modo algum ser atribuída à influência predominante ou 

mesmo exclusiva da informação veículada pelas recompensas ou pelos 

"resultados correctos". 

Com efeito, tanto a superioridade da recordação das respostas 

recompensadas como a superioridade da sua repetição são tributárias mais 



de um processo de diferenciação ou de discriminação entre respostas, em 

que as informações transmitidas pelos resultados incorrectos desempenham 

papel fundamental, do que de um efeito directo das recompensas ou das 

informações que elas transmitem. 

Se é apenas nas situações de tarefa aberta que se verifica uma 

superioridade significativa de recordação e de repetição das respostas 

recompensadas, esse facto não resulta de uma melhor "impregnação 

mnésica" verificada naquelas situações relativamente às situações de tarefa 

fechada. Conforme sublinhámos no Capítulo VI , entre as percentagens de 

retenção das respostas recompensadas obtidas naqueles dois tipos de 

situação não se registaram diferenças significativas. Daqui admitir-se que a 

referida superioridade deriva, afinai, de uma menor "impregnação mnésica" 

das respostas punidas. 

Por conseguinte, não estamos em face de um efeito do recompenso 
que funcione como agente de reforço de forma directa, imediata e 

automática, ou seja, sem mediadores de natureza motivacional e cognitiva. 

Não se trata sequer de um privilégio ou de um efeito exclusivo da 

"informação" veículada pelas recompensas. Trata-se, pelo contrário, de um 

processo de discriminação ou de diferenciação entre respostas 

recompensadas e respostas punidas que, nas condições de motivação 

próprias das situações de tarefa aberta, favorece a organização de uma 

estrutura cognitivo mediadora que vai servir de guio estratégico para o acçõo. 
A convergência dos dados experimentais leva, assim, a concluir que, 

tanto no plano mnésico como no executivo, as informações veículadas 

pelos resultados incorrectos desempenham, na retenção e execução 

selectivas, um papel tão importante como o das recompensas. 

É como se as punições actuassem, no processo de constituição de uma 

estrutura de "meios-fins", como sinais indicadores de que as respostas 

seguidas de tais resultados não deveriam ser retidas e muito menos 

348 repetidas. 

Os dados que obtivemos são, por conseguinte, discordantes dos 

recolhidos por Thorndike (1931; 1932) e, de um modo geral, por todos 

os defensores da explicação da aprendizagem por reforço, segundo os quais 

as respostas seguidas de um insucesso, não apresentando uma tendência 

à "desgravação", eram desprovidas de papel construtivo na aprendizagem 

selectiva. considerada, assim, produto exclusivo da eficácia das recompensas. 



No Capítulo I sublinhámos qual o sentido teórico que, no contexto cone

xionista, assumia o privilégio concedido por Thorndike às recompensas. As 

experiências que levámos a efeito permitem-nos obter não somente uma 

nova visão da eficácia das recompensas, mas também, e sobretudo, reabilitar 

o papel das punições, enquanto factores positivos da aprendizagem e 

execução selectivas. 

Merece ser igualmente sublinhada a nftida confirmação das concepções 

de Nuttin acerca da infiuência selectiva dos factores cognitivo-motivacionais 

característicos das situações de tarefa aberta, mesmo no próprio domínio 

da "performonce". A Lei teórico do Efeito ou, de forma mais geral, a tese 

da automaticidade do reforço produzido pelas recompensas é também aqui 

inteiramente inflrmada. De facto, foi apenas nas situações de tarefa aberta 

que se registaram diferenças significativas entre as percentagens de 

repetição das respostas recompensadas e das respostas punidas, diferenças 

essas favoráveis às primeiras. Em nenhuma das situações de tarefa fechada, 

em que as recompensas estiveram de igual modo presentes, tal facto se 

verificou. Se a tese do efeito directo, automático e inevitável das 

recompensas fosse válida, ter-se-ia verificado a superioridade significativa 

de repetição das respostas recompensadas em todas as condições 

experimentais. 

São, por consequência, as variáveis cognitivo-motivacionais actuantes 

nas situações de tarefa aberta e os processos selectivos que eles suscitam 

os factores responsáveis pela execução selectiva das respostas. 

Todavia. a persistência de tensão característica das situações de tarefa 

aberta não provoca inevitavelmente uma superioridade na repetição das 

respostas recompensadas relativamente às respostas punidas. A motivação 

persistente é, sem dúvida, responsável por uma estruturação cogni

tivo-mnésica por parte dos sujeitos orientada no sentido de uma melhor 

"performance". Simplesmente. o critério de repetição das respostas 

recompensadas não é de forma alguma o critério exclusivo dessa melhoria. 349 

A dinâmica própria das situações de tarefa aberta gera. na realidade, uma 

procura mais acentuada de informações úteis. assim como a sua elaboração 

mais eficaz, não constituindo portanto a repetição das respostas a única 

modalidade de aperfeiçoamento da tarefa. De facto. conforme nos 

revelaram os dados da situação de tarefa aberta da Experiência AP I. a 

persistência de motivação pode levar a uma modificação das respostas 



recompensadas e não necessariamente à sua simples repetição. Tal atitude 

não deixa de estar dinamicamente dirigida para um progresso da 
"performance", por intermédio da busca de respostas intrinsecamente 

consideradas mais conformes aos elementos-estímulos, na base de uma 

exploração perceptiva mais cuidada Nas situações de tarefa aberta, em que 
o material a aprender permite uma tal actividade exploratória, o 

aperfeiçoamento da tarefa só se realiza através da repetição das respostas 
recompensadas, se a atenção selectiva dos sujeitos for explicitamente 

orientada nesse sentido por meio de "instruções" favoráveis. 
Neste caso, as "instruções" desempenham um papel complementar 

dos factores cognitivo-motivacionais na execução selectiva das respostas, 

contribuindo desse modo para a superioridade da percentagem de 
repetição das respostas recompensadas relativamente à percentagem de 

repetição das punidas, como critério de uma realização mais aperfeiçoada 
da tarefa. Mas nos casos em que a natureza do material a aprender não 

é susceptível de induzir uma tal actividade exploratória, o papel das 
referidas instruções revela-se insignificante ou mesmo nulo. Foi 

precisamente o que observámos na Experiência AP3. De facto, com o 
material nela utilizado, a actividade de exploração perceptiva dos estímulos 

é inteiramente inoperante, uma vez que não há qualquer relação 
significativa entre os elementos constitutivos da tarefa e as respostas a 

executar perante eles. Porque essas respostas são escolhidas, no 
ensaio-treino, de forma aleatória, os resultados que se lhes seguem 

constituem, na realidade, os únicos indicadores pelos quais os sujeitos se 
podem guiar na execução progressiva da tarefa, cujo critério de 

aperfeiçoamento coincide, nestes casos, com a repetição cada vez maior 
de respostas anteriormente bem sucedidas. Aqui, uma "estratégia" de 

modificação das respostas na base de um feedback intrínseco não teria 
nenhuma utilidade. A atitude de repetição impõe-se, pois, sem necessidade 

350 de instruções a incentivá-Ia. O material utilizado na Experiência AP3 
favorece, por si só, nas situações de tarefa aberta, uma atitude voltada 
para a repetição das respostas recompensadas. Na realidade, os 

indicadores da atitude de exploração de novas respostas e, por 
conseguinte, de modificação das respostas anteriores, indicadores 

encontrados na situação de tarefa aberta da Experiência AP I não se 
verificaram na situação correspondente da Experiência AP3. 



Destes dados experimentais decorrem implicações de natureza teórica, 

que importa resumidamente apontar uma vez mais. 
Uma delas é, sem dúvida, a necessidade de distinguir motivação para 

aprender de motivação para repetir; ao mesmo tempo que se confirma o 
carácter construtivo, e não simplesmente repetitivo, da "performance", de 

acordo com a concepção defendida por Nuttin, tal como a enunciámos 
no início do Capítulo V. 

Uma outra implicação relevante é a de que a natureza do material a 

aprender constitui um factor não negligenciável na explicação da 
aprendizagem e execução selectivas. Estas apresentam-se, assim, como 

processos plurideterminados, em que o factor fundamental da persistência 
de motivação interactua com a natureza do material e com as "instruções 

de execução" no tratamento das informações comunicadas pelos resultados 

das respostas. 
Ao contrário, porém, do que defendem as teorias do reforço 

automático, as recompensas não constituem factor exclusivo ou mesmo 
preponderante daqueles processos. O seu contributo não se efectua por 

acção directa, automática e inevitável, mas sim através da dimensão 
informativa que intrinsecamente comportam e que os factores próprios das 

situações de tarefa aberta potencializam. 

De resto, os dados experimentais obtidos permitem-nos considerar 
que a aprendizagem não consiste basicamente no estabelecimento de 

conexões entre estímulos e respostas, mas antes na formação de estruturas 
cognitivas ou de sistemas de relações que ultrapassam aqueles dois 
elementos "clássicos" do conexionismo, na medida em que tais estruturas 

englobam também os próprios resultados das respostas. 
É, pois, na base desses sistemas de relações S-R-r; e não no suposto 

reforço automático das conexões, que se apoia a execução selectiva das 

respostas, conforme revelaram os dados do confronto experimental entre 
as previsões decorrentes da hipótese conexionista e da hipótese cognitivista 351 

da "performance". 
Tal como pusemos em relevo no Capítulo VII, a dependência em que 

a execução selectiva de respostas se encontra das referidas estruturas 
cognitivo-mnésicas revela-se não só nas situações de tarefa aberta, mas 
também nas de tarefa fechada. À primeira vista poder-se-ia concluir que, 

no domínio da "performance", não existe entre uma e outra qualquer 



diferença. A análise comparativa dos dados experimentais mostrou-nos, no 

entanto, que o aproveitamento daquelas estruturas no plano executivo é, 

sem dúvida, mais eficaz nas situações de tarefa aberta ou de aprendizagem 

intencional do que nas situações de tarefa fechada ou de aprendizagem 

acidental. De facto , enquanto nestas últimas se verifICOU uma tendência 

acentuada à repetição de respostas punidas, quando os sujeitos recordam 

correctamente as respostas mas incorrectamente os respectivos resultados 

(uma resposta objectivamente punida sendo subjectivamente recordada 

como recompensada), nas situações de tarefa aberta essa tendência é muito 

menos nítida. Podemos, portanto. afirmar que o processo de diferenciaçõo ou 
de discriminaçõo de respostas subjacente à "performance" é bastante mais 

eficaz nas situações de tarefa aberta do que nas situações de tarefa fechada. 

Só assim se explica que, aqui, a percentagem de repetição de respostas 

punidas, incorrectamente recordadas como recompensadas. tenha sido 

significativamente superior à percentagem de modificação, superioridade que 

não ocorreu na situação de tarefa aberta em qualquer uma das configura

ções de disponibilidade mnésica utilizadas no confronto experimental entre 

a hipótese conexionista e a hipótese representativa. 

A partir deste facto compreende-se também que seja apenas nas 

situações de tarefa aberta que se tenha registado uma superioridade 

significativa de repetição de respostas recompensadas relativamente à 

repetição de respostas punidas. 

Conforme sublinhámos no Capítulo VI. esta superioridade deve-se mais 

a uma quebra na repetição das respostas punidas do que a um aumento 

de repetição das respostas recompensadas. 

Perante os dados respeitantes à execução selectiva de respostas, 

registados na situação de tarefa aberta, não podemos deixar de os 

relacionar com os que se obtiveram nos domínios da recordação das 

recompensas e das punições. E a consistência interna que entre si revelam 

352 permite-nos concluir com maior segurança que, naquela situação, os 

resultados incorrectos desempenham um papel não menos relevante que 

os resultados correctos na estruturação cognitivo-mnésica, em que a apren

dizagem consiste. e, sobretudo, na sua utilização diferencial no plano da 

acção. 

O privilégio que as concepções conexionistas concederam às 

recompensas. considerando-as factor preponderante ou mesmo exclusivo 



da aprendizagem e do desenvolvimento do comportamento em geral, não 

se justifica à luz dos dados experimentais que recolhemos. Pelo contrário, 

estes dados autorizam-nos a afirmar que, enquanto resultados do 

comportamento, tanto as recompensas como as punições desempenham 

um papel selectivo e regulador fundamental, não por intermédio de um 

efeito automático, mas sim pelo seu valor de sinal ou "carga" informativa, 

cujo aproveitamento se torna mais discriminativo e, consequentemente, 

mais eficaz nas situações de tarefa aberta do que nas situações de tarefa 

fechada. 
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ANEXO I ANEXO II ANEXO III 

LISTA DE IMAGENS LISTA DE PALAVRAS 
Esquema pré-estabelecido de resultados: 

(material utilizado na (material utilizado 
recompensas (+) e punições (-) 

Expenência AP, e AP) ) na Experiência AP]) 

Sequéncia Sequéncia 2 

+ Automóveis Brilhante 

+ Círculos CoraJoso 

+ Livros Acessível 

+ Soldados Incapaz 

+ Talheres Estranho 

+ Pássaros Feliz 

+ Ferramentas Pesad o 

+ Estudantes Eloquente 

+ Barcos Brusco 

+ Moedas Colorido 

+ Comprimidos íntegro 

+ Feirantes Amargo 

+ Cigarros Preciso 

+ Mãos Transparente 

+ Crianças Rápido 

+ Chapéus Importante 

+ Ovelhas Antigo 
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+ Músicos Co n stante 

+ Garrafas Útil 

+ Árvores Violento 
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