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Capítulo I.  Introdução. 

Tema 1.  Introdução à Tese. 

§ 1.  Apresentação. 

Agora eu vou contar a história do jovem Gauss, o famoso matemático. 

Começa assim: ele era um menino de seis anos, aluno da escola 

primária de uma pequena cidade. O professor entregou um teste de 

aritmética e disse para a classe: “Quem vai ser o primeiro a dizer a soma 

de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10?” Em muito pouco tempo, 

enquanto os outros ainda estavam ocupados calculando, o jovem Gauss 

levantou a mão. “Ligget se,“ ele disse, o que quer dizer: “Aqui está.” 

“Como diabos você pensou tão rápido?” exclamou o surpreso professor. 

O jovem Gauss respondeu – é claro que nós não sabemos exatamente o 

que ele respondeu, mas com base na prática em experimentos, eu penso 

que pode ter sido algo assim: “Eu comecei por somar 1 e 2, e então 

somei 3 ao resultado, então somei 4 ao novo resultado, e assim por 

diante, iria levar muito tempo; e, tentando ser rápido, muito 

provavelmente eu iria errar. Mas, veja você, 1 e 10 somam onze, 2 e 9 

somam também – deve ser – 11! E assim por diante! Há cinco pares 

desses; 5 vezes 11 resulta 55.” O menino havia descoberto a essência 

de um importante teorema. 

Esse trecho extraído de Wertheimer (1959) mostra a importância de se 

saber como as pessoas pensam. Muitas pessoas podem chegar ao resultado 55, 

e não é irrelevante o modo pelo qual elas chegam a esse resultado. Em vez de 

apenas dizer “A resposta está certa”, o professor perguntou “Como diabos você 

pensou tão rápido?”, para que fosse possível compreender como o jovem Gauss 

pode ser tão rápido. É, pois, importante saber analisar comportamentos, mas as 

causas dos comportamentos também precisam ser investigadas. 
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No dia-a-dia, ninguém dúvida da necessidade de pesquisar as causas dos 

comportamentos. Como um mesmo comportamento pode ter várias causas, 

parece relevante saber porque as pessoas fazem o que fazem... Saber quais as 

intenções de alguém permite avaliar melhor as condições para que um 

comportamento se repita no futuro. Saber porque um aluno respondeu 

corretamente, ou incorretamente, pode ajudar um professor a aprimorar suas 

aulas. A esposa sempre quer saber porque o marido lhe trouxe flores! 

O estudo experimental das causas internas do comportamento enfrenta 

uma série de dificuldades que são minimizadas quando a situação experimental 

inclui a solução de um problema de resultado conhecido. Isso é o que Wertheimer 

(1959) fazia, em suas pesquisas. Em Productive Thinking, ele mostra como 

adequar as situações experimentais aos sujeitos e  introduzir elementos da 

educação escolar nessas situações, com o objetivo de produzir insights 

correspondentes aos raciocínios, por meio de um experimento controlado. 

Exemplificando: 

Em busca de meios “de educar um grupo de crianças surdas-mudas” que, 

pela “falta de linguagem” eram tidas como detentoras de “habilidades intelectuais 

extremamente reduzidas”, Wertheimer (1959) criou métodos próprios de ensino e 

os adaptou (“eu não usei linguagem nem sinais”), conforme a necessidade das 

crianças, até obter sucesso. 

Para ensinar conceitos e verificar a compreensão das crianças, Wertheimer 

(1959) utilizou-se de um meio de ensino e avaliação comum em escolas, comum 

nos contatos cotidianos entre pessoas: Introduzir dificuldades crescentes em uma 
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mesma tarefa, para identificar a aplicação de um mesmo conceito em várias 

condições. 

Além disso, havia duas restrições ao trabalho de Wertheimer (1959): 

Deveria ser confiável, ou seja, ter efeitos (em princípio) sobre a totalidade das 

crianças atendidas, e deveria ter resultados rápidos, ou seja, ter efeitos 

perceptíveis sobre os alunos, após uma sessão, ou algumas sessões com cerca 

de uma hora de duração – duração aproximada de uma aula. 

Pois é neste exemplo de capacidade e determinação dado por Wertheimer 

que o autor da Tese encontra inspiração para escolher os meios a partir dos quais 

será desenvolvido o estudo do raciocínio, adquire confiança para enfrentar as 

dificuldades que se opõem à compreensão deste objeto de estudo escolhido. 

Após vários anos de estudos e experimentos, o autor reúne e interpreta os 

resultados encontrados para propor e defender a Tese enunciada no próximo 

parágrafo. 

§ 2.  A Tese. 

A Tese aqui defendida pode ser descrita em uma frase: O estudo do 

raciocínio como objeto psicológico depende de pesquisas que considerem seus 

comportamentos característicos, e que considerem, principalmente, suas 

percepções associadas. 

Pode-se chamar de raciocínio transitivo o tipo específico de raciocínio que 

aqui é objeto de estudo experimental. Pois a Tese afirma que, quando se 

pretende estudar raciocínios, faz-se necessário levar em consideração não 

somente os comportamentos dos sujeitos (o que eles fazem), mas, 

principalmente, os relatos de suas percepções (o que eles percebem, ou dizem 
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perceber), suas justificativas para seus próprios comportamentos (o que eles 

dizem fazer, e porque). 

No caso específico do estudo de raciocínios transitivos, cabe testar se os 

comportamentos são compatíveis com estes raciocínios, mas deve-se, 

principalmente, verificar se os relatos, que descrevem as percepções e as 

justificativas dos sujeitos, são equivalentes a raciocínios transitivos extraídos da 

lógica formal. 

Esta necessidade de o pesquisador ouvir relatos de seus sujeitos, para 

verificar se este pesquisador está (ou não) diante de seu objeto de estudos, torna 

fundamental o uso de sujeitos humanos. Esta necessidade, ou dependência do 

pesquisador faz com que os voluntários sejam mais que apenas sujeitos, sejam 

colaboradores da pesquisa, pois é a eles, e não ao pesquisador, que cabe a 

última palavra sobre do que tratam os experimentos. Não cabe ao experimentador 

discordar da percepção que seus sujeitos têm da situação experimental; cabe a 

ele eventualmente modificar a situação experimental, até seus sujeitos 

concordarem com ele tratar-se, por exemplo, de uma situação experimental que 

neles produz raciocínios transitivos. 

Para que a situação experimental pudesse ser modificada (e possa ser 

replicada fielmente por outros pesquisadores) a partir das percepções dos 

sujeitos, foram desenvolvidos dois programas de computador (listados nos 

Anexos 1 e 2), que permitem gerar, com rapidez e precisão, novas versões dessa 

situação experimental, com estímulos de diferentes formas e cores, exibidos em 

diferentes ordens, com o objetivo de ensinar um certo tipo de raciocínio. 
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§ 3.  Dois diálogos como ilustração. 

Como resultado da evolução do programa, foram obtidas duas versões 

capazes de produzir relatos bastante distintos nos sujeitos, o que ilustra a 

validade da Tese como estratégia para estudo do raciocínio transitivo. Os 

seguintes diálogos antecipam resultados experimentais – porque foram criados 

pelo autor a partir das entrevistas que manteve com voluntários – mas sua leitura 

pode facilitar a compreensão dos objetivos e dos métodos empregados: 

 

Diálogo 1 

Pesquisador (P.) - Muito bem, você concluiu a interação com o programa. 

Tão importante quanto isso, é o que você vai fazer agora, contar como 

foi essa interação, o que você percebeu. 

Sujeito (S.) - Uma lógica. 

P. - Como assim? O que você fazia? 

S. - Eu escolhia a barra menor para preencher a contagem dos retângulos 

com branco. 

P. - Mas, na maior parte do tempo, não era possível ver o tamanho das 

barras. Como era então? 

S. - Pelas cores era possível saber que uma das duas era menor. 

P. - E como você fazia nesses casos? 

S. - Eu tentava lembrar qual a menor, e também via, depois de escolher, se  

a contagem aumentava ou diminuía. 

P. - Há pouco, na tela do computador estava este acetato transparente, com 

este círculo de papelão opaco. Se eu tivesse retirado isso tudo, o que 

você veria? 

S. - Veria os tamanhos de cada barra, uma menor e a outra maior. 

P. - Quando essa tampa era retirada, você via tanto as cores quanto os 

tamanhos das barras. Nesses casos, você escolhia com base em que? 

S. - Nesses casos era mais fácil escolher pelo tamanho menor. 

P. - Já no final, depois que os retângulos de contagem não podiam ser 

vistos, você percebeu se apareceram cores novas? 
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S. - Não. 

P. - Aconteceu algo diferente, que não havia acontecido antes? 

S. - Sim, apareceram algumas cores juntas que não haviam aparecido 

antes. 

P. - Lembra quais? 

S. - Não. 

P. - E como você fez, já que a contagem não era mais visível? 

S. - Escolhi sempre a menor. 

P. - Mas os tamanhos estavam cobertos, como você sabia qual a menor 

entre rosa e verde, por exemplo? 

S. - O rosa era menor, só perdia para o amarelo. Eu me lembrava do 

tamanho de cada cor. 

P. - Muito bem, agora vou posso falar sobre o programa. Você quer 

perguntar alguma coisa? 

S. - Para que serve esse programa? 

P. - Serve para ensinar exatamente isso que você aprendeu, só que o 

programa ensina sem usar palavras. Na escola, na sala de aula, o 

professor explica, ensina com palavras; os alunos também aprendem 

lendo livros, o que é parecido com ouvir alguém falando. Já quando um 

aluno faz um exercício, ele recebe alguma orientação do professor, mas 

ele aprende principalmente sozinho, fazendo. Pois com esse programa 

o aluno aprende praticamente sem nenhuma orientação. Só parece ter 

uma pequena diferença entre o que você percebeu e o que era a 

intenção do programa ensinar: Se meu primo é maior que eu, e eu sou 

maior que você, é possível meu primo ser menor que você? 

S. - Não, não é possível. 

P. - Esse tipo de raciocínio se chama raciocínio transitivo. Da mesma forma, 

eu queria que o programa fizesse você entender, por exemplo: Se o 

rosa é menor que o azul claro, e o azul claro é menor que o azul escuro, 

então o rosa tem que ser menor que o azul escuro. Mas, pelo que eu 

entendi, não foi assim que você pensou, não é? 

S. - Não, eu fiz a sequência das cores, da menor para a maior. Para 

escolher, eu só via qual cor era a menor. 

P. - Sim, o resultado é o mesmo, se você monta uma sequência de cores 

assim, ou se segue o tal raciocínio transitivo. Dá quase na mesma, mas 
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é um pouco diferente. Como o interesse inicial do programa era ensinar 

esse raciocínio, é importante saber: Em algum momento, durante o 

programa, você pensou em alguma coisa parecida com esse raciocínio 

transitivo? 

S. - Talvez no começo, na primeira vez que os retângulos de contagem 

ficaram cobertos: Como também não era possível ver o tamanho das 

barras, eu lembrei que o amarelo era o menor de todos, devia ganhar. 

Mas por que você estuda isso? 

P. - É importante entender como as pessoas aprendem por conta própria, 

porque mesmo enquanto escuta o professor, ou enquanto faz algum 

exercício, talvez o aluno aprenda sozinho, pensando naquilo que escuta 

ou faz. Você pode ter achado óbvio que o programa sirva para isso, 

mas é um pouco difícil fazer um programa assim. Por isso eu preciso de 

voluntários como você que, mesmo sem ter nenhuma informação 

anterior, aceitem testar o programa e digam o que entenderam. Nas 

primeiras versões que eu fiz, seus colegas de outras turmas ficaram, 

como você, quase uma hora usando o programa, mas não entenderam 

nada disso que você percebeu. Isso aconteceu porque o programa 

ainda não estava bom, e foi graças à ajuda deles, graças ao que eles 

me disseram, que eu pude melhorar o programa, fazer ele ficar como 

ele está agora, mais claro. Aliás, é um pouco difícil lembrar, mas, logo 

no começo do programa, que outras estratégias, que outras coisas você 

pensou ou tentou, antes de perceber que era para escolher sempre a 

menor barra? 

S. - Primeiro tentei escolher sempre a barra que aparecia em cima, daí 

percebi que não dava certo; então escolhi pela cor, mas depois vi que o 

tamanho era o certo. 

P. - Sim, foi isso mesmo, eu vi quando você ficou na dúvida, a primeira vez 

que apareceram barras novas, etc. Por isso é difícil fazer um programa 

assim. Pouca gente, logo de início, tem a idéia de escolher pelo 

tamanho. Eu sou um professor, um pedagogo, eu quero fazer um 

programa que todo mundo entenda. Era verdade mesmo, quando você 

chegou, eu disse que você não seria testado, que você é que iria testar 

o programa: Se você não entendesse a ordem de tamanho entre as 

barras de cores diferentes, o “erro” estaria no programa, não em você; e 



 10 

se você não tivesse percebido, seu relato serviria para mudar o 

programa e fazer uma versão melhor. Bem, é isso,... 

S. - Muito obrigado! 

P. - Obrigado a vocês, por aceitarem participar! Só peço que você não 

comente com seus colegas sobre o que você percebeu sozinho. Eles 

devem vir nas mesmas condições que você chegou, sem saber nada do 

programa. 

S. - Sim, não faz sentido testar o programa se você já souber antes sobre o 

que ele é. 

 

Diálogo 2 

P. - Muito bem, você concluiu a interação com o programa. Tão importante 

quanto isso, é o que você vai fazer agora, contar como foi essa 

interação, o que você percebeu. 

S. - Tinha que memorizar. 

P. - Como assim? O que você fazia? 

S. - Eu escolhia a cor do par que preenchia a contagem dos retângulos com 

branco: O azul claro sobre o azul escuro, etc. 

P. - Já no final, depois que os retângulos de contagem não podiam ser 

vistos, você percebeu se apareceram cores novas? 

S. - Não, apareceram misturas novas, rosa com verde, rosa com azul 

escuro, etc. 

P. - E como você fez, já que a contagem não era mais visível? 

S. - Depende, às vezes escolhi por intuição, às vezes escolhi a cor que 

apareceu antes, que apareceu antes, logo no começo do programa. 

P. - Muito bem, agora posso falar sobre o programa. Você quer perguntar 

alguma coisa? 

S. - Para que serve esse programa? 

P. - Serve para ensinar sem usar palavras. Na escola, na sala de aula, o 

professor explica, ensina com palavras; os alunos também aprendem 

lendo livros, o que é parecido com ouvir alguém falando. Já quando um 

aluno faz um exercício, ele recebe alguma orientação do professor, mas 

ele aprende mais sozinho, fazendo. Pois com esse programa o aluno 

aprende praticamente sem nenhuma orientação. Como você, que 

aprendeu muitas coisas sozinho, sem que eu precisasse explicar: Onde 
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deveria clicar, onde não clicar, e que, conforme sua escolha, os 

retângulos preenchem de branco mais rápido. 

S. - Mas o que você queria ensinar com esse programa? 

P. - Um tipo de raciocínio, chamado de raciocínio transitivo. Funciona assim: 

Se meu primo é maior que eu, e eu sou maior que você, é possível meu 

primo ser menor que você? 

S. - Não, não é possível. 

P. - Você sabe que não é possível porque compreende e é capaz de aplicar 

o raciocínio transitivo. Agora imagine outro caso: Na próxima Copa do 

Mundo, a chave da Argentina tem a Bélgica e a Coréia; se a Argentina 

vencer a Bélgica e a Bélgica vencer a Coréia, dá para saber quem vai 

ganhar, entre Argentina e Coréia? 

S. - Não. 

P. - No caso do programa, você acha que está mais para o caso do meu 

primo ou para o caso da Copa do Mundo? Quando a contagem era 

visível, você escolhia o rosa sobre o azul claro, e o azul claro sobre o 

escuro. Quando apareceu o rosa com o azul escuro, a contagem não 

era visível. Era possível saber qual era o certo, como no caso do meu 

primo, ou não era, como no caso da Copa? 

S. - Não era possível, como no caso da Copa. 

P. - Mesmo assim, esse programa é usado para ensinar raciocínio transitivo, 

e algumas pessoas, interagindo com ele, acabam percebendo alguma 

coisa, acabam tendo esse raciocínio. Você percebeu algo parecido? 

S. - Não. 

P. - Quando eu comecei a fazer testes com vocês, o programa estava ainda 

pior que este, e quase ninguém entendia. Graças aos testes com seus 

colegas, com o que eles me disseram, eu aprimorei o programa até 

chegar a uma outra versão, que é bem mais clara, todo mundo está 

percebendo do que se trata. Você usou esta versão, semelhante à 

antiga, porque eu preciso mostrar as diferenças entre o programa 

normalmente usado por outros pesquisadores, e o programa que eu 

desenvolvi com a ajuda de vocês. Com isso eu vou provar que o que foi 

acrescentado à nova versão faz mesmo diferença, porque sem estes 

elementos, o programa fica difícil de entender. É normal que você não 

tenha percebido uma ordem entre as cores. 
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S. - Mas alguém conseguia perceber isso? 

P. - Pouco mais de 10% dos que testavam o programa antigo percebiam 

isso. E não há mérito nenhum em perceber isso, mesmo porque nada 

nessa versão antiga do programa justifica o raciocínio transitivo: Para 

que o contador avance mais depressa, o rosa deve ser escolhido 

quando aparece com o azul claro, e o azul claro deve ser escolhido 

quando aparece com o azul escuro, mas isso não ajuda nada quando é 

preciso saber o que fazer diante do rosa e do azul escuro. Aliás, é um 

pouco difícil lembrar, mas, logo no começo do programa, que outras 

estratégias, que outras coisas você pensou ou tentou, antes de começar 

a escolher pelas cores? 

S. - Logo de início escolhi pelas cores, assim que percebi que a contagem 

mudava conforme a escolha. Mas, mesmo sem ter feito o raciocínio 

transitivo, eu completei os retângulos brancos, eu completei a 

contagem. Por que isso aconteceu? 

P. - Os pares de cores novos, que são rosa x azul escuro, rosa x verde e 

azul claro x verde, só aparecem quando o contador já está coberto. 

Nesses casos, independente da cor que você escolher, o contador não 

avança nem recua. Como nada foi dito, não é “certo” nem “errado” 

escolher conforme o raciocínio transitivo. Nos pares novos, o que eu 

quero é que as pessoas continuem a fazer e pensar do mesmo jeito que 

já faziam e pensavam antes do contador ser coberto. Se eu quero que 

cada um tire suas próprias conclusões sobre o programa, todos têm que 

completar o preenchimento, se não, quem não preenche vai pensar que 

fez tudo errado, vai ficar chateado e nem vai me dizer o que achou do 

programa. 

S. - Todo mundo preenche? 

P. - Todo mundo que insiste, que vai até o final, preenche. O número de 

pares exibido é sempre o mesmo. Por isso, o tempo que cada um gasta 

com o programa varia pouco, de pessoa para pessoa: Um voluntário só 

demora mais ou menos que o outro porque demora, naturalmente, mais 

ou menos para escolher, para mover o mouse etc. Você, como a 

maioria das pessoas, percebeu que uma cor, em cada par, fazia o 

contador avançar, mas mesmo quem não percebe isso acaba por 
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completar o preenchimento, porque nestes casos o contador começa a 

avançar, independente das escolhas que são feitas. Bem, é isso,... 

S. - Muito obrigado! 

P. - Obrigado a vocês, por aceitarem participar! Só peço que você não 

comente com seus colegas sobre o que você percebeu sozinho ou o 

que eu falei. Eles devem vir nas mesmas condições que você chegou, 

sem saber nada do programa. 

S. - Está certo. 

 

O primeiro diálogo corresponde às entrevistas com o grupo que teve 

acesso à versão experimental, capaz de ativar raciocínio transitivo em humanos 

adultos, enquanto o último corresponde à aplicação da versão controle, versão 

que possui menos elementos que a experimental e, por isso, raramente ativa o 

raciocínio transitivo. 

A comparação entre os relatos dos sujeitos, semelhantes aos obtidos em 

entrevistas, ilustra as potencialidades do método aqui desenvolvido para, com 

base em informações extraídas destas entrevistas, ativar raciocínios específicos, 

por meio de situações que não envolvem comunicação por meio da fala. 

Tema 2.  Introdução à pesquisa. 

§ 4.  A pesquisa e suas necessidades. 

As diferenças entre os diálogos ilustrados no parágrafo anterior mostram 

que o maior desafio da pesquisa consiste justamente em interpretar os relatos, 

inicialmente semelhantes aos do diálogo 2 resultantes da versão controle, para 

modificar os programas que geram situações experimentais, com a intenção de 

obter relatos próximos daqueles do diálogo 1, encontrados mediante aplicação 

da versão experimental. 
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A análise do primeiro, mas principalmente do segundo diálogo mostra que 

nunca é simples interpretar relatos dos sujeitos, que, de fato, dão poucas 

orientações ao pesquisador sobre como modificar o programa para adequá-lo a 

seu objeto de estudos. Nesse sentido, o êxito em superar tais dificuldades está 

diretamente ligado à cuidadosa observação de cada um dos sujeitos durante o 

experimento, mas principalmente da atenção e da empatia ao ouvi-los, bem como 

da aplicação de princípios de didática no ensino – uma analogia interessante é 

compreender a situação experimental como um material de ensino à distância, 

por meio do qual o pesquisador pretende ensinar um raciocínio ao sujeito. 

Outra necessidade específica desta pesquisa é sua dependência de um 

fluxo contínuo de voluntários com perfil adequado para os testes experimentais: 

Graças ao comprometimento de uma instituição de formação profissional, todos 

os alunos convidados aceitaram ser voluntários, o que evita as distorções 

decorrentes de serem voluntários apenas aqueles especialmente interessados, 

mais curiosos etc. 

De certa forma, o sucesso em ativar um raciocínio depende de ser obtida 

uma concordância entre o pesquisador e seus sujeitos, sobre o objetivo dos 

experimentos. Dado que os sujeitos recebem escassa informação prévia sobre as 

intenções do pesquisador ou sobre a situação experimental, dado que a situação 

experimental somente prevê comunicação durante a entrevista final, a obtenção 

de concordância entre sujeitos e experimentador nesta entrevista sinaliza que 

sujeitos compreenderam a situação experimental, perceberam nela uma lógica 

análoga a um raciocínio transitivo. 
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Uma vez atingida a concordância entre o raciocínio percebido pelos 

sujeitos e o raciocínio transitivo pretendido pelo pesquisador, ao elaborar o 

experimento, torna-se possível verificar a importância relativa de cada elemento 

da situação experimental no estabelecimento do raciocínio transitivo nos sujeitos. 

Tem-se, então, a sequência exata de estímulos, de situações experimentais 

objetivas capazes de ativar, de provocar raciocínios transitivos nos sujeitos 

humanos. 

§ 5.  Algumas restrições experimentais. 

Um subproduto interessante do se ativar raciocínios em humanos por meio 

de uma situação experimental que não inclui comunicações verbais é que esta 

situação experimental é, em princípio, aplicável a sujeitos que não sejam 

humanos adultos. Conhecidos os comportamentos de humanos adultos sujeitos a 

estas condições experimentais, bem como as justificativas que estes humanos 

têm para seus comportamentos, pode-se compreender melhor o comportamento 

de humanos imaturos ou animais, expostos a condições semelhantes. 

Assim, a meta do pesquisador, de desenvolver uma situação experimental 

capaz de ativar – diz-se aqui sempre ativar, e não gerar, o raciocínio, porque se 

acredita que o raciocínio já deve estar presente quando ele é ativado por meio de 

estímulos – o raciocínio transitivo em um alto percentual de seus sujeitos, 

independente de suas experiências e ferramentas culturais, está acompanhada 

de uma forte restrição experimental: Que nada relacionado ao comportamento 

transitivo seja comunicado aos sujeitos, nem antes, nem durante a situação 

experimental. Além da dificuldade de obter voluntários nestas condições, tal 

restrição certamente impõe requisitos de ensino mais críticos que aqueles, já 
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elevados, exigidos (por exemplo) na criação de um material didático para ensino à 

distância, o que novamente põe à prova o pesquisador e testa suas habilidades 

prévias como educador. 

Outras restrições, contudo, são importantes. A principal delas é que devem 

existir, na situação experimental, condições que permitam testar se o 

comportamento do sujeito corresponde ao raciocínio que ele diz ter (ou seja, 

percebe). Esta restrição impede o pesquisador de incluir, na situação 

experimental, qualquer elemento que interfira com o raciocínio transitivo exigido 

nos testes. Ou seja, nesses testes, o sujeito deve encontrar-se diante de 

situações novas, nas quais ele tenha a oportunidade de aplicar o raciocínio que 

acredita ser válido. 

Esta situação nova, contudo, deve ser vista pelo sujeito como uma 

continuação daquilo que ele já conhece; caso contrário, não haveria porque 

aplicar, ou continuar a aplicar, em uma situação considerada radicalmente nova, 

um raciocínio que somente se mostrou válido no caso específico da situação 

conhecida. 

Basicamente, a necessidade de testar o comportamento dos sujeitos exige 

que o raciocínio seja ativado neles sem exibir, de modo explícito, todos os casos 

particulares aos quais o raciocínio é aplicável. Alguns desses casos particulares 

devem ser reservados para as situações de testes, nas quais o sujeito deve 

responder apenas com base no raciocínio transitivo. Esta necessidade impõe um 

limite mínimo ao número de objetos que devem ser exibidos, o que dificulta o 

ensino das relações entre eles aos sujeitos. Assim, o pesquisador deve avaliar 
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com atenção se a situação experimental é eficaz em produzir, nos sujeitos, a 

aprendizagem das relações entre os objetos. 

§ 6.  Recursos metodológicos. 

Uma estratégia que se mostra especialmente importante para compor esta 

situação experimental é o encobrimento parcial dos objetos com anteparos. Com 

o uso de anteparos móveis, ora são exibidas, ora são ocultas propriedades 

específicas dos objetos; ora são exibidos, ora são ocultos os efeitos, os 

resultados das ações dos sujeitos. 

Pois como estas modificações nos encobrimentos são percebidas pelos 

sujeitos como periféricas, acessórias àquilo que realmente ocorre na situação 

experimental, eles tendem a buscar soluções baseadas nas propriedades que 

eles atribuem a objetos (supostos como permanentes), independente de tais 

propriedades estarem encobertas por anteparos, ou visíveis, como estímulos. 

Outro recurso, igualmente útil, é o condicionamento operante, por meio do 

qual conjuntos de estímulos, inicialmente arbitrários e, exceto por preferências 

individuais, indiferentes ao sujeito, são vinculados a situações agradáveis ou 

desagradáveis (reforços ou punições). 

Com estes dois recursos principais, encobrimento e condicionamento, 

mantêm-se a atenção dos sujeitos à situação experimental, pois, ao mesmo 

tempo em que (1) o condicionamento estabelece um esquema de reforço único ao 

longo de todo o experimento, que regula as relações entre sujeitos e objetos, (2) 

várias condições de encobrimento são impostas pelos anteparos a estes objetos – 

de fato, as diferentes condições de encobrimento criam classes de estímulos, 
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interpretadas pelos sujeitos como um conjunto de várias vistas, ou instâncias de 

um mesmo objeto. 

Mas, a princípio, não havia encobrimento, e o interesse inicial do autor pelo 

raciocínio transitivo como objeto de estudo foi despertado justamente pela sua 

ocorrência, ainda que rara, em sujeitos expostos a situações experimentais de 

condicionamento, aos quais não foi dada qualquer indicação verbal de que este 

raciocínio fosse aplicável, conforme trabalho de Siemann & Delius (1993) 

replicado em dissertação de mestrado. Assim, para melhor compreender os 

fundamentos experimentais e teóricos da Tese, é importante revisar em detalhe o 

trabalho de Siemann & Delius (1993), antes mesmo de descrever a replicação de 

Cruz (2003) ou fazer um comparativo dos vários trabalhos nesta área. 

Tema 3.  Trabalho de Siemann & Delius (1993) comentado 

§ 7.  Fundamentos. 

Com este objetivo, adota-se Siemann & Delius (1993) como artigo que faz 

a melhor síntese deste trabalho e das conclusões de seus autores. Contudo, 

sempre que necessário, durante os comentários feitos à tradução desse texto, 

acrescentam-se informações adicionais, de origem devidamente indicada. 

 

Resposta dedutiva implícita em humanos 

Tradicionalmente, as competências cognitivas são consideradas 

dependentes de processos mentais baseados na linguagem, de acesso 

consciente. A compreensão da cognição humana tem avançado 

principalmente por situações em que os sujeitos relatam verbalmente os 

eventos e processos que eles experimentam. Há, contudo, evidências 

recentes que humanos são também capazes de feitos perceptuais e 
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mnemônicos complexos, sem estarem necessariamente atentos a isto 

[1]. 

 

Neste primeiro parágrafo do artigo, os autores mostram preocupação com 

aspectos conscientes e inconscientes das “competências cognitivas”. Questionam 

se estas competências são “dependentes de processos mentais baseados na 

linguagem, de acesso consciente.” Observe-se que o número um entre colchetes 

([1]) ao final do parágrafo é uma indicação de referência do texto original, e tais 

indicações ([2], [3], etc.) foram mantidas nesta tradução. 

 

A dicotomia implícito/explícito também pode ser aplicada ao pensamento, 

mas até agora a pesquisa tem envolvido tarefas complexas que não são 

particularmente adequadas a análises precisas [2]. Por isso, nós 

retornamos a um problema de dedução, de estrutura simples, uma tarefa 

de inferência transitiva. Problemas semelhantes são, convencionalmente, 

apresentados sob forma verbal, isto é, “Anna é maior que Betty; Carol é 

menor que Betty; quem é maior, Carol ou Anna?”. Mas, inspirados por 

Piaget [3], vários pesquisadores têm se empenhado em desenvolver 

versões não-verbais do problema [4]. Nós empregamos uma modificação 

de um procedimento que foi usado com sucesso para estudar inferência 

transitiva em animais [5]. 

 

Neste segundo parágrafo, os autores expõem as dificuldades 

experimentais de se lidar com o “pensamento” e com a “dicotomia 

implícito/explícito”, o que justifica a opção pelo estudo de “um problema de 

dedução”, por meio de “uma tarefa de inferência transitiva”. Análoga aos 

chamados testes de Burt (“Tom é mais rápido que Jim: Jack é mais lento que 



 20 

Jim. Quem é o mais lento dos três?”, ver § 38), essa tarefa é uma das “versões 

não-verbais do problema”, usada “com sucesso para estudar inferência transitiva 

em animais”. 

§ 8.  Método. 

 

Vinte e quatro sujeitos (12 mulheres, 12 homens, idade média 23) 

participaram do experimento. Seis polígonos de diferentes formas, mas 

de complexidade equivalente, designados aqui como A, B, C, D, E e F, 

serviram como estímulos (Fig. 1 a). Apresentados em pares sobrepostos, 

eles comunicam as premissas. Metade dos sujeitos recebeu os pares 

A+B-, B+C-, C+D-, D+E- e E+F- (“+” indica estímulo recompensado, “-” 

indica punido), baseados em uma suposta sequência transitiva A → B → 

C → D → E → F. A outra metade recebeu os pares F+E-, E+D-, D+C-, 

C+B-, B+A-, baseados na sequência inversa. Desde que os dois grupos 

produziram resultados idênticos, uma terminologia unificada, de A+ para 

F-, é usada daqui em diante. 

 

Contudo, são usados sujeitos humanos, como indicado neste terceiro parágrafo, 

onde se inicia a descrição da “tarefa de inferência transitiva”, uma situação de 

condicionamento dos sujeitos, diante dos pares de estímulos AB, BC etc. Citada neste 

parágrafo, a “Fig. 1 a” não foi reproduzida aqui, mas é idêntica à figura 4, no § 42. O 

ordenamento dos estímulos em duas sequências inversas mostra que os autores 

tentaram, mas não conseguiram, identificar possíveis preferências dos sujeitos pelas 

formas dos estímulos. 
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O experimento foi realizado como uma única sessão de jogo de 

computador, nada sendo dito aos sujeitos sobre a natureza da tarefa. 

Eles eram representados por um personagem desenhado em um castelo 

de fantasia, e sucessivamente pressionavam a tecla da esquerda ou a da 

direita para escolher entre duas portas marcadas com um dos pares de 

estímulos listados anteriormente {Os estímulos tinham cerca de 2.5 x 2 

cm de tamanho, e apareciam afastados 5 cm um do outro}. A distribuição 

dos estímulos positivo e negativo entre as duas portas era randômica. 

Quando o sujeito escolhia a porta positiva, o personagem encontrava 

uma sala do tesouro e ganhava uma moeda que era somada como sua 

{,enquanto ouvia uma sequência sonora ascendente de dois tons, por 

4s}. Quando ele escolhia a porta negativa o personagem entrava numa 

viela onde ele deveria dar uma moeda a um mendigo {, enquanto ouvia 

uma sequência sonora descendente com vários tons, por 10s}. O sujeito 

iniciava a nova tentativa ao pressionar a tecla do meio. 

 

Neste quarto parágrafo é afirmado o sigilo sobre o objetivo do experimento 

(“nada sendo dito aos sujeitos sobre a natureza da tarefa”), e é dado o contexto 

de “jogo de computador”, “castelo de fantasia” em que o condicionamento ocorre, 

bem como alguns detalhes da situação experimental, principalmente aqueles 

relacionados às recompensas e punições encontradas pelos sujeitos como 

resultados de suas escolhas. Os três trechos do parágrafo que aparecem entre 

chaves “{ }” foram extraídos de Siemann & Delius (1998). 

 

Cada um dos cinco pares de estímulos foi apresentado com igual 

frequencia. Para facilitar a assimilação, inicialmente eles apareceram em 

séries de tentativas com oito pares iguais (até a 80ª tentativa), então com 

quatro (até a 160ª tentativa) e finalmente com dois pares iguais. 
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Neste quinto parágrafo, afirma-se a restrição de que os cinco pares de 

estímulos sejam treinados o mesmo número de vezes, para mostrar que os 

efeitos encontrados não se devem a um treino desigual dos pares. Ainda aqui, os 

autores revelam que, no início, são necessárias repetições de um mesmo par, 

para que a aprendizagem seja facilitada. 

 

Da 241ª tentativa em diante, os pares individuais foram sequenciados 

randomicamente. Aleatoriamente, um sexto das tentativas de cada par 

não era reforçada, levando o personagem a uma passagem vazia. Isto 

era uma preparação para posteriores tentativas de teste, sem 

retroalimentação. Os sujeitos necessitaram entre 300 e 840 tentativas 

(média 395) para alcançar um critério de aprendizagem pré-definido, de 

pelo menos 70% de escolhas corretas em cada par treinado, em blocos 

de 60 tentativas consecutivas. Durante a fase de testes subsequente, os 

novos pares BD, BE e CE foram apresentados dez vezes em tentativas 

não reforçadas que foram randomicamente espalhadas entre 100 

tentativas de aprendizagem semelhantes às descritas anteriormente. 

Para completar a sessão inteira, os sujeitos levaram entre 35 e 80 min. 

{Antes que a sessão experimental começasse, os sujeitos recebiam 

instruções escritas no monitor sobre escolherem, a cada par de 

estímulos dado, aquele que resultasse em uma moeda. Eles eram 

avisados sobre as teclas que deveriam usar e sobre a ausência de 

reforço em algumas tentativas.}  Em seguida, os sujeitos responderam 

um questionário sobre o que eles pensavam ser o propósito do 

experimento e sobre as estratégias que eles tinham usado. Também lhes 

foi solicitado que eles organizassem, em qualquer arranjo ordenado que 

suas experiências lhes sugerissem, seis cartões marcados com cada um 

dos estímulos poligonais. Finalmente, os sujeitos foram informados do 

verdadeiro propósito do experimento e questionados se eles haviam 

reconhecido a hierarquia entre estímulos durante o experimento. 
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O sexto parágrafo é o último a descrever o método: A partir da 241a 

tentativa, não há mais repetições programadas de pares de estímulos, que são 

treinados randomicamente, e o esquema de reforço, até então contínuo, torna-se 

intermitente – em um sexto (1/6) das tentativas as contingências são suspensas e 

nesses casos, independente de suas escolhas, o sujeito encontra uma “passagem 

vazia” – como “uma preparação para posteriores tentativas de teste, sem 

retroalimentação” (“sem retroalimentação” corresponde a “feedback-free”, no 

original em inglês). Atingido um critério de 70% de acerto nos pares treinados, 

iniciam-se testes que permitem avaliar o desempenho dos sujeitos nos cinco 

pares treinados e nos três pares novos – as contigências eram suspensas nos 

testes com pares novos, para que cada uma destas escolhas dos sujeitos 

resultasse indiretamente do condicionamento dos pares treinados, por meio da 

“inferência transitiva”, mas não resultasse diretamente do condicionamento dos 

pares novos. Além destes detalhes do condicionamento aplicado, neste parágrafo 

são dadas outras informações sobre a situação experimental: Entre chaves “{ }”, 

texto extraído de Siemann & Delius (1998) cita que “os sujeitos recebiam 

instruções escritas” (...), e que eles “eram avisados sobre as teclas que deveriam 

usar e sobre a ausência de reforço em algumas tentativas”. A íntegra destas 

“instruções”, adaptadas para o Português a partir de Siemann (1993), e usadas na 

replicação de Cruz (2003), estão logo abaixo. O fato dos sujeitos serem 

“avisados” da intermitência do reforço sugere que ela dificulte a aprendizagem. 

Finalmente, são descritos o questionário, a tarefa de ordenamento de cartões e a 

entrevista. 
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Instruções 

 

Você está perdido em um castelo, procurando a saída. Cada par de 

portas que encontrar, você deve decidir por qual seguir. Estas portas têm 

figuras desenhadas que irão orientá-lo. A porta com a figura correta irá 

levá-lo a uma sala do tesouro, onde você ganhará uma moeda. Mas, se 

escolher a figura errada, você perde: irá dar uma moeda a um mendigo. 

Além disso, cada escolha incorreta leva você mais longe da saída, o que 

lhe dará mais trabalho. (Sempre que possível, procure acertar para sair 

do castelo com muitas moedas.) Independente de ter escolhido certo ou 

errado, em seguida você irá para um corredor vazio. Porém, todas as 

suas decisões serão registradas e terão influência sobre sua distância 

até a saída; assim, procure acertar. Quando escolher a porta da 

esquerda, pressione a seta para esquerda; para a outra porta, pressione 

a seta para direita. Para começar, você deve pressionar a seta para 

cima. Boa sorte em sua caçada ao tesouro! 

§ 9.  Resultados e interpretações. 

 

Durante a fase de testes, os percentuais médios de erros e tempos de 

reação de todos os sujeitos nos pares treinados (Fig. 1b, esquerda) 

revelam tendência de U invertido, refletindo um efeito de ancoragem, 

comumente observado em tarefas de inferência transitiva. O 

desempenho nos pares de teste (Fig. 1b, direita) foi mais lento e 

marcadamente menos preciso. Ainda assim, os percentuais médios de 

erros foram melhores que o nível casual de 50%. Exames das 

distribuições dos erros nos testes revelaram sujeitos claramente 

segregados, como não é incomum em experimentos desse tipo, em 15 

transitivos (com desempenho global nos testes melhor que 70% correto: 

binomial ps < 0.05) e 9 não-transitivos. O achado importante, contudo, é 

que os 15 transitivos não eram um grupo homogêneo. Avaliações dos 

questionários revelaram que apenas oito transitivos reconheceram a 

hierarquia dos estímulos. Eles relataram que haviam verbalizado as 
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relações entre os estímulos e usado este conhecimento para resolver os 

pares de teste. Os sete outros transitivos, contudo, definitivamente não 

sabiam sobre o que era o programa de computador. Estes sujeitos 

declararam que haviam apostado, chutado, ou respondido de acordo 

com estratégias que eram de fato erradas ou que eles não puderam 

explicar. Apesar disso, este grupo não era pior em precisão ou 

velocidade, com pares de treino ou de teste, que o outro grupo formado 

pelos oito sujeitos que estavam evidentemente atentos ao propósito do 

experimento e às suas próprias estratégias (Fig. 1c). Quando 

confrontados com a tarefa de organização de cartões, a princípio os 

sujeitos desatentos se confundiam com ela, e alguns insistiam que não 

podiam fazê-la, mas quando instados, cinco deles acabaram por chutar a 

resposta correta. Durante a entrevista, os sujeitos desatentos 

comumente expressaram surpresa sobre a estrutura serial que eles não 

haviam reconhecido. Incidentalmente, dos nove não-transitivos, apenas 

um reconheceu a natureza da tarefa, e nenhum teve êxito com a tarefa 

de organização de cartões. 

 

Neste sétimo parágrafo inicia-se a descrição dos resultados. Entre os pares 

treinados, os percentuais de erros e os tempos de reação são menores para as 

respostas aos pares AB e EF que aos outros pares, pelo efeito de ancoragem 

(end-anchor effect, no original) descrito por Trabasso & Riley (1975) – este efeito 

é devido à presença, nesses pares, dos estímulos A e F: O primeiro, cuja escolha 

jamais foi punida, e o último, cuja escolha jamais foi reforçada. Nos pares novos, 

“os percentuais médios de erros foram melhores que o nível casual de 50%.” 

Porque tiveram “desempenho global nos testes melhor que 70% correto”, quinze 

dos 24 sujeitos foram classificados como transitivos (transitivity solvers, no 

original), e os nove restantes, como não-transitivos (nonsolvers, no original). O 

“achado importante” é que apenas oito dos quinze transitivos demonstraram, ao 
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responder os questionários, que “reconheceram a hierarquia dos estímulos”. 

Apesar disso, estes oito sujeitos não tiveram desempenho melhor, “em precisão 

ou velocidade, com pares de treino ou de teste”, que os sete transitivos restantes. 

Destes sete transitivos, cinco ordenaram corretamente os cartões com estímulos, 

de modo semelhante ao que fizeram todos os transitivos que reconheceram 

hierarquia. 

 

O resultado importante enfatiza que quase metade (46,7%) dos sujeitos 

que responderam transitivamente, muito melhor que o nível de acaso, 

foram completamente incapazes de relatar verbalmente como eles 

haviam obtido tal excelente desempenho. Isto demonstra que humanos 

podem se comportar implicitamente de acordo com regras dedutivas, 

sem estarem conscientemente atentos a elas. O fato de que cinco dos 

sete sujeitos relevantes puderam transferir seu conhecimento implícito 

para a tarefa de arranjo de cartões mostra que eles, apesar disso, 

aprenderam algo mais que uma simples habilidade instrumental. 

Também é notável que seu desempenho objetivo não fosse diferente, de 

qualquer modo, daquele dos sujeitos que tinham cognição explícita da 

tarefa. Isto sugere que os últimos também responderam primariamente 

conforme procedimentos implícitos. 

 

Neste oitavo parágrafo, interpretam-se os resultados do parágrafo anterior: 

Como os humanos “podem se comportar implicitamente de acordo com regras 

dedutivas, sem estarem conscientemente atentos a elas”, sem que seu 

desempenho seja inferior ao dos conscientes, sugere-se que os conscientes 

“também responderam primariamente conforme procedimentos implícitos.” Tal 

sugestão, contudo não é válida, porque não se fundamenta no total de sujeitos 

pesquisados, mas apenas nos que atingiram o critério de desempenho. 
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Considerando-se todos os sujeitos, é óbvia, e significativa a 5% em teste χ2 (qui 

quadrado), a influência de processos conscientes sobre o aparecimento de 

respostas transitivas (ou do comportamento sobre os relatos transitivos), porque 

entre os quinze transitivos, a distribuição foi equivalente entre quem estava (oito 

sujeitos) e quem não estava (sete sujeitos) consciente do que fazia, mas entre os 

nove que não atenderam o critério, apenas um mostrou-se consciente; por outro 

lado, pouco menos da metade (sete) dos quinze não conscientes teve 

comportamento transitivo, mas oito dos nove conscientes tiveram desempenho 

transitivo. 

 

Parece possível que o algoritmo usado por todos os transitivos possa 

depender dos pesos graduados que os diferentes estímulos podem 

acumular durante a assimilação segundo princípios básicos de 

condicionamento. Diversos modelos matemáticos [6] que incorporam 

mecanismos de aprendizagem elementar desse tipo foram criados para 

simular com razoável precisão desempenhos semelhantes à inferência 

transitiva em pombos, saguis e chimpanzés [5]. Simulações com um 

destes modelos, o chamado algoritmo de Luce, mostram que tal 

mecanismo pode emular os presentes resultados. O modelo especifica 

que a escolha recompensada ou punida do estímulo x na tentativa i leva, 

respectivamente, a um acréscimo (Vx,i = Vx,i-1 + Vx,i-1 * β) ou 

decréscimo (Vx,i = Vx,i-1 + Vx,i-1 * γ) do valor do estímulo, e a 

probabilidade de escolher o estímulo x em vez de y na tentativa i+1 é 

dada por pxy,i+1 = Vx,i/(Vx,i+Vy,i). Inserindo-se  β = 0.06 e  γ = 0.60, por 

600 tentativas de treino, e calculando a média dos resultados das últimas 

100 tentativas, produzem-se as seguintes taxas de erros: pares de treino 

AB: 1.7%, B: 3.4%, CD: 4.9%, DE: 7.5% e EF: 1.4%; pares de teste BE: 

0.1%, BD: 0.2% e CE: 0.4%. Elas reproduzem o desempenho dos 

transitivos mostrados em Fig. 1c razoavelmente bem (variações mais 

complexas desse modelo, que produzem ajustes ainda melhores, são 
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considerados em [7]). Isto sugere que, ao menos aqueles humanos que 

resolvem tarefas não verbais implicitamente, mas talvez mesmo aqueles 

que aparentemente o fazem explicitamente, podem se comportar 

transitivamente sem recurso às regras proposicionais da lógica clássica. 

Estas circunstâncias sugerem que uma competência de inferência 

transitiva implícita pode ser uma característica evolucionária antiga. De 

fato, existem dados indicativos de as competências transitivas poderem 

promover ajuste biológico em diversas espécies de aves e mamíferos, 

particularmente em contextos onde se lida com hierarquias sociais [8]. 

 

Em continuidade ao parágrafo anterior, neste último sugere-se que, “ao 

menos aqueles humanos que resolvem tarefas não verbais implicitamente, mas 

talvez mesmo aqueles que aparentemente o fazem explicitamente, podem se 

comportar transitivamente sem recurso às regras proposicionais da lógica 

clássica. Estas circunstâncias sugerem que uma competência de inferência 

transitiva implícita pode ser uma característica evolucionária antiga”, capaz de 

“promover ajuste biológico em diversas espécies de aves e mamíferos” por meio 

de “algoritmo” que “possa depender” (“depender”: “rely on”, no original) “dos 

pesos graduados que os diferentes estímulos podem acumular durante a 

assimilação segundo princípios básicos de condicionamento”: Descreve-se então 

uma simulação com o “algoritmo de Luce”, que tem “mecanismos de 

aprendizagem elementar desse tipo”, para mostrar que as “taxas de erros” 

calculadas “reproduzem o desempenho dos transitivos mostrados em Fig. 1c 

razoavelmente bem”. 

Em acréscimo ao texto de Siemann & Delius (1993), segue-se a análise de 

trechos de artigo de Siemann & Delius (1998) onde são descritos resultados e 

interpretações adicionais dos autores a respeito dos relatos e comportamentos 
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dos sujeitos não-transitivos. Neste artigo, os autores propõem um modelo 

matemático que se ajuste tanto aos dados dos sujeitos transitivos, quanto aos 

dados dos sujeitos não-transitivos: 

 

Uma desvantagem adicional importante do modelo de Luce e, de fato, 

uma desvantagem de todos os outros modelos de condicionamento (...), 

é que ele falha em prever desempenhos não-transitivos regularmente 

observados de alguns sujeitos experimentais, particularmente humanos. 

Estes sujeitos se comportam muito bem com os pares premissa mas se 

comportam de modo muito inferior quando lidam com os pares conclusão 

(...). Assim, tais sujeitos parecem aprender muito sobre os pares de 

treino separadamente, mas pouco sobre os estímulos elementares 

repetidos que os constituem. Este comportamento parece ser o resultado 

de um ajuste alternativo que os sujeitos podem adotar, e não parece ser 

uma característica individual estável. 

 

Neste trecho, Siemann & Delius (1998) descrevem sujeitos com bons 

desempenhos nos pares de treino, chamados “pares premissa”, mas que não 

fazem escolhas transitivas quando diante dos pares novos de teste, chamados 

“pares conclusão”. Os autores atribuem tais resultados a um “ajuste” (set, no 

original), uma estratégia adotada pelos sujeitos, que faz com que eles aprendam 

como se comportar com os pares de estímulos, sem que esta aprendizagem se 

associe a cada um dos dois estímulos que compõem cada par. 

 

No modelo de Luce (e em outros modelos similares), cada estímulo é 

sujeito a atualizações de valor positivas ou negativas, dependendo do 

tipo de reforçamento que segue a cada resposta de escolha. Como 

explicado anteriormente, tão logo a resposta aos pares de treino atingem 
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um nível de acerto melhor que o casual, o modelo inevitavelmente 

produz escolhas transitivas nos pares de teste não reforçados. Um 

modelo capaz de desempenho não-transitivo em testes, mesmo depois 

que seja obtido um bom desempenho nos pares de treino, deve assim 

incorporar algum tipo de dissociação do valor de estímulos, capaz de 

superar o vínculo acima. 

 

Neste trecho, Siemann & Delius (1998), diante dos “ajustes” de alguns de 

seus sujeitos, que não tem comportamento transitivo, mesmo depois de atingido 

“um bom desempenho nos pares de treino”, sugerem um modelo matemático 

capaz de dissociar a aprendizagem da escolha correta em um par da atribuição 

de valores a cada um dos estímulos de que este par é composto. 

Finalmente, em trecho logo a seguir, Siemann & Delius (1998) propõem 

uma “modificação εκ ao modelo de Luce”. Neste “modelo εκ, assume-se que cada 

estímulo tem dois valores um elemental e um configural, dentro de cada par de 

estímulos”, e que a atualização dos valores prevista pelo modelo de Luce a cada 

tentativa, será distribuída entre o valor “elemental” e o valor “configural” de cada 

estímulo, conforme parâmetros arbitrários ε e κ. Ou seja, uma vez que Siemann & 

Delius (1998) identificam diferentes “ajustes”, diferentes estratégias diante da 

situação experimental, decidem modificar o modelo matemático para adequá-lo a 

estes resultados, em vez de estudarem porque o treino permite o uso de 

estratégias que levam a resultados tão discrepantes durante os testes: A situação 

experimental leva os sujeitos, ora à transitividade, ora à não-transitividade. 
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§ 10.  Relevância do trabalho. 

Valorizam-se aqui quatro aspectos deste trabalho de Siemann & Delius 

(1993): 

(1) Adaptação a sujeitos humanos de situações experimentais aplicadas a 

animais. Os relatos dos sujeitos humanos expostos a estes experimentos 

permitem identificar falhas dos trabalhos com animais que, de fato, não se 

relacionam ao fenômeno em estudo ou permitem modificar situações 

experimentais para que elas se tornem aplicáveis a um maior espectro de 

espécies eventualmente capazes de demonstrar indícios do fenômeno em estudo. 

(2) Confirmação de que, tal como em animais, o aparecimento de 

respostas transitivas em humanos não se explica com as justificativas habituais 

da análise do comportamento, fundamentadas na diferenciação dos reforços. Ou 

seja, como os estímulos B, C, D e E aparecem, metade das vezes, em pares 

onde sua escolha era reforçada, e metade em pares onde sua escolha era 

punida, a tendência dos sujeitos escolherem B e C nos pares BD, BE e CE não 

se explica por serem as escolhas de B ou C mais reforçadas que as de D ou E. 

Daí a tentativa de explicar a aprendizagem por condicionamento como resultante 

da atribuição de valores a cada estímulo, em função dos reforços e punições 

associados às suas escolhas – conforme os modelos matemáticos propostos, 

capazes de antecipar as respostas dos sujeitos submetidos a este tipo de 

experimento. 

(3) Busca de várias expressões que acompanham o comportamento 

transitivo. Questionário, tarefa de ordenamento de cartões e entrevista são três 

oportunidades que são dadas aos sujeitos de outras expressões além das 
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escolhas diante dos pares BD, BE e CE. Contudo, talvez por envolverem uma 

análise mais complexa, estas expressões são avaliadas apenas como 

complementos dos comportamentos, como acessórios que confirmam ou não os 

dados de comportamento (transitivos x não-transitivos). 

(4) Preocupação explícita dos autores – ver primeiro parágrafo de Siemann 

& Delius (1993) – com os relatos dos sujeitos, com os efeitos conscientes 

provocados pela situação de condicionamento e aferidos em questionários e 

entrevistas. Esta preocupação se reflete na escolha de uma situação experimental 

objetiva, de estrutura supostamente simples, que permita uma análise mais 

precisa dos resultados, ainda que tente esclarecer aspectos conscientes. São 

válidas e relevantes essas tentativas de associar aspectos conscientes a 

comportamentos, embora seja dada pouca atenção aos relatos que não 

confirmam as posições dos pesquisadores: “Os sete outros transitivos, contudo, 

definitivamente não sabiam sobre o que era o programa de computador. Estes 

sujeitos declararam que haviam apostado, chutado, ou respondido de acordo com 

estratégias que eram de fato erradas ou que eles não puderam explicar.” Nesse 

trecho extraído do sétimo parágrafo de Siemann & Delius (1993), não se 

demonstra total atenção às outras possibilidades de compreensão que o 

experimento pode ter ativado nos sujeitos transitivos, nem comentam possível 

coerência entre comportamentos e questionários dos não-transitivos. 
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Tema 4.  Replicação de Cruz (2003). 

§ 11.  Método adaptado. 

Estes quatro aspectos, por sua relevância, foram determinantes na decisão 

de Cruz (2003) realizar a replicação, e continuam presentes na situação 

experimental que fundamenta essa Tese. 

A dissertação de mestrado de Cruz (2003) teve como objetivo replicar o 

mais fielmente possível os aspectos metodológicos adotados por Siemann & 

Delius (1993). Embora relativamente bem documentado em publicações, o 

trabalho de Siemann & Delius (1993) deixa dúvidas sobre alguns detalhes 

metodológicos: (1) não é informada a ordem de aparecimento inicial dos cinco 

pares AB, BC, CD, DE e EF; (2) não há detalhes suficientes sobre a situação de 

“ausência” de retroalimentação que ocorre a partir da 241a tentativa 

(“Aleatoriamente, um sexto das tentativas de cada par não era reforçada, levando 

o personagem a uma passagem vazia. Isto era uma preparação para posteriores 

tentativas de teste, sem retroalimentação.”); (3) não há descrição explícita dos 

avisos dados aos sujeitos sobre esta “ausência” (“eram avisados sobre as teclas 

que deveriam usar e sobre a ausência de reforço em algumas tentativas”). 

Para superar estas lacunas, Cruz (2003) optou por: (1) adotar uma ordem 

aleatória (e não a sequencial, que seria AB, BC,... EF) de aparecimento inicial 

dos cinco pares; (2) criar uma “sala vazia”, intermediária entre a “sala do 

tesouro”(reforço) e a “viela” (punição); (3) tranquilizar os sujeitos que protestavam 

contra a “ausência” de reforços (“não se preocupe, está tudo certo”). 
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§ 12.  Discrepâncias nos resultados e nas interpretações. 

Estas eventuais diferenças entre o método original e sua replicação são 

pequenas, mas as discrepâncias nos resultados e nas interpretações de Cruz 

(2003) e de Siemann & Delius (1993), se mostraram bem mais significativas. Tal 

como Siemann & Delius (1993), Cruz (2003) obteve predomínio de respostas 

transitivas, mas tal predomínio foi menos marcante que o descrito no trabalho 

original. Quanto aos demais resultados e interpretações de Siemann & Delius 

(1993), são bastante discordantes dos seguintes, de Cruz (2003): 

Os resultados da replicação não favorecem a interpretação de Siemann & 

Delius (1993), de que o desempenho não seja afetado pela consciência que os 

sujeitos demonstram ter de seus próprios raciocínios, ou seja, que sujeitos 

humanos poderiam “se comportar implicitamente de acordo com regras dedutivas, 

sem estarem conscientemente atentos a elas”. Ao contrário, na replicação foi 

encontrada coerência significativa entre o comportamento transitivo e as 

justificativas para este desempenho. Ou seja, conforme Cruz (2003), 

comportamento transitivo e raciocínio transitivo ocorrem ao mesmo tempo, nos 

mesmos sujeitos; enquanto isso, em outros sujeitos, ocorre comportamento não-

transitivo juntamente com outras justificativas, não-transitivas, para este 

comportamento: 

 

Entre os cinco sujeitos cujas frações de respostas transitivas nos três 

pares conclusão BD, BE e CE estão a menos de 30% do extremo 100-

100-100%, quatro estão entre os oito que expressaram transitividade. 

Assim, verifica-se uma coincidência significativa (p < 0,05) entre ter um 

comportamento transitivo e expressar transitividade durante a entrevista. 
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Siemann & Delius (1993) não perceberam esta diferença considerável 

entre o comportamento dos sujeitos que apresentaram justificativas transitivas e 

os que não as apresentaram porque, inexplicavelmente, não compararam o 

desempenho de todos os seus sujeitos, mas apenas daqueles que atenderam o 

critério de “desempenho global nos testes melhor que 70% correto”. 

Além de ser totalmente inadequado procurar diferenças de desempenho 

apenas entre os sujeitos que atingiram um critério de desempenho, os dados da 

replicação mostram que esse critério também seria inadequado, porque 

excessivamente amplo, se ele fosse usado com o propósito de classificar 

comportamentos como transitivos ou não transitivos. Eventualmente, o critério de 

“desempenho global nos testes melhor que 70% correto: binomial ps < 0.05”, nas 

respostas aos três pares (BD, BE e CE), usado por Siemann & Delius (1993), 

seria adequado se a distribuição das respostas a estes pares fosse realmente 

binomial, o que não se confirma nos achados da replicação, que indicam uma 

distribuição com baixa concentração em torno de 50% e alta concentração nos 

extremos 0 e 100%. Este alto nível de dispersão torna comuns resultados do tipo 

100% de B em BD, 100% de B em BE e 20% de C em CE – exemplo de 

resultado que atende ao critério de 70% de transitividade, em média, nos três 

pares (100% + 100% + 20% = 220% : 3 = 73%), mas inclui uma resposta contrária 

à transitividade no par CE. Daí o uso, por Cruz (2003), de critérios de 

“transitividade intensa”, que exigem 80% ou mais de respostas transitivas em 

cada um dos três pares BD, BE e CE: 

 

Se apenas quatro dos 21 sujeitos que concluíram o experimento nesta 

replicação compõem a categoria +++ (ou ao agrupamento B) por terem 
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80% ou mais respostas transitivas nos três pares conclusão, e 

(ampliando-se o critério de transitividade intensa para pelo menos 70% 

de respostas transitivas nestes três pares) somente seis dos 21 têm mais 

de 60% de respostas transitivas nos pares BD, BE e CE (e estão no 

agrupamento I), menos de um terço dos sujeitos (seis em 21) comporia o 

subgrupo que respeitaria o modelo de Luce (1959). 

A transitividade intensa, mais rara que o previsto pelo modelo de 

Siemann & Delius (1998), associa-se a relatos de ordem em humanos e, 

provavelmente ao controle consciente do comportamento para fazê-lo 

mais coerente com um discurso transitivo. Supõe-se que apenas os 

quatro sujeitos do agrupamento B tenham expressado este nível de 

transitividade. 

 

Aliás, a dispersão acentuada dos comportamentos individuais dos sujeitos 

em suas respostas diante dos pares BD, BE e CE desaconselha o uso de um 

critério de transitividade média, tal como realizado por Siemann & Delius (1993). 

Esta dispersão, por si só, explicaria porque Siemann & Delius (1993) não tenham 

encontrado diferenças significativas entre o desempenho médio do grupo de 

sujeitos transitivos capazes de justificar suas escolhas e do grupo incapaz destas 

justificativas. 

Esta mesma dispersão acentuada provavelmente impediu que preferências 

dos sujeitos pelos estímulos fossem identificadas por Siemann & Delius (1993), 

conforme descrito no terceiro parágrafo de seu texto: “Metade dos sujeitos 

recebeu os pares A+B-, B+C-, C+D-, D+E- e E+F- (...). A outra metade recebeu os 

pares F+E-, E+D-, D+C-, C+B-, B+A-, baseados na sequência inversa. (...) os dois 

grupos produziram resultados idênticos (...)”. O mesmo não ocorreu na replicação 
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de Cruz (2003), em que foram encontradas preferências significativas (e bastante 

curiosas) dos sujeitos em relação aos estímulos. 

§ 13.  Sujeitos não-transitivos na replicação 

Finalmente, Siemann & Delius (1993) nada informam sobre as justificativas 

dos sujeitos que não tiveram comportamento transitivo, e apenas comentam que 

os “sete outros transitivos, contudo, definitivamente não sabiam sobre o que era o 

programa de computador. Estes sujeitos declararam que haviam apostado, 

chutado, ou respondido de acordo com estratégias que eram de fato erradas ou 

que eles não puderam explicar.” Nesta replicação, no entanto, é dada especial 

atenção às várias justificativas de todos os sujeitos, principalmente daqueles que 

não se expressaram por meio de relatos transitivos. Nestes casos, ganha 

destaque a memorização do estímulo cuja escolha é reforçada em cada par, 

justificativa apresentada por vários sujeitos não-transitivos que, conforme Cruz 

(2003): 

 

(...) explicitaram a existência de relações episódicas entre os seis 

estímulos quando emparelhados, pois eles declararam a necessidade de 

memorizar (ou de “saber”) qual estímulo, em cada par, leva ao reforço, 

ou falaram sobre uma regra de cada par, mas não falaram sobre uma 

regra ou um parâmetro (valor) únicos que fossem válidos em todos os 

pares. 
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Nesta justificativa1 os sujeitos se referem à memorização como importante 

para o processo de escolhas, justamente porque eles não têm uma compreensão 

da situação experimental. Tal justificativa pode corresponder ao que Siemann & 

Delius (1998) descrevem como “ajustes”, ou estratégias “configurais”, cujo 

principal efeito sobre o comportamento é o desempenho adequado nos pares de 

treino desacompanhado de respostas transitivas nos pares de teste. 

Contudo, ao invés de propor um modelo matemático que se adapte a estas 

variações das respostas dos sujeitos, Cruz (2003) conclui que: 

 

Durante as entrevistas, um dos sujeitos relatou que já nas primeiras 

tentativas suspeitou que os estímulos fossem equivalentes a elementos 

de um conjunto ordenado. Como isto nunca foi contrariado pelo esquema 

de reforço, ele disse ter mantido sua hipótese até o final. Outro sujeito 

suspeitou que talvez os estímulos seguissem uma ordem, mas como ele 

já havia memorizado o estímulo de cada par que resultava em reforço, 

não se interessou muito por isso (mesmo porque, ele disse que concluiu 

a tarefa logo depois, e não teve tempo para pensar a respeito). 

A partir destes dois relatos, conclui-se que o experimento não tem 

controles adequados para impedir que condições particulares do 

indivíduo sejam determinantes no tipo de verbalização (ou das hipóteses) 

dos sujeitos durante as entrevistas, ou até no tipo de regras que eles 

seguem enquanto escolhem estímulos. Isto concorda com as 

descontinuidades encontradas nas dispersões dos sujeitos em suas 

respostas aos pares conclusão, e em seus níveis de erros diante dos 

pares premissa. O emprego de seqüências específicas de pares de 

estímulos, ou de situações prévias à aprendizagem em que o 

                                            

1 Considera-se que, ao justificarem seus comportamentos com base na memorização da escolha correta em 
cada par, os sujeitos também justificam suas escolhas diante dos pares novos BD, BE e CE, quaisquer que 
sejam elas, pois como eles mostraram entender o treino como um conjunto de cinco pares de estímulos, nos 
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ordenamento dos estímulos seja ressaltado podem ser úteis para reduzir 

a variabilidade dos sujeitos diante deste experimento. Assim, supõe-se 

que a falta de correlação aqui obtida entre o histórico de treino dos 

sujeitos durante a aprendizagem dos pares premissa, seus 

desempenhos diante dos pares conclusão e seus relatos de ordem, 

pode ser revertida futuramente com a adoção de controles experimentais 

e de aparatos teóricos mais adequados. 

Conclui-se também que os sujeitos não deixaram de escolher com 

transitividade e relatar os estímulos como ordenados por pragmatismo, 

por apenas buscar o “certo” em cada par, mas porque o esquema de 

reforço aplicado não é suficiente para induzir a maior parte dos sujeitos 

ao reconhecimento de ordem. 

 

Assim, Cruz (2003) percebe, em sua réplica, que a dispersão nos 

comportamentos e as diferentes respostas verbais encontradas ocorrem devido a 

elementos do método que ativam nos sujeitos raciocínios diferentes dos 

pretendidos por uma pesquisa supostamente voltada ao estudo da transitividade. 

Tema 5.  Plano global da Tese. 

§ 14.  Orientações metodológicas da Tese. 

Como resultado da replicação do trabalho de Siemann & Delius (1993), 

feita por Cruz (2003), e descrita no Tema anterior, destacam-se vários elementos 

metodológicos que se mostram ambíguos, pois permitem várias interpretações 

por parte dos sujeitos, revelando a existência de variáveis importantes que não 

estão sob controle experimental. Ainda outros elementos mostraram-se sensíveis 

                                                                                                                                    

quais há sempre uma escolha arbitrária que deve ser memorizada, qualquer resposta aos pares novos seria 
válida e justificável – porque igualmente arbitrária. 
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a preferências individuais que podem ter interferido nos resultados da réplica e do 

trabalho original. Todos estes aspectos se mostraram como importantes 

problemas a serem resolvidos por meio do presente projeto de continuidade de 

estudos em forma de Tese, com as seguintes alterações metodológicas: 

(1) Substituição das formas geométricas (dodecágonos irregulares) 

como estímulos. Algumas dessas formas, pontiagudas e assimétricas, são 

percebidas por determinados sujeitos como setas que apontavam a porta da 

direita ou a da esquerda e interferiam em suas escolhas. Outra razão para a 

substituição dos estímulos foram as preferências que os sujeitos manifestaram 

por alguns deles. 

(2) Eliminação do contexto em que ocorre o condicionamento. O 

contexto de “castelo de fantasia”, em que o sujeito deve escolher entre portas 

marcadas com os estímulos, é inadequado porque traz aos sujeitos preocupações 

de ordem topológica, relacionada a evitar escolher a porta da direita repetidas 

vezes, por exemplo, para evitar andar em círculos – ou seja, ir para a direita ou 

para a esquerda é muito diferente de escolher um ou outro estímulo. Propõe-se a 

eliminação do contexto, em vez de sua substituição por outro (eventualmente 

melhor), porque a descontextualização evita que os elementos contextuais e os 

estímulos concorram entre si pela atenção do sujeito. Além disso, faz-se ideia dos 

efeitos do contexto sobre humanos, mas é impossível saber seus efeitos sobre 

animais; portanto, uma situação experimental menos contextualizada e mais 

simples está mais próxima de ser aplicada a animais, com menor necessidade de 

modificações. 
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(3) Alteração na forma de apresentar as situações de “ausência de 

reforço” e escolha de momento adequado para que estas apresentações 

aconteçam. Nas primeiras vezes que aparece, a “sala vazia” faz com que os 

sujeitos reclamem, pensem que o programa está com defeito e fiquem sem saber 

o que fazer. Além disso, não é possível determinar previamente como cada 

sujeito irá percebê-la: Se como uma situação reforçadora, punitiva ou neutra. 

Também a decisão de descontextualizar o experimento dificulta a escolha de um 

conjunto de estímulos que possam compor uma situação neutra ou ambígua – ou 

seja, que não seja percebida como reforço ou punição. 

(4) Inclusão, no treino, de outros pares além daqueles compostos por 

estímulos vizinhos na hierarquia. O esquema de reforço empregado no 

trabalho original e na réplica é ambíguo, porque durante o treino, o sujeito apenas 

encontra os cinco pares de estímulos vizinhos em hierarquia: AB, BC, CD, DE e 

EF. Tal ambiguidade pode ser reduzida pela inclusão, durante o treino, de pares 

compostos de estímulos afastados na hierarquia: AD, AF, CF etc. Alguma 

ambiguidade, contudo, deve ser mantida, pois os pares BD, BE e CE, usados nos 

testes, não podem ser objeto de treino. Além disso, ainda que o esquema de 

reforço fosse aplicado a todos os dez possíveis pares (AB, AC, AD, AE, AF, BC, 

BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF e EF) o que, do ponto de vista lógico, seria a 

própria expressão da hierarquia, esta hierarquia poderia não ser percebida pelos 

sujeitos, que ainda poderiam entender a tarefa como apenas a memorização do 

estímulo que deve ser escolhido em cada um dos dez pares. Por isso, é 

importante que alguma propriedade dos estímulos justifique a ordem imposta pelo 

esquema de reforço. 
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(5) Modificação dos estímulos, para que alguns deles contenham 

propriedades perceptíveis que possam ser ordenadas. É proposto que os 

estímulos sejam compostos de duas partes, uma chamada código e outra 

chamada dimensão. A dimensão é uma propriedade perceptível que pode ser 

ordenada: Um comprimento, por exemplo. O código é uma propriedade 

perceptível que não é identificada como ordenável – uma forma ou uma cor, como 

exemplos –, mas que pode ser associada a uma dimensão (esta sim, ordenável) 

que lhe corresponda. Uma dificuldade desta solução, porém, é que a propriedade 

dimensão não pode estar sempre disponível, pois nesse caso, as respostas dos 

sujeitos deixam de depender de qualquer raciocínio para serem transitivas: Basta 

ao sujeito observar os dois estímulos e escolher com base na propriedade 

dimensão. Então, como a propriedade dimensão não pode estar sempre 

disponível, faz-se necessário que o sujeito transfira o que aprende na situação em 

que a dimensão pode ser percebida para a situação em que ela não pode mais 

ser percebida. 

(6) Alteração nas posições relativas em que os pares de estímulos são 

exibidos. No trabalho original e na réplica, os estímulos estão sempre lado a 

lado, um como marca da porta da direita, o outro como marca da porta da 

esquerda. Esta manutenção dos estímulos sempre nas mesmas posições, esta 

imobilidade dos estímulos, favorece a elaboração de estratégias não-transitivas 

relacionadas à posição dos estímulos, e desfavorece a identificação individual de 

cada estímulo. Como exemplo dessas estratégias não desejadas pelo 

pesquisador, tem-se: O estímulo B é o correto se ele aparece à direita, mas 

incorreto se aparece à esquerda. Como exemplo de falta de identificação 
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individual dos estímulos, tem-se: Como resposta à visão da imagem da bifurcação 

X, o sujeito sabe que deve ir para a direita; como resposta à visão da bifurcação 

Y, o sujeito sabe que deve ir para a esquerda; então, diante da bifurcação 

desconhecida Z, o sujeito decide ir para a direita, porque esta bifurcação se 

parece mais com X que com Y; o sujeito faz tudo isso sem considerar que as 

bifurcações são compostas, ou seja, contêm vários estímulos, X contém o par CB, 

Y contém CD e Z contém BD (o que leva o sujeito a, casualmente, escolher D, 

que está à direita no par BD, uma resposta não-transitiva). Ainda sobre os efeitos 

prejudiciais da imobilidade sobre a percepção individual dos estímulos, causada 

pela apreensão de cada par como uma totalidade, vale destacar que: (a) uma 

modificação metodológica já proposta, relacionada à “Inclusão, no treino, de 

outros pares além daqueles compostos por estímulos vizinhos na hierarquia” 

favorece que os estímulos sejam percebidos como individuais, porque com esta 

modificação, eles passam a formar um número maior de pares (C, que 

originalmente forma pares apenas com B e D, passaria a formar também com A e 

F, por exemplo); (b) outra modificação, relacionada à “Modificação dos estímulos, 

para que alguns deles contenham propriedades perceptíveis que possam ser 

ordenadas”, igualmente contribui para que cada estímulo possa ser avaliado 

individualmente, por suas propriedades particulares. É nesse sentido que a 

mudança nas posições dos estímulos completa este conjunto de mudanças 

metodológicas, pois torna os estímulos mais identificáveis, mais individualizáveis. 

(7) Utilização da entrevista para avaliar e modificar a situação 

experimental. A realização de um experimento único tem como pressuposto 

(oculto, raramente explicitado) que o pesquisador, com base em seus 
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conhecimentos, por meio de análise introspectiva, é capaz de saber se o efeito da 

situação experimental sobre os sujeitos é próximo daquele efeito pretendido (ver 

Trecho 14 no § 452). Contudo, cada uma das modificações metodológicas acima 

descritas se mostrou como uma hipótese de trabalho, dependente de confirmação 

experimental. Tal constatação dos limites do pesquisador em sua capacidade de 

prever os efeitos de um experimento sobre os sujeitos resultou nesta última 

modificação metodológica, que consiste em utilizar a entrevista não apenas como 

um resultado, mas também como dado de entrada, tendo em vista o 

aprimoramento da situação experimental. Tal processo, deve se repetir no 

desenvolvimento de várias versões da situação experimental, até sua validação, 

ou seja, até que os desempenhos e relatos dos sujeitos correspondam aos 

objetivos do pesquisador. 

(8) Limitação da duração do experimento. Como o experimento original 

e a réplica incluem critérios de aprendizagem, alguns sujeitos consumiam tempo 

excessivo para atingir tais critérios. Nessas circunstâncias, contudo, a demora em 

atingir o critério não colabora para a obtenção de comportamentos ou relatos 

transitivos; ao contrário, a demora em atingir o critério traz estresse ao sujeito e 

prejudica seu desempenho, causa desistências e insatisfação do sujeito consigo 

mesmo. Por isso parece conveniente, em vez de impor um mesmo critério de 

aprendizagem a todos os sujeitos, expor todos eles a um mesmo número de 

tentativas, o que torna a duração do experimento aproximadamente igual para 

todos, e torna mais comparáveis os resultados dos vários sujeitos. 

                                            

2 Ao longo do texto encontram-se várias referências como esta, que citam trechos do parágrafo de número 
45, que são melhor compreendidas com a leitura completa do § 45. 
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§ 15.  Objetivo e justificativas da Tese 

O presente trabalho tem três objetivos interligados: (1) obter uma condição 

experimental capaz de ativar, de modo confiável, o raciocínio transitivo em 

sujeitos humanos pertencentes ao grupo experimental; (2) a partir de modificação 

dessa condição experimental, obter outra condição, que, aplicada a sujeitos 

humanos pertencentes ao grupo de controle, resulte em aprendizagem 

semelhante àquela ocorrida com os sujeitos de Siemann & Delius (1993) e Cruz 

(2003); (3) comparar os efeitos dessas duas condições sobre sujeitos do grupo 

experimental e do grupo de controle, para comprovar a eficácia da condição 

experimental. 

Ou seja, o objetivo amplo do presente trabalho é obter uma condição 

experimental capaz de ativar, de modo confiável e comprovado, o raciocínio 

transitivo em sujeitos humanos (ver Trecho 15 no § 45). Embora se acredite que 

o raciocínio transitivo somente se manifesta plenamente em seres humanos 

adultos, pretende-se obter uma condição experimental que não envolva o 

exercício de habilidades específicas de humanos adultos, que incluem a 

comunicação verbal, habilidade para compreender situações sociais, etc.. 

Este objetivo amplo justifica-se porque, uma vez alcançado, torna possível 

o desenvolvimento de uma linha de pesquisa voltada a: (1) definir as condições 

experimentais mínimas para a ativação deste raciocínio (e de outros 

semelhantes), (2) estabelecer suas origens ontogenéticas, (3) verificar seus 

correlatos em outras espécies animais, (4) estudar as relações entre pensamento 

e linguagem, bem como (5) criar aplicações educacionais e (6) viabilizar o estudo 

fisiológico do raciocínio em animais e em humanos. 
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Este objetivo também chama a atenção, pela valorização que promove, no 

âmbito da Psicologia, de aspectos conscientes, eventualmente envolvidos no 

conhecimento. Por outro lado, a capacidade de traduzir comportamentos e 

observações em raciocínios, que são descrições verbais sucintas, passíveis de 

tratamento matemático ou lógico, lembra os processos perceptivos de 

reconhecimento de objetos. 

Do ponto de vista sociológico, reunir as condições necessárias para que 

um raciocínio transitivo seja ativado em uma pessoa, e possa ser comunicado a 

outras, reproduz experimentalmente algumas das condições psicológicas que 

precederam e viabilizaram a formalização do pensamento conduzida e registrada 

em documento (de valor histórico) por Aristóteles (1999). É curioso que esta 

formalização tenha sido uma das primeiras a serem feitas, e ainda hoje tenha 

valor social. 

Também para a epistemologia, a ativação de um raciocínio por meios não 

verbais reproduz a apreensão de conhecimento pelo contato direto com a 

realidade física, sem a intermediação, sem a interpretação de outras pessoas. De 

fato, somente após a ativação do raciocínio em uma pessoa é que se torna 

possível, a essa pessoa, ativar o mesmo raciocínio em outros por meio de contato 

verbal. Diz-se aqui sempre ativar, e não gerar, o raciocínio, porque se acredita 

que o raciocínio já deve estar presente quando ele é ativado por meio de 

estímulos. 

Em adultos capazes de raciocínio transitivo, o condicionamento aqui 

empregado seguramente não cria o raciocínio, apenas o torna ativo, ou mesmo 

disponível conscientemente para o sujeito. Assim, da mesma forma, se espera 
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que em crianças e em animais o condicionamento somente seja suficiente para 

ativar o raciocínio onde ele eventualmente já exista. Outras condições internas e 

externas ao organismo devem fazer com que este raciocínio se desenvolva pela 

primeira vez, e se torne disponível para posterior ativação. 

Quanto à ativação, é análoga à atenção, e tal como esta, dirige-se para 

objetos. Mas, em vez de objetos externos, permite observar manifestações 

consciente dos objetos internos ao organismo, seus fatores psicológicos. Por 

exemplo, o fato de alguém ter moedas nos bolsos não faz com que ele fique o 

tempo todo atento a isto; somente quando precisar de troco vai se preocupar com 

suas moedas. Raciocínios, objetos de origens tão incertas quanto as moedas, 

estão sempre disponíveis para serem ativados pelas pessoas. 

§ 16.  Roteiro da Tese. 

A intenção deste primeiro Capítulo é fornecer ao leitor um primeiro contato 

com a Tese, com suas origens, seus fundamentos e as questões metodológicas 

que propõe. Tal contato é, portanto, superficial, mas facilita a compreensão, mais 

aprofundada e com mais detalhes, de cada um dos temas abordados no restante 

desta Parte A - Fundamentos teóricos, que são, por sua vez, importantes para o 

entendimento da Partes B - Aplicação Experimental e C - Conclusões. 

Estas três Partes correspondem à estrutura típica de uma tese voltada a 

estudos experimentais. Contudo, para facilitar a localização de trechos, bem como 

permitir referências internas, cada uma dessas Partes foi dividida em três tipos de 

elementos: Capítulos, Temas e Parágrafos. Espera-se que o trabalho dedicado 

à estruturação do texto, bem como na atribuição de títulos significativos para cada 

um de seus elementos torne a Tese mais clara e facilite sua compreensão. 
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A Parte D – Anexos, possui estrutura semelhante às demais Partes. 

Porém, é simplificada para reunir e organizar tudo o que não pertence ao corpo 

do texto da Tese. Dessa maneira, todos os documentos que normalmente são 

adicionados ao corpo de texto de uma Tese estão presentes, mas, em alguns 

casos, organizados sob outra forma. 

Não há, portanto, grandes inovações na forma da Tese. A principal 

contribuição da Tese se traduz em seu método experimental, descrito em 

detalhes na Parte B. Para atender as Orientações metodológicas e os 

Objetivos, decorrentes da replicação de Cruz (2003), descritos nos dois 

parágrafos anteriores, este método é composto de duas fases, validação e 

comprovação. A fase de comprovação também não traz novidades, porque possui 

todas as características esperadas, normalmente encontradas na descrição do 

método e dos resultados de um trabalho experimental. 

Já a fase de validação (ver também Trechos 7 e 10 no § 45), inclui 

elaborar e testar diferentes versões da situação experimental, até obter uma 

versão que se mostre válida segundo critérios estabelecidos no § 48. Esta versão 

experimental válida é, então, modificada para compor uma versão controle válida: 

Depois de aplicadas estas duas versões validadas a dois grupos de sujeitos, 

comparam-se os resultados do grupo experimental com o do grupo de controle. 

Assim, a fase de validação é algo novo, que não substitui a fase de 

comprovação, mas acrescenta valor ao método. Contudo, para a adequada 

compreensão desta fase de validação pelo leitor, faz-se necessário descrevê-la 

em detalhes, como um processo, bem como tornar explícitos os seus 

fundamentos. Os fundamentos do processo de validação são (1) a definição do 
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objeto de estudo como fator psicológico; (2) o uso de condicionamento 

modificado para ativar este fator e da entrevista como contraprova; (3) uso de 

empatia para interpretar resultados de uma versão e para criar novas versões. 

Tais fundamentos encontram-se nos próximos três Capítulos desta Parte A: 

O Capítulo II - Conceitos e princípios fundamentais define o raciocínio 

transitivo como o objeto de estudo da Tese e caracteriza este fator psicológico 

por sua expressão consciente, devidamente representada por meio de 

enunciados formais da Lógica. Os conceitos e princípios estudados neste 

Capítulo fundamentam uma metodologia de pesquisa que encontra-se ilustrada 

num experimento hipotético cuja finalidade é esclarecer expressões e enunciados 

lógico-matemáticos relevantes à Tese. Finalmente, são abordados os limites dos 

métodos exclusivamente verbais para ativar o raciocínio transitivo, o que antecipa 

a relevância dos temas tratados no próximo Capítulo. 

O Capítulo III - Condicionamento e raciocínio descreve a importância do 

condicionamento como meio de ativar raciocínios, sem as limitações de 

experimentos exclusivamente verbais. Este Capítulo trata, com mais detalhes, das 

questões metodológicas envolvidas no uso do condicionamento para ativar 

raciocínios, em vez de seu uso rotineiro, relacionado à aprendizagem, à mudança 

de comportamento. Para esta nova aplicação, o condicionamento ganha recursos 

adicionais, e é seguido por uma entrevista, a contraprova, que permite uma 

avaliação (verbal) dos resultados obtidos. Todo o Capítulo é ilustrado com 

exemplos dos possíveis efeitos de situações de condicionamento sobre a ativação 

de raciocínios transitivos nos sujeitos. Tal análise, bem como a contraprova, 

somente é possível se o pesquisador usa de empatia pelos sujeitos. 
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O Capítulo IV - Pesquisas relevantes sobre transitividade estabelece 

cinco dimensões de análise (lógica, informativa, didática, cultural e empática) de 

trabalhos especialmente relevantes para a Tese. Com estas cinco dimensões, um 

mesmo conjunto de critérios é usado para analisar os trabalhos de Siemann & 

Delius (1993) e de Cruz (2003), já comentados em detalhe nos Temas 3 e 4, e os 

trabalhos de Burt (1933), Piaget (1972), Bryant & Trabasso (1971) e McGonigle & 

Chalmers (1977). 

Em complemento a esta análise bibliográfica que confirma a relevância das 

alterações metodológicas propostas no § 14, no último Tema deste Capítulo, são 

citados e comentados os trabalhos de Zazzo & Stambak (1958); Scott & Yelon 

(1969) e Rogers (1959). Tais trabalhos, embora contemplem objetos de estudo 

diferentes do objeto de estudo tratado nessa Tese, têm suas abordagens teóricas 

e seus métodos aqui descritos porque são muitas e significativas as semelhanças 

entre estas abordagens e os elementos centrais para o processo de validação 

aqui proposto. 
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Capítulo II.  Conceitos e princípios fundamentais. 

Tema 6.  Conceito de fator psicológico. 

§ 17.  Raciocínio transitivo como fator psicológico. 

No § 2 do Capítulo I afirma-se que o objeto de estudo da Tese é o 

raciocínio transitivo. Neste segundo Capítulo, este objeto de estudo é descrito 

como um fator psicológico, categoria aqui proposta, cuja definição é 

suficientemente ampla para conter raciocínios e vários outros objetos de estudo 

da Psicologia, mas suficientemente estreita para se acomodar às exigências de 

estudos experimentais. 

Define-se fator psicológico como uma parte do organismo que é causa 

(interna) de várias manifestações deste organismo que são coerentes entre si, ou 

seja, de várias manifestações coerentes umas com as outras. Assim, este 

conceito de fator psicológico é bastante amplo para conter, além de raciocínios, 

vários outros objetos de estudo da Psicologia, entre os quais se incluem 

sentimentos, percepções, convicções etc. 

Os sentimentos, as percepções e outros fatores psicológicos não podem 

ser observados diretamente como os comportamentos, por exemplo. Contudo, 

pretende-se que a definição de fator psicológico seja adequada a estudos 

experimentais porque se fundamenta na coerência das várias manifestações, e 

tanto a observação, quanto a avaliação da coerência de manifestações se presta 

ao tratamento objetivo exigido por tais estudos. 

As convicções de uma pessoa são exemplos de fatores psicológicos 

porque alterações nessas convicções implicam em mudanças profundas e 
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duradouras nas intenções desta pessoa. Quem adota novas convicções acaba 

por mudar seu comportamento, seu discurso, sua visão de mundo e, dentro de 

suas possibilidades, escolhe novos rumos para sua vida. Sem fatores ambientais 

que possam justificar estas mudanças de longo prazo, coerentes entre si, deve 

haver uma parte material interna ao organismo que produza tais efeitos. A 

convicção é uma dessas partes internas ao organismo que são aqui chamadas de 

fatores psicológicos. 

Tanto quanto a convicção, o raciocínio é um fator psicológico. Isso porque 

também os raciocínios são causas internas de várias manifestações coerentes 

entre si, que incluem descrições, explicações e definições verbais destes 

raciocínios, bem como classes de comportamentos e alterações orgânicas. Os 

fatores psicológicos são aqui tratados como verdadeiros objetos de estudo da 

Psicologia: O estudo desses objetos permite compreender e, dentro de limites, 

prever e controlar manifestações verbais, comportamentais e orgânicas dos 

sujeitos. 

O raciocínio que é objeto de estudo da Tese é o raciocínio transitivo. Por 

meio dele o sujeito é capaz de se comportar e de argumentar de modo coerente, 

ao lidar com objetos em situações que envolvam alguma comparação de 

qualidades ordenáveis. Como exemplo de raciocínio transitivo tem-se aquele pelo 

qual alguém conclui que Ana é maior que Carla, embora não tenha comparado 

diretamente a altura delas, e tenha como informações apenas os fatos de Ana ser 

maior que Bruna e Bruna maior que Carla. 

Além de ser um fator psicológico, pode-se afirmar que o raciocínio 

transitivo é um tipo especial de raciocínio, porque faz parte do conjunto dos 
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chamados raciocínios lógicos. Além de resultar em manifestações coerentes entre 

si, como todos os raciocínios, e como todos os fatores psicológicos, o raciocínio 

transitivo, como todos os demais raciocínios lógicos, têm algumas de suas 

manifestações coerentes com os enunciados formais da Lógica. 

A maior amplitude na definição do conceito de fator psicológico é 

necessária quando se pretende estudar raciocínios em um sujeito, porque o 

estudo deste e de outros objetos da Psicologia não pode ser substituído pelo 

estudo de nenhuma manifestação única, de nenhum comportamento isolado 

expresso por esse sujeito. Por outro lado, espera-se evitar uma amplitude 

excessiva do conceito, com a exigência de o fator psicológico ser uma parte do 

organismo. 

§ 18.  Comentários sobre fatores psicológicos. 

No caso particular em que um estímulo (físico) é, eventualmente, causa 

direta de um conjunto de manifestações coerentes do organismo, a coerência 

observada pouco se deve a causas psicológicas. Uma explosão, por exemplo, 

causa vários efeitos físicos coerentes – impacto, som, luz e calor – que produzem, 

por sua vez, vários outros efeitos secundários nos organismos expostos a ela: 

aquecimento, queima, movimentos, danos etc. Mas esta coerência observada têm 

causas principalmente externas, que são objeto da Física, e não envolvem, 

necessariamente, cadeia causal interna, fatores psicológicos que seriam objeto da 

Psicologia. 

Por isso é que, embora possa ser útil, o domínio de uma manifestação 

física do organismo por meio de estímulos físicos, como pretendida pela análise 

do comportamento, limita-se a esclarecer a cadeia de eventos causais envolvida 
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no caso particular em que as causas são todas externas (físicas). Se há uma 

estimulação e o comportamento decorrente, embora ambos sejam passíveis de 

mensuração física, isto só ocorre mediante causas psicológicas do 

comportamento, ainda que algum pesquisador se recuse a estudar estas causas 

internas. 

Quanto à redução das causas internas do organismo às leis da Física, que 

valem em toda parte, resta lamentar que a percepção (de dor), por exemplo, não 

seja explicável, nem controlável em termos da Física atual, o que indica o quanto 

esta ciência precisa enriquecer seus modelos da realidade antes de ser útil para 

explicar mais que mecanismos. Hoje, é tão absurda a hipótese que um conjunto 

de percepções resulte num pedaço de matéria quanto a hipótese de que um 

conjunto de pedaços de matéria (um mecanismo) resulte numa percepção. 

Assim, por enquanto, estas ciências têm assegurados sua existência e 

seus métodos independentes. Se, um dia, ocorrer a unificação destes 

conhecimentos, somente então se saberá se é mais adequado tratar organismos 

como objetos físicos ou, ao contrário, objetos físicos como organismos. Talvez a 

melhor perspectiva para o reducionismo seja considerar as partículas de matéria 

como “mônada que é considerada ao mesmo tempo como unidade física e 

psíquica”, conforme tentativa de “Giordano Bruno conciliar o pensamento 

atomístico com a doutrina platônica das ideias”, descrita por Wundt (1929): 

 

A fecunda transformação da Física corresponde aos primeiros decênios 

do século XVII. Certamente já nos últimos do anterior havia tentado 

Giordano Bruno conciliar o pensamento atomístico com a doutrina 

platônica das ideias e o pensamento do infinito em sua aplicação 
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copernicana. E como nesta união o conceito de átomo ultrapassa os 

limites impostos por sua significação física, o átomo se converte em 

mônada que é considerada ao mesmo tempo como unidade física e 

psíquica. Com isto ganha importância no mundo ideológico de Bruno o 

terceiro daqueles três alemães, a quem nomeou (p. 22) em seu discurso 

de Wittenberg. Paracelso, o renovador da ideia de microcosmo. Assim, 

nesta Filosofia da Itália se prefiguram as direções do pensamento, que a 

partir daquele ponto haveriam de desenvolver-se em sistemas 

independentes: o universalismo, baseado sobre a ideia de infinito 

absoluto, e o individualismo, nascido da fusão do átomo com a alma 

simples. 

 

Enquanto a redução de uma ciência à outra não ocorre, é importante – até 

mesmo para contribuir para essa redução – identificar e localizar com precisão, no 

interior de organismos, os fatores psicológicos. E a função da Psicologia, nesta 

identificação, é verificar, num dado momento, se certo fator psicológico existe em 

um organismo, se este fator interfere em eventos conscientes e se dele resultam 

manifestações acessíveis a observadores externos. 

Diante das dificuldades em lidar com fatores psicológicos, objetos de 

estudo que possivelmente têm muitas causas e muitos efeitos, é curioso que a 

pesquisa possa ser mais fácil de ser realizada, quanto mais relevante for o fator 

em estudo. Ocorre que fatores relevantes devem ter muitos efeitos, bastante 

diferentes uns dos outros, o que facilita sua identificação. Especialmente 

relevantes, tanto para a geração de conhecimento em Psicologia, quanto para 

fundamentar ações de valor social, são os fatores que têm expressão na 

consciência dos sujeitos: Mostram-se, pois, especialmente úteis os relatos desses 

sujeitos (ver Trecho 4 no § 45). 
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No caso específico do estudo do raciocínio transitivo, este raciocínio pode 

produzir muitos efeitos diferentes, aí inclusos os vários tipos de relatos que os 

sujeitos podem oferecer. Tal multiplicidade de efeitos favorece a identificação 

deste fator psicológico, ainda mais porque alguns dos relatos dos sujeitos podem 

ser avaliados segundo os critérios externos, objetivos e coletivos, dados pelas 

proposições da Lógica. 

§ 19.  Existência de fatores psicológicos. 

Antes de aplicar métodos de outras ciências para localizar e pesquisar um 

fator psicológico específico em um organismo, é necessário ter-se confirmações 

de que este organismo contenha o fator em estudo. Tais confirmações da 

presença de um fator psicológico em um organismo dependem da aplicação de 

uma combinação de métodos da Psicologia Experimental capazes de promover a 

ativação e a manifestação de fatores, e que também possam registrar e analisar 

cada manifestação obtida. 

No § 17, fala-se da convicção como um exemplo de fator psicológico. 

Retoma-se aqui este exemplo para ilustrar o método de verificação da existência 

de um fator psicológico: Pode-se avaliar, por meio de uma pesquisa de intenção 

de voto, qual a convicção de cada eleitor sobre qual seja o melhor candidato a um 

cargo qualquer. Basicamente, esta verificação consiste em realizar entrevistas 

com os eleitores, para lhes perguntar em quem pretendem votar na próxima 

eleição. E, de fato, nesse caso específico, esta simples pergunta pode esclarecer 

com bastante precisão a intenção de voto de cada eleitor. 

Dificilmente pode-se imaginar outra questão mais esclarecedora sobre o 

comportamento futuro do eleitor. Dada a eficácia dos institutos de pesquisa em 
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prever os resultados de eleições e até mesmo em prever as votações dos 

candidatos em cada zona eleitoral, deve-se reconhecer a habilidade dos eleitores 

de reconhecerem suas próprias intenções de voto. Ou seja, o melhor indicador da 

existência de uma intenção de voto é a resposta do eleitor à questão se a eleição 

fosse hoje, em quem o senhor votaria? 

Apesar da esperada coerência entre esta resposta e o voto, não se pode 

defender que a resposta à pesquisa seja o próprio fator psicológico, a causa do 

voto ocorrido algumas semanas depois – muito menos pode-se imaginar que o 

voto seja a causa da resposta à pesquisa. A resposta e o voto são dois 

indicadores, coerentes entre si, mas afastados temporalmente, que permitem 

avaliar a existência de um fator psicológico, que deve ser parte real do organismo 

do eleitor – antes, durante e depois do voto e da pesquisa. 

Com o objetivo de diferenciar fatores psicológicos de construtos, afirma-se 

aqui ser a intenção de voto uma parte real do organismo, um fator psicológico. 

Construtos são elaborações teóricas úteis criadas pelos psicólogos, sem 

existência real e, por isso, não podem ser causas. Construtos resultam da união 

de várias causas independentes, por isso permitem antecipar tendências, mas 

não podem prever manifestações específicas. Como exemplos, o incômodo ao 

falar em público é real; a timidez provavelmente é um construto, não mostra ser 

uma causa, apenas uma tendência. 

Tal como nas outras ciências, os objetos de estudo em Psicologia não são 

escolhidos, mas se impõem ao pesquisador. Quando um conjunto coerente de 

evidências dá ao pesquisador a convicção da existência do objeto de estudo, este 

objeto de estudo deve ser real para poder ser a causa que explica os vários 
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fenômenos observáveis. Quanto mais amplos e afastados desta causa 

fundamental mostram-se estes fenômenos, tanto mais real e poderoso se mostra 

o objeto de estudo. 

Defende-se aqui a realidade dos fatores psicológicos, da mesma forma que 

se defende a existência de partículas elementares na Física, ou dos radicais e 

moléculas na Química. Partículas, átomos e moléculas exibem propriedades e 

efeitos conhecidos, previsíveis, porque são objetos reais que se mostram como 

causas de muitos fenômenos aos pesquisadores da Física ou da Química. 

Fatores psicológicos são, pois, matéria, ainda que não se possa saber se os 

fatores são compostos de matéria, ou se eles a compõem. 

Tema 7.  Raciocínio e consciência 

§ 20.  Conceito de consciência. 

Como qualquer outro objeto, os fatores psicológicos se caracterizam pela 

variedade de manifestações coerentes que produzem. Por isso é que, de todos os 

fatores psicológicos, destacam-se como os mais facilmente identificáveis 

justamente aqueles que, como os raciocínios, têm manifestação na consciência, 

aqueles sobre os quais se pode refletir. Como este é o caso do raciocínio 

transitivo, objeto de estudo da Tese, cabe dizer algo sobre o conceito de 

consciência de que aqui se trata. 

É importante destacar que o ponto de partida para fazer comentários ou 

dar definições de qualquer conceito é, por natureza, subjetivo, pois depende da 

experiência única de um ser consciente que seja capaz de se expressar. Por 

outro lado, julgar a veracidade, ou o valor científico destes comentários e 
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definições, depende de pesquisas específicas. Definir e comentar sobre 

consciência não é diferente: Tem seu ponto de partida no sujeito, mas pode ser 

objeto de estudos posteriores, mais aprofundados e detalhados. 

A consciência não é o elemento central deste trabalho, mas é um elemento 

que se encontra explicitamente na Tese e implicitamente em toda pesquisa em 

Psicologia. Para os objetivos aqui pretendidos, é útil e suficiente um conceito de 

consciência bastante parcial. Elabora-se, então, esse conceito a partir da 

experiência consciente, pessoal do autor. Se os leitores compreenderem este 

conceito, ainda que não concordem completamente com ele, isto deve bastar 

para que estes leitores reconheçam a importância da consciência para o estudo 

do raciocínio transitivo, bem como a importância do estudo desse raciocínio, ou 

de qualquer outro, para a compreensão da consciência. 

Feitas estas ressalvas, necessárias antes de tratar de um conceito que foi 

sistematicamente – e injustamente, acredita-se aqui – excluído (ver Trecho 1 no § 

45) da ciência ao longo da história, define-se consciência como a condição que 

impõe ao sujeito perceber, a cada momento, um conjunto de objetos. 

Esta condição independe de tais objetos serem internos ou externos ao 

sujeito (ver § 21), e também independe de qualquer resposta que o sujeito tenha 

para com o objeto, ainda que a ação que produz esta resposta possa também ser 

um objeto da consciência. Por isso, em geral, é atribuída somente aos humanos, 

por sua capacidade de apenas descrever todos os objetos que eles percebem. 

Diz-se apenas descrever porque a descrição caracteriza os seres 

humanos como observadores capazes de mostrar domínio das qualidades e 

potencialidades de objetos, sem que esse domínio se exerça por meio da 



 60 

realização dessas qualidades e potencialidades. Isso porque a descrição está 

ligada à fala, e não modifica o objeto (que fica intocado, disponível para ser 

descrito por outros observadores), mas exige um trabalho relevante do sujeito – 

principalmente para obter uma descrição que tenha aceitação e valor social. 

Mas, ainda do ponto de vista do autor, a consciência não depende de 

nenhuma resposta do sujeito, nem mesmo da descrição (ainda que apenas 

mental) dos objetos; a descrição, sim, depende da consciência: Analogamente, o 

processo fotográfico não depende da revelação, mas sem fotografia, nada pode 

ser revelado. Com isto, afirma-se a possibilidade de haver consciência em 

sujeitos não humanos, ainda que seja especialmente difícil o estudo experimental 

da consciência em animais incapazes de falar e, portanto, de descrever. 

Embora possa ser questionado por alguns representantes de pontos de 

vista comportamentais da Psicologia, o conceito de consciência, independente de 

qualquer expressão mensurável, mostra utilidade, prestígio e popularidade por 

meio das definições encontradas em dicionários (léxicos). E não somente o 

conceito de consciência. Outros tantos conceitos são descritos em dicionários 

como conceitos psicológicos justamente porque são internos aos sujeitos e 

prescindem de qualquer comportamento, de qualquer expressão. 

§ 21.  Consciência de fatores psicológicos. 

Estes conceitos encontrados em dicionários se fundamentam sobretudo em 

descrições verbais que as pessoas fazem de seus eventos conscientes. Não cabe 

à Psicologia – ou a um grupo de estudiosos desta área – desqualificar como 

imprecisos ou incorretos os termos considerados psicológicos que estão nos 

dicionários e nos idiomas falados, mas desenvolver métodos para pesquisar o 
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que há de científico nesses conceitos e, independente deles resultarem ou não de 

alucinações coletivas, eles tem suas causas internas, seus fatores psicológicos 

associados. 

Mesmo que, por qualquer motivo, o conjunto dos pesquisadores em 

Psicologia decidisse abdicar do estudo destes conceitos, seria inevitável o 

nascimento de outra ciência que ocupasse o vazio deixado, para se dedicar a 

estes conceitos abandonados. Enquanto o mundo estiver repleto de seres com 

intensa vida interior, descrita em prosa e verso, não será mesmo possível impedir 

que alguma ciência se organize com o objetivo de realizar pesquisas nesta área. 

Resta ainda comentar sobre o conjunto de objetos percebidos pelo sujeito 

consciente. Além de objetos externos ao sujeito (montanhas, casas etc.), 

compõem este conjunto os objetos que são parte do próprio sujeito. Entre os 

objetos que são parte do sujeito, alguns referem-se a partes de seu corpo 

identificáveis externamente (braços, cabeça etc.), outros referem-se aos fatores 

psicológicos, partes do sujeito sem localização precisa. Destaca-se aqui esta 

consciência que o sujeito tem de seus fatores psicológicos. 

Dos trabalhos de psicofísica e psicologia da percepção, sabe-se que a 

consciência de objetos externos ao sujeito pode dar origem a descrições que não 

correspondem (exatamente) ao conhecimento físico que se tem desses objetos – 

ver figura 1. Esperam-se, pois, as mesmas limitações, distorções e ilusões na 

consciência que o sujeito tem de seus fatores psicológicos. Mas estas falhas não 

invalidam uma descrição como fonte de informações, para que um objeto (interno 

ou externo) seja melhor compreendido – ver Trecho 12 no § 45. 
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Figura 1 – Exemplos de ilusões, onde a percepção (consciente) não corresponde 

ao conhecimento físico dos objetos. Os três desenhos de quadrados parecem distorcidos 

ao observador humano – adaptado de Ehrenstein (1954). 

Com a escolha de métodos e controles apropriados, as descrições se 

tornam válidas para a ciência. Na falta de outros meios mais precisos, cabe ao 

pesquisador controlar suas variáveis experimentais para, sempre que possível, 

poder aceitar como válido, sobre os estados internos de seus sujeitos, aquilo que 

estes mesmos sujeitos forem capazes de descrever. Pelo mesmo motivo, com 

frequência, cabe ao sujeito, e não ao experimentador, ter a última palavra sobre 

se determinado fator psicológico está presente e ativo. 

Os eventos conscientes são, com frequência, os elementos que permitem 

afirmar, com maior segurança, a respeito dos fatores psicológicos. Pode-se 

questionar a realidade de um fator psicológico sem manifestação consciente. Mas 

um pesquisador em Psicologia não deve, em respeito a seus sujeitos, duvidar da 

existência de fatores que, por longos períodos de tempo, em diferentes situações, 

dominam discursos, comportamentos, alterações fisiológicas, e a própria 

consciência do sujeito. Faz-se necessário ao pesquisador a adoção de humildade 

diante de seu objeto de pesquisa e das limitações de seu conhecimento. 

§ 22.  Raciocínio caracterizado por sua explicação. 

Os textos históricos mais antigos descrevem os efeitos do discurso sobre 

as convicções e os desempenhos humanos. O próprio relato histórico é um 
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testemunho de seu autor, que foi capaz de traduzir em palavras suas convicções 

sobre como certos eventos ocorreram. Mas se estes discursos e descrições foram 

avaliados com base nas qualidades da retórica e da lógica empregadas, pouco se 

descobriu sobre as causas dessas qualidades, vinculadas ao conceito de 

convicção e de raciocínio, que são objetos psicológicos. 

Por sua natureza complexa, a retórica permanece até hoje como arte, por 

outro lado, a Lógica recebeu tratamento formal específico, para se tornar objeto 

de estudo da Filosofia e da Matemática. Assim, quando a Psicologia se constitui 

como ciência, ela nasce apartada de dois de seus principais objetos de estudo, a 

convicção e o raciocínio. O primeiro, desacreditado e abandonado aos cuidados 

da retórica, e o segundo, reduzido aos formalismos da Lógica. 

Por isso, do ponto de vista histórico, lógico, e até psicológico, o raciocínio 

acaba por ser caracterizado, identificado por sua explicação, por sua 

formalização. Do ponto de vista psicológico, há dois argumentos principais para 

atribuir um fator psicológico ativo a quem formaliza um raciocínio: (1) a 

necessidade de o raciocínio existir como objeto, antes que ele possa ser descrito; 

(2) as habilidades específicas usadas na descrição formal (o adulto capaz de 

formalizar deve poder exercer outras manifestações características de um 

raciocínio). 

Sobre a necessidade de o raciocínio preceder a formalização, em seu 

Ensaio de Lógica Operatória, Piaget (1976) constata que: 

[...] histórica e geneticamente, a chamada lógica aplicada sempre 

antecedeu à lógica formal. Começa-se sempre por raciocinar sobre o real 

e, somente depois é que se pode perguntar (uma vez organizadas as 

operações intelectuais e uma vez suas estruturas de conjunto 
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suficientemente elaboradas) como se raciocina. A lógica é, pois, o 

produto de uma reflexão e de uma formalização retrospectivas, e não 

constitui um código já formulado antes de suas aplicações. Quando 

Aristóteles3 tentou uma primeira formulação da lógica, a matemática já 

existia, e ele mesmo havia anteriormente tentado compreender o 

Universo e particularmente classificar os seres vivos. [...] 

Embora o raciocínio esteja fora do alcance de órgãos sensoriais 

conhecidos, ele pode ser percebido e descrito como um objeto. Uma pessoa pode 

descrever um objeto – uma fruta, por exemplo – de vários modos, com diferentes 

objetivos. A descrição de um objeto (ou de um raciocínio) pode compará-lo a 

outros semelhantes, com o objetivo de convencer alguém de suas qualidades; 

pode destacar o que ele tem de exclusivo, para explicar sua essência; pode 

defini-lo, ao identificá-lo por meio de vocabulário padronizado e formal. 

No interior do organismo, um raciocínio também não pode ser manipulado 

por nenhum membro conhecido, mas quem o domina adquire habilidades, de 

modo análogo a quem usa um instrumento. Por exemplo, domina o bastão como 

instrumento quem com ele alcança parte do alimento deixado no chão, atrás de 

uma grade; domina o ferrolho quem abre a grade e come todo o alimento; tem 

outros domínios quem abre a grade e passeia à vontade na ausência de 

testemunhas, mas come só o que estaria ao alcance do bastão. 

Como ocorre em maior ou menor grau com os instrumentos, os raciocínios 

(em especial aqueles que interferem sobre o nível de status) eventualmente 

dominam a fisiologia de quem os possui, ou pelo menos a influenciam de modo 

                                            

3 Aliás, se Aristóteles tivesse um papagaio ou um mau aluno que apenas repetissem seus ensinamentos, 
isso ilustraria a situação especial em que esta hipótese é inválida: Quando um silogismo é recitado sem que 
exista o raciocínio correspondente, apenas para obter a aprovação do professor (no caso do aluno), ou por 
outros motivos (no caso do papagaio). 
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marcante. Deixar um balde de água sobre a porta de uma sala de aula não irá 

afetar significativamente os alunos do maternal, mas certamente irá alterar 

batimentos cardíacos, pressão arterial e outros indicadores de alunos com idade 

suficiente para raciocinar sobre a chegada do professor. 

 

Tema 8.  Estudo experimental de raciocínios lógicos. 

§ 23.  Preceitos metodológicos. 

Os exemplos acima mostram que seres racionais consideram seus 

raciocínios como parte da realidade objetiva. Ou seja, cada ser humano percebe, 

trata e sente seus raciocínios como objetos reais, ainda que ninguém, nem ele 

próprio, use órgãos conhecidos para lidar com estes objetos. Estabelecido o 

raciocínio como causa objetiva (ou como ilusão dos seres racionais, causada por 

outros fatores psicológicos ainda desconhecidos), cabe descrever por quais meios 

experimentais um fator psicológico pode ser pesquisado. 

Cada sujeito pode observar e descrever seus fatores psicológicos da 

mesma forma que observa e descreve um objeto externo. Assim, cabe ao método 

experimental ativar o fator psicológico que é objeto da pesquisa, ou seja, colocar 

este fator como um instrumento à disposição do sujeito. Diz-se aqui sempre 

ativar, e não gerar, o raciocínio, porque se acredita que o raciocínio já deve estar 

presente quando ele é ativado por meio de estímulos. O método também deve dar 

oportunidades para que os sujeitos ajam de acordo com o fator ativo e descrevam 
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suas observações deste fator. Finalmente, o método deve prever o registro e a 

avaliação de todas estas manifestações dos sujeitos. 

Por exemplo, para avaliar a intenção de voto, um método deve incluir a 

exibição ao sujeito de uma lista de candidatos para ativar seu fator psicológico, e 

a questão (se a eleição fosse...) para lhe dar a oportunidade de descrever suas 

intenções. Para obter a manipulação de um raciocínio transitivo, e ativar este 

raciocínio, pode-se perguntar Ana é maior que Bruna e Bruna é maior que 

Carla. Quem é maior, Ana ou Carla?; a expressão do raciocínio pode ser obtida 

com outra questão: E como você sabe que Ana é maior? – ver esquema na 

figura 2. 

 

 

 

Figura 2 – Esquemas de entrevistas para avaliar intenção de voto (à esquerda) e 

raciocínio lógico (à direita). 

Mas, com base em que fundamentos se acredita que estas questões 

podem ativar um raciocínio lógico, ou induzir sua expressão? Na falta de uma 

compreensão psicológica que permita saber o que é um raciocínio e porque ele é, 

ou não, lógico – o fato de raciocínios serem fatores psicológicos não habilita a 

Psicologia a classificar raciocínios do ponto de vista lógico –, depende-se aqui da 

própria Lógica para escolher meios específicos de ativar raciocínios lógicos e para 

avaliar as manifestações dos sujeitos. 

Por isso, os métodos aqui empregados com o objetivo de ativar o raciocínio 

transitivo e obter sua expressão são escolhidos com base em critérios da Lógica 
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formal, determinantes para que a pesquisa efetivamente trate deste raciocínio. Ou 

seja, é a partir da análise lógica dos métodos empregados para ativar raciocínios 

que são avaliadas as chances de um raciocínio lógico específico ser ativado. E a 

partir da análise lógica das respostas do sujeito pode-se verificar o real sucesso 

na ativação deste raciocínio. 

Em resumo, a metodologia do estudo experimental de raciocínios lógicos 

segue cinco preceitos: 

 

(1) partir dos conceitos psicológicos de uso comum, descritos no léxico; 

(2) ativar raciocínios por meios compatíveis com a Lógica; 

(3) solicitar aos sujeitos descrições de fatores psicológicos; 

(4) comparar respostas dos sujeitos com enunciados lógicos; 

(5) respeitar a opinião dos sujeitos na avaliação da eficácia da metodologia. 

 

Para viabilizar a aplicação desses preceitos na montagem de um estudo 

experimental de raciocínios lógicos, são apresentadas, nos próximos dois 

parágrafos, informações mais detalhadas sobre essas recomendações. Assim, no 

§ 24 é tratado o preceito (1) e, no § 25, os preceitos (2) e (4). Os preceitos (3) e 

(5) são abordados, em detalhes, no Tema 11 – Entrevista como contraprova. 

§ 24.  Ponto de partida 

Do primeiro preceito (1) depende a aplicação dos preceitos (3), (4) e (5): 

Para aceitar as (3) descrições de fatores psicológicos oferecidas pelos sujeitos, e 

respeitá-las como (5) principal meio de avaliar resultados e metodologia, deve-se 

considerar quais os possíveis significados daquilo que os sujeitos dizem; também 
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a comparação (4) entre a linguagem comum (usada nas respostas verbais) e as 

expressões matemáticas, se dá por meio dos significados das palavras 

(significados públicos, do idioma usado pelos sujeitos). 

Considera-se, assim, desnecessário e inadequado, do ponto de vista dos 

objetivos aqui pretendidos, ensinar conceitos matemáticos e lógicos ao sujeito, 

antes de expô-lo às condições experimentais. Desnecessário porque o idioma 

falado pelo sujeito deve conter elementos suficientes para que ele possa 

expressar suas justificativas lógicas; inadequado, porque o ensino destes 

conceitos teria grande interferência sobre os desempenhos e justificativas do 

sujeito. 

Não é necessário que o sujeito tenha conhecimentos específicos das 

palavras mais adequadas, escolhidas pelos matemáticos e lógicos para 

formalizar os raciocínios que são objeto de estudo. Procura-se aqui justamente 

identificar os conceitos de uso corrente, presentes no adulto comum (ver Trecho 

8 no § 45). Pois são estes mesmos conceitos comuns que foram, em determinado 

momento histórico, objeto de atenção dos especialistas e estudiosos que 

elaboraram e definiram conceitos formais. 

Possivelmente, nenhum falante conhece o significado de todas as palavras 

de seu idioma, mas o adulto normal se caracteriza por sua capacidade de poder 

apreender o significado de qualquer palavra de seu idioma, mesmo daquelas 

palavras que, no momento, lhe são desconhecidas. Ainda que o significado de 

uma palavra, presente num dicionário ou na explicação de um professor, remeta a 

outras palavras igualmente desconhecidas, uma pessoa sempre pode consultar o 
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dicionário ou perguntar o significado destas outras palavras, até que a 

compreensão ocorra. 

A esta capacidade de compreender conceitos explicados (por meio de 

palavras), corresponde a outra, igualmente relevante para que as respostas 

dadas em entrevistas tenham algum valor. Trata-se da capacidade de explicar, 

usada pela pessoa para relatar eventos e descrever objetos, com base no 

vocabulário de que dispõe, mesmo que não conheça os termos mais adequados. 

Por isso um automóvel pode ser descrito como uma carroça sem cavalos, por 

exemplo, por alguém que não conheça a palavra automóvel. 

Pois é esta capacidade de explicar, esta habilidade de descrever um 

objeto por meio de palavras – ou descrever o significado de uma palavra por meio 

de outras palavras mais conhecidas, como fazem os dicionaristas – que permite 

ao sujeito usar as palavras que conhece, durante uma entrevista, para descrever 

seus raciocínios. Aos pesquisadores é que cabe, durante entrevista, usar sua 

capacidade de compreender, para apurar se as explicações e descrições do 

sujeito correspondem ou não a um raciocínio específico: Para isso, eles 

conhecem as palavras adequadas e os significados que descrevem seus objetos 

de estudo. 

Contudo, apenas conhecer as palavras adequadas e seus significados é 

insuficiente para que um pesquisador compreenda seu objeto de estudos. Da 

mesma forma, o fato de uma pessoa desconhecer a palavra automóvel, ou não 

ser especialista em automóveis, não a desqualifica como capaz de reconhecer um 

automóvel e designá-lo como carroça sem cavalos. Pois o estudo do raciocínio 
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depende justamente de descrições de pessoas que não são especialistas, mas 

são capazes de raciocinar e descrever seus raciocínios. 

É de se esperar alguma diferença entre o desempenho dos sujeitos 

experimentais que conhecem e dos que não conhecem as palavras específicas 

usadas na descrição formal de raciocínios. Mas se algo do raciocínio não fosse 

comum às pessoas que conhecem e às que desconhecem certas palavras, não 

seria possível o fato corriqueiro, comum em escolas, onde alunos ouvem uma 

definição, uma explicação do que é um raciocínio transitivo, por exemplo, e 

passam a usar palavras adequadas para descrevê-lo. 

Assim, considera-se importante que o pesquisador em Psicologia não se 

esqueça que seu conhecimento, como todo conhecimento científico, tem suas 

bases no conhecimento comum (ver Trecho 9 no § 45), ou melhor, no 

funcionamento normal das mentes humanas capazes de conhecer. Tal 

consciência faz com que o pesquisador dê atenção ao que lhe dizem seus 

sujeitos e evite conduzir experimentos com significado diferente do pretendido4: 

Por exemplo, um pesquisador interessado em estudar o raciocínio transitivo pode 

acabar por envolver pessoas e animais em um experimento que testa apenas a 

memorização. 

                                            

4 Para ilustrar esta situação, considere-se um experimento que expõe vários desenhos de objetos, 
para que os sujeitos discriminem quais representam vegetais ou animais; pois sem uma validação 
que verifique se, diante de tais desenhos, os sujeitos humanos reconhecem os mesmos objetos 
que o pesquisador ou o desenhista pretendiam evocar, corre-se o risco de um desenho mal feito 
de uma árvore ser descrito como um carneiro pelos sujeitos, o que comprometeria os resultados 
experimentais. Na área de percepção, o risco destes erros metodológicos é menor e, caso ocorra, 
o erro tem mais chances de ser percebido rapidamente. Porém, se o raciocínio é o objeto de 
estudo, validações desse tipo se tornam essenciais e, da mesma forma que o dicionário e a 
linguagem comum são úteis para mostrar a inadequação de um desenho descrito como árvore 
pelo desenhista e reconhecido como carneiro pelos sujeitos (pois na linguagem comum e no 
dicionário, as palavras árvore e  carneiro têm significados muito diferentes), são ainda mais úteis 
para comparar os raciocínios dos sujeitos com o objeto de estudo do pesquisador. 
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§ 25.  Enunciados lógico-matemáticos, metodologia e experimento 

simulado. 

Neste parágrafo, optou-se por mudar a estrutura de texto utilizada até aqui 

e apresentá-lo em forma de tabela composta de quatro campos, conforme figura 

3. Em cada uma das próximas sete páginas, organizam-se tabelas onde trechos 

dos textos são identificados e numerados nas seguintes categorias: Expressão, 

Enunciado lógico-matemático, Metodologia e Experimento hipotético. Com 

isso, pretende-se facilitar a compreensão de dois conteúdos vinculados, que são, 

por um lado, os enunciados lógico-matemáticos e suas respectivas expressões 

em linguagem matemática, e por outro, os aspectos metodológicos 

correspondentes, ilustrados por meio de um experimento simulado. 

 

 

Figura 3 – Estrutura de texto adotada para as próximas sete páginas. As setas que 

ligam os quatro campos indicam relações existentes entre seus conteúdos. 
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Expressão – 1 

E; R; {x, y,...}; {x ∈∈∈∈ E |||| x...}; xRy etc. 

 

Enunciado lógico-matemático – 1 

Os principais enunciados lógicos ou 

definições utilizados para avaliar a 

metodologia aqui empregada são: Conjunto 

suporte, relação binária, designação por 

nomeação, designação por propriedades, 

relação transitiva, relação de ordem, 

relação de equivalência, relação parcial, 

relação total, estrutura matemática. Segue 

a descrição formal de cada um desses 

itens, acompanhada de explicações de seu 

significado e de justificativas de sua 

relevância para viabilizar a aplicação de 

preceitos metodológicos. 

Metodologia – 1 

Os principais itens metodológicos utilizados 

no estudo de raciocínios transitivos são: 

Conjunto de estímulos, circunstâncias de 

apresentação dos estímulos, destaque de 

propriedades arbitrárias e ordenáveis dos 

estímulos, oportunidade para expressão de 

respostas transitivas, vínculo entre 

propriedades ordenáveis e arbitrárias de 

estímulos, vínculo ordenado entre pares de 

estímulos, oportunidade para expressão de 

relatos de composição dos estímulos e de 

estrutura de ordem total no conjunto. 

Experimento hipotético – 1 

Um experimento hipotético serve para exemplificar cada um dos principais itens 

metodológicos utilizados no estudo de raciocínios transitivos. A comparação deste 

exemplo com as montagens experimentais aqui desenvolvidas permite perceber a 

semelhança entre este exemplo hipotético e a montagem efetivamente empregada, 

exceto pelo fato do experimento hipotético ter um conjunto de estímulos que são mais 

familiares a um sujeito, também hipotético, porque pertencem ao seu cotidiano. 

O experimento hipotético consiste em exibir crianças de tamanhos diferentes, que usam 

sapatos de cores diferentes, para que o sujeito tenha de decidir entre pares de crianças, 

das quais ele somente consegue ver a cor dos sapatos, qual é a maior. Note-se que é 

arbitrária a atribuição dos sapatos coloridos a cada criança, e que qualquer conhecimento  

ou percepção que torne as cores ordenáveis pelo sujeito, por outros meios (pelo 

espectro, por exemplo) que não sua relação com a altura, podem interferir no raciocínio 

em estudo. 
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Expressão – 2 

E = {x, y, z} 

 

Enunciado lógico-matemático – 2 

Na área das estruturas matemáticas, 

chama-se de conjunto suporte um conjunto 

E qualquer, que não tem seus elementos 

especificados. Embora os elementos de E 

não sejam especificados, por conveniência 

definem-se x, y e z como três quaisquer de 

seus elementos – diferentes entre si. O 

conjunto E assim formalizado é útil porque 

os enunciados sobre ele são gerais, e 

portanto válidos para qualquer outro 

conjunto (com pelo menos três elementos) 

que suporte as relações, principais objeto 

de estudo. 

Metodologia – 2 

Um conjunto de estímulos deve ser o 

suporte para o estabelecimento 

experimental e para a expressão do 

raciocínio lógico desejado. Para tanto, o 

conjunto deve conter uma quantidade 

adequada de estímulos com propriedades 

que permitam sua diferenciação, bem como 

a definição de relações específicas entre 

eles. E para que os resultados obtidos 

sejam gerais, deve-se controlar o efeito, 

sobre os raciocínios lógicos, dos eventuais 

conhecimentos que os sujeitos já tenham 

do conjunto de estímulos. 

Experimento hipotético – 2 

O conjunto hipotético de estímulos é composto de cinco crianças com alturas diferentes, 

que calçam sapatos de mesmo tamanho, mas com cinco cores diferentes. Pois estas 

crianças se mostram ao sujeito do experimento em duas condições: (1) por detrás de 

uma mureta que permite vê-las inteiras, exceto seus sapatos; (2) por detrás de uma 

cerca, que permite ver apenas seus sapatos. Em uma terceira condição, as crianças não 

são vistas pelo sujeito e permanecem em um local onde a cerca e a mureta se 

sobrepõem. 

Além de impedir que a resposta do sujeito se fundamente apenas na percepção direta da 

altura das crianças, a cerca limita as possibilidades de codificação, de identificação das 

crianças pelo sujeito. Uma única informação das crianças estará disponível à percepção 

do sujeito para que ele decida sobre seu tamanho: A cor de seus sapatos – desde que 

controladas outras possibilidades, tais como o tamanho dos passos que cada criança 

tem, o jeito de mover os pés enquanto anda, etc. 
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Expressão – 3 

R = {(x, y); (y, x); (y, z)} 

 

Enunciado lógico-matemático – 3 

Uma relação binária é formada por pares 

ordenados de elementos do conjunto E, tais 

como (x, y), (y, x), (y, z) etc. Escreve-se 

xRy para afirmar que x mantém a relação 

R com y, ou seja, que a relação R inclui o 

par ordenado (x, y), formado por elementos 

de E. Diz-se que o par de elementos (x, y) 

é ordenado porque, em geral, (exceto nas 

chamadas relações de equivalência que 

são comentadas logo a seguir), xRy e yRx 

têm significados diferentes. 

 

Metodologia – 3 

As condições experimentais de 

apresentação de pares de estímulos devem 

permitir ao sujeito estabelecer relações 

entre eles: Uma apresentação verbal pode 

informar diretamente o sujeito das relações 

existentes entre os estímulos. Por outro 

lado, uma apresentação de várias situações 

particulares pode fazer o sujeito inferir 

relações entre os estímulos. 

Eventualmente, uma relação envolve 

propriedades dos estímulos, que podem ser 

expressas verbalmente, ou ser expostas à 

percepção do sujeito. 

Experimento hipotético – 3 

Inicialmente, as crianças ficam na condição (1), para que o sujeito possa vê-las 

completamente, exceto por seus sapatos, cobertos pela mureta. Em seguida, as crianças 

ficam no local onde não podem ser vistas pelo sujeito. Deste local, caminham aos pares, 

para ficarem na condição (2), cobertas pela cerca, mas visíveis seus sapatos. Nesta 

condição, o sujeito é questionado sobre qual sapato corresponde à criança maior. A cada 

resposta sua, o experimentador apenas diz se o sujeito errou ou acertou. 

Durante as duas condições (1 e 2), o sujeito percebe separadamente estas duas 

propriedades: Altura da criança e cor do sapato. E como na passagem da condição (1) 

para a condição (2), as crianças ficam fora da visão do sujeito, ele não pode saber a qual 

altura corresponde qual cor, somente acredita que a cada altura corresponde uma cor. 

Aliás, pelo fato das crianças ficarem boa parte do tempo fora da visão do sujeito, deve-se 

controlar eventuais hipóteses de que as crianças troquem seus sapatos, por exemplo. 
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Expressão – 4 

(x, y) ∈∈∈∈ R ⇔⇔⇔⇔ x > y 

R = {∀∀∀∀(x, y)|||| x > y} 

Enunciado lógico-matemático – 4 

Diz-se que os pares de uma relação R são 

designados por nomeação quando R é 

definida pelo elenco de todos os pares que 

ela inclui. Este elenco pode ser uma lista 

arbitraria, ou pode se basear em 

propriedades dos elementos que compõem 

pares. Diz-se que os pares de uma relação 

R são designados por propriedades 

quando uma regra é aplicada para decidir 

em quais pares a relação é válida, e em 

quais ela não é válida. Estas regras devem 

ser baseadas apenas nas propriedades dos 

elementos do par. 

Metodologia – 4 

O método de estudo do raciocínio aqui 

desenvolvido depende de uma relação 

arbitrária e de uma relação significativa, 

baseada em propriedades. O raciocínio 

envolve codificação e nomeação, e deve 

ser arbitrária a relação empregada na 

codificação ou na nomeação dos estímulos. 

Mas se a esta relação arbitrária não fosse 

adicionada uma relação significativa, este 

método não seria diferente daquele 

empregado no estudo da memorização, ou 

da aprendizagem de relações arbitrárias. 

Experimento hipotético – 4 

A cor dos sapatos é uma codificação, porque não existe a necessidade da criança maior 

(ou a segunda maior, ou a de altura mediana, ou a menor,...) usar o sapato de uma cor 

específica. Porém, embora arbitrária, a codificação permite diferenciar as crianças pela 

cor de seus sapatos, e pode-se acreditar que a criança maior deva ter sapatos de uma só 

cor, qualquer que ela seja. Ou seja, cada criança é um objeto ao qual se atribui uma 

altura e uma cor de sapato, respectivamente, uma propriedade ordenável e uma 

arbitrária. 

Não é trivial esta atribuição de várias propriedades a um objeto. No caso de crianças, é 

de se esperar que usem sapatos e que tenham altura. Em todo o caso, algumas 

hipóteses do sujeito, indesejadas à pesquisa, podem ser objeto de controle específico se, 

em algum momento do experimento, algumas das crianças saírem de trás dos anteparos 

para se mostrarem inteiras, para que o sujeito perceba a equivalência entre as duas 

propriedades – código e dimensão – de um mesmo estímulo. 
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Expressão – 5 

xRy ∧∧∧∧ yRz ⇒⇒⇒⇒ xRz 

 

Enunciado lógico-matemático – 5 

Define-se como relação transitiva toda 

relação binária R onde, se é verdade que 

xRy e é verdade que yRz, então também é 

verdade que xRz, ou seja, a partir das 

premissas xRy e yRz, pode-se concluir, 

pela chamada exclusão do termo médio 

y, que a relação R, válida entre x e y, e 

entre y e z, se mantém válida entre x e z, 

ou seja, xRz. Dois tipos de relações têm a 

propriedade transitiva, as relações de 

equivalência e as relações de ordem. 

Metodologia – 5 

O estudo da percepção e o estudo do 

comportamento na chamada generalização 

de estímulos – ver Catania (1999) –, têm 

como resultado respostas transitivas dos 

sujeitos. Contudo, tais respostas não 

caracterizam raciocínios transitivos, porque 

uma vez que o sujeito identifica a regra que 

estabelece a relação entre os estímulos, a 

propriedade que os diferencia permanece 

sempre disponível como critério de escolha. 

Portanto, o método de estudo de um 

raciocínio depende também da existência 

de relações arbitrárias. 

Experimento hipotético – 5 

Para que o sujeito aprenda a apontar a maior criança, com base na cor dos sapatos e 

nas respostas que recebeu do experimentador, ele é treinado para apontar a criança 

correta quando vê o sapato da maior (1ª) e da segunda maior (2ª), diante do sapato da 

segunda maior e da mediana (3ª), diante do sapato da mediana e da segunda menor (4ª), 

ou da segunda menor e da menor (5ª). Depois que ele aprende a apontar a menor 

criança nestes quatro pares, deve apontar a maior entre a segunda maior e a segunda 

menor. 

Note-se que, se o sujeito percebe a relação é maior que como uma relação transitiva, 

basta conhecer estes quatro casos (1ª x 2ª, 2ª x 3ª, 3ª x 4ª e 4ª x 5ª) para deduzir pelo 

raciocínio transitivo todos os outros seis casos (1ª x 3ª, 1ª x 4ª, 1ª x 5ª, 2ª x 4ª, 2ª x 5ª e 

3ª x 5ª) que nunca foram treinados, e assim saber a resposta correta em todas as dez 

combinações possíveis de cinco elementos em pares. Chamam-se de pares premissa 

os cinco pares treinados, e chamam-se pares conclusão os pares testados. 
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Expressões – 6 

Se xRy ⇒⇒⇒⇒ yRx, então R é de equivalência. 

Se xRy ⇒⇒⇒⇒ ∼∼∼∼yRx, então R é de ordem. 

 

Se ∀∀∀∀ x, y ⇒⇒⇒⇒ xRy ∨∨∨∨ yRx então R é total, 

senão, é parcial. 

Enunciado lógico-matemático – 6 

Entre as relações transitivas, diferenciam-

se as relações de equivalência das relações 

de ordem: Numa relação de equivalência, 

se xRy é verdade, então yRx também é 

verdade. Ao contrário, numa relação de 

ordem, se xRy é verdade, então yRx não é 

verdade. Quanto a sua abrangência do 

conjunto E, qualquer relação pode ser total 

ou parcial. Se, para quaisquer dois 

elementos x e y, a relação R sempre se 

aplica, seja como xRy, ou como yRx, então 

a relação R é total. Caso contrário, a 

relação é parcial. 

Metodologia – 6 

Como já foi dito, o método aqui empregado 

para o estudo do raciocínio envolve uma 

relação arbitrária, designada por nomeação, 

e uma relação significativa, designada por 

propriedades. Pois a relação arbitrária é 

uma (relação de) equivalência entre as 

várias propriedades de cada estímulo, e a 

relação significativa é uma (relação de) 

ordem total entre os estímulos, ou seja, 

cada estímulo deve ter duas propriedades, 

uma arbitrária, chamada código, e outra 

ordenável, chamada dimensão. 

Experimento hipotético – 6 

As crianças são, pois, estímulos compostos de duas propriedades, suas alturas e a cor 

de seus sapatos, sendo que a primeira propriedade é ordenável e a segunda é arbitrária, 

mas há uma equivalência entre o tamanho e a cor, no interior de cada estímulo. Ou seja, 

cada criança tem somente uma altura e uma cor de sapato, portanto, há uma 

equivalência, uma correspondência entre cor e altura. Chama-se aqui a cor do sapato de 

código, e a altura de dimensão. Ainda que apenas uma ou duas crianças sejam 

mostradas integralmente, ou mesmo que nenhuma criança seja assim mostrada, é de se 

supor que muitos sujeitos humanos estabeleçam uma equivalência total entre tamanhos 

e cores. Este tipo de conclusão a respeito da totalidade dos casos a partir das 

experiências obtidas apenas com base em uma fração desta totalidade – em casos 

particulares – recebe o nome de indução. No caso, trata-se de indução que não pertence 

à lógica formal, fundada na correspondência entre o número de cores e crianças. 
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Expressão – 7 

R é a relação é maior que (>) 

Se x>y ⇒⇒⇒⇒ ∼∼∼∼y>x, então > é uma relação de ordem, logo: 

x > y ∧∧∧∧ y > z ⇒⇒⇒⇒ x > z 

Enunciado lógico-matemático – 7 

Finalmente, ao equipar um conjunto 

abstrato com uma relação binária, obtém-se 

uma estrutura matemática, composta pelo 

conjunto e pela relação. Se o conjunto 

suporte permitir, a estrutura matemática 

obtida dependerá do tipo de relação binária 

escolhida. A estrutura correspondente à 

relação de ordem total é a estrutura 

ordenada, também chamada de sistema 

ordenado ou cadeia, que pode ser 

exemplificado pelos conjuntos numéricos 

(reais, inteiros etc.) equipados com a 

relação de ordem é maior que. 

Metodologia – 7 

Ao pesquisador do raciocínio cabe, pois, 

compor seu método com os estímulos e as 

condições experimentais adequadas para 

ativar nos sujeitos a mesma estrutura de 

ordem descrita pelos matemáticos. E ainda 

que os sujeitos, por falta de conhecimentos 

específicos da Matemática, sejam 

incapazes de descrever esta estrutura em 

termos formais, é da sua capacidade de 

explicar os raciocínios que neles estão 

ativos que depende a avaliação do sucesso 

do experimento. 

Experimento hipotético – 7 

No final do experimento, pergunta-se ao sujeito que razões ele tem para afirmar ter mais 

altura a segunda maior criança, quando comparada à segunda menor. Entre as razões 

declaradas, a equivalência entre tamanhos e cores pode ser citada para justificar a 

transitividade entre as cores, propriedades não ordenáveis. Entre as alturas, a 

transitividade não somente deve ser justificada, como também deve ser descrita como 

uma necessidade em uma estrutura ordenada. 

 

§ 26.  Limitações da utilização de métodos exclusivamente verbais. 

Um método exclusivamente verbal de pesquisa do raciocínio transitivo traz 

algumas limitações importantes: Somente é possível avaliar raciocínios em 

sujeitos humanos que tenham bom domínio de habilidades verbais; não faz 
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sentido questionar animais ou crianças pequenas. Mesmo entre humanos adultos, 

a dificuldade em responder à questão Ana é maior que Bruna e Bruna é maior 

que Carla parece depender mais da dificuldade de manipulação e memorização 

(ou seja, do controle) das premissas do que de dificuldades na aplicação do 

raciocínio transitivo. 

Discutir a respeito de Ana, Bruna e Carla com crianças que estão 

começando a falar é artificial e pouco esclarecedor. Discutir sobre essas pessoas 

desconhecidas também não ajuda que a criança seja capaz nem mesmo de 

repetir as premissas, muito menos de manipulá-las por meio de raciocínios. Se o 

nível de racionalidade da criança que começa a falar pode ser insuficiente para 

manipular raciocínios, seu vocabulário pode ser ainda mais restrito na descrição e 

na justificativa destes raciocínios. 

O uso de premissas verbais e de perguntas dificulta o estudo da gênese do 

raciocínio transitivo em crianças, e impede a busca de seus indícios em outras 

espécies animais. Mesmo quando aplicado a humanos adultos, esse método 

dificulta a avaliação de raciocínios em sujeitos com dificuldades no controle das 

premissas. Finalmente, ativar o raciocínio apenas por meios verbais prejudica até 

adultos menos escolarizados, e menos capacitados a manipular palavras 

desvinculadas de significados: Quem é Ana?5 

                                            

5 Luria (1998) realizou experimentos com silogismos para verificar como o processo de inferência 
ocorria em pessoas da Ásia Central. Os não alfabetizados mostraram dificuldades para tirar 
conclusões a partir de premissas não relacionadas com suas experiências imediatas (Luria 
pergunta: “No norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya fica no norte. De 
que cor são os ursos lá? Resposta: Eu não sei de que cor são os ursos lá.”). Zaslavsky (2000), por 
outro lado, cita relato do antropólogo Emil Torday sobre seus contatos com crianças Kuba do 
Congo. Tais relatos mostram que a escolarização não deve ser a única oportunidade social para 
que as pessoas desenvolvam domínio do conceito de impossibilidade em tarefas topológicas: 
“Imediatamente me pediram para realizar certas tarefas impossíveis. Grande foi a alegria delas 
quando o homem branco não conseguiu realizá-las”. 
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Contudo, deve-se notar que o método experimental não pode abrir mão, 

em se tratando de humanos, de verificar o desempenho dos sujeitos na 

expressão e justificativa de seus raciocínios, porque estas modalidades de 

manifestações conscientes caracterizam, em humanos, o próprio fator psicológico 

em estudo na Tese. Mas quanto à ativação, ou indução do raciocínio nos sujeitos, 

é conveniente a substituição dos meios verbais por meios que não se utilizem de 

palavras, que envolvem um mínimo de instruções verbais. 
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Capítulo III.  Condicionamento e raciocínio. 

Tema 9.  Condicionamento operante na pesquisa de raciocínio 

transitivo. 

§ 27.  Comentários iniciais. 

Conforme § 15, o objetivo experimental da Tese é induzir, ou ativar, o 

raciocínio transitivo sem o uso de palavras, e com um mínimo de instruções 

verbais, o que se mostra possível por meio de condicionamento operante. Entre 

os sujeitos nos quais este raciocínio é ativado, tal ativação é verificada por meio 

de manifestações verbais; o que torna possível reunir os demais comportamentos 

e indicadores orgânicos que compõem a evidência completa da existência do 

raciocínio como fator psicológico. 

Com estas finalidades, aqui se escolhe um método que combina 

condicionamento operante e entrevistas guiadas (ou questionários escritos). Cabe 

ao condicionamento a tarefa de ativar o fator psicológico nos sujeitos. No 

condicionamento e na entrevista o sujeito tem oportunidades de se manifestar de 

acordo com o fator psicológico. A partir do conjunto das respostas do sujeito 

avalia-se a existência do fator psicológico, ainda que a característica distintiva do 

raciocínio relacione-se mais à sua explicação ou formalização. 

O condicionamento operante é eficiente e confiável na produção de 

mudanças de comportamento. Com um mínimo de instruções verbais, ele é aqui 

adaptado para outro objetivo, que é o de induzir simultaneamente três respostas 

coerentes entre si: Aprendizagem de pares de estímulos submetidos a 

contingências, aqui chamados de pares premissa; respostas específicas a pares 
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de estímulos não submetidos a contingências, chamados pares conclusão; 

justificativas verbais do raciocínio transitivo. 

Durante os treinos do condicionamento operante espera-se do sujeito 

superar as dificuldades que eventualmente tenha no domínio das premissas. As 

tentativas devem ser administradas para que o sujeito, ao final do 

condicionamento, atenda a um critério de aprendizagem de pares premissa, 

pares de estímulos cuja escolha está sujeita a contingências durante as 

tentativas. Estes pares de estímulos correspondem às premissas lógicas que são 

empregadas nos raciocínios transitivos (ou seja, são análogos às premissas). 

Durante testes que ocorrem ao final do condicionamento, em tentativas que 

envolvem situações novas para o sujeito, nunca antes submetidas a 

contingências, o fator psicológico deve se manifestar e permitir a identificação do 

raciocínio que o fundamenta. Estas respostas do sujeito a pares conclusão, 

pares novos que correspondem às conclusões de raciocínios transitivos (ou seja, 

são análogos às conclusões), são situações inéditas para o sujeito, situações que 

ele é forçado a enfrentar, com base em suas experiências e seus raciocínios. Ou, 

conforme Katona (1949), são situações onde o sujeito realiza transferência de 

aprendizagem. 

Finalmente, também a entrevista posterior ao condicionamento é nova para 

o sujeito – pois a situação de aprendizagem não inclui comportamentos verbais – 

e isenta de contingências, para que ele se manifeste conforme seu raciocínio, 

com justificativas racionais do fator psicológico que foi ativado durante o 

condicionamento, e que aqui se acredita, foi o mesmo fator: (1) consolidado pela 
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aprendizagem dos pares premissa e (2) determinante para as respostas diante 

dos pares conclusão. 

§ 28.  Generalização de estímulos e raciocínio transitivo. 

Há algumas condições para que uma situação de condicionamento 

operante possa ser útil para a pesquisa de um raciocínio específico. O 

condicionamento e o raciocínio a ser ativado devem ser coerentes entre si e 

coerentes com a descrição formal do raciocínio em estudo. 

Consideram-se esquemas de reforço coerentes com um raciocínio 

transitivo aqueles esquemas em que uma ordem entre os estímulos pode ser 

estabelecida pelo sujeito, em função de propriedades perceptualmente ordenáveis 

dos estímulos, ou em função do esquema de reforço empregado. Um exemplo 

simples de condicionamento coerente com o raciocínio transitivo é o 

condicionamento usado em estudos comportamentais de generalização. 

Nesses estudos, os estímulos contêm uma propriedade perceptualmente 

ordenável, por exemplo, círculos de tamanhos diferentes, e o esquema de reforço 

é tal que, em cada tentativa, as respostas em direção ao círculo maior resultem 

em mais reforço, ou maior chance de reforço, que as respostas em direção ao 

círculo menor. Com este tipo de condicionamento, tem-se uma ordem entre os 

estímulos que é coerente com o raciocínio transitivo, e é dada pelo tamanho do 

círculo, ou pela quantidade (ou chance) de reforço obtida. 

Embora os condicionamentos usados nestes estudos comportamentais de 

generalização sejam coerentes com o raciocínio transitivo, estes 

condicionamentos não são suficientes para o estudo deste raciocínio, porque uma 

vez que os sujeitos aprendam a escolher segundo a regra que fundamenta o 
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esquema de reforço – escolher o círculo maior, por exemplo –, não precisam de 

nenhum raciocínio para escolher conforme um critério que se refere a uma 

propriedade perceptível dos estímulos – que é o tamanho, por exemplo. 

Estes condicionamentos usados em estudos de generalização são 

bastante próximos das situações naturais encontradas pelos organismos. Por 

exemplo, quanto maior o ovo (estímulo) comido pela raposa, mais alimento ele 

contém (reforço); mas diante de vários ovos, para decidir qual comer primeiro, a 

raposa só precisa olhar para ver qual é o maior; não precisa usar de um raciocínio 

transitivo do tipo: Se o ovo grande é melhor que o médio, e o médio melhor que o 

pequeno, então o grande é melhor que o pequeno. 

Por isso é que, nos estudos de raciocínio transitivo, os estímulos não 

devem exibir sempre propriedades perceptualmente ordenáveis. Deve haver um 

momento em que somente seja possível aos sujeitos o ordenamento de estímulos 

em função do esquema de reforço empregado. Ou seja, deve ser possível ao 

sujeito ordenar estímulos conforme eles resultem em mais reforço, ou em mais 

chances de reforço, independentemente das propriedades perceptivas dos 

estímulos. 

§ 29.  Esquema de reforço e raciocínio transitivo. 

Classificam-se aqui as propriedades dos estímulos em duas categorias, 

conforme estas propriedades sejam ou não perceptualmente ordenáveis. 

Chamam-se propriedades dimensão às propriedades que são perceptualmente 

ordenáveis, e chamam-se propriedades código, às propriedades que não são 

perceptualmente ordenáveis, mas, ainda assim permitem diferenciar os estímulos 

entre si. Um exemplo de dimensão é o comprimento do estímulo, um exemplo de 
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código é a forma do estímulo. Embora, idealmente, as propriedades código não 

devam ser ordenáveis, quaisquer que sejam as formas, cores etc. escolhidas 

como código, sempre é possível que os sujeitos estabeleçam um critério de 

ordenação entre os estímulos. Cabe ao pesquisador minimizar esta possibilidade 

e controlar seus efeitos. 

Pois quando a uma propriedade dimensão (chamada aqui simplesmente 

de dimensão) corresponder a quantidade ou probabilidade de reforço, está-se na 

situação em que podem ser feitos testes comportamentais para estudo da 

generalização; mas quando, a cada propriedade código (chamada de código) é 

atribuída uma quantidade ou uma probabilidade de reforço, ocorre uma situação 

em que o raciocínio transitivo pode ser ativado. 

Note-se que caso uma quantidade fixa, mas diferente, de reforço fosse 

atribuída a cada estímulo, o sujeito poderia, diante deste condicionamento, 

responder apenas com base no histórico de reforço, ou seja, apenas com base na 

memória, sem se utilizar de raciocínio transitivo, mesmo que os estímulos 

tivessem apenas código: Quem aprende que o estímulo * resulta em três 

reforços, o estímulo # em dois reforços e o estímulo > em apenas um reforço, não 

precisará raciocinar para escolher entre * e >. 

Também num condicionamento em que os estímulos sejam apenas 

diferenciáveis perceptualmente por seus códigos, e não sejam ordenáveis por 

diferentes dimensões, se a probabilidade de reforço for fixa para cada estímulo, o 

raciocínio transitivo igualmente pode ser substituído pela memória, pelo histórico 

de reforço: Quem aprende que * sempre resulta em reforço, # às vezes resulta em 
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reforço e > nunca resulta em reforço, não precisará raciocinar para escolher entre 

* e >. 

Por isso, na ativação de raciocínio transitivo, é necessário que a 

probabilidade, ou a quantidade de reforço varie, conforme os pares de estímulos 

que são oferecidos ao sujeito. Se o sujeito aprende que, quando lhe é dado 

escolher entre os estímulos * e #, há reforço se * for escolhido, e há reforço se # é 

escolhido entre # e >, é provável que, diante de * e >, ele raciocine para escolher 

*. Esta variação de contingência pode ser entendida como variação na 

probabilidade ou na quantidade de reforço. 

Pode ser entendida como variação na probabilidade de reforço, porque a 

escolha de um estímulo ora é reforçada 100% das vezes, ora é reforçada 0% das 

vezes (ou seja, nunca é reforçada), conforme o outro estímulo com o qual ele 

aparece. Mas também pode ser entendida como variação na quantidade de 

reforço porque ora a escolha de um estímulo resulta em um reforço, ora resulta 

em zero reforço (ou seja, não resulta em reforço), conforme o outro estímulo com 

o qual ele aparece. 

Contudo, ainda neste caso o sujeito pode não responder com base no 

raciocínio transitivo, mas apenas com base em regras do tipo: Sempre que * 

aparece, a escolha dele é reforçada; nunca a escolha de > é reforçada; entre * e 

>, * deve ser reforçado. Por isso, para que o raciocínio transitivo tenha mais 

chances de ser ativado, o condicionamento não deve incluir apenas três 

estímulos, deve incluir mais de quatro estímulos. 
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§ 30.  Dificuldades para ativar raciocínio transitivo por meio de 

condicionamento operante. 

Com cinco estímulos sem dimensão, que por conveniência são aqui 

chamados de A, B, C, D e E, em que a escolha de A é reforçada quando estão 

disponíveis os estímulos A e B; em que B é reforçado entre B e C; em que C é 

reforçado entre C e D; em que D é reforçado entre D e E, pode-se esperar a 

ativação de raciocínio transitivo, quando o sujeito escolher entre B e D: Como 

resultado deste raciocínio, o sujeito deve escolher B caso tenha diante de si estes 

dois estímulos, B e D. 

Com seis estímulos, acrescentando-se o estímulo F a A, B, C, D e E, para 

que E seja reforçado entre E e F, igualmente pode ser esperada a ativação do 

raciocínio transitivo se o sujeito escolher entre B e D, ou se escolher entre B e E, 

ou entre C e E. Nestas situações, diante desses pares de estímulos, o raciocínio 

transitivo deve levar o sujeito a escolher os estímulos B e C, e não D e E, mesmo 

tendo aprendido que tanto a escolha de B, quanto a de C, D ou E, ora são, ora 

não são reforçados. 

Assim, chamam-se pares premissa, porque equivalentes a premissas 

lógicas do tipo Ana é maior que Bruna, os pares de estímulos que são 

disponibilizados para que o sujeito aprenda a escolher sempre um de seus 

estímulos: A no par AB, formado pelo estímulo A e pelo estímulo B; B no par BC; 

C em CD; D em DE; E em EF. São pares conclusão os pares BD, BE e CE, 

formados pelos mesmos estímulos B, C, D e E, mas reordenados para permitir 

ativar o raciocínio transitivo nos sujeitos. 
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Mas, se os estímulos A, B, C, D, E e F são apenas código, e não têm 

dimensão, é mais provável que os sujeitos apenas memorizem a escolha correta 

para cada um dos cinco pares premissa AB, BC, CD, DE e EF em que estes 

sujeitos são treinados. Assim, o raciocínio transitivo não é ativado nos sujeitos, e 

se tornam imprevisíveis as respostas desses sujeitos diante dos pares 

conclusão BD, BE e CE. Aliás, contrariamente ao que poderia esperar um 

pesquisador de raciocínios, é relativamente rara tal ativação em situações de 

condicionamento como estas. 

Uma possibilidade para tornar o condicionamento mais eficaz na ativação 

do raciocínio em estudo é a inclusão, durante o treino, de pares compostos de 

estímulos afastados na hierarquia: AD, AF, CF etc. Contudo, há limites para a 

inclusão, no esquema de reforço, destes pares de estímulos afastados. Os pares 

conclusão BD, BE e CE não podem ser objeto de treino, porque isso iria interferir 

nas respostas dos sujeitos durante o teste. 

A experiência do autor, tanto nas pesquisas que realizou para sua 

dissertação de mestrado, quanto para o presente trabalho, mostra as dificuldades 

de se ativar raciocínios nos sujeitos por meio de condicionamentos, fato que 

permite antever os riscos e as armadilhas que o pesquisador deve superar, tanto 

na definição adequada de seu objeto de estudo, quanto na análise dos resultados 

que encontra, em sua busca de leis e generalizações válidas. 

Pois, da mesma forma que uma metodologia exclusivamente fundada em 

tarefas verbais tem graves limitações na ativação de raciocínios, deve-se também 

destacar as limitações do condicionamento operante para a finalidade de 

pesquisa psicológica dos raciocínios. Tais limitações são muitas e têm variadas 
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formas, algumas das quais serão tratadas aqui sob três categorias: Auto-engano 

do pesquisador, insuficiência de informação ao sujeito, falhas na didática do 

experimento. 

Tema 10.  Propostas de acréscimos ao condicionamento operante. 

§ 31.  A necessidade de acréscimos. 

O pesquisador em Psicologia que pretende se utilizar de condicionamentos 

para produzir conhecimento em sua área de estudos, e não só mudar 

comportamentos, deve tomar alguns cuidados para evitar que suas expectativas 

sobre o efeito da situação experimental sobre os sujeitos exerçam interferência 

excessiva sobre seus métodos de trabalho e análise. Descuidos como esses 

podem fazer com que o pesquisador acabe por ocupar o lugar do objeto de 

observação, e seus resultados digam mais respeito às suas expectativas que à 

área de estudo. 

Assim é que, se um pesquisador acredita na possibilidade de ativar 

raciocínio transitivo por meio de treino de discriminação de pares de estímulos, ou 

por qualquer outro método de condicionamento, esta possibilidade deve ser 

objeto de verificação experimental junto a seus sujeitos. Antes dessa verificação 

experimental, não cabe ao pesquisador afirmar que o tema de seu trabalho 

envolve uma abordagem comportamental deste ou daquele raciocínio, pois tal 

afirmação precisa ser consistente com dados experimentais, e não depender das 

opiniões de uma só pessoa. 

Se o condicionamento ativa, de modo confiável, determinados raciocínios 

nos sujeitos humanos que a ele se submetem, somente então: (1) tem-se base 
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mais sólida (que a opinião particular do pesquisador) para assegurar que um 

condicionamento deve ser importante para uma abordagem comportamental de 

raciocínios em humanos; (2) reduz-se a possibilidade de o pesquisador estar 

promovendo auto-engano, ao afirmar (e eventualmente acreditar) que sua 

pesquisa trata de um determinado objeto de estudo que, de fato, não está 

presente em seu trabalho. 

Enquanto se mantém nos limites da análise do comportamento e não 

interpreta seus resultados em termos mentais, a possibilidade de um pesquisador 

cometer qualquer engano semelhante é pequena, porque nesse caso é possível a 

observação direta do objeto de estudo, que é a aprendizagem, entendida como 

mudança de comportamento. O risco de auto-engano aumenta quando o objeto 

de estudo não é o comportamento, mas o pesquisador decide interpretar um 

comportamento isolado como indício da existência (em seus sujeitos) de um 

raciocínio, de uma convicção, ou de qualquer outro objeto psicológico não 

pertencente ao escopo da análise do comportamento. 

Ainda que o objeto de estudos não seja um comportamento, o pesquisador 

pode se utilizar do condicionamento para induzir, ou ativar esse objeto. Mas, 

nesse caso, o pesquisador não deve se limitar a observar a mudança de 

comportamento diretamente decorrente do condicionamento – aquela mudança 

que leva a um aumento da frequência dos comportamentos que são reforçados. 

Outras manifestações do sujeito, que não acionam o esquema de reforço (que 

não são contingenciadas, que não produzem reforço ou punição), devem ser 

objeto de atenção do pesquisador para reduzir os riscos de auto-engano. 
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Observar o maior número possível de manifestações coerentes com o fator 

psicológico em estudo é o principal cuidado a ser tomado, quando o 

condicionamento é escolhido como situação experimental para o estudo de um 

fator psicológico. Este cuidado deve ser maior quando o estudo não lida com 

sujeitos humanos: Se os sujeitos não são humanos, é menor a chance de alguém 

alertar o pesquisador, caso seu experimento não envolva, de fato, o fator 

psicológico de interesse no estudo. 

Também a chance de o pesquisador eventualmente perceber como um 

alerta o aparecimento de um comportamento inesperado em seus sujeitos é 

maior, caso estes sujeito sejam humanos, porque os sujeitos humanos fazem 

relatos espontâneos de suas impressões e contam (espera-se) com maior 

empatia por parte do pesquisador. 

Pois, o que significa para a Psicologia o fato de o pesquisador e seus 

sujeitos terem, eventualmente, impressões muito distintas sobre as motivações e 

conceitos que fundamentam um experimento? Por exemplo, o pesquisador pensa 

estudar generalização, mas seus sujeitos dizem que não fizeram nenhuma 

generalização, apenas responderam conforme a regra de escolher o estímulo 

maior (ver Trecho 3 no § 45). 

Uma extensão mais radical destes cuidados metodológicos questionaria as 

conclusões e aplicações de uma série de trabalhos realizados na área de 

psicologia animal, nos quais não tenha sido feita uma adequada validação em 

humanos das condições experimentais ou do condicionamento empregado. Tal 

extensão obviamente sai do escopo deste trabalho, mas o escopo limitado de um 
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trabalho não pode desqualificar as questões metodológicas mais gerais que ele 

eventualmente levante. 

No caso de trabalhos que pesquisem o comportamento animal como 

indício da presença de equivalentes ou precursores dos chamados processos 

mentais superiores – entre os quais estaria o pensamento e o raciocínio –, sente-

se falta de uma validação conduzida com sujeitos humanos, tal como aqui se 

propõe. Ou seja, sem a adequada verificação das várias manifestações verbais 

do objeto de estudo, principalmente de relatos conscientes vinculados ao fator 

psicológico, preocupa a possibilidade de auto-engano. 

Em contraposição ao auto-engano, existe a possibilidade do pesquisador 

ser enganado pelo conjunto de seus sujeitos (humanos), ainda que ele tome 

todos os cuidados no controle e no registro das manifestações desses sujeitos. 

Qualquer método está exposto a esse tipo de risco. Mas, neste caso, os 

resultados obtidos não seriam replicáveis, o que torna o auto-engano 

potencialmente mais prejudicial ao conhecimento científico que o engano, pois 

tem mais chances de afetar todo um grupo de pesquisadores, por mais tempo. 

§ 32.  Fornecimento de informações aos sujeitos. 

A aplicação de métodos comportamentais ao estudo dos raciocínios possui 

outra limitação, diferente do auto-engano, mas relacionada6 a ele, que é a falta de 

informações ao sujeito. Diferentes pessoas submetidas a uma mesma situação de 

condicionamento usualmente relatam diferentes interpretações do experimento 

                                            

6 A falta de informação dos sujeitos se relaciona ao auto-engano do pesquisador na área porque ele, 
eventualmente mais preocupado com seu objeto de estudo do que com o que dizem seus sujeitos humanos, 
tem pouca chance de perceber que o esquema de reforço é insuficiente para ativar o raciocínio transitivo. Ao 
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que participaram. Este fato mostra a ambiguidade envolvida no uso do 

condicionamento com o objetivo de ativar um raciocínio, pois tal uso, por parte do 

pesquisador, implica que os sujeitos tenham que fazer uma inferência a partir de 

vários casos particulares: Depois de um conjunto de tentativas, de escolhas entre 

pares de estímulos, o sujeito deve perceber uma ordem entre estes estímulos. 

Ainda que o esquema de reforço fosse aplicado a todos os dez possíveis 

pares AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF e EF, que 

podem resultar dos seis estímulos A, B, C, D, E e F, o que, do ponto de vista 

lógico, seria a própria expressão da hierarquia, esta hierarquia poderia não ser 

percebida (ou inferida) por alguns sujeitos, que ainda poderiam entender a tarefa 

como apenas a memorização do estímulo que deve ser escolhido em cada um 

dos dez pares. 

Para ativar um raciocínio transitivo, é insuficiente submeter os sujeitos a 

um esquema de reforço que resulte em discriminação de estímulos. Para que o 

sujeito perceba uma ordem entre os estímulos A, B, C, D, E e F, não basta 

reforçar a escolha do estímulo A no par AB, a escolha de B em BC, de C em CD, 

de D em DE e de E em EF. Efetivamente faltam informações para que o sujeito 

chegue a esta conclusão, pois são muitas as alternativas de relações entre os 

estímulos que respeitam este esquema. 

Carmesin & Schwegler (1994) fornecem vários exemplos de alternativas 

para ilustrar alguns dos raciocínios não transitivos que poderiam ser ativados por 

este mesmo esquema de reforço. Um raciocínio específico leva a um conjunto 

                                                                                                                                    

contrário, o auto-engano pode se estabelecer como convicção de que raciocínios transitivos sejam uma 
consequência natural, óbvia, da exposição ao esquema de reforço, o que é experimentalmente raro. 
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específico de respostas; por outro lado, um mesmo conjunto de fatos objetivos 

pode receber, de um único sujeito, inúmeras interpretações ou compreensões. 

Assim, é necessário enriquecer a situação de condicionamento com a 

exibição simultânea das propriedades código e dimensão de um estímulo, para 

fazer com que o sujeito trate as propriedades código como ordenáveis, ou seja, 

equivalentes às propriedades dimensão. Tal exibição é um acréscimo à análise 

do comportamento, pois consiste em exibir completamente os estímulos, para 

ativar nos sujeitos a equivalência entre código e dimensão por meio da 

informação (demonstração, não verbal) de que em cada estímulo há uma 

equivalência entre um código e uma dimensão. 

§ 33.  Sequência de treino e encobrimento de estímulos. 

Ainda que o sujeito seja submetido ao condicionamento, e lhe sejam 

completamente expostos os estímulos, podem permanecer duas dificuldades 

relacionadas ao estabelecimento das equivalências entre as propriedades código 

e dimensão: Dificuldade de perceber os estímulos como objetos compostos de 

código e dimensão, em que cada código é equivalente a uma dimensão; 

dificuldade de lembrar, em cada par de estímulos, qual código é reforçado, 

porque corresponde à maior dimensão. 

Para superar estas dificuldades, dois outros recursos, que também não 

compõem a tradição da análise do comportamento, são utilizados em acréscimo 

ao condicionamento. Estes recursos são chamados de recursos didáticos, 

justamente por sua semelhança com os recursos de ensino, tradicionalmente 

usados por professores em salas de aula. Os dois recursos didáticos aqui 
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empregados são a organização da sequência de treino e o encobrimento parcial 

dos estímulos. 

Em oposição ao uso de uma sequência aleatória de treino, na qual o sujeito 

tenha que aprender a lidar com todos os estímulos ao mesmo tempo – porque a 

cada tentativa, diferentes pares de estímulos lhe são apresentados – sugere-se 

uma sequência didática de treino, onde o sujeito inicia sua aprendizagem por 

blocos de tentativas formados apenas por um ou dois pares de estímulos. Com 

esta estratégia de organização das tentativas, a aprendizagem é mais rápida e 

(aparentemente) mais consciente. 

A organização de tentativas torna mais rápida e eficaz a aprendizagem 

pretendida porque o esquema aqui utilizado, de difícil compreensão e 

memorização, ora reforça a escolha de um estímulo, ora não a reforça, conforme 

o par em que ele se encontra. A organização também substitui com vantagem 

uma sequência aleatória de treino, porque aumenta o controle do pesquisador 

sobre algumas hipóteses dos sujeitos, indesejáveis para o experimento, voltadas 

a explicar a própria sequência aleatória de treino. 

Já o encobrimento parcial dos estímulos tem duas utilidades: (1) estimular 

o raciocínio dos sujeitos, pois ao impedi-los de responder apenas a partir da 

percepção de propriedades dimensão, os sujeitos, para responderem, são 

forçados a levar em consideração as propriedades código; (2) dirigir a atenção do 

sujeito a partes específicas dos estímulos pois, ao impedi-los, por exemplo, de 

responder com base no código, encoberto, os sujeitos, para responderem, 

precisam dirigir sua atenção às dimensões, visíveis. 
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Diferenciam-se aqui os efeitos psicológicos do encobrimento parcial de 

estímulos compostos por propriedades código e dimensão, em contraposição 

aos efeitos da exibição total de estímulos simples, que contenham uma única 

propriedade (código ou dimensão, em vez de código e dimensão). Esta 

diferença resulta dos sujeitos perceberem equivalência entre as várias 

propriedades de um único estímulo composto, o que precisaria ser aprendido, no 

caso de propriedades de vários estímulos simples7. 

Por isso utilizam-se tampões de papel opaco para encobrir parcialmente os 

estímulos. Tampões permitem ao sujeito formular a hipótese de que, embaixo 

deles esteja o restante do objeto que é visto parcialmente, e que nada muda 

nestes objetos, nem nas regras do esquema de reforço. Com isso, e com a 

exibição completa dos estímulos, o código e a dimensão de um mesmo estímulo 

são tidos como equivalentes, porque pertencentes a um só objeto. 

A capacidade dos sujeitos de transferir o que aprenderam quando os 

estímulos são completamente visíveis, para a situação em que eles são 

parcialmente encobertos, é aqui compreendida como transferência de 

aprendizagem, conforme proposta por Katona (1949). 

Tema 11.  Entrevista como contraprova. 

§ 34.  Justificativa e condições para a organização de entrevistas. 

O condicionamento, acrescido de elementos informativos e modificado por 

técnicas didáticas, é aqui empregado para ativar o raciocínio nos sujeitos, sem o 

                                            

7 Ao ver uma casa que possui uma cor (código) e uma altura (dimensão), pessoas tratam como 
equivalentes estas duas propriedades de um mesmo edifício. Tal equivalência precisaria ser aprendida caso 
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recurso a meios verbais. Mas, para um adequado controle do auto-engano do 

pesquisador, ou seja, para que o pesquisador obtenha evidências experimentais 

de que seu objeto de estudo está ativo em seus sujeitos, é necessário que eles 

deem explicações e justificativas lógicas de seus comportamentos, o que é 

possível por meio de entrevistas ou questionários. Tal controle do experimento 

por meio de entrevistas se aproxima do conceito metodológico de “contraprova”, 

adotado por Piaget (1972) – ver também Trecho 5 no § 45: 

 

§ 3.CONTRAPROVA: CONVERSANDO COM A CRIANÇA. – 

Acreditamos que se deve insistir sobre um primeiro aspecto metódico: o 

resultado de experiências e de análises operadas por meio de um teste 

não é válido se não se confirma pelo questionamento por conversação 

ou por observação comum. Ao fazer uma experiência sempre se corre o 

risco de criar uma atmosfera artificial em que a criança obedece a uma 

lógica mecânica (...) 

 

Entrevistas ou questionários são oportunidades verbais dadas aos sujeitos 

para que eles manifestem aspectos verbais de seus fatores psicológicos, para 

que eles demonstrem a existência de raciocínios ativos em seus organismos. E 

como são oportunidades, e não condicionamentos, durante as entrevistas e os 

questionários é fundamental que os sujeitos não sejam induzidos a dar respostas 

específicas, mas descrevam seus motivos e raciocínios com a maior 

espontaneidade possível. 

                                                                                                                                    

fosse do interesse do pesquisador que o sujeito tratasse como equivalentes a cor dessa casa (código) da 
altura de um poste que há nas suas proximidades (dimensão). 
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Não se trata aqui de valorizar em excesso os relatos introspectivos, em 

prejuízo da observação adequada do comportamento (ver também Trecho 6 no § 

45). Mas, se não são obtidos o comportamento e o relato pretendidos pelo 

pesquisador, cabe pedir ao sujeito justificativas para o seu comportamento. Com 

base no comportamento e no relato do sujeito é que o pesquisador irá modificar 

seu experimento. Se isto for possível, o objeto da psicologia passa a ser aquilo 

que produz relatos e comportamentos: O objeto psicológico. 

Seguem algumas condições para a organização e o estabelecimento de 

entrevistas como oportunidades verbais: (1) sigilo sobre os interesses da 

pesquisa; (2) controle das reações do pesquisador diante das respostas verbais 

dos sujeitos; (3) adaptação da entrevista às respostas verbais; (4) critérios 

empáticos na escolha das questões. Por fim, insiste-se que os critérios empáticos 

estão presentes na organização de todo o experimento, e mesmo de qualquer 

experimento em Psicologia. 

Como aqui se pretende ativar raciocínios por meios não verbais 

(condicionamento modificado), não é conveniente que os sujeitos recebam 

qualquer informação verbal prévia sobre os experimentos. Ou seja, antes que eles 

próprios tenham dado seu parecer sobre qual é o tema da pesquisa, eles não 

devem conhecer os interesses e objetivos que o pesquisador tem ao desenvolver 

seus experimentos. Somente ao final do experimento o pesquisador revela seus 

objetivos e pede ao sujeito que avalie se eles foram atingidos. 

Para evitar que manifestações de concordância ou discordância do 

pesquisador – ainda que inconscientes – interfiram nas respostas do sujeito, o 

ideal é que a oportunidade verbal seja conduzida por meio de questionários 
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escritos, e não por meio de entrevistas face-a-face. Porém, questionários escritos 

impõem restrições à escolaridade dos sujeitos e dificultam o necessário ajuste 

das últimas questões às primeiras respostas dadas pelos sujeitos, problemas que 

são minimizados na entrevista face-a-face. 

A adaptação das questões às respostas do sujeito é consistente com uma 

entrevista organizada em três blocos, voltados à consciência do sujeito sobre: (1) 

os objetos e suas relações durante o experimento (suas percepções); (2) suas 

próprias ações diante desses objetos e relações; (3) as causas psicológicas 

destas ações, que são seus raciocínios, explicitados por meio de explicações e 

justificativas. Perguntas sobre raciocínios (3) e ações (2) do sujeito devem ser 

formuladas a partir de objetos (1) e ações (2) que ele descreve. 

Se cada questão é formulada, tanto quanto possível, com o emprego das 

mesmas palavras e conceitos usados pelo sujeito em respostas anteriores, reduz-

se a possibilidade do sujeito ignorar o significado das perguntas e a ambiguidade 

do significado de cada palavra usada – dado pela experiência com a situação de 

condicionamento, comum ao sujeito e ao entrevistador. Finalmente, o 

entrevistador deve ter empatia pelo sujeito, para formular perguntas que ele possa 

responder. 

§ 35.  Entrevista: Técnicas e diretrizes. 

Assim que o sujeito realiza a tarefa, ou o conjunto de tarefas planejadas 

para ativar o raciocínio lógico pretendido, ele é entrevistado para ter oportunidade 
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de descrever os objetos psicológicos nele ativados, de seu próprio ponto de vista, 

e com suas próprias palavras, conforme preceito metodológico8 (3) do § 23. 

Discutem-se, a seguir, técnicas empregadas para entrevistar o sujeito, tão 

logo ele termine de interagir com as tarefas. Esta entrevista é objetiva e pretende 

obter respostas totalmente claras e definidas, para verificar qual a compreensão 

do sujeito sobre a interação dele com a situação-problema. Neste sentido, a 

entrevista é semelhante ao conjunto de perguntas que os professores fazem a 

seus alunos durante as aulas, ou em situações de avaliação (provas). 

A mesma empatia do professor por seus alunos é aqui exigida do 

pesquisador em relação aos sujeitos experimentais. Empatia é útil para que os 

pesquisadores não façam perguntas que seus sujeitos não possam responder. É 

também importante para verificar se as respostas indicam, ou não, a ativação de 

raciocínios transitivos nos sujeitos. A empatia é fundamental, contudo, para 

identificar os efeitos da interação do sujeito com as tarefas (ver Trecho 7 no § 

45), informação relevante, que permite aprimorar o experimento, conforme 

preceito metodológico (5) do § 23. Empatia é o assunto do próximo parágrafo. 

Não se encontra com facilidade bibliografia voltada à organização de 

entrevistas. Os textos sobre o assunto alertam mais sobre como uma entrevista 

não deve ser feita do que como ela deve ser feita. E isso não ocorre porque 

entrevistas não sejam importantes, mas porque (supõe-se aqui) entrevistar 

envolve, sobretudo, depender da boa vontade alheia para obter respostas 

adequadas. Em geral os cientistas preferem estudar os fenômenos independentes 

da vontade, e mesmo em Psicologia evita-se a vontade como objeto. 

                                            

8 Concorda-se aqui com Piaget (1972): O resultado de um experimento ou de testes é validado no momento 
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Com isso, mesmo em um livro-texto sobre pesquisa de mercado, área que 

depende em grande medida de entrevistas, Malhotra (2008) organiza uma lista de 

itens que devem ser verificados durante a elaboração e a utilização de um 

questionário. Malhotra (2008) ressalta, contudo, que a entrevista está pouco 

desenvolvida como método de pesquisa, de modo ele ainda sugere um texto da 

década de 1950, sobre A arte de perguntar, como a melhor referência sobre o 

assunto – ver Payne (1951). 

Nem mesmo na área médica ou psiquiátrica, que tanto depende da 

anamnese – anamnese que se inicia quando o paciente traz sua queixa – há 

material de qualidade muito melhor sobre como se deve entrevistar: Qualquer 

atendente de plano de saúde pode elaborar uma lista extensa de exames 

laboratoriais; não se encontram, porém, livros que descrevam quais perguntas de 

interesse médico o paciente tem condições de responder, ou seja, qual o conjunto 

de sintomas que os seres humanos podem ter. 

Assim, ao menos do ponto de vista do autor dessa Tese, a única ajuda 

disponível quando se pretende obter uma resposta de alguém é colocar-se no 

lugar desta (ter empatia por esta) pessoa, para tentar descobrir que tipo de 

pergunta faria esta pessoa tentar dar uma boa resposta. Além da empatia para 

com os sujeitos, deve-se tomar alguns cuidados específicos para evitar induzi-los 

a dar respostas específicas, sendo o principal deles não revelar aos sujeitos nada 

sobre o objeto da pesquisa, pelo menos até o final da entrevista. 

Neste sentido, deve-se perguntar o mínimo possível, sempre com 

perguntas abertas. Caso o sujeito creia ter percebido os objetivos do experimento, 

                                                                                                                                    

em que se confirma por uma contraprova, realizada por meio de entrevista ou por uma conversa. 
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ele estará pronto para contar suas impressões, e nem precisará ser muito 

questionado. Quanto à possibilidade de receber respostas falsas9, ver Trecho 13 

no § 45. Contudo, nesse tipo de pesquisa, esta possibilidade parece reduzida: Ao 

final da entrevista o pesquisador explicita seus interesses, mas somente declaram 

ter percebido algo semelhante os sujeitos que já se expressaram coerentemente 

desde o princípio. 

§ 36.  Empatia: Implicações em entrevistas e experimentos. 

Note-se que a empatia contribui para a formulação de perguntas, mas não 

pretende substituir a resposta às perguntas. Da mesma forma que a hipótese 

científica não substitui a experimentação, mas orienta a organização e a 

realização de experimentos específicos, a empatia gera hipóteses sobre estados 

interiores e comportamentos futuros de outras pessoas, que podem ser avaliados 

por meio de perguntas e observações específicas. Tal como a hipótese científica, 

a empatia orienta o pesquisador. 

A empatia é a habilidade que permite a uma pessoa imaginar-se na 

situação em que se encontra outra pessoa. Esta habilidade permite ao 

pesquisador formular hipóteses sobre quais são as condições que seus sujeitos 

têm para responder a uma pergunta, para se comportar num ambiente, ou quais 

os raciocínios que alguém pode ativar numa dada situação experimental. Ou seja, 

a empatia é fundamental para realizar qualquer entrevista, pesquisa científica, ou 

mesmo para situações cotidianas. 

                                            

9 Alguns sujeitos perguntam se suas ações, durante o experimento, foram registradas, ao que o pesquisador 
sempre responde afirmativamente. Tal pergunta de alguns sujeitos sugere uma preocupação que talvez todos 
tenham, de responder com cuidado pelo receio de serem, eventualmente, surpreendidos em mentira por 
alguém que pode comparar o que é dito com o que é feito, e ainda se diz pesquisador em psicologia – o 
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Para ter empatia por determinada pessoa, alguém se imagina submetido 

ao mesmo conjunto de circunstâncias que cercam esta pessoa, e voltar sua 

atenção para as percepções, raciocínios, sentimentos, e outros estados internos 

que este conjunto de circunstâncias lhe impõe. Até mesmo quando analisa o 

comportamento de seres inanimados e prevê seu funcionamento, um observador 

utiliza empatia, se imagina uma parte de seu corpo nas mesmas condições físicas 

de um mecanismo ou objeto qualquer.  

Ao exercer a empatia por outra pessoa, além das circunstâncias que 

cercam uma pessoa, alguém pode incorporar também uma condição interna a ela, 

tal como o desconhecimento de alguma informação sob domínio daquele que 

exerce a empatia. Assim é que, embora um pai saiba perfeitamente a posição de 

uma caixa num armário, ele julga importante informar seu filho desta posição 

específica, pois reconhece que a criança teria dificuldades para encontrá-la, se 

continuasse a desconhecer sua localização exata. 

Por outro lado, é difícil avaliar previamente quão precisas são as previsões 

e os modelos que uma pessoa faz do que se passa em outra, por meio de 

empatia. Assim, as hipóteses sobre estados internos (raciocínios, sentimentos 

etc.) – hipóteses sempre de base empática: “se eu estivesse naquela situação, 

acredito que teria este raciocínio, ou aquele sentimento” – precisam ser testadas 

experimentalmente. Mas, sem empatia, sem hipóteses, não se pode saber quais 

perguntas fazer, nem quais podem ser respondidas. 

A declaração explícita de que a empatia é aqui utilizada para a escolha de 

perguntas, para a definição do condicionamento, ou seja, para a elaboração do 

                                                                                                                                    

que pode, para alguns, significar que o pesquisador busca diferenciar o que é dito ou feito daquilo que é 
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experimento, pode causar estranheza, porque o uso da empatia é tão comum no 

método científico e na vida cotidiana quanto é raro este tipo de declaração: 

Dependem da empatia a anamnese médica, o levantamento que engenheiros e 

outros profissionais fazem das necessidades de seus clientes, o ensino, as 

pesquisas de mercado, a Psicologia Experimental etc. 

                                                                                                                                    

pensado. 



 105

Capítulo IV.  Pesquisas que fundamentam o método. 

Tema 12.  Transitividade ativada por meios verbais. 

§ 37.  Dimensões para análise de pesquisas. 

O estudo do raciocínio transitivo e a metodologia aqui desenvolvidos têm 

antecedentes registrados na bibliografia que são analisados neste Tema 12 e no 

Tema 13. Em adição a esta análise, útil para a escolha dos meios aqui 

empregados para ativar raciocínios, conclui-se esta Parte A - Fundamentos 

teóricos com o Tema 14, em que são citados e comentados trabalhos onde se 

destacam diretrizes do Processo de validação desenvolvido na Parte B – 

Aplicação experimental. 

Obviamente, a análise dos antecedentes do estudo do raciocínio transitivo 

não pretende julgar os méritos dos trabalhos descritos – se estes trabalhos não 

tivessem qualidades e relevância para o tema em estudo, não haveria razão para 

que eles fossem citados. Contudo, afirma-se aqui a conveniência de, durante a 

descrição dos trabalhos citados, comparar suas metodologias e conclusões. 

Assim, cada trabalho será analisado conforme as seguintes dimensões: 

 

(1) lógica; 

(2) informativa; 

(3) didática; 

(4) cultural; 

(5) empática. 
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As duas primeiras dimensões, lógica e informativa, se referem aos 

conteúdos utilizados nas condições experimentais; as dimensões didática e 

cultural se relacionam às formas pelas quais estes conteúdos experimentais são 

apresentados aos sujeitos e as formas pelas quais eles respondem; a dimensão 

empática permite discutir quão empático a seus sujeitos é o pesquisador. 

A dimensão lógica (tratada de modo semelhante ao descrito no § 25. 

Enunciados lógico-matemáticos, metodologia e experimento simulado) permite 

comparar as condições, os conteúdos experimentais a enunciados lógicos, bem 

como avaliar as respostas dos sujeitos, conforme elas sejam ou não adequadas a 

estes mesmos enunciados. A dimensão informativa inclui condições 

experimentais adicionais às condições lógicas, que se mostrem necessárias para 

a ativação dos raciocínios em estudo. Cada condição experimental, pois, se 

justifica por sua dimensão lógica ou informativa. 

A dimensão didática permite discutir a ordem de exibição de estímulos e 

tentativas, bem como a introdução de elementos cujo objetivo é dirigir a atenção 

dos sujeitos a estímulos, ou partes específicas de estímulos. A dimensão cultural 

discute principalmente as modalidades de estímulos utilizadas e de respostas dos 

sujeitos, sejam elas de expressão verbal ou de expressão não verbal (mecânica 

ou motora); discute também o uso de elementos culturais e aprendizagens 

prévias que facilitam a ativação de raciocínios. 

A dimensão empática busca explicitar as heurísticas, as razões e os 

motivos pelos quais cada pesquisador teria definido as condições experimentais 

de seu trabalho, e os significados atribuídos às possíveis respostas de seus 

sujeitos. Esta dimensão também permite comparar as justificativas apresentadas 
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ou omitidas pelos pesquisadores com as justificativas empáticas aqui utilizadas – 

consideradas em seus valores práticos ou científicos. 

A seguir, os trabalhos considerados importantes para compreender o 

presente estudo são comparados por meio de dimensões de análise já definidas 

como fundamentais. Não se pretende avaliar trabalhos por meio de um suposto 

padrão, dado pelos fundamentos aqui escolhidos: Pretende-se, sim, justificar as 

escolhas dos fundamentos e das metodologias aqui empregados, bem como 

avaliar quais aspectos destas escolhas foram mais originais, ou foram, 

sobretudo repetições de idéias já presentes em outros trabalhos. 

 

§ 38.  Testes de Burt (1933). 

Em trabalho pioneiro, Burt (1933) seleciona um conjunto de silogismos, 

relações lógicas que estabelecem ordem entre objetos ou pessoas hipotéticas. 

Usa este conjunto para compor um teste psicológico verbal, com questões e 

respostas padronizadas, e avaliar capacidades intelectuais de crianças escolares 

de faixas etárias específicas, com base em seus percentuais de acerto10. 

As questões usadas por Burt (1933) envolvem um conjunto composto por 

três pessoas hipotéticas, por exemplo, Tom, Jim e Jack, ordenadas por meio de 

premissas que descrevem as relações transitivas é mais rápido ou mais lento 

que, para testar se crianças de diferentes idades, a partir destas premissas, 

concluem qual a pessoa mais lenta: “Tom é mais rápido que Jim: Jack é mais 

                                            

10 Burt (1940) também contribui para uma discussão teórica sobre a existência real de fatores psicológicos. 
Sobre o coeficiente g (de inteligência), destaca que apenas a análise estatística de resultados de testes não 
implica que os coeficientes obtidos tenham correspondentes fisiológicos. 
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lento que Jim. Quem é o mais lento dos três?” Aceita-se como adequada ao 

raciocínio lógico a resposta que aponta Jack como o mais lento. 

Exemplos de outras três questões usadas por Burt (1933): 

1. Três meninos estão sentados num banco: Harry está à esquerda de 

William: George está à esquerda de Harry. Qual dos meninos está no 

meio? 

2. Aqui temos quatro caminhos: Eu vim do sul e quero ir a Melton. 

O caminho da direita leva a outro lugar: Diretamente adiante, o caminho 

leva apenas a uma fazenda. 

Em que direção está Melton – norte, sul leste ou oeste? 

3. Kate é mais clara que May: May é mais clara que Jane. Quem é a 

mais clara – Jane, Kate ou May? 

 

O trabalho de Burt (1933) compõe um teste de inteligência padronizado, e 

não pretende facilitar a compreensão da lógica pelas crianças, mas discriminá-las, 

conforme dominem ou não o raciocínio lógico em questão. Em uma análise 

didática, chama a atenção no método o ordenamento das questões em 

dificuldade crescente, a solicitação para que as crianças leiam as premissas e as 

questões em voz alta, a ajuda à criança na compreensão de termos 

desconhecidos, as quatro oportunidades consecutivas de resolver cada questão11. 

                                            

11 Sobre este procedimento, Burt (1933, p. 239) esclarece: “As questões devem ser lidas pela própria 
criança. Para crianças mais novas é mais conveniente ter cada problema recortado e colado, ou claramente 
datilografado, em um cartão separado. O problema é entregue a criança com a seguinte explicação: ‘Você 
pode ler isto, por favor? Ao final você vai encontrar uma pergunta. Quando você ler a pergunta, leia outra vez, 
com cuidado, o que está escrito acima, e tente encontrar a resposta. ‘ As crianças mais novas e mais tolas 
devem ler todos os problemas em voz alta. Aquelas de mais alto nível (padrão III, ou superior) precisam ler 
em voz alta apenas os primeiros. Se não conseguir pronunciar alguma palavra, ou se não conhecer seu 
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Ao aplicar seus testes a escolares, Burt (1933) pressupõe que seus 

sujeitos sejam capazes de reconhecer pessoas, reais ou hipotéticas, 

correspondentes aos nomes Tom, Jim e Jack, bem como atribuir a estas 

pessoas, quando correm, uma velocidade diferente, que permita ordená-los 

conforme as relações mais rápido ou mais lento. Outro elemento cultural dos 

testes é o uso exclusivo de elementos verbais – ou seja, da fala – tanto para 

enunciar as premissas quanto para obter as conclusões dos sujeitos. 

Ao avaliar seus sujeitos, Burt (1933) considera tanto as respostas quanto 

as justificativas dadas. Isto mostra, por parte dele, uma preocupação partilhada 

por Woodworth e Sells (1935) de que o sujeito eventualmente acerte a resposta 

com base apenas na estrutura global das premissas, sem ter desenvolvido o 

raciocínio em questão. Porém, tal expressão de empatia para com os sujeitos não 

é explicitamente declarada para justificar a escolha dos silogismos usados, das 

respostas ou das justificativas aceitas como corretas. 

                                                                                                                                    

significado, a criança deve ser auxiliada. Quando ficar claro que a criança compreende a tarefa, deve ser 
deixada quieta, dedicada à questão, esquecida, tanto quanto possível, da presença do examinador. Logo que 
a resposta é dada, ela é aceita com um elogio, e a criança é questionada a dar suas razões. Se a resposta ou 
as justificativas são incorretas, pede-se à criança tentar novamente, até que ela tenha sucesso, ou que falhe 
quatro vezes seguidas. Toda criança deve trabalhar, a partir do exemplo mais fácil, até que ela falhe em três 
problemas consecutivos. Um ponto é dado para cada teste corretamente respondido e corretamente 
justificado. As tentativas adicionais não devem exceder três ao todo para um teste. Para cada tentativa mal 
sucedida, um quarto de ponto é deduzido. Uma fração – como regra, um quarto, metade, ou três quartos, 
respectivamente – também é deduzida para cada justificativa mal expressa, inadequada, ou ausente.”  
Esquematicamente, têm-se: 
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§ 39.  Testes de Piaget (1972). 

Quando Piaget (1972) busca as causas dos erros em crianças menores 

que as testadas por Burt12 (1933), flexibiliza a padronização deste em suas 

entrevistas e pedidos de justificativas. Da análise de uma série de experimentos, 

conforme o nível de desenvolvimento de seus sujeitos, Piaget (1972) encontra 

como causas para os erros: Egocentrismo infantil, limitações da memória e da 

consciência usadas na manipulação das premissas, incapacidade de seriação de 

estímulos perceptualmente ordenáveis. 

A análise lógica dos experimentos de Piaget (1972) é equivalente à feita 

por Burt (1933). Contudo, ao analisar as respostas de crianças nos primeiros 

níveis de desenvolvimento, Piaget (1972) reconhece uma lógica de pertinência ou 

inclusão, em vez da lógica de relações, esperada em tarefas que envolvem 

estímulos com propriedades ordenáveis. Em outras palavras, segundo Piaget 

(1972), para a criança pequena, a frase Tom é mais rápido que Jim implica que 

ambos sejam rápidos, o que dificulta situá-los numa escala contínua que vai do 

mais lento para o mais rápido. 

                                            

12 “Alguns nos têm reprovado por termos utilizado desse teste de Burt (Edith é mais ruiva que Suzana: Edith 
é mais morena que Lili. Quem é mais morena: Edith, Suzana ou Lili?), que exige uma grande dose de 
atenção, até por parte dos adultos, para analisar fenômenos que não nos remetem a psicologia da atenção, 
mas sim à relações lógicas. A isto respondemos com fatos, mostrando que uma vez que a criança tenha lido 
e relido suficientemente o teste, uma vez que ela tenha gravado em sua cabeça e que, além disso, as 
dificuldades de atenção já não existem para ela, a dificuldade lógica para compreender como uma menina 
pode ser, ao mesmo tempo, mais ruiva que uma segunda e mais morena que uma terceira, segue existindo, 
inteiramente de pé. Podemos dar agora uma resposta muito melhor para provar a incapacidade da criança 
para manejar a lógica das relações, e é a resposta que sugerem os testes 11 e 12 ou, pelo menos, o teste 11 
isoladamente (11. [A criança está diante de três objetos alinhados, um lápis à esquerda, uma chave no meio 
e uma moeda à direita.]. O lápis está à direita ou à esquerda da chave? E a moeda? A chave está à esquerda 
ou à direita da moeda? E o lápis? Total: seis respostas.). Este teste é muito simples do ponto de vista da 
atenção. Em primeiro lugar, está representado em lugar de ser falado, ou seja, a criança tem bem debaixo de 
seus olhos os objetos de que se fala. Além disso, e sobretudo, a criança não deve pensar nos três objetos 
durante todo o desenvolvimento do teste. Apresentam-se seis perguntas sucessivas às quais responde 
separadamente: ‘O lápis? está à esquerda ou à direita da chave... ?, etc.’ Sem dúvida este teste tem a 
mesma estrutura lógica que o das cores. Assim, as respostas dadas são equivalentes às obtidas por meio do 
teste de Burt.” Informações entre parênteses são do autor do presente texto. 
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No aspecto didático, Piaget (1972) pergunta diretamente às crianças 

pequenas, em vez de lhes dar um cartão para leitura de cada questão, pois 

algumas ainda não aprenderam a ler. Ele também simplifica e aplica outros testes 

usados por Burt (1933) (como o de esquerda e direita, por exemplo). Com base 

no padrão de respostas dadas aos vários testes relacionados, Piaget (1972) 

propõe que o desempenho das crianças de diferentes idades dependa do nível de 

desenvolvimento em que elas se encontram. 

No aspecto cultural é que Piaget (1972) inclui um elemento novo. Ao final 

dos experimentos, como “contraprova”, ele introduz a “conversa com a criança”, 

situação informal que permite ao experimentador verificar em que medida os 

resultados dos testes refletem a ação espontânea da criança ou são apenas 

artefatos do próprio método experimental. Em alguns casos, ao tentar apurar as 

razões de resultados surpreendentes, o pesquisador se utiliza da capacidade de 

bater-papo dos sujeitos e fica ainda mais surpreso com o que ouve... 

Contudo (ver também Trecho 11 do § 45), no aspecto empático, nem 

mesmo Piaget (1972), que obtém as justificativas de comportamento por meio de 

conversas com seus sujeitos, busca revelar o valor e o grau de precisão a que 

podem atingir estas descrições. A abordagem feita por Piaget & colaboradores 

(1977) tem objetivos genéticos: Ressalta o descompasso entre, por um lado, a 

competência das crianças, ao realizarem tarefas de manipulação e resolução de 

problemas, e por outro, a incapacidade delas, ao descreverem de que modo elas 

mesmas realizaram essas tarefas13. 

                                            

13 Não parece que Piaget & colaboradores (1977) descrevam como de especial importância a habilidade 
humana de partilhar os próprios motivos, ações e experiências. Nessa Tese, por outro lado, defende-se que 
esta habilidade seja merecedora dos maiores cuidados dos pesquisadores, fundamental – talvez justamente 
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§ 40.  As barras coloridas de Bryan & Trabasso (1971). 

Bryant & Trabasso (1971) desenvolvem uma tarefa análoga à de Burt 

(1933), embora menos dependente da manipulação de premissas verbais, que 

permite avaliar a aprendizagem das premissas no mesmo momento em que são 

testadas respostas relacionadas às conclusões lógicas. Com cinco estímulos, em 

vez dos três de Burt (1933), controlam-se alguns dos efeitos indesejados da 

lógica de pertinência ou inclusão. Os resultados apontam para a capacidade de 

crianças, já a partir de quatro anos, manifestarem respostas transitivas. 

Com um conjunto de cinco barras coloridas de tamanhos crescentes, A, B, 

C, D e E, treinam-se crianças para, vendo apenas suas cores, sem ver seus 

tamanhos, escolher a maior barra em quatro pares premissa AB, BC, CD e DE, 

formados por barras de tamanhos consecutivos. Ao final, testam-se as crianças 

com seis pares conclusões AC, AD, AE, BD, BE e CE, de tamanhos não 

consecutivos. Durante o treino, mas não durante o teste, informa-se às crianças 

quando elas acertam ou erram, a cada vez que escolhem. 

Em um primeiro experimento, informam-se as crianças de seu acerto ou 

erro durante o treino, por meio da exibição completa das barras, logo após cada 

escolha ser feita. Contudo, para evitar que a criança responda aos pares 

conclusão – BD, por exemplo – apenas com base no tamanho absoluto de cada 

barra, num segundo experimento, as crianças passam a ser informadas de seu 

                                                                                                                                    

porque tardia (nos aspectos filo e ontogenético) e falha. Somente em um trecho de Piaget (1972), quando 
discute se “A CRIANÇA É CAPAZ DE INTROSPECÇÃO?” torna-se mais explícita a necessidade de empatia 
para a compreensão dos relatos: “De fato, nada é tão próprio ao estudo da introspecção infantil como os 
pequenos problemas de raciocínio aritmético, porque por um lado o adulto tem os meios para ver, de acordo 
com a resposta da criança, qual o caminho que ela seguiu no curso de seu raciocínio (quais são as 
operações que foram efetuadas)”, ainda que Piaget (1972) use a palavra “ver”, em vez de explicitar o uso da 
empatia. 
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acerto ou erro apenas por relato verbal do pesquisador, que diz qual barra é maior 

ou menor, em vez de exibi-las completamente. 

Acredita-se que por razões didáticas, ou seja, com o objetivo de facilitar a 

aprendizagem dos quatro pares premissa, Bryant & Trabasso (1971) treinam 

seus sujeitos em duas fases. Na primeira fase, estes quatro pares são treinados 

separadamente, e em ordem do maior para o menor – para metade das crianças, 

e vice versa para a outra metade. Na segunda fase, os quatro pares são treinados 

conforme ordem aleatória de apresentação, até que a criança alcance um critério 

de aprendizagem: Acerte seis tentativas seguidas de cada par. 

O método experimental de Bryant & Trabasso (1971) considera, ou 

comprova, a capacidade cultural e verbal das crianças responderem conforme 

instruções que lhes são dadas, e escolherem a maior das barras em cada par 

exibido. No segundo experimento, embora as crianças nunca vejam o tamanho 

das barras, confirma-se também a capacidade delas conceberem que cada barra 

tem um tamanho, e que a barra maior deve ser a indicada pelo pesquisador. 

Contudo, nada se pergunta às crianças quanto às escolhas no par BD. 

Há, pois, empatia dos pesquisadores com as crianças quando escolhem 

uma metodologia que inclui instruções verbais, na expectativa de que elas sigam 

tais instruções, tal como eles acreditam que seguiriam, se eles fossem duas das 

crianças testadas. Contudo, tal expectativa não se estende a uma entrevista para 

esclarecer que ideia têm as crianças da tarefa que realizaram, nem à aplicação 

destes experimentos a adultos, para ter pistas de quais adaptações aos testes de 

Burt (1933) e Piaget (1972) levariam a resultados semelhantes. 
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Tema 13.  Transitividade ativada por condicionamento. 

§ 41.  McGonigle & Chalmers (1977): Inferência transitiva em animais 

McGonigle & Chalmers (1977) retiram todos os elementos verbais do 

experimento de Bryant & Trabasso (1971), para desenvolver uma tarefa aplicável 

a sujeitos não humanos. A partir da aplicação desta tarefa a macacos, McGonigle 

& Chalmers (1977) encontram resultados semelhantes aos obtidos com crianças 

por Briant & Trabasso (1971) e, por meio de condicionamento operante, abrem a 

possibilidade do estudo da inferência transitiva em outros animais – por exemplo, 

em pombos, ver Fersen, Wynne, Delius & Staddon (1991). 

Do mesmo modo que a propriedade tamanho ordena o conjunto de barras 

A, B, C, D e E usado por Bryant & Trabasso (1971), o esquema de reforço usado 

por McGonigle & Chalmers (1977) torna suas cinco latas de cores diferentes, A, 

B, C, D e E, compatíveis com um conjunto ordenado: O esquema de reforço que 

favorece a escolha da lata A no par AB, de B em BC, de C em CD e de D em DE, 

bem como a escolha da lata B no par BD são, ambos (esquema de reforço e 

escolha do sujeito) adequados à lógica das relações de ordem. 

Diferente do trabalho de Bryant & Trabasso (1971), onde as crianças são 

informadas que os estímulos são barras de tamanhos diferentes, não há outras 

informações, além do esquema de reforço, que levem os sujeitos de McGonigle & 

Chalmers (1977) a ordenarem os estímulos. Este fato parece modificar a 

essência, a natureza do experimento, pois os sujeitos, antes de manifestarem 

respostas transitivas, devem resolver um problema, ou seja, devem inferir 

ordem a partir dos casos particulares dados pelo esquema de reforço. 
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Segundo os autores, dois pesos foram adicionados às latas para enfatizar 

as diferenças entre os estímulos durante treino preliminar, por isso, no 

experimento, cada uma das latas B, C, e D tem sua cor (C, por exemplo), mas 

conforme o par em que está, é, ora (quando no par CD) pesada como a lata A, 

ora (quando em BC) leve como a lata E, conforme conduza ou não ao reforço. 

Este fato, de modo algum contribui para que as latas sejam percebidas pelos 

sujeitos como um conjunto ordenável, ou mesmo estável, de estímulos. 

Juntamente com a retirada de todos os elementos verbais, o experimento 

de McGonigle & Chalmers (1977) também exclui os elementos culturais. A 

ausência destes elementos se explica em parte pelos sujeitos não serem 

humanos, contudo, se (em vez de cores diferentes) as latas fossem diferenciadas 

por vários odores de frutas, uma das várias características ordenáveis das frutas 

(tamanho, teor de açúcar, acidez etc.) poderia ser usada como elemento cultural 

capaz de interferir no estabelecimento de ordem pelos animais. 

O título do trabalho de McGonigle & Chalmers (1977), Macacos são 

lógicos?, sugere empatia entre pesquisadores e sujeitos. Porém, os 

pesquisadores mostram certo egocentrismo, ao atribuírem aos macacos uma 

compreensão semelhante à que eles próprios têm do tema do experimento. Em 

vez disso, o ideal seria que eles próprios se imaginassem como sujeitos de seu 

experimento. Este exercício de empatia os levaria a perceber, do ponto de vista 

dos sujeitos, a grande distância entre o trabalho deles e o de Bryant & Trabasso 

(1971). 
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§ 42.  O labirinto de Siemann & Delius (1993). 

Nesta direção segue a pesquisa em que Siemann & Delius (1993) 

entrevistam sujeitos humanos previamente expostos a condicionamento análogo 

ao usado por McGonigle & Chalmers (1977). Pela observação dos resultados, 

Siemann & Delius (1993) dividem seus sujeitos em duas categorias, “solvers” e 

“nonsolvers”, conforme eles respeitem ou não uma ordem entre os estímulos 

durante suas escolhas. E entre os “solvers”, apenas uma fração é capaz de 

ordenar os estímulos, ou de justificar suas escolhas com base nessa ordem. 

Em vez de usarem cinco cores, como o fazem McGonigle & Chalmers 

(1977), Siemann & Delius (1993) diferenciam seus estímulos por meio de seis 

figuras geométricas, A, B, C, D, E e F – ver figura 4. Por meio de um jogo de 

computador, condicionam sujeitos humanos a escolherem A no par AB, B em BC, 

C em CD, D em DE e E em EF, para testá-los com pares não treinados BD, BE e 

CE. Durante os testes, as contingências de reforço são suspensas, e consideram-

se transitivas as escolhas de B em BD ou em BE, e de C em CE. 

 

Figura 4 – Estímulos usados por Siemann & Delius (1993). 

Não são dadas informações que facilitem reconhecer uma ordem entre os 

estímulos. Ao contrário, são dadas contra-informações, que podem levar o 

sujeito a outras hipóteses sobre o jogo, não vinculadas a uma hierarquia entre 

estímulos. Por exemplo, os estímulos são mostrados como figuras desenhadas 

em pares de portas de um labirinto. Mas em um labirinto, é de se esperar que os 
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sujeitos sofram influência de aspectos topológicos, relacionados a andar em 

círculos ao escolherem a porta da direita ou a da esquerda... 

Como Bryant & Trabasso (1971) e McGonigle & Chalmers (1977), Siemann 

& Delius (1993) adotam o critério didático de repetir pares no início do treino, mas 

não explicitam se adotam ordem aleatória, ou se o primeiro par a ser repetido é 

AB, depois BC, depois CD etc. A ordem aleatória pode dificultar o 

condicionamento, bem como mudanças no esquema de reforço. Para não 

surpreender os sujeitos com a suspensão das contingências durante os testes, já 

durante o treino, o reforço – que inicialmente é contínuo – se torna intermitente. 

Embora o jogo usado por Siemann & Delius (1993) não exija do sujeito 

desempenhos verbais, como acontece à entrevista (que visa identificar 

justificativas do comportamento), ele tem muitos elementos culturais: Por 

exemplo, quem acerta recebe pontos (moedas virtuais) como reforço, e não 

petiscos concretos, como os macacos. Mais importante que isso, contudo, é a 

existência explícita de escolhas corretas ou incorretas, item fundamental que 

aproxima o trabalho de Siemann & Delius (1993) mais de Bryant & Trabasso 

(1971) que de McGonigle & Chalmers (1977). 

Porém, diante de resultados que mostram ausência das justificativas 

esperadas por eles entre os sujeitos “solvers”, eles concluem: “Isto demonstra que 

humanos podem se comportar de acordo com regras transitivas sem estarem 

conscientes disso.” Tal conclusão não parece considerar a possibilidade de os 

sujeitos adotarem outras regras, que casualmente também resultem na escolha 

dos estímulos B e C durante os testes, o que ocorre porque o jogo não justifica, 

inequivocamente, o ordenamento dos estímulos. 
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Na conclusão de Siemann & Delius (1993), impressiona a falta de empatia 

deles por seus sujeitos humanos, comparável à de McGonigle & Chalmers (1977): 

No último andar de um hotel, põe-se fogo em papéis numa lixeira e entrevista-se 

os hóspedes que usam, no térreo, a saída de emergência; como ninguém sabe do 

pequeno incêndio, conclui-se que humanos se comportam de acordo com 

regras de combate a incêndio sem estarem conscientes disso, como se não 

houvesse outros motivos para usar saídas de incêndio... 

§ 43.  A replicação de Cruz (2003) 

Cruz (2003) replica o experimento de Siemann & Delius (1993) e obtém 

manifestações de inferência transitiva, embora menos intensas e menos 

frequentes que o esperado. Dos 26 sujeitos que aceitam participar do 

experimento, cinco desistem porque se cansam antes que possam atingir o 

critério de aprendizagem, dos 21 restantes, oito relatam transitividade e cinco 

fazem escolhas transitivas, sendo que somente quatro sujeitos manifestam, ao 

mesmo tempo, relatos e comportamento transitivos. 

A partir destes resultados, Cruz (2003) constata que o esquema de reforço 

produz efeitos transitivos significativos, mas tais efeitos não são homogêneos 

entre os sujeitos. O fato de o esquema respeitar uma ordem entre os estímulos (A 

é reforçado em AB, B em BC etc.) é suficiente para que os sujeitos formulem 

várias hipóteses e regras sobre as relações entre os estímulos, mas não é 

suficiente para que todos eles, ou mesmo a maioria deles, tratem os estímulos 

como estímulos ordenados. 

Tais resultados, obtidos com humanos adultos, contrastam com os 

resultados aparentemente mais conclusivos, obtidos por Bryant & Trabasso 
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(1971) com crianças. Por outro lado, a fração dos adultos que descrevem os 

estímulos como ordenados, teve comportamento comparável àquele das crianças, 

o que sugere ser decisiva a informação que as crianças de Bryant & Trabasso 

(1971) receberam sobre estarem escolhendo entre barras ordenáveis de 

diferentes tamanhos, informação indisponível aos adultos. 

Também a dificuldade dos adultos para atingirem um critério de 

aprendizagem de apenas 70% de acerto aponta na mesma direção, e ainda 

sugere a importância da fase inicial de treino onde cada par de estímulos pode 

ser aprendido separadamente. Aspectos didáticos podem justificar a 

aprendizagem obtida, com alguma facilidade, pelas crianças de Bryant & 

Trabasso (1971) e pelos macacos de McGonigle & Chalmers (1977) – que 

também tiveram de escolher ou evitar um mesmo estímulo, conforme o par em 

que ele aparecia. 

Talvez o aspecto didático fosse desnecessário se adultos fossem 

submetidos ao experimento de Bryant & Trabasso (1971), porque neste 

experimento há a informação verbal de que as cores são escolhidas por 

identificarem barras ordenáveis pelo tamanho. Contudo, na ausência deste 

contexto cultural, ou mesmo em contexto adverso ao estabelecimento de ordem 

entre estímulos, humanos adultos podem necessitar de organização durante a 

fase inicial de aprendizagem, tanto quanto os macacos de McGonigle & Chalmers 

(1977). 

E, as condições experimentais de Siemann & Delius (1993) se mostram 

especialmente adversas a tal estabelecimento, sobretudo na replicação de Cruz 

(2003), não somente pela inadequação do contexto de labirinto, mas 
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principalmente pela intermitência do reforço. A ambiguidade das situações em 

que as contingências são suspensas confunde os sujeitos de tal modo, justifica 

tantas interpretações diferentes por parte deles, que é de se surpreender o fato 

que alguns ao final do experimento, ainda sustentem que exista ordem entre os 

estímulos. 

Propõe-se então como critério, em pesquisas que estudem habilidades 

com expressão consciente (por exemplo, a transitividade pode ser expressa por 

meio de raciocínios), a validação dos experimentos com sujeitos humanos. Esta 

validação consiste em submeter humanos adultos às condições experimentais e 

verificar se eles chegam a conclusões compatíveis com as do pesquisador sobre 

os objetivos e a lógica do estudo (ver Trecho 15 no § 45). Se nem os sujeitos 

humanos concordarem com os pesquisadores, que esperar de macacos e ratos? 
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§ 44.  Em resumo. 

Segue tabela com o resumo da contribuição dos autores descritos no Tema 

12 e neste Tema 13, para o estudo de transitividade, segundo cinco dimensões 

de análise descritas no §37. 

Tabela 1 – Contribuição dos autores conforme cinco dimensões de análise. A réplica 

de Cruz (2003) é semelhante a Siemann & Delius (1993), exceto na dimensão empática. 

 Lógica Informativa Didática Cultural Empática 
Burt (1933) Elabora testes coe-

rentes com enun-
ciados lógicos 
(transitividade). 
Avalia respostas e 
justificativas com 
base no raciocínio 
transitivo. 

Apresenta premis-
sas e solicita con-
clusões. Esclarece 
significados com 
perguntas 
adicionais. 

Ordena questões 
por complexidade 
crescente e por 
idade. Leitura em 
voz alta. Resolu-
ção após compre-
ensão. 

Utiliza meios ver-
bais (fala e escri-
ta). Sujeitos são 
escolares alfabeti-
zados. Pressupõe 
capacidades das 
crianças. 

Pretende discrimi-
nar as crianças 
que dominam o 
raciocínio transiti-
vo. Considera 
respostas e justifi-
cativas sem explici-
tar isso. 

Piaget 
(1972) 

Elabora testes coe-
rentes com enun-
ciados lógicos. 
Avalia respostas e 
justificativas a par-
tir deles. Investiga 
outras interpreta-
ções lógicas. 

Apresenta tarefas 
e solicita conclu-
sões. Esclarece 
significados com 
perguntas 
adicionais. 

Pergunta direta-
mente às crianças. 
Identifica causas 
dos erros: egocen-
trismo infantil, limi-
tações de memória 
e incapacidade de 
seriação. 

Utiliza meio verbal 
(fala). Introduz algo 
novo, uma contra-
prova: conversa 
com as crianças 
para investigar er-
ros e outros pontos 
de vista. 

Pretende identificar 
em quais idades as 
crianças são capa-
zes ou não de re-
solver as tarefas. 
Não explicita, de 
forma clara, a 
empatia. 

Bryan & 
Trabasso 
(1971) 
(1971) 

Elaboram testes 
coerentes com 
enunciados lógi- 
cos. Avaliam 
aprendizagem de 
premissas e res- 
postas a partir des-
ses enunciados.  

Apresentam pares 
de barras coloridas 
(premissas) e per-
guntam qual é a 
maior. No início, in-
formam acertos e 
erros. Finalmente, 
solicitam conclu-
sões sobre pares 
não apresentados. 

Inicialmente, res-
peitam a ordem de 
tamanho na apre-
sentação dos pa-
res; depois, de for-
ma aleatória. Ofe-
recem condições 
que contornam as 
limitações de 
memória. 

Utilizam objetos 
como premissas. 
Utilizam pouco a 
fala. Pressupõem 
capacidades das 
crianças de segui-
rem instruções e 
escolherem a 
maior barra dentre 
duas. 

Demonstram em- 
patia ao decidirem 
pelo uso de instru- 
ções, mas não 
valorizam as entre- 
vistas com as 
crianças. 

McGonigle 
& 
Chalmers 
(1977) 

Elaboram testes 
não-verbais coe-
rentes com enun-
ciados lógicos e 
avaliam respostas 
a partir desses 
enunciados. 

Somente o condi-
cionamento infor-
ma, por meio das 
contingências do 
esquema de refor-
ço. 

Inicialmente, ado-
tam ordem para a 
exibição dos pares, 
conforme hierar-
quia ABCDEF; 
depois, usam 
ordem aleatória. 

Excluem elemen-
tos culturais: os 
sujeitos não são 
humanos. Apenas 
o esquema de re-
forço seria suficien-
te para ordenação 
dos estímulos. 

O título do trabalho 
proposto pelos au-
tores sugere empa-
tia. Essa empatia, 
no entanto, não é 
percebida na análi-
se dos resultados. 

Siemann & 
Delius 
(1993) 

Elaboram testes 
não-verbais coe-
rentes com enun-
ciados lógicos e 
avaliam respostas 
a partir desses 
enunciados. 

Somente o condi-
cionamento infor-
ma, por meio das 
contingências. A 
ausência de refor-
ço nos pares con-
clusão funciona co-
mo contra-infor-
mação. 

Inicialmente, pro-
movem a aprendi-
zagem separada 
de cada par de 
estímulos; depois, 
usam ordem alea-
tória de exibição. 

Usam muitos ele-
mentos culturais 
(jogo, castelo, 
moedas, sons, 
etc.); os sujeitos 
são humanos adul-
tos, estudantes de 
curso superior. 

Aparentemente, 
autores não se co-
locaram, no lugar 
dos sujeitos ao pla-
nejarem as tarefas 
e ao interpretarem 
os resultados. 
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Tema 14.  Processo de validação. 

§ 45.  A validação por introspecção em Zazzo & Stambak (1968). 

Zazzo & Stambak (1968), propõem um teste de perseveração. A 

perseveração, representada pelo fator P, não diz respeito ao objeto de estudo da 

Tese, que é o raciocínio transitivo. Contudo, são muitas e significativas as 

semelhanças entre, por um lado, a abordagem teórica e de método descritos 

nesse trabalho, e por outro lado, os elementos que constituem os Fundamentos 

teóricos dessa Tese. 

Todas essas semelhanças justificam uma citação extensa do texto de 

Zazzo & Stambak (1968), ainda que a palavra fator, quando usada por esses 

autores, tenha significado diferente daquele adotado na Tese. Para Zazzo & 

Stambak (1968), fator é um número, resultado de análise matemática fatorial, e 

não, como aqui se propõe, uma causa interna de manifestações coerentes entre 

si. 

Ainda assim, no Trecho 2, abaixo neste parágrafo, Zazzo & Stambak 

(1968) se aproximam do conceito de fator psicológico dessa Tese quando 

diferenciam o fator P da “verdadeira conduta”, ou da “conduta total”, composta de 

várias verdadeiras condutas. O fator P é “apenas um determinante da conduta 

total”, um construto que se extrai de várias condutas coerentes, cada uma das 

quais com seus fatores psicológicos, ou causas – conforme “determinismos 

psicológicos”. 

Para explicitar as relações entre a Tese e o texto de Zazzo & Stambak 

(1968), partes relevantes desse texto seguem abaixo, separadas em trechos. Em 
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cada um desses trechos é indicado um parágrafo da Tese que trata do mesmo 

assunto. 

Trecho 1 – ver § 20 e 47. 

2. Validação por introspecção 

Poderíamos falar aqui, referindo-nos ao instrumento empregado, de 

validação por questionário. Se falamos de instrospecção é para acentuar 

a atitude psicológica para a qual apelamos e sobre a qual é bom que nos 

expliquemos. 

Se depois de meio século a introspecção é tida sob suspeita pela 

psicologia científica, é notadamente entre a análise fatorial e a análise 

introspectiva que se pode falar de um divórcio absoluto. 

Trecho 2 – ver, neste parágrafo, logo acima. 

E isto se explica não somente pelas atitudes de espírito diferentes que 

caracterizam os analistas de cada tendência, mas pelas próprias técnicas 

que empregam. Os fatores separados pela análise matemática não 

correspondem a condutas, a sentimentos de que os indivíduos 

examinados podem ter consciência; são “extratos” obtidos mediante 

múltiplas atividades das quais, aliás, cada uma é uma realidade, uma 

conduta complexa. 

Há, aliás, redundância ao falar de realidade ou de conduta complexa. 

Somente a abstração é simples. E o fator é uma abstração. De tal sorte 

que jamais ele é apreendido diretamente, mas tão-somente através das 

condutas, dos atos. Por mais “simples” que pareça, cada uma de nossas 

provas P representa, entretanto, outra coisa além de P: representa uma 

verdadeira conduta. Em consequência disso, se quisermos caracterizar a 

conduta em sua totalidade, será difícil empregar uma expressão fatorial 

que compreenda apenas um determinante da conduta total. Assim, por 

exemplo, não podemos identificar inteligência de um ato e fator G. 

Primeiramente porque, diz Spearman, o termo inteligência é muito vago. 
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E, sobretudo, porque o aspecto inteligente de um ato, mesmo que seja 

definido estritamente pela aptidão a encontrar uma solução correta numa 

situação nova, implica outra coisa além do fator G. 

Trecho 3 – ver § 31. 

Assim, os fatorialistas são conduzidos a designar seus fatores não por 

palavras, mas por letras, a fim de evitar qualquer contaminação com as 

noções da linguagem corrente e da psicologia tradicional. 

Trecho 4 – ver § 18. 

Mas, como diz Richard Meili, não é suficiente obter “uma solução bem 

definida do ponto de vista matemático, um sistema de fatores que, por 

uma qualidade puramente formal, seja bem distinto de quantos forem 

possíveis”. Temos a necessidade de fatores que possuam um alcance 

psicológico, mesmo que devêssemos criar-lhes termos novos ou dar aos 

termos antigos uma significação nova. 

Trecho 5 – ver § 34. 

Os leigos, por demais inclinados a considerar a análise matemática como 

um modelo perfeito de objetividade, devem saber que esta análise 

implica a escolha de critérios que variam de um autor para outro. Todos 

os autores procuram naturalmente a solução mais simples, mais 

econômica, de acordo com o princípio geral da economia científica, mas 

cada um à sua maneira. E que nos garante, afinal de contas, que a 

solução mais econômica do ponto de vista matemático seja a mais válida 

quanto aos determinismos psicológicos? 

Consideramos a análise fatorial como necessária. Mas não menos 

necessária é a confrontação de seus resultados com uma análise de 

outra ordem, num esforço permanente de tradução psicológica. 

Trecho 6 – ver § 34. 

Será um círculo vicioso? Escapar das noções clássicas pela procura de 

fatores, interpretar os fatores pelo retorno a estas noções? 
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Sem dúvida, seria assim se se tratasse de uma validação unilateral. 

Trecho 7 – ver § 16, § 35 e § 46. 

O que propomos, o que de nossa parte modestamente tentamos, é uma 

validação recíproca da análise fatorial pela análise introspectiva: Isto é, 

uma modificação dos testes “fatoriais”, em função dos resultados da 

análise por questionário, uma modificação do questionários, em função 

dos resultados dos testes “fatoriais”, até o ponto em que a tradução se 

torna clara. 

Esta tentativa que não teve precedente, segundo nos consta, parecerá 

talvez um empirismo grosseiro. E não deixarão de nos objetar que 

ficamos presos, em grande parte, à terminologia do questionário, aos 

limites da introspecção. 

Para isto, temos duas respostas. 

Primeiramente, uma resposta concernente ao uso das matemáticas em 

psicologia. Para o estatuto geral da ciência psicológica (como para o 

nível de competência pessoal de cada psicólogo), a abstração 

matemática só tem valor à medida que é assimilado ao pensamento 

psicológico. Na falta de tal possibilidade de assimilação, o trabalho dos 

matemáticos se expõe a enveredar por caminhos completamente 

absurdos. 

Trecho 8 – ver § 24. 

A segunda resposta não é de método, mas de conteúdo. Refere-se ao 

crédito que se pode atribuir às palavras com que se quer exprimir uma 

análise psicológica. Se a linguagem correta era absolutamente vazia, se 

as prenoções vulgares que estão na base das noções psicológicas 

tradicionais não tinham nenhum peso de experiência, não teríamos, sem 

dúvida, nenhuma esperança de quebrar o círculo, isto é, em suma, de 

chegar ao conhecimento do homem. Esta hipótese é insustentável. 
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Atribuir à linguagem, à experiência e à análise que esta encerra um 

mínimo de crédito não é uma opinião como as outras: é uma condição 

sine qua non da psicologia sob todos os pontos de vista. 

Trecho 9 – ver § 24. 

Uma vez rejeitadas as posições de princípio que levam até o absoluto, 

isto é, até o absurdo, as críticas relativamente válidas, o bom senso 

obriga a admitir que os vínculos subsistem, e muito numerosos, entre a 

linguagem mais aperfeiçoada da ciência e a linguagem mais vulgar. 

Vínculos de filiação. Vínculos que levam em conta que todas as formas 

de análise têm certos processos fundamentais em comum. 

As próprias palavras da linguagens constituem também abstrações. São 

produtos mais ou menos válidos de uma análise fatorial empírica. 

Quanto à análise matemática, evidentemente, faz parte dos problemas 

tradicionais formulados em termos correntes. Não poderia ser de outro 

modo. 

Trecho 10 – ver § 16 e § 46. 

Concluindo, a tentativa de validação recíproca que preconizamos não é 

uma fórmula de ecletismo, de compromisso. Responde ao que deve ser, 

com plena consciência das dificuldades e insuficiências da análise, uma 

tática de aproximações sucessivas. 

Trecho 11 – ver § 39. 

Na história das pesquisas em torno do fator P, encontramos alguns 

autores como Pinard que tentaram validar os testes “objetivos” mediante 

questionários. Mas, em geral, não são os próprios indivíduos que 

respondem a estes questionários. (Lankes e Cattell procederam através 

da interrogação direta dos indivíduos, mas sem explorar a fundo esse 

modo de investigação. Não procederam à validação recíproca como nós 

a tentamos.) Utiliza-se um método considerado mais objetivo: o dos 

“juízes”. Quatro ou cinco pessoas que se supõe conhecerem bem os 
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indivíduos são convidadas a julgá-los na base de um questionário. Para 

cada indivíduo, é a opinião da maioria dos juizes que é tida como válida. 

Trecho 12 – ver § 21 e 47. 

Se tentamos uma técnica introspectiva onde os próprios indivíduos se 

pronunciam sobre seus traços caracterológicos, é porque desejamos 

uma análise mais apurada do que aquela dos juízes. O risco de 

deformação subjetiva parece-nos um inconveniente menos grave que a 

limitação de informação inerente ao método dos “juizes”, sem levar em 

conta que as opiniões dos “juizes constituem também reações subjetivas. 

Trecho 13 – ver § 35. 

Aliás, na perspectiva de validação em que nos colocávamos, não se 

tratava de estabelecer, para cada pessoa, uma tabela individual, mas de 

calcular a relação entre os testes P e os itens do questionário para o 

grupo todo. Nessas condições, o único risco era que a falta de 

sinceridade e as deformações subjetivas atenuassem a relação 

procurada. Mas a existência de uma relação não podia ser de modo 

algum suspeita, tanto menos que os indivíduos ignoravam totalmente a 

finalidade que tínhamos em mente. O questionário foi aplicado somente 

várias semanas após a aplicação da bateria de testes, de tal modo que 

entre ambos nenhuma aproximação poderia ser feita pelos indivíduos. 

Trecho 14 – ver § 14. 

Devemos também salientar que a análise psicológica (questionário) é 

exercida de fato em dois níveis. Foi primeiramente nossa própria análise 

conceitual: nossos questionários foram formulados em função de tudo o 

que sabíamos ou julgávamos saber sobre a perseveração e processos 

empregados nos testes de perseveração. A fim de melhor experimentar, 

por contraste, nossas questões relativas à perseveração, nós as 

misturávamos com outras questões (consideradas a priori como neutras 

ou em relação com outro fator: o fator F). 

Trecho 15 – ver § 15 e § 43. 
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A segunda análise era a ação dos próprios indivíduos. Evidentemente, 

uma tal análise não podia ser exigida de crianças. Nós nos dirigimos a 

200 estudantes de psicologia, examinados nos testes P dois meses 

antes. 

Mediante algumas frases apropriadas, explicamos aos estudantes a 

atitude que deveriam tomar para se conseguir o máximo de objetividade. 

Zazzo & Stambak (1968) descrevem o processo global de validação. 

Contudo, não justitificam a necessidade e as vantagens de realizar esse processo 

tão trabalhoso e nem explica em detalhes como tudo isso pode ser feito. Apenas 

no Trecho 10 os autores indicam que a validação, com todas as suas 

“dificuldades e insuficiências”, com todo o trabalho envolvido na sua “tática de 

aproximações sucessivas”, foi escolhida, não por vontade pessoal do 

pesquisador, mas por necessidade imposta pelo objeto de estudo: “Responde ao 

que deve ser”. 

Tal situação corresponde ao que ocorreu no início da pesquisa que 

fundamenta essa Tese. A expectativa inicial do pesquisador era, com pequenas 

modificações no trabalho de Siemann & Delius (1993), chegar rápida e facilmente 

a um bom resultado, o que não ocorreu. Não se pretendia produzir uma dúzia de 

versões da situação experimental, conforme indicado no Capítulo VI, mas diante 

do fracasso das primeiras versões em ativar o raciocínio transitivo, o pesquisador 

suspeitou que esse objetivo pudesse ser alcançado por meio das técnicas de 

validação normalmente empregadas na produção de materiais didáticos, o que é 

discutido no próximo parágrafo. 
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§ 46.  Técnicas de validação na avaliação formativa. 

Aulas e materiais didáticos podem ser aprimorados durante o processo de 

sua elaboração por meio de técnicas de validação, descritas por Dick & Carey 

(1978) e Scott & Yelon (1969) como parte do processo de avaliação formativa. 

Apesar de envolver muito trabalho, o uso dessas técnicas se justifica nos casos 

em que os materiais desenvolvidos têm ampla divulgação ou são usados para 

ensino à distância. No primeiro caso, a validação evita prejuízos decorrentes da 

distribuição de materiais com erros e, no segundo, garante que o material seja 

efetivo. 

O programa de computador utilizado na situação experimental guarda 

semelhanças com materiais de ensino à distância, porque pretende ativar um 

raciocínio específico nos sujeitos, sem que ocorra contato direto entre cada 

sujeito e o autor do programa. Contudo, as exigências da situação experimental 

são ainda mais críticas do que aquelas do ensino à distância: Pretende-se ativar o 

raciocínio transitivo apenas pelo contato autônomo e independente do sujeito com 

as situações de condicionamento previstas no programa, sem o uso de 

explicações faladas (gravadas em vídeo) ou escritas (textos), como geralmente 

ocorre num material de ensino à distância. 

Diante dessas dificuldades, o pesquisador decide adotar elementos das 

técnicas de validação um-a-um e em grupos, descritas a seguir. Em princípio, o 

pesquisador decide acompanhar toda a interação dos sujeitos que ocorre na 

situação experimental, e entrevistá-los ao final, o que é característico do processo 

de validação um-a-um. Por outro lado, permanece logo atrás do sujeito, em local 

onde não chama tanto a atenção – alguns sujeitos, mais dedicados, pareciam até 
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se esquecer do pesquisador e, ao final da interação, quando retiravam os fones 

de ouvido, pareciam surpresos com o fato de ele ter estado a observá-los – e não 

dá informações adicionais durante essa interação, o que é característico da 

validação em grupos. 

Em Dick & Carey (1978), encontram-se as seguintes descrições do 

processo de validação um-a-um: 

O procedimento típico na avaliação um-a-um é explicar ao estudante que 

você está desenvolvendo um novo conjunto de materiais instrucionais e 

que você gostaria que ele ou ela avaliasse esse conjunto. Você deve 

dizer que qualquer erro dos estudantes será provavelmente devido às 

deficiências do material e não deles. Encoraje os estudantes a ficarem 

tranquilos e falarem sobre o material. 

E em grupos: 

A seleção dos estudantes que participam de um teste em pequeno grupo 

é um procedimento muito importante. Os estudantes usados para avaliar 

o material devem ser, tanto quanto possível, representativos da 

população alvo. Em uma situação de pesquisa ideal você deveria 

escolher os estudantes ao acaso. Isso asseguraria a generalidade de 

seus resultados para toda a população alvo. Na realidade existente na 

educação escolar, industrial e de adultos, contudo, uma escolha 

verdadeiramente casual é frequentemente impossível. 

(,,,) 

A escolha de pequenos grupos frequentemente é enviesada porque 

resulta da escolha de pessoas que voluntariamente participam do grupo 

em vez da escolha de pessoas que verdadeiramente seriam um grupo 

representativo. O instrutor deve estar atento a esse problema e obter o 

grupo mais representativo possível, considerando todas as restrições 

usualmente presentes na obtenção de participantes para um grupo de 

teste. 
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(...) 

O procedimento básico usado numa avaliação de pequeno grupo difere 

sutilmente daquela usada em uma um-a-um. O avaliador (ou o instrutor) 

começa por explicar que os materiais estão num estágio de 

desenvolvimento formativo e que é necessário obter orientações de 

como ele pode ser melhorado. (...) Os estudantes então estudam o 

material instrucional e todos os recursos disponíveis para eles e fazem o 

pós-teste após completarem o material. O instrutor deve intervir o mínimo 

possível nesse processo. O instrutor deve intervir apenas naqueles casos 

em que os equipamentos falham ou quando um estudante fica bloqueado 

no processo de aprendizagem e não pode continuar. A dificuldade e a 

solução devem ser incluídas nos dados de revisão. 

Passos adicionais na avaliação de pequenos grupos são administração 

de um questionário de atitudes e, se possível, discussões em 

profundidade com alguns estudantes do grupo de teste. O propósito 

principal de obter impressões dos estudantes sobre a instrução é 

identificar, a partir de suas percepções, fraquezas e forças na 

implementação da estratégia instrucional. Assim, as questões devem 

refletir vários componentes dessa estratégia. As seguintes questões 

geralmente são apropriadas: 

1. O material instrucional é interessante? 

2. Você compreendeu o que esperava aprender? 

3. Os materiais estão diretamente relacionados aos objetivos 

estabelecidos? 

4. A prática de exercícios incluída é suficiente? 

5. A prática de exercícios é apropriada? 

6. Os testes realmente medem os seu desempenho nos objetivos 

estabelecido? 
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7. Você recebeu informações suficientes como resultado da prática de 

exercícios? 

8. Você recebeu informações suficientes como resultados de seus 

testes? 

9. Os materiais de enriquecimento e recuperação são satisfatórios? 

Essas questões devem ser incluídas num questionário de atitudes, e 

então retomadas com alguma profundidade numa discussão com os 

estudantes. Pelo uso de questões dirigidas a partes reais da estratégia 

instrucional, tal como é descrito acima é possível relacionar as respostas 

dos estudantes diretamente a componentes particulares dos materiais ou 

procedimentos instrucionais. 

Na discussão com o estudante depois que os materiais foram 

terminados, o instrutor pode levantar todo o tipo de questões sobre o 

ritmo, interesse, e dificuldades dos materiais. 

Também no texto de Scott & Yelon (1969), encontram-se cinco 

procedimentos práticos para orientar o emprego do “Estudante como um Co-

Autor” do material didático, igualmente úteis nessa Tese, para justificar os 

procedimentos aqui adotados na validação da situação experimental: 

1. O estudante que testa o material deve estar convencido que ele está 

testando o material e que o material não o está testando. Este é um 

ponto particularmente difícil de ser superado, porque vai contra as 

experiências educacionais dos estudantes. Como regra geral, quanto 

mais adulto é o estudante, mais provavelmente ele irá agir como se 

estivesse sendo testado. Isto é perigoso porque ele tenderá a criticar a si 

mesmo em vez do material instrucional. Voluntariamente, ele também 

dará pouca informação anedótica, pois isto iria enfatizar e tornar público 

o que ele percebe como suas falhas. Usualmente não basta dizer ao 

estudante que é o material que está sendo testado. Ele deve ser 

lembrado disso de tempos em tempos. Isto pode ser feito por meio de 
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comentários do tipo “Lembre-se, nós precisamos encontrar o que está 

errado com o material” ou “Esse material precisa de grandes mudanças.” 

Se o designer instrucional está conduzindo os testes, ele deve também 

lembrar a si mesmo. Com frequência, farpas sutis escapam dos lábios do 

autor – comentários que dizem ao estudante que ele está sendo testado. 

Uma observação aparentemente inocente como “Eu estou surpreso que 

você tenha problemas com essa questão” pode ser interpretada pelo 

estudante como: Ele está errado e o material instrucional está tão bom 

quanto possível. 

2. Uma verificação das habilidades do estudante deve ser feita antes da 

instrução. Um propósito para um pré-teste é determinar se os estudantes 

têm as habilidades necessárias para iniciar a instrução. Um pré-teste 

deveria também focalizar os resultados desejados da instrução – as 

habilidades que indicam que um estudante domine os objetivos do 

currículo. Diferenças entre os resultados do pré- e do pós-teste medem a 

efetividade da instrução. Em alguns casos, onde o pré-teste não está 

incluído no produto instrucional acabado e onde a realização de um pré-

teste poderia ajudar ou instruir o estudante, o teste deve ser disfarçado 

ou dado anteriormente.  

3. Se a pessoa que conduz os testes está envolvida na produção ou 

planejamento do material instrucional, essa informação não deve ser 

dada ao estudante. Caso contrário, isso pode prejudicar o senso crítico 

do estudante (positivamente ou negativamente). Ele também vai prestar 

mais atenção às reações da pessoa que apresenta o material e menos 

ao próprio material. 

4. O estudante deve ser encorajado a pensar em voz alta, descrever as 

decisões que ele esta tomando, verbalizar, tanto quanto possível, os 

processos mentais em curso. Tal informação não apenas indica o que 

deve ser mudado, mas como deve ser modificado. Para fazer isso, 

algumas vezes, é apropriado interromper o estudante. Um olhar de 

perplexidade, uma longa pausa, uma questão, uma resposta errada ou 

uma resposta certa se você suspeita ser dada pela razão errada são 
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todos sinais que indicam que se deve parar e verificar o que está 

acontecendo. É frequentemente necessário usar questões 

comprobatórias, tais como: “Que parte do problema lhe traz 

dificuldades?” “Que palavras você não conhece?” “Que parte do 

diagrama não faz sentido?” 

5. É importante fazer um registro permanente de toda informação relativa 

às revisões. Isso significa que não se deve indicar lançar como 20 

minutos de leitura o fato de o estudante estar tentando entender uma 

parte da instrução. Se o material envolve algum tipo de leitura, um 

excelente de registrar é por meio de revisões escritas da cópia do 

estudante. 

Essas orientações para o procedimento de testes (...) não garantem a 

transformação de um rascunho manuscrito num material instrucional 

efetivo e eficiente. Elas ajudarão a tornar o material mais efetivo e 

eficiente. 

A realização de testes de acordo com os procedimento discutidos acima 

é um processo árduo, e que consome tempo. Frequentemente resulta 

num único tipo de recompensa – ver estudantes aprenderem o que se 

espera que eles devam aprender. 

Os trechos citados dos textos de Dick & Carey (1978) e de Scott & Yelon 

(1969) surpreendem porque revelam os elementos (alguns deles grafados abaixo 

em negrito, para destaque) que garantem a qualidade de um material instrucional, 

justamente os elementos que a aplicação escolar de um material instrucional 

tenta restringir ou controlar: Observação e registro cuidadoso, pelo professor, do 

que fazem os alunos; “discussões em profundidade com alguns estudantes”; 

“obter impressões dos estudantes sobre a instrução” e “identificar, a partir de 

suas percepções, fraquezas e forças na implementação da estratégia 

instrucional”; “o senso crítico do estudante”; o estudante “ser encorajado a 
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pensar em voz alta, descrever as decisões que ele esta tomando, verbalizar, 

tanto quanto possível, os processos mentais em curso”; “é apropriado 

interromper o estudante. Um olhar de perplexidade, uma longa pausa, uma 

questão, uma resposta errada ou uma resposta certa se você suspeita ser dada 

pela razão errada são todos sinais” (...) etc. 

Pois ao lado de tais elementos, que se mostram insubstituíveis no processo 

educacional e, defende-se aqui, imprescindíveis na validação de situações 

experimentais, Scott & Yelon (1969) listam uma série de cinco orientações 

práticas para extrair o máximo do processo de validação, orientações que são 

todas aproveitadas na Parte B dessa Tese. Até mesmo a orientação de número 

2, que propõe a verificação da capacidade prévia do sujeito (pré-teste) é 

(discretamente) feita por meios verbais, quando o sujeito é exposto a um exemplo 

de raciocínio transitivo – ver § 79. 

Outros cuidados, apontados por Dick & Carey (1978), dedicados à escolha 

de um grupo de sujeitos representativo, em que seja menos marcante o viés 

decorrente dos sujeitos serem voluntários, estão no § 77, numa tentativa de 

corresponder à importante orientação: “A escolha de pequenos grupos 

frequentemente é enviesada porque resulta da escolha de pessoas que 

voluntariamente participam do grupo em vez da escolha de pessoas que 

verdadeiramente seriam um grupo representativo. O instrutor deve estar atento a 

esse problema e obter o grupo mais representativo possível, considerando todas 

as restrições usualmente presentes na obtenção de participantes para um grupo 

de teste.” 
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§ 47.  Rogers (1959) e a empatia. 

A constatação de que o esforço de validação tem precedentes em 

abordagens tão distintas quanto as conduzidas por Zazzo & Stambak (1968) e 

pelos criadores da avaliação formativa (ver parágrafo anterior) aponta para a 

relevância, para a importância dos relatos dos sujeitos (ou dos alunos) como 

informações que devem ser consideradas na elaboração de situações 

experimentais (ou educacionais). 

Mas como os relatos dos sujeitos devem ser aproveitados pelo 

pesquisador? Embora sejam manifestações objetivas dos sujeitos, os relatos 

seguramente não são analisados da mesma forma que resultados de testes, por 

Zazzo & Stambak (1968); também Scott & Yelon (1969), quando necessitam do 

estudante “como um co-autor” do material instrucional – no caso, tal necessidade 

é paradoxal, e um pouco irônica – tomam vários cuidados para que os relatos 

destes estudantes não sejam apenas comportamentos verbais resultantes de 

aprendizagem. 

Pois a descrição explícita do modo pelo qual o pesquisador deve tratar os 

relatos de seus sujeitos encontra-se em Rogers (1959). Basicamente, Rogers 

(1959) propõe (ou constata) que os relatos humanos devam ser tratados com 

empatia, para que sejam mais úteis como “fonte de conhecimento”. Ou seja, 

relatos de sujeitos devem ser tratados pelo pesquisador com a mesma empatia 

com que ele trata os relatos de outros humanos: Por exemplo, seus colegas 

pesquisadores. 

Segue trecho em que Rogers (1959) define três conceitos “relacionados à 

fonte de conhecimento”, ou seja, os termos pelos quais são tratados assuntos 
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relacionados à compreensão do mundo, o que inclui as várias formas de 

conhecimento, consideradas científicas ou não. 

Definição de construtos. No desenvolvimento de nossas teorias vários 

construtos sistemáticos emergiram, gradualmente adquirindo significado 

mais preciso e específico. Também termos de uso comum tem adquirido 

gradualmente significados específicos em nossas exposições teóricas. 

Nesta seção eu me esforcei para definir, tão rigorosamente quanto eu 

sou capaz, estes construtos e termos. Estas definições proporcionam os 

meios pelos quais a teoria pode ser mais precisamente compreendida. 

Nesta seção será encontrada primeiro uma lista numerada de todos os 

construtos definidos, divididos em grupos relacionados. Há onze desses 

grupos, cada um com um conceito focal. Se estes conceitos focais são 

compreendidos, a compreensão de cada um dos termos relacionados 

não deve ser difícil, pois cada um dos construtos dentro de um grupo tem 

uma relação próxima e significativa com os outros. 

(...) 

Construtos relacionados à fonte de conhecimento 

38. Estrutura interna de referência. 

39. Empatia. 

40. Estrutura externa de referência. 

(...) 

38. Estrutura interna de referência. Esta é toda a realidade da 

experiência que é disponível para a atenção do indivíduo em um dado 

momento. Ela inclui a esfera completa das sensações, percepções, 

significados, e memórias, que estão disponíveis para a consciência.  
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A estrutura interna de referência é o mundo subjetivo do indivíduo. 

Apenas ele o conhece totalmente. Este mundo nunca pode ser 

conhecido por outra pessoa exceto por meio de inferência empática e 

nunca pode ser perfeitamente conhecido. 

39. Empatia. O estado de empatia, ou ser empático, é perceber a 

estrutura interna de referência do outro com exatidão, e com os 

componentes emocionais e significados que lhe dizem respeito, como se 

fosse a outra pessoa, mas sem nunca perder a condição “como se”. 

Assim, isto significa sentir a dor ou o prazer do outro como ele a sente, e 

perceber as causas disso como ele percebe, mas sem nunca perder o 

reconhecimento de que é como se eu estivesse ferido ou em prazer, etc. 

Se esta qualidade “como se” é perdida, então o estado passa a ser 

aquele de identificação. 

40. Estrutura externa de referência. Perceber apenas a partir da estrutura 

subjetiva interna de referência própria sem empatizar com a pessoa ou 

objeto observado, é perceber a partir de uma estrutura de referência 

externa. A escola de pensamento do “organismo vazio” em psicologia é 

um exemplo disso. Assim o observador diz que um animal foi estimulado 

quando o animal foi exposto a uma condição que, na estrutura subjetiva 

de referência do observador, é um estímulo. Não há uma tentativa de 

compreender, empaticamente, se algo é um estímulo no campo 

experiencial do animal. Da mesma forma o observador registra que o 

animal emite uma resposta quando um fenômeno ocorre que, no campo 

subjetivo do observador, é uma resposta. 

Nós geralmente tratamos todos os “objetos” (pedras, árvores, ou 

abstrações) a partir dessa estrutura externa de referência visto que nós 

presumimos que eles não têm “experiência” com que nós podemos 

empatizar. O outro lado dessa moeda é que qualquer coisa percebida de 

uma estrutura externa de referência (se um ser inanimado, um animal, ou 

uma pessoa) torna-se para nós um “objeto” porque nenhuma inferência 

empática é feita. 
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Este grupo dos três modos de conhecer merece algum comentário 

adicional. Até onde nós estamos examinando o conhecimento de seres 

humanos nós podemos dizer que estes modos de conhecer existem em 

um contínuo. Eles partem da própria subjetividade completa de alguém 

em sua própria estrutura interna de referência até a própria subjetividade 

completa de alguém sobre o outro (a estrutura externa de referência). No 

meio fica o campo da inferência empática com respeito ao campo 

subjetivo do outro. 

Cada um desses modos de conhecer é essencialmente uma formulação 

de hipóteses. As diferenças ficam no modo pelo qual as hipóteses são 

checadas. Na minha própria estrutura interna de referência se eu sinto 

amor ou ódio, prazer ou desprazer, interesse ou aborrecimento, crença 

ou descrença, o único modo que eu posso checar estas hipóteses de 

sentir é focalizando ainda mais meus sentimentos. Eu realmente o amo? 

Eu realmente gosto disso? Eu realmente acredito nisso? São questões 

que podem ser respondidas apenas pela verificação de meu próprio 

organismo. (Se eu tentar descobrir se eu realmente o amo pela 

verificação com outros, então eu estou me observando como um objeto, 

estou me vendo de uma estrutura externa de referência.) 

Ainda que em última análise cada indivíduo viva em e por seu próprio 

conhecimento subjetivo, isto não é considerado socialmente como 

“conhecimento” e certamente não como conhecimento científico. 

O conhecimento que tem alguma “certeza,” no sentido social, envolve o 

uso de inferência empática como um meio de verificação, mas a direção 

da empatia é diferente. Quando a experiência da compreensão empática 

é usada por alguém como uma fonte de conhecimento, ele confere suas 

inferências empáticas com o sujeito, assim verifica ou descarta as 

inferências e hipóteses implícitas em tal empatia. É este o modo de 

conhecer que nós descobrimos ser proveitoso em terapia. Ao utilizar 

completamente a inferência empática, o conhecimento assim ganho do 

mundo subjetivo do cliente tem levado a compreender as bases de seu 

comportamento e os processos de mudanças da personalidade. 
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Ao conhecer uma pessoa ou objeto a partir de uma estrutura externa de 

referência, nossas hipóteses são verificadas com outras pessoas, mas 

não com o sujeito do nosso interesse. Assim um behaviorista rigoroso 

acredita que S é um estímulo para seu animal e R é uma resposta, 

porque seus colegas e mesmo um homem na rua concordam com ele e 

consideram S e R do mesmo modo. Suas inferências empáticas são 

feitas em respeito à estrutura interna de referência de seus colegas, mais 

que em respeito à estrutura interna de referência do animal. 

A ciência envolve a adoção de uma estrutura externa de referência, em 

que nós verificamos nossas hipóteses basicamente por meio de 

inferência empática para com a estrutura interna de referência de nossos 

colegas. Eles desempenham as mesmas operações que nós 

desempenhamos (realmente, ou por meio de representação simbólica), e 

se eles percebem os mesmos eventos e significados, então nós 

consideramos nossas hipóteses como confirmadas. 

As razões para assim elaborar os diferentes modos de conhecer é que 

nos parece que todos os modos de conhecer têm sua utilidade, e que 

surge confusão apenas quando não fica claro o tipo de conhecimento 

que está sendo especificado. Assim, na teoria da terapia que se segue 

pode-se encontrar certas condições de terapia especificadas como 

estados de experiência subjetiva, outros como um conhecimento 

empático do cliente, e também a verificação científica de hipóteses da 

teoria que podem apenas ser feitos a partir de uma estrutura de 

referência externa. 

Esta citação de Rogers (1959) se estende além das definições dos três 

conceitos porque foi mantido o “comentário adicional” que as explica, na 

sequência do texto original. Este “comentário” é especialmente esclarecedor 

destas definições e de seu alcance, tanto no sentido mais geral da aquisição e 

produção de conhecimentos, quanto no sentido estrito da diferenciação que se faz 

nessa Tese entre relatos e comportamentos. 
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As definições e razões apontadas por Rogers (1959) justificam o uso, ao 

longo dessa Tese, da palavra relato, diferenciada de comportamento, ou mesmo 

de comportamento verbal. Um relato é uma manifestação do sujeito que, por ser 

objetivo pode, com algum significado, ser classificado como um comportamento. 

Contudo, aqui o relato não é tratado como algo apenas objetivo pelo pesquisador. 

É o efeito subjetivo que o relato induz no pesquisador que é aqui valorizado, 

juntamente com as origens introspectivas desse relato – ver o uso que Zazzo & 

Stambak (1968) fazem da palavra introspecção nos Trechos 2 e 12 descritos no 

§45. 

Buscar a percepção empática de um relato é tentar entender “o mundo 

subjetivo do indivíduo”, do sujeito. Por outro lado, tal compreensão empática 

poderia ser aplicada ao comportamento geral do sujeito, mas distinguem-se aqui 

os relatos porque, para os sujeitos, estes relatos ou explicações são a melhor 

expressão de seus estados internos. No caso dessa Tese, que trata de 

raciocínios, a expressão mais característica do raciocínio é verbal, conforme 

descrito no § 22 (Raciocínio caracterizado por sua explicação). 
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Capítulo V.  Validação. 

Tema 15.  Condições para validação. 

§ 48.  Introdução à aplicação experimental. 

A principal contribuição da Tese se traduz em seu método experimental, 

descrito em detalhes nesta Parte B. Para atender as Orientações 

metodológicas e os Objetivos, decorrentes da replicação de Cruz (2003), 

descritos no final do Capítulo I - Introdução, este método é composto de duas 

fases, validação e comprovação. A fase de comprovação não traz novidades, 

porque possui todas as características esperadas, normalmente encontradas na 

descrição do método e dos resultados de um trabalho experimental. 

Já a fase de validação inclui elaborar e testar diferentes versões da 

situação experimental, até obter uma versão que se mostre válida, porque capaz 

de provocar relatos transitivos em proporção superior à encontrada na réplica, 

conforme comprovação estatística conduzida no próximo Capítulo. O final da 

validação é, pois, decidido pelo experimentador quando ele identifica que a 

proporção de sujeitos com relatos transitivos na última versão é suficientemente 

diferente daquela da réplica, tal que seja possível uma comprovação estatística 

dessa diferença com um número viável de sujeitos – por exemplo, duas turmas 

com 25 alunos cada, para realizar a comprovação. 

Esta versão válida da situação experimental é, então, usada na fase de 

comprovação, para comparar resultados de grupos experimental e de controle. A 

fase de validação é algo novo, que não substitui a fase de comprovação, mas 

acrescenta valor ao método. Em resumo: 
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Figura 5 – Fluxograma do método. 

Alguns aspectos metodológicos relevantes foram destacados no final da 

Parte A – Fundamentos teóricos, a partir de análise dos trabalhos de Burt 

(1933), Piaget (1972), Bryant & Trabasso (1971), McGonigle & Chalmers (1977), 

Siemann & Delius (1993) e Cruz (2003). Agora tais aspectos são detalhados, e 

providências de ordem prática são discutidas, para estabelecer um método 

consistente que possa ser útil na pesquisa do raciocínio transitivo em humanos 

adultos, mas que também sirva, se adaptado, ao estudo de análogos ou 

precursores deste raciocínio em crianças ou animais. 

Pois no desenvolvimento deste método, o principal critério é o efeito que 

cada uma das condições experimentais tem sobre sujeitos humanos adultos que 

desconheçam, a princípio, os objetivos da pesquisa. Por isso, vale descrever as 

condições que devem ser respeitadas no recrutamento de sujeitos para o 

experimento. Também os objetivos pretendidos com o método, tanto finais (ativar 

raciocínio transitivo nos sujeitos), quanto parciais (induzir relatos referentes a 

estímulos e eventos) devem ser explicitados. 
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Do ponto de vista prático, igualmente merecem descrição adequada os 

meios automatizados escolhidos para criar estas condições experimentais, bem 

como fazer a coleta e o registro das respostas dos sujeitos. Os principais motivos 

pelos quais se decide pela utilização destes meios automatizados é padronizar as 

condições experimentais, ou seja, evitar que a presença do pesquisador interfira 

sobre as respostas dos sujeitos, e permitir a realização de experimentos 

simultâneos com vários sujeitos. 

A experiência do autor mostra que, em geral, as expectativas de 

pesquisadores sobre quais devem ser as condições experimentais necessárias 

para produzir certos efeitos desejados em seus sujeitos nem sempre se 

confirmam. Por isso, torna-se necessário validar estas condições experimentais 

em número limitado de sujeitos, antes de expor um grupo maior de pessoas – 

necessário para avaliar possíveis efeitos estatísticos do experimento – a 

condições eventualmente inadequadas. 

Assim, o método é aqui descrito por seus cinco aspectos principais, que 

incluem: (1) recrutamento e perfil de sujeitos; (2) recursos utilizados para ativar o 

raciocínio transitivo nos sujeitos; (3) os meios práticos, computacionais, 

empregados para viabilizar as condições experimentais; (4) as tentativas 

realizadas pelo pesquisador até obter um conjunto validado de condições eficazes 

na ativação do raciocínio; (5) comprovação por meio da comparação dos 

desempenhos dos sujeitos dos grupos experimental e de controle. 

§ 49.  Sujeitos da validação. 

São três as condições que as pessoas devem atender para serem 

recrutadas para o experimento. A primeira se refere à sua condição de humano 
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adulto normal, portador de patrimônio cultural e social específicos. A segunda 

condição se refere à disponibilidade para ser voluntário a participar de um 

experimento com duração de uma hora, cujos objetivos não podem ser 

explicitados previamente. Para que, nessas condições, pessoas aceitem ser 

voluntárias, é necessário que elas pertençam a um grupo social específico que 

aceite se comprometer com o pesquisador. 

Os raciocínios lógicos foram primeiro formalizados dentro da tradição 

filosófica ocidental. Por isso, os sujeitos do experimento devem ser humanos, 

jovens ou adultos, sem deficiências mentais ou perceptivas (visuais), 

pertencentes a esta cultura ocidental. Daí a escolha de sujeitos entre categorias 

de estudantes e trabalhadores qualificados, com histórico de escolaridade que 

não traga indícios de dificuldades de aprendizagem. Pelos mesmos motivos, 

alguma habilidade com o uso de computador e mouse é desejável. 

Entende-se aqui por jovem o adulto jovem, com idade mínima de 

dezessete anos, que está se formando no Ensino Médio, ingressando no mercado 

de trabalho ou cursando o Ensino Superior. 

Para os objetivos do experimento, é fundamental que os sujeitos não 

tenham informação prévia sobre os objetivos da pesquisa. Apenas as condições 

experimentais devem ser suficientes para ativar neles os raciocínios desejados. 

Nenhuma informação prévia deve indicar ao sujeito que ele será exigido em seus 

aspectos cognitivos. Ele deve ser informado apenas que irá testar um programa 

de computador, e que ao final do teste, suas opiniões sobre o programa serão 

registradas. 
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Como estas condições tornam muito difícil a obtenção de sujeitos (já que 

familiares, colegas de laboratório, amigos que tenham algum conhecimento sobre 

a área de estudos do pesquisador, devem ser descartados), faz-se necessário 

estabelecer convênios ou acordos com instituições que aceitem, mediante 

algumas informações sobre a pesquisa (que não devem ser divulgadas junto aos 

possíveis sujeitos), atestar a seriedade da pesquisa junto a seus membros, para 

viabilizar a obtenção de possíveis voluntários. 

§ 50.  Material empregado na validação. 

Para conduzir o processo de validação, utilizaram-se os seguintes 

materiais: aplicativo E-Prime, computador com sistema operacional, programa de 

geração de estímulos, cartaz de papelão com instruções, fones de ouvido e 

materiais de escritório. Segue a descrição dos materiais e o uso que é feito deles 

para produzir as várias versões da validação. 

O aplicativo E-Prime da Psychological Software Tools (PST) é usado para 

desenvolver várias versões de um programa, que estabeleçam, para os sujeitos, 

as várias versões da situação experimental, desenvolvidas no processo de 

validação. Estes programas têm como objetivo ativar raciocínios transitivos nos 

sujeitos. Para tanto, estes programas realizam três tarefas básicas: (1) conforme 

sequência prevista, exibir estímulos; (2) conforme acionamentos do mouse, 

recolher respostas do sujeito; (3) conforme as respostas do sujeito, exibir a ele um 

conjunto de retornos. 

Cada versão desse programa, chamado Programa de Estabelecimento de 

Situação Experimental, e designado no restante da tese como Programa, 

funciona sob sistema operacional Windows, sistema que deve estar instalado, 
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juntamente com este Programa, no computador. Assim, o computador descrito na 

lista de materiais do método tem o Windows 2000 instalado. Entre as três tarefas 

básicas realizadas pelo Programa, não está inclusa a produção de arquivos de 

estímulos; esta produção de arquivos é aqui realizada por um Programa de 

Geração de Estímulos, designado como Gerador no restante da Tese, 

desenvolvido pelo autor. 

O computador empregado para testar as várias versões experimentais que 

compõem a validação é um DELL Optiplex GX 240, com processador Pentium 4 

1,6 GHz e com 700 Kb de memória RAM. Para exibir os estímulos aos sujeitos, 

utiliza-se um monitor de cristal líquido Bluesky BLU517 de 15”, com 1024 x 728 

pixels. Os sujeitos usam mouse óptico Bright NO:0012 para interagir com o 

Programa. 

O Gerador permite a criação de arquivos bitmap (BMP) que contém os 

estímulos exibidos durante o Programa. O Gerador é bastante flexível na 

construção de estímulos, que podem ter formas, dimensões ou cores variadas. 

Este Gerador permite, ainda, que os estímulos sejam exibidos em diferentes 

posições e orientações. 

As versões finais do Programa incluem a emissão de sons. Estes sons são 

audíveis ao sujeito por meio de fones de ouvido ligados ao computador. Outros 

materiais empregados são um cartaz com orientações, lidas pelo pesquisador ao 

sujeito, no início do experimento, e outros materiais de escritório: Folha de 

papelão espesso, tesoura, cola, acetato transparente e elástico. 

Estes materiais de escritório são usados para a construção de tampões 

variados, que obstruem a visão que o sujeito tem de partes da tela do monitor. 
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Pequenos círculos, anéis etc. de papelão, recortados e colados sobre o acetado, 

obstruem a visão do sujeito quando o acetato é fixado, com o auxílio do elástico, 

sobre a tela do monitor. 

Justifica-se o uso do aplicativo E-Prime porque seu fabricante, a PST, 

afirma que programas desenvolvidos com esta ferramenta permitem maior 

precisão na contagem de tempo exigida para a exibição de estímulos em tempos 

determinados e na coleta de respostas dos sujeitos, bem como no registro de 

seus tempos de reação. Tudo isso, apesar das limitações que o sistema 

operacional Windows tem para a realização de tarefas de medida precisa do 

tempo, limitações pesquisadas por Fricks (1989). 

Justifica-se o uso do Gerador para, previamente à situação experimental, 

produzir todos os arquivos BMP que contém todas as situações previstas para 

exibição, ou seja, todos os pares de estímulos oferecidos para escolha dos 

sujeitos. A vantagem desta geração prévia dos arquivos BMP é que o Programa 

se torna mais confiável na medição de tempos, porque não se dedica a realizar, 

simultaneamente, outras tarefas relacionadas à geração de estímulos. 

Tema 16.  Visão global do método de validação. 

§ 51.  Recepção do sujeito. 

Toda interação com o sujeito, desde o momento em que ele é recebido 

pelo experimentador, até a entrevista final, são totalmente automatizados, 

conforme descrito no próximo parágrafo. Restam os contatos diretos entre sujeito 

e pesquisador que ocorrem no momento da chegada do sujeito ao local do 

experimento (descritos neste parágrafo), e a entrevista que o pesquisador conduz 
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para identificar as impressões do sujeito (descrita no § 53) sobre as interações 

deste com o Programa de computador que faz, automaticamente, a exibição de 

estímulos, o controle e o registro de respostas. 

No momento da chegada do sujeito, o computador já está com o Programa 

instalado, pronto para iniciar o experimento, mas com o monitor coberto por um 

cartaz que contém as instruções iniciais. O sujeito e o pesquisador apresentam-se 

e trocam telefone ou e-mail para eventual contato futuro. O pesquisador então 

indica uma cadeira onde o sujeito deve sentar-se, diante do monitor e do mouse, 

e faz a leitura das instruções. Lidas as instruções, o pesquisador retira o cartaz 

com as instruções de sobre o monitor, senta-se em outra cadeira, logo atrás do 

sujeito – em local de onde pode observar o sujeito e a tela do computador, mas 

fora do campo de visão do sujeito – e o experimento se inicia. 

Para padronizar as instruções dadas aos sujeitos, imediatamente antes da 

realização dos testes, é utilizado o seguinte texto: 

 

INSTRUÇÕES DO TESTE 

1. O teste não tem como objetivo avaliar você! É você que irá testar e 

avaliar um programa de computador. Não se preocupe, você não está 

sendo testado! 

2. Durante o teste, você vai interagir com um programa de computador, 

sem a ajuda de ninguém. O pesquisador não poderá conversar com você 

ou responder perguntas até o fim do programa. 

3. Para participar, você deve observar a tela do monitor e, a partir do que 

você perceber, usar o mouse. Caso você tenha dificuldades em mover e 



 151

clicar (apenas clique simples, com o botão esquerdo, sem arrastar) o 

mouse, peça ajuda ao pesquisador antes do início do programa. 

4. Como o teste demora cerca de uma hora, o programa exibe retângulos 

que indicam o andamento. Quando estes retângulos estiverem ficando 

todos brancos, você vai saber que o teste está para terminar. 

5. Ao final do teste, o pesquisador irá lhe perguntar sobre suas 

impressões e poderá esclarecer qualquer dúvida que você tenha. 

 

Em algumas versões da situação experimental que incluem estímulos 

coloridos, foram adicionados, ao final destas instruções, questionamentos ao 

sujeito sobre possíveis anormalidades de sua visão de cores. Porém, tais 

questionamentos foram excluídos das últimas versões, pois, o único sujeito que 

mostrou dificuldades na discriminação das cores durante a interação com o 

programa, não tinha informação prévia sobre sua eventual limitação perceptiva. 

Nas versões finais, em que o Programa inclui a emissão de sons, solicita-

se ao sujeito, antes de iniciar a interação com este Programa, que coloque fones 

de ouvido. 

§ 52.  Interação do sujeito com o Programa. 

A interação dos sujeitos com o Programa se inicia com os sujeitos diante 

da tela do computador, tendo como único recurso de ação o mouse, que se 

mostra funcional, já que aos movimentos do mouse correspondem movimentos de 

um cursor em forma de cruz exibido na tela do monitor. Também os cliques no 

botão esquerdo do mouse têm efeito: A tela do monitor se apaga e volta a se 

acender a cada clique do mouse. 
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Dois tipos principais de telas são mostrados aos sujeitos, durante toda a 

interação com o Programa: Tela de escolha e tela de pontuação. Na tela de 

escolha é exibido um par de estímulos diferentes, na tela de pontuação são 

exibidos os “retângulos que indicam o andamento” descritos nas instruções 

apresentadas no parágrafo anterior. Na tela de escolha, partes dos estímulos 

exibidos são sensíveis ao clique do mouse e, conforme o estímulo que recebe o 

clique, são mais ou menos preenchidos com branco os retângulos da tela de 

pontuação. 

Conforme proposto no § 28, os estímulos exibidos nas telas de escolha são 

compostos por uma parte chamada dimensão, porque ordenável do ponto de 

vista perceptivo, e uma parte chamada código, que permite apenas diferenciar os 

estímulos. A dimensão é uma parte do estímulo que possui comprimento, ou 

área, diferente para cada estímulo, o que permite ordenar estímulos pela 

observação desta parte. O código é uma parte do estímulo, com forma ou cor, 

diferente, que permite distinguir estímulos pela observação desta parte. 

Ao longo da interação do sujeito com o Programa, o pesquisador observa 

todas as reações e ações do sujeito, e também coloca e retira de sobre a tela do 

monitor, tampões que obstruem a visão de partes dessa tela, e encobrem partes 

dos estímulos exibidos. No final da interação do sujeito com o Programa, 

sinalizado por uma tela de agradecimento pela participação, o sujeito retira os 

fones de ouvido e se inicia a entrevista, descrita no próximo parágrafo. 

É com base nas observações realizadas pelo sujeito, durante sua interação 

com o Programa, e relatadas durante a entrevista, que o Programa é avaliado 

em sua capacidade de ativar no sujeito o raciocínio transitivo. Também a partir 
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dessas observações feitas pelo sujeito, o pesquisador identifica falhas do 

Programa e propõe modificações, a serem incorporadas às novas versões de 

validação da situação experimental, com o objetivo de ativar o raciocínio 

transitivo. 

Esta participação do pesquisador no acompanhamento do sujeito, durante 

sua interação com o Programa, é parte deste método de validação, e encontra-se 

descrita em detalhes no próximo Tema. Detalhes adicionais da estrutura do 

Programa e suas funções, bem como justificativas para estes detalhes são dadas 

no § 54. 

§ 53.  Entrevista. 

As expectativas do pesquisador dos efeitos do Programa sobre os sujeitos 

orientam a entrevista, cujo objetivo é verificar se os relatos do sujeito, juntamente 

com seus desempenhos e reações observadas durante sua interação com o 

Programa, correspondem à ativação do fator psicológico em estudo, que é o 

raciocínio transitivo. O pesquisador espera que, uma vez ativado, o raciocínio 

transitivo se manifeste em entrevista por meio de relatos expontâneos. 

Como estes relatos expontâneos podem não ocorrer, segue um roteiro de 

entrevistas organizado para orientar o pesquisador em seus questionamentos, 

caso o sujeito pare de falar e aparente não ter mais nada a dizer. O roteiro se 

inicia com uma pergunta irrelevante para os objetivos da pesquisa, que serve 

apenas para descontrair o sujeito, despertá-lo depois de passar cerca de uma 

hora na tentativa de interagir com um Programa de computador. 

 

0. E aí... Como foi? Está muito cansado? 
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1. Descreva, primeiro, o que você via enquanto usava o programa 

(quando o sujeito termina de falar, perguntar sobre imagens ou telas que 

ele não descreveu). Você reparou em quantos eram os diferentes 

códigos (cores ou formas)? 

2. (Usando as palavras empregadas pelo sujeito, ao responder a questão 

anterior) O que você fazia em cada situação, com cada elemento que 

você via? 

3. (Ainda usando as palavras do sujeito) O que acontecia quando você 

escolhia um estímulo. 

4. (Idem) Existia certo e errado nas escolhas? O que fazia com que você 

se decidisse, a cada escolha? (Quando termina de falar, perguntar como 

ele escolhia em outras condições não descritas: Quando só as 

dimensões, quando só os códigos e quando as dimensões e os 

códigos eram visíveis) 

5. Ao final, você percebeu escolhas novas, diferentes das que você havia 

feito até então? E como foi que você escolheu, nesses casos? 

6. (Para quem não teve raciocínio transitivo) Tinha alguma coisa a ver, as 

escolhas que você fazia quando via as dimensões e as escolhas que 

você fazia quando via só os códigos? 

7. (O pesquisador explica sua pesquisa; diferencia os raciocínios que 

desejava ativar daquelas idéias e conceitos relatados pelo sujeito; explica 

que “mesmo quando algo é dito, muitas interpretações podem ser dadas, 

quando algo só é mostrado, há ainda mais ambiguidade; assim são 

normais as diferenças entre os objetivos do pesquisador e o que o sujeito 

percebe; estas diferenças não são provocadas por culpa ou por 

incompetência do sujeito, o programa é que precisa melhorar para 

diminuir essas diferenças: por isso, mais importante do que o que você 

fez no programa, é o que você está me dizendo agora sobre ele”; 

esclarece dúvidas do sujeito; faz a seguinte pergunta:) Este tal de 

raciocínio transitivo é o que eu queria ter conseguido explicar para você 
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por meio desse programa, sem usar palavras; quanto perto disso você 

chegou? Que sugestões você tem para melhorar o programa, fazer ele 

ficar mais fácil, para que todo mundo possa entender do que ele trata? 

 

Esse roteiro teve pequenas adaptações ao longo da validação, mas suas 

questões já são reconhecíveis como semelhantes às encontradas no § 3, em que 

dois diálogos criados pelo autor, com base em entrevistas reais, são usados para 

ilustrar os efeitos da situação experimental sobre os sujeitos, efeitos pretendidos 

pelo pesquisador e relevantes para a Tese. Em comparação com estas pequenas 

adaptações no roteiro de entrevistas, é bem mais significativo o processo de 

adaptação do Programa nas várias versões do processo de validação, conforme 

descrito em detalhes no próximo Tema. 

§ 54.  Estrutura e função do Programa. 

Do ponto de vista de sua estrutura, o Programa e o sujeito interagem por 

meio da visualização das imagens da tela do monitor exibidas pelo Programa e 

por meio do acionamento do mouse realizado pelo sujeito. Conforme a posição do 

cursor na tela, quando do acionamento do botão esquerdo do mouse, vários 

eventos ocorrem, em sequência: (1) escurecimento da tela14; (2) registro do 

instante em que o botão foi acionado (clique); (3) identificação de um estímulo 

que esteja na mesma posição do cursor, no momento do clique (estímulo clicado); 

(4) preparação e exibição da situação de retorno, conforme o estímulo clicado. 

                                            

14 O escurecimento da tela, logo que ocorre um clique do mouse, é útil, em termos computacionais, para 
uniformizar o tempo entre este clique e o início das próximas ações do programa. Ou seja, tornar o intervalo 
entre clique do sujeito e ação do computador mais uniforme, menos dependente do tempo utilizado pelo 
computador ao se preparar para o início de suas ações. O tempo de escurecimento da tela (1), de 1000ms, é 
bem superior ao estimado para que o computador realize, com folga, os processos (2), (3) e (4). 
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Do ponto de vista das interações com os sujeitos, têm-se as seguintes três 

funções principais do Programa: (1) condicionamento dos sujeitos, (2) 

demonstração de propriedades dos estímulos, (3) teste dos sujeitos. As funções 

(1) e (2) têm como objetivo ativar, nos sujeitos, os raciocínios lógicos que são 

objeto de estudo, enquanto a função (3) consiste em estabelecer condições para 

o registro de comportamentos relacionados a estes raciocínios. 

Para desempenhar suas funções relativas ao condicionamento, o 

Programa exibe conjuntos de pares de estímulos que correspondem a objetos de 

diferentes propriedades dimensão, e dá como retorno ao sujeito, logo após suas 

escolhas: (1) uma situação mais favorável, chamada certa, quando, entre os dois 

estímulos exibidos, o sujeito clica naquele correspondente ao objeto de maior 

propriedade dimensão, ou (2) uma escolha mais desfavorável, chamada errada, 

quando o sujeito clica no outro estímulo. 

Para desempenhar suas funções relativas à demonstração, o Programa 

exibe estímulos, ora correspondentes a partes, ora correspondentes à totalidade 

de objetos que contém duas propriedades, código e dimensão. Com isso, 

durante o condicionamento, o sujeito é forçado a levar sua atenção, ora às partes, 

ora à totalidade de objetos, o que deve ativar, nele, consciência de que ele 

interage com objetos compostos de duas propriedades, das quais a visão total 

nem sempre é possível. 

O Programa é, pois, coerente com o raciocínio que se pretende ativar no 

sujeito, fazer com que este sujeito elabore a seguinte hipótese sobre o esquema 

de reforço: O esquema respeita uma regra estável, que consiste em exibir a 

situação certa sempre que for escolhido, em cada par, o estímulo correspondente 



 157

ao objeto com maior dimensão; ainda que esta propriedade dimensão nem 

sempre esteja visível no momento em que a escolha é feita, quando se clica num 

dos estímulos. 

Para desempenhar suas funções relativas ao teste, o Programa exibe 

estímulos que correspondem a objetos conhecidos – os quais o sujeito foi 

condicionado a escolher (ou a evitar) conforme os pares em que são exibidos – 

em situações novas, ou seja, em pares novos formados por objetos conhecidos. 

Diz-se que tais pares são novos porque eles nunca são exibidos durante o treino. 

Tema 17.  Processo de adaptação de versões. 

§ 55.  Ativação de raciocínio e recursos experimentais. 

Neste primeiro parágrafo desse Tema, destaca-se que à visão global 

exposta no Tema anterior corresponde um conjunto de elementos comuns a todo 

o método de validação. Contudo, como a mudança do método, para aperfeiçoá-lo 

e torná-lo eficaz, é justamente o objetivo do processo de validação, todos esses 

elementos, principalmente o Programa, são adaptados para os objetivos 

específicos de cada versão, conforme é descrito a seguir. Um histórico desse 

processo de adaptações é detalhado no próximo Capítulo, quando são expostas 

as diferença nos métodos e nos resultados de cada versão. 

O método tem como objetivo ativar raciocínios nos sujeitos. Raciocínios 

são fatores psicológicos que se manifestam em estados conscientes, que podem 

ser descritos pelos sujeitos, e que têm correspondentes em seus 

comportamentos. Portanto, a cada elemento do método adotado pelo 

pesquisador, deve corresponder uma expectativa desse pesquisador, expressa 
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por um conjunto de comportamentos e relatos dos sujeitos esperados; cada 

elemento do método se justifica pelos estados conscientes e comportamentos que 

pretende induzir nos sujeitos. 

O método deve descrever, então, os estados de consciência que o 

experimentador pretende ativar nos sujeitos, os estímulos e situações que ele 

pretende se utilizar, bem como as respostas dos sujeitos que são esperadas 

como indicadores de sucesso em cada ativação. Note-se que, das manifestações 

esperadas dos sujeitos, há mais expectativas quanto à descrição de seus estados 

conscientes que da expressão de comportamentos específicos, pois conforme § 

22, o raciocínio transitivo se caracteriza por suas justificativas. 

Os relatos de estados conscientes esperados pelo pesquisador, porque 

considerados essenciais para a ativação de raciocínios transitivos, referem-se 

principalmente a: (1) perceber diferentes objetos, cada um com suas propriedades 

constantes e permanentes; (2) constatar uma situação de escolha de um objeto 

em cada par que lhe é dado, seguida de consequências; (3) atribuir ou identificar 

uma propriedade ordenável nos objetos, mesmo que esta propriedade não seja 

visível; (4) ativar o raciocínio transitivo. 

A cada um destes estados conscientes correspondem recursos de que 

dispõe o pesquisador e que são descritos no próximo tema: (1) diferentes 

contingências, ver § 56; (2) regras que fundamentem o esquema de reforço, ver § 

57; (3) propriedades dos estímulos e tampões, ver § 58; (4) estabilidade das 

condições experimentais, ver § 59; (5) gradação de matizes de cores, ver § 60. 

O primeiro estado consciente que o experimentador pretende ativar é o que 

caracteriza como objetos os estímulos usados na montagem experimental, do 
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ponto de vista dos sujeitos. Espera-se que a visão do par de estímulos induza nos 

sujeitos relatos de dois objetos sobre um fundo; espera-se que o fundo seja 

descrito como o espaço vazio entre os objetos – ou melhor, que não seja sequer 

descrito, como não é descrito o espaço vazio entre uma cadeira e uma mesa. 

Do ponto de vista do pesquisador (e, espera-se, também do ponto de vista 

dos sujeitos), cada estímulo tem duas propriedades. Uma primeira propriedade, 

chamada código, que pode ser facilmente identificada por suas formas ou cores, 

e que diferencia este estímulo dos outros, que têm códigos diferentes; cada 

estímulo tem também uma segunda propriedade, chamada dimensão, que 

permite diferenciá-lo por seu tamanho, quando comparado aos outros estímulos. 

Espera-se que os estímulos sejam vistos como objetos diferentes na 

medida em que sejam avaliados apenas por suas diferentes propriedades, e não 

pela posição que ocupam; com este objetivo, os pares de estímulos são exibidos 

em orientações variadas, sendo exibidos ora lado a lado (ângulo próximo de zero 

com a horizontal), ora um acima do outro (com ângulo próximo de 90 graus com a 

horizontal), ora um à esquerda e acima, outro à direita e abaixo (em ângulos 

intermediários, próximos de 45 graus) – ver figura 6. 

   

Figura 6 – Um mesmo par de estímulos, usado durante a validação, em diferentes 

orientações. Cada estímulo é um círculo cinza com suas propriedades código e 

dimensão. O código é representado por círculos pequeno nas cores amarela e azul e a 

dimensão por círculos pequenos de tamanhos diferentes, localizado no centro de cada 

estímulo (a dimensão do estímulo correspondente à cor amarela é maior que o da cor 

azul). 
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Espera-se que o sujeito, diante das várias oportunidades em que um 

mesmo estímulo é exibido, reconheça esse estímulo como um mesmo objeto 

permanente, que volta a aparecer. Assim, a cada tentativa, quando surgir um 

estímulo de aparência semelhante a outro que já apareceu em posição diferente, 

ele deve ser identificado como o mesmo objeto que volta a aparecer em posição 

diferente, mas ainda assim, identificado como o mesmo objeto. 

§ 56.  Contingências. 

Diante de cada par de estímulos, o sujeito deverá escolher um deles. Em 

seguida a cada escolha do sujeito, como consequência de sua escolha, lhe será 

dado um retorno, uma retroalimentação (feedback) que, espera-se, seja descrita 

por ele como o resultado de sua escolha, ou seja, como um evento contingente à 

sua escolha. É importante que os retornos recebidos pelo sujeito tenham, para 

ele, relevância afetiva. 

Entre os recursos empregados pelo experimentador durante a validação 

para induzir diferenciação afetiva no sujeito em relação às possibilidades de 

retorno (quando ele erra ou acerta), o principal é a exibição do andamento15 do 

experimento: Um conjunto de retângulos cuja cor muda de preta para branca, à 

medida que o sujeito acerta, e o contrário ocorre quando ele erra. O efeito desses 

recursos sobre os sujeitos consiste em fazê-los perceber que a duração do 

experimento depende de suas escolhas. Há outros recursos, como diferentes 

                                            

15 À medida que o experimento se estende por um tempo considerável, por cerca de uma hora, crê-se que a 
espera seja desconfortável para o sujeito, e que ele acabe por compreender que o experimento será mais 
longo, se ele errar. Pode-se crer também que o experimento seja algo aborrecido, que o sujeito prefira 
terminá-lo logo; ou que ele prefira terminar logo a sequência de escolhas para saber o que acontece depois; 
ou, ao menos, que queira terminar logo para cumprir o que lhe foi pedido; etc. 
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tempos de espera até a próxima tentativa (time-out), recurso que somente é 

abandonado na última versão, a décima segunda. 

 

 

Figura 7 – Exemplo de tela usada durante a validação, que mostra a situação certa 

de retorno, logo após escolha do estímulo com maior dimensão no par. As diferenças 

entre a situação certa e errada são duas: Contagem de tempo e contagem de pontos. 

Quando o sujeito acerta, a contagem de tempo (time-out, registrado pela circunferência 

preta à esquerda, que se torna branca: na figura, ¼ da circunferência já está branca) 

dura 2 s, e quando erra, 4 s; a pontuação (preenchimento em branco dos retângulos 

pretos à direita da tela) aumenta quando acerta e diminui quando erra. Na situação 

neutra, a contagem de tempo dura 3 s, e a pontuação não se altera. 

A cada escolha, há três diferentes tipos de situações resultantes. Um deve 

ser associado ao certo, ao correto, ao bom, àquilo que deve ser feito, à 

recompensa, enquanto o outro tipo de resultado deve ser associado ao errado, ao 

erro, ao mau, àquilo que deve ser evitado, à punição. As escolhas do primeiro tipo 

chamam-se certas, e as outras, erradas – ver figura 7. Embora sempre tenha 

acesso a esses dois tipos de situações como resultados, o experimento prevê um 

terceiro tipo, chamado de situação neutra, ao qual o sujeito tem acesso direto 

somente até a sexta versão de validação. Da sétima versão em diante, o sujeito 
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não pode perceber, diretamente, a ocorrência da situação neutra, porque quando 

ela ocorre, a área de pontuação que é o principal indicador da situação resultante, 

está encoberta por um cartão opaco. 

Sempre que o sujeito perceber este terceiro tipo de resultado chamado de 

situação neutra, ele deve associá-la a algo intermediário, que não permita saber 

se houve acerto ou erro na escolha. Preferencialmente, nas versões 7 em diante, 

nas quais ele não tem acesso direto à esta situação, devido à colocação de um 

tampão (físico) retangular de papelão que encobre o contador sempre que a 

situação neutra ocorre, espera-se que ele não relate a ocorrência da situação 

neutra, mas relate que sua escolha deve ter sido certa ou errada, ainda que ele 

não possa ver o andamento da contagem. É aceitável também que ele interprete 

que, por qualquer razão desconhecida dele (e independente de suas escolhas), o 

retorno não aconteceu, ainda que considere que sua resposta foi, 

necessariamente, ou certa ou errada. 

A necessidade experimental desta situação neutra vem do fato que, 

durante os testes em que se verifica se o sujeito responde a pares de estímulos 

como se eles fossem objetos com propriedades ordenáveis, não é do interesse do 

pesquisador ensinar o sujeito a responder conforme a lógica transitiva, por meio 

de retornos favoráveis ou desfavoráveis, mas sim deixá-lo responder conforme o 

que ele crê ser correto, mesmo sem ter acesso a qualquer retorno. 

§ 57.  Esquema de reforço. 

Observação importante: O esquema de reforço vinculado ao tamanho 

dos estímulos é um dos recursos para ativar o raciocínio transitivo. Em quase 

todas as versões de validação, o esquema de reforço favorece a escolha do 
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estímulo de maior dimensão, apenas nas últimas versões, de números 11 e 12, o 

esquema reforça a escolha dos estímulos de menor dimensão. Contudo, apenas 

com o objetivo de facilitar a compreensão do texto neste § 57 e nos dois 

seguintes, § 58 e 59, todos os exemplos são dados como se o esquema sempre 

reforçasse o estímulo de maior dimensão. 

Sempre que a dimensão dos estímulos for visível, a escolha do estímulo 

correspondente ao objeto de maior dimensão no par terá como retorno a situação 

certa, e a escolha do estímulo de menor dimensão resultará na errada, exceto 

nos casos em que ocorrer a situação neutra. Daí espera-se que resultem relatos 

transitivos, ou relatos de ordem, nos quais a escolha do estímulo de maior 

dimensão seja sempre mais conveniente, e os estímulos sejam ordenados por 

sua dimensão. 

Atribuindo-se letras A, B, C, D etc. aos estímulos conforme o tamanho de 

suas dimensões, com a letra A associada ao estímulo de maior dimensão, a 

letra B associada ao estímulo com a segunda maior dimensão, C associada à 

terceira maior, etc., o esquema de reforço aplicado consiste em: (1) Reforçar a 

escolha de A, emparelhado com qualquer outro estímulo, e punir a escolha de 

qualquer outro estímulo, se emparelhado com A; (2) reforçar a escolha de B, se 

emparelhado com qualquer estímulo que não seja A, e punir a escolha de 

qualquer estímulo emparelhado com B, exceto A; (3) reforçar a escolha de C, se 

emparelhado com qualquer outro estímulo que não seja A ou B, e punir a escolha 

de qualquer estímulo emparelhado com C, exceto A ou B; (4) e assim por diante, 

até o último estímulo, correspondente à menor dimensão, cuja escolha será 
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sempre punida, não importa com que estímulo ele esteja emparelhado, e a 

escolha de qualquer estímulo com ele emparelhado será sempre reforçada. 

Consciente de que as situações obtidas decorrem de suas escolhas, e que 

são corretas as escolhas do objeto com maior dimensão, espera-se que o sujeito 

deduza uma relação de causa e efeito entre as escolhas de pares de estímulos e 

o tipo de situação que recebe logo após sua escolha (certa ou errada). Espera-se 

que esta relação não seja prejudicada pela existência da situação neutra, pois 

ainda que o sujeito tenha acesso direto a ela (como ocorre até a sexta versão), 

deve tratá-la como algo a que não precisa dar atenção. 

Se o sujeito estabelecer esta relação de causa e efeito, não pode relatar 

que o resultado das escolhas dependa de outras variáveis, além da ordem que os 

estímulos guardam entre si, determinada pela dimensão de cada um. Não deve, 

por exemplo, relatar uma possível dependência16 entre tentativas, ou seja, não 

devem ser descritas situações onde o fato da escolha de um objeto ter resultado 

certa, por algumas vezes seguidas, justifique o fato da escolha deste objeto, na 

próxima vez que ele aparecer, resultar em reforço ou punição. 

§ 58.  Condições para que os estímulos sejam percebidos como objetos. 

Pretende-se que o sujeito considere e trate como ordenados mesmo os 

estímulos cuja propriedade dimensão não seja visível. Para obter este resultado, 

                                            

16 Em campeonatos desportivos, é comum que uma equipe que jogou recentemente e esteja mais cansada 
tenha maiores chances de perder uma partida para outra equipe, descansada porque jogou sua última partida 
há mais tempo. Outro exemplo semelhante ocorre quando uma equipe vence várias vezes seguidas e, neste 
caso, esta equipe está mais motivada e tem mais chances de vencer sua próxima partida. Nestas duas 
situações, o resultado da partida atual não fica determinado apenas em função da qualidade de cada uma 
das equipes, mas também depende do intervalo de tempo desde a última partida, ou do resultado em 
partidas anteriores. Contrariamente a estes casos em que há dependência entre tentativas, espera-se que os 
sujeitos, diante da montagem experimental, relatem que as contingências de cada tentativa sejam 
independentes dos resultados de tentativas anteriores, e que apenas a dimensão de cada um dos estímulos 
do par determine o resultado da escolha, representada pelas situações certa ou errada. 
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exibem-se alguns estímulos em que são visíveis, ao mesmo tempo, propriedades 

código e dimensão. Com isso, espera-se que o sujeito atribua propriedade 

dimensão, a outros estímulos em que somente a propriedade código seja visível. 

Inicialmente, os sujeitos devem escolher entre estímulos correspondentes a 

objetos em que a dimensão é visível. Mas para que os sujeitos possam ser 

testados por seu raciocínio, e não por suas habilidades de percepção ou 

discriminação, é necessário que, após compreenderem que sempre se trata de 

escolher em cada par o estímulo que possui maior dimensão, eles sejam 

obrigados a dar atenção também à propriedade código dos objetos. 

Para tanto, é importante que, na sequência, alguns objetos sejam vistos 

completamente, para que o sujeito estabeleça a equivalência entre os estímulos 

correspondentes às propriedades código e dimensão de um mesmo objeto. 

Finalmente, apenas estímulos que representam as propriedades código devem 

ser visíveis, e espera-se, nesta última condição, que o sujeito continue a tratar 

estes estímulos como se fossem partes de objetos com a propriedade código 

visível, que contém propriedades dimensão ocultas – ver figura 6. 
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Figura 8 – Exemplos de duas situações experimentais típicas da sétima versão, em 

que o mesmo par de estímulos parcialmente encobertos por dois tampões diferentes. À 

esquerda, uma situação experimental em que o anel cinza claro representa um tampão 

de papelão que impede a visão da propriedade código (círculos amarelo e azul), mas 

permite a visualização da propriedade dimensão. À direita, outra situação experimental 

em que o círculo cinza claro representa um tampão de papelão que impede a visão da 

propriedade dimensão, mas permite a visualização da propriedade código. 

Parece fundamental ao estabelecimento de raciocínios17 que, para o 

sujeito, os estímulos S exibidos sejam percebidos como partes de objetos 

completos O. Contudo, para que um dado conjunto de estímulos S1 seja visto 

pelo sujeito como uma parte de determinado objeto completo O1, torna-se 

necessária a exibição de outro conjunto de estímulos S2, próximo a S1, que seja 

                                            

17 Enquanto as dimensões dos estímulos são visíveis, não é necessário qualquer raciocínio (que possa ser 
formalizado) para decidir qual o objeto com a maior dimensão: Basta observar os dois objetos e escolher! 
Porém, essa falta de um raciocínio formal, ou que possa ser formalizado, para fundamentar a escolha do 
estímulo de maior dimensão entre dois estímulos cujas dimensões são visíveis, não tornam menos 
importantes os processamentos usados nesta modalidade de escolha; aliás, acredita-se justamente que a 
complexidade destes processamentos é que torna possível a transferência de aprendizagem esperada na 
Tese, já que estes processamentos, que não podem ser formalizados, parecem se relacionar intimamente 
com os raciocínios formais usados para escolher o estímulo que, supostamente, possui a maior dimensão. 
Contudo, estes processamentos, que não podem ser formalizados, não são objeto da Tese, ainda que 
seguramente ocorram nos sujeitos durante todo o experimento. 
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descrito pelo sujeito como um segundo objeto O2, um tampão cuja posição 

impede que O1 seja visto completamente. 

É com este significado que se descrevem aqui situações de encobrimento 

de objetos. Este significado se aplica ao caso de um anel, que encobre parte de 

um dedo, de modo que um sujeito humano descreve o dedo como solidário ao 

restante da mão – e da pessoa que usa o anel. Para um observador humano, a 

pessoa e seu dedo compõem um só objeto O1, apesar de o anel ser um objeto 

O2, um tampão físico que encobre, que impede a visualização da parte do corpo 

em que se dá a união entre o dedo e a mão da pessoa. 

Note-se que este significado é válido, ainda que, em vez de observar 

diretamente a pessoa que usa o anel, o sujeito humano tivesse acesso a imagens 

em vídeo, a fotografias, ou mesmo ilustrações que mostrassem esta mesma 

pessoa com anel. Neste caso, sequer existiriam objetos reais, pois em vez de 

pessoa e anel, haveria apenas o conjunto descontínuo de estímulos S1 – 

correspondentes à parte visível do dedo e ao restante da pessoa – e os estímulos 

S2 correspondentes ao anel, que comporia o que aqui se denomina um tampão 

lógico. 

Isso porque o conjunto descontínuo de estímulos S1 seria interpretado pelo 

observador humano como um único objeto O1, que inclui a pessoa e seu dedo, 

justamente porque a descontinuidade observada em S1 seria atribuída ao 

encobrimento pelo objeto O2, correspondente aos estímulos S2. Ou seja, espera-

se que os conjuntos de estímulos S1, S2 etc. sejam considerados pelo sujeito 

como objetos O1, O2 etc., íntegros e completos, mas apenas parcialmente 

visíveis, porque parcialmente encobertos pelo tampão. 
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Utiliza-se aqui deste encobrimento como meio para induzir o sujeito a 

responder conforme propriedades de objetos às quais ele não tem percepção 

direta. Do ponto de vista de um experimento em Psicologia, pode-se afirmar que 

os mesmos resultados devem ser obtidos caso um único, ou vários objetos 

correspondam ao conjunto de estímulos S1, ou seja, caso exista realmente, ou 

não, a parte encoberta do objeto, com as propriedades que o sujeito lhe atribui. 

Por exemplo, imagens em uma tela de cristal líquido (LCD) são formadas 

por objetos O, que são os diodos luminosos coloridos (LED's) acesos nessa tela. 

Assim, aquilo que é visto em uma tela e eventualmente descrito por um 

observador como uma imagem da mão com anel no dedo, não é, do ponto de 

vista físico, formado por mão ou por anel, mas formado por LED's acesos. 

Contudo, do ponto de vista de um experimento em Psicologia, em geral bastam 

as impressões que os estímulos causam sobre o sujeito. 

Da mesma forma, é irrelevante, do ponto de vista da Psicologia, se existe 

ou não fisicamente, atrás de um anteparo que impede a visão, um objeto com as 

propriedades que lhe são atribuídas por um sujeito experimental. Contudo, deve-

se evitar o risco de o tampão físico – destinado a encobrir – não ser totalmente 

opaco e, portanto, não ser eficaz em impedir a percepção do sujeito. Para tanto, o 

pesquisador pode providenciar a colocação de um tampão lógico atrás do 

tampão físico, o que impede que o sujeito tenha acesso a qualquer informação 

que eventualmente ultrapasse o tampão físico. 
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§ 59.  Condições para o estabelecimento de equivalência entre código e 

dimensão. 

Pode-se utilizar um único grupo de estímulos, correspondente a um só 

grupo de objetos, dos quais somente os primeiros são vistos completamente. Ou, 

se necessário, pode-se utilizar mais de um grupo de estímulos, correspondentes a 

mais de um grupo de objetos, dos quais todos, exceto os do último grupo, são 

vistos completamente, para que o sujeito possa elaborar a hipótese – 

generalizadora – de que todos os objetos, mesmo os últimos, têm uma 

propriedade dimensão que determina os resultados das escolhas. 

Para que os estímulos sejam interpretados pelos sujeitos como partes de 

objetos completos que lhe são conhecidos, mas que estão parcialmente visíveis, 

faz-se necessário que ele justifique a falta de visibilidade deste objeto completo 

pelo bloqueio de sua visão. Esta percepção de bloqueio pode ser induzida no 

sujeito por meio do desenho de formas geométricas específicas, cuja gestalt 

sugere a sobreposição, ou por meio de anteparos físicos. 

Ou seja, mantido o mesmo condicionamento, que reforça o estímulo A no 

par AB, B no par BC, C em CD etc., aplicado tanto a estímulos que mostram 

propriedades dimensão, quanto a estímulos que representam apenas as 

propriedades código de objetos parcialmente encobertos, espera-se dos sujeitos 

a hipótese: Esteja visível ou não, é da propriedade dimensão que o 

condicionamento depende para impor as situações certa ou errada, 

respectivamente como contingências à escolha da maior ou da menor dimensão. 

Tais hipóteses devem levar o sujeito a tratar o conjunto de estímulos (para 

ele, objetos) A, B, C, D, E e F como um conjunto ordenado com base na 



 170 

dimensão. Se ele perceber o condicionamento, que reforça a escolha de A no 

par AB, B no par CB, C em CD etc., como uma situação em que lhe é exigido 

escolher sempre o estímulo (ou o objeto) de maior dimensão, quando ele for 

testado com os pares BD, BE e CE, que não foram condicionados, deve escolher 

B em BD ou BE e C em CE. 

Isso porque, na situação de testes, as respostas do sujeito não têm como 

retorno a situação certa ou errada, o que, espera-se, faça com que ele responda 

a estes novos pares de estímulos apenas com base em sua experiência anterior, 

adquirida durante o condicionamento que recebeu com os pares AB, BC, CD etc. 

Durante os testes com os pares BD, BE e CE, o único retorno dado ao sujeito é a 

situação neutra, que ele não tem acesso e, portanto, não deve interferir em suas 

respostas, baseadas apenas em aprendizagem anterior. 

Questionado sobre a existência de pares novos, e sobre suas respostas 

diante desses pares, o sujeito deve reconhecer a existência de novas 

configurações formadas por objetos já conhecidos, mas organizados em novas 

combinações, novos pares. Deve justificar suas escolhas ao afirmar, diante 

destas novas configurações, ter mantido sua mesma estratégia, respeitado a 

mesma regra de escolher sempre o objeto cuja dimensão é maior. 

Eventualmente, o sujeito pode reconhecer também a precariedade de suas 

conclusões, tanto no que se refere à indução da regra, a partir dos casos 

particulares resultantes do condicionamento, quanto da extensão desta regra às 

situações de teste. Questionado sobre se ele tem certeza que o correto é sempre 

escolher o objeto de maior dimensão, ou seja, se nos pares BD, BE e CE a 
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mesma regra deve ser respeitada, ele pode ter consciência da precariedade, de 

sua falta de convicções sobre o que deve ser feito. 

Isso porque qualquer indução de regra a partir de casos particulares, como 

a que ocorre quando um sujeito humano, submetido a condicionamento, procura 

identificar as regras que fundamentam um dado esquema de reforço sob o qual 

ele está operando, é necessariamente incerta. A arbitrariedade própria do 

esquema de reforço não exige sequer que seja respeitada alguma regra: Um 

esquema pode reforçar ou punir aleatoriamente as respostas do sujeito. 

Um esquema de reforço também não tem qualquer compromisso com a 

estabilidade. Mesmo que, por algum tempo, se fundamente em uma regra 

específica, pode mudar a qualquer momento, para respeitar outras regras, 

conforme seja do interesse do pesquisador que o cria. Como o sujeito não tem 

conhecimento dos objetivos da pesquisa, não pode saber se suas convicções a 

respeito de regras têm, ou não, qualquer chance de serem confirmadas. Ele tem 

como justificativa apenas o fato de suas regras nunca terem falhado. 

Espera-se, pois, do sujeito, diante das regras que ele elabora a mesma 

confiança crítica manifestada por cientistas diante de suas teorias. Uma teoria é 

sempre uma elaboração fundamentada em certo número de casos particulares, o 

que torna a teoria sempre susceptível a ser modificada ou reformulada, conforme 

apareçam novas evidências, novos casos particulares aos quais elas não se 

aplicam. Contudo, tal como dos cientistas, espera-se dos sujeitos escolhas 

justificáveis com base em teorias – ainda que informais. 

Caso o sujeito seja capaz de elaborar suas hipóteses, mas não seja capaz 

de conceber a possibilidade de tais hipóteses não se confirmarem, configura-se 
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alguma imaturidade que, contudo, não será aqui objeto de estudos. A rigidez do 

sujeito em aceitar que suas hipóteses, baseadas apenas em casos particulares, 

não possam estar erradas, é comum no caso de crianças que, ao elaborarem 

uma primeira hipótese, são como que tomadas por ela e não conseguem 

substituí-la, nem diante de evidências contrárias. 

Por outro lado, também o ceticismo excessivo de algum sujeito pode 

impedir que ele chegue sequer a formular hipóteses sobre qualquer relação entre 

o esquema de reforço e a dimensão dos estímulos. O ceticismo extremo pode 

impedir o sujeito de levar adiante qualquer hipótese que dependa de propriedades 

dos estímulos fora do alcance de sua vista, ou que dependa da crença na 

existência de qualquer regra ou lei cuja validade se mantenha ao longo do tempo. 

§ 60.  Um recurso adicional: A gradação de matizes. 

Nas dez primeiras versões de validação, as propriedades código e 

dimensão se referem a duas partes separadas de um mesmo estímulo, o que 

permite que seja exibida, ora somente o código, ora somente a dimensão. Nas 

duas últimas versões de validação, porém, as propriedades código e dimensão 

se referem a uma mesma parte do estímulo chamada barra. Cada uma das seis 

barras tem uma cor e um tamanho, tal como as barras empregadas por Bryant & 

Trabasso (1971). 

Assim, nestas últimas duas versões, é possível exibir apenas o código de 

cores, com o tamanho da barra encoberto por um tampão. Mas é necessário o 

emprego de um recurso adicional para permitir que seja possível exibir apenas o 

tamanho das barras, sem que sua cor seja perceptível. Tal recurso consiste em 
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retirar gradualmente o matiz das cores das barras, fazendo com que a cor delas 

se torne um cinza médio. 

A aplicação desse recurso faz com que as barras eventualmente deixem de 

ser diferenciadas pela cor, mas ainda possam ser diferenciadas pelo tamanho (se 

este não estiver encoberto por um tampão) ou pelo esquema de reforço. Pois o 

objetivo do pesquisador, com estas alterações no matiz das cores, é que os 

sujeitos percebam: Cada barra como um objeto, com sua cor e seu tamanho 

específicos; que o esquema de reforço depende apenas do tamanho, e independe 

de alterações no matiz da cor ou do encobrimento do tamanho. 

Embora introduza, de fato, novas cores, a possibilidade de modificação 

gradual das cores das barras deve contribuir para que os sujeitos percebam cada 

barra como única, com uma cor que varia seu matiz, mas que mantém seu valor 

estável. Ou seja, a cada barra corresponde um único comprimento de onda, um 

único valor, ainda que este mesmo valor apareça em vários matizes diferentes, 

desde o cinza médio, até a cor mais diferenciada que os recursos disponíveis 

permitam obter. 

Pois enquanto o matiz se altera, além da manutenção do valor da cor, da 

manutenção do tamanho das barras e da manutenção do esquema de reforço, 

outro fato contribui para que o sujeito continue a perceber uma barra como única: 

Os matizes das seis barras coloridas que compõem os estímulos não variam 

todos ao mesmo tempo. Enquanto o matiz de uma ou duas barras se reduz, as 

demais barras todas são mantidas com suas cores diferenciadas, com seus 

matizes elevados. 
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Com isso, espera-se que os sujeitos relatem que cada barra possui uma 

cor e um tamanho, e que o esquema de reforço está sempre vinculado ao 

tamanho. Tal convicção deve se manter mesmo quando eventualmente este 

tamanho não é visível, pela interposição de um tampão; mesmo quando 

eventualmente a barra perde sua cor, e se torna cinza. 



 175

Capítulo VI.  Etapas de validação. 

Tema 18.  Etapa 1: Foco na compreensão. 

§ 61.  Introdução às etapas de validação. 

Entre maio de 2008 e dezembro de 2009, foi realizado o processo de 

validação de uma situação experimental capaz de ativar raciocínio transitivo em 

sujeitos humanos. Nesse período, foram desenvolvidas e testadas doze versões 

dessa situação experimental. Ao final desse processo duas versões foram 

validadas para uso durante a fase de comprovação. Na fase de comprovação, 

descrita nos próximos Capítulos, compara-se o desempenho de sujeitos nestas 

duas situações: experimental e controle. 

O processo de validação envolveu um total de 106 sujeitos, vinculados a 

dez instituições. Até a versão 8, os sujeitos são alunos ou funcionários vinculados 

a várias instituições da Universidade de São Paulo entre as quais unidades de 

ensino (FAU, IP), museus (MAC e MAE) ou organizações discentes (da FEA, do 

IME, do IF, do IQ etc.). A partir da versão 9, o processo de validação e os sujeitos 

se vinculam a uma das escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 

situada em bairro central do município de São Paulo. 

O processo de validação emprega menor quantidade de sujeitos em cada 

versão, pois o tipo de validação escolhido, chamado validação um a um, 

consiste em observar e entrevistar cada sujeito exposto, durante cerca de uma 

hora, à situação experimental. Este tipo de validação permite obter informações 

mais precisas e em maior quantidade, com um menor número de sujeitos. 
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Esta menor quantidade de sujeitos é possível, contudo, à custa de maior 

trabalho do pesquisador, na rápida interpretação de resultados, na rápida criação 

e adaptação de versões. Tal agilidade depende do prévio desenvolvimento de 

ferramentas automatizadas para geração de estímulos e versões do Programa; 

ainda assim, apenas os aspectos operacionais de desenvolvimento de uma 

versão podem consumir alguns dias – independente do tempo dedicado à 

concepção da versão. 

O processo de validação começa com a criação de uma versão, sua 

aplicação a um pequeno número de sujeitos, e a avaliação dos resultados com 

vistas à elaboração de propostas de modificações que fundamentam a criação de 

uma nova versão. Este processo, repetido mais de doze vezes, pois 

ocasionalmente foram desenvolvidas variações, pequenas modificações dentro de 

uma versão, é mais dinâmico que aquele que ocorre em uma única aplicação 

coletiva de uma situação experimental pré-determinada. 

Daí a necessidade de, para cada versão, descrever: características 

principais, expectativas do pesquisador, resultados e interpretações do 

pesquisador, que levam a uma nova versão. Ou seja, em vez de uma descrição 

extensiva e separada dos métodos e resultados da validação, de cada uma das 

suas doze versões, opta-se pela expressão, mais prática e útil, do conhecimento 

obtido em algumas alterações essenciais no método. Consideram-se essenciais 

as alterações que resultaram em modificações na concepção do pesquisador 

sobre como deve ser uma situação experimental, para ativar o raciocínio transitivo 

nos sujeitos. Em resumo: 
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Figura 9 – Fluxograma do processo de validação. 

As doze versões descritas nesse capítulo são agrupadas em quatro etapas, 

conforme as estratégias globais adotadas pelo pesquisador na criação de 

versões. 

Nas cinco versões da primeira etapa, já se destaca o uso de estímulos 

compostos de código e dimensão. Utilizam-se três conjuntos de estímulos, que 

se diferenciam por três famílias de códigos. O objetivo de se utilizar três famílias 

de códigos é que os sujeitos transfiram o que aprenderam com os dois primeiros 

conjuntos de estímulos, ao terceiro conjunto. Para facilitar essa transferência de 

aprendizagem de um conjunto de estímulos para o outro, todos os conjuntos de 

estímulos usados são formados por seis estímulos, e cada estímulo tem 

correspondentes, de igual dimensão, nos outros dois conjuntos. 
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Figura 10 – Três conjuntos de estímulos usados na terceira versão (primeira Etapa 

de validação). Cada estímulo é composto por um dos seis círculos de diferentes 

dimensões, e por uma das seis figuras geométricas de cada uma das três famílias de 

figuras. Os seis estímulos superiores contêm seis diferentes figuras geométricas de uma 

única família, formada por círculos. Os seis estímulos seguintes contêm seis diferentes 

figuras geométricas de uma segunda família, formada por círculos e retas. Finalmente, os 

seis estímulos inferiores contêm seis diferentes figuras geométricas de uma terceira 

família, formada apenas por retas: São os mesmo dodecágonos da figura 4. Os seis 

estímulos inferiores também são semelhantes aos usados na sexta versão (segunda 

Etapa de validação). 

Ou seja, há apenas seis tamanhos de barras diferentes: Seis dimensões 

diferentes. Cada um dos conjuntos é formado por seis estímulos, cada um com 
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uma das seis barras de diferentes tamanhos. Espera-se que o sujeito aprenda a 

ordenar os seis estímulos dos dois primeiros conjuntos, vendo-os completamente, 

e aplique o que aprendeu ao tentar ordenar o terceiro conjunto, sem ver suas 

dimensões. 

A estratégia geral do pesquisador para ativar o raciocínio transitivo é, por 

meio dos vários elementos da situação experimental, tentar informar o sujeito, 

para fazê-lo compreender que os conjuntos de estímulos utilizados são todos 

ordenáveis. 

As versões da primeira Etapa se caracterizam como tentativas de informar 

o sujeito, para fazer com que ele compreenda que cada um dos elementos da 

situação experimental indica a existência de uma ordem entre os estímulos. Tal 

estratégia, contudo dificulta a aprendizagem, porque torna muito complexa a 

situação experimental, o que impede o sujeito de elaborar uma visão geral da 

regra comum que fundamenta o esquema de reforço: O estímulo de maior 

dimensão é sempre reforçado. 

As versões da Etapa 2 se caracterizam pela tentativa do pesquisador de 

modificar a situação experimental, para que os sujeitos possam apreendê-la 

como um todo. O uso de um único conjunto de estímulos, semelhante aos seis 

estímulos inferiores da figura 10, em vez dos três conjuntos utilizados na Etapa 1, 

simplifica a situação experimental. 
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Figura 11 – Estímulos usados na sétima versão (terceira etapa de validação). Os 

códigos deixam de ser formas geométricas diferentes, como nas versões anteriores, e 

passam a ser círculos de cores diferentes. 

Na Etapa 3, o pesquisador percebe que uma das maiores dificuldades dos 

sujeitos se relaciona à associação entre código e dimensão, ou seja, 

reconhecer estímulos coloridos e estímulos de tamanhos diferentes como partes 

de um único objeto que tem duas propriedades, cor e tamanho. Assim, nesta 

Etapa 3 o pesquisador busca fazer com que o sujeito ora veja a cor, ora o 

tamanho, até que ele faça a associação de cada cor ao tamanho 

correspondente, como duas propriedades de um único objeto, reconhecível tanto 

por sua cor, quanto por seu tamanho – por exemplo: cor amarela, círculo maior; 

circulo maior, cor amarela. 

 

Figura 12 – Exemplos de estímulos usados na décima segunda versão. Note-se a 

alteração do matiz das cores das barras, o que resulta nesta em estímulos coloridos à 

direita na figura e estímulos cinzas à esquerda na figura. 
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Na Etapa 4, o uso de barras coloridas permite que um mesmo estímulo, a 

barra, tenha as duas propriedades, cor e tamanho, o que facilita a associação 

pretendida na Etapa 3. Contudo, para que a maior parte dos sujeitos, e não 

apenas alguns deles, perceba os tamanhos das barras como determinantes para 

a obtenção de reforços, faz-se necessário limitar gradualmente, a visão das 

propriedades cor e tamanho. A possibilidade destas modificações graduais dos 

estímulos é característica desta Etapa 5, que leva à versão validada a ser 

utilizada com o grupo experimental. 

Finalmente, no último Tema deste Capítulo, por meio de duas versões, 

obtém-se também uma versão validada a ser utilizada com o grupo de controle. 

Esta validação é mais fácil, e com apenas as versões 1C e 2C já se obtém uma 

versão controle – com alguns elementos a menos que os presentes na versão 

experimental validada, mas ainda assim – bastante semelhante à situação 

experimental, capaz de induzir a escolha do estímulo A no par AB, de B em BC, 

de C em CD, de D em DE e de E em EF, tal como ocorre em Siemann & Delius 

(1993) e em Cruz (2003), sem que os comportamentos ou os relatos resultantes 

da situação experimental validada sejam produzidos. 

Em outras palavras, a versão controle se aproxima, intencionalmente, da 

situação experimental proposta por Siemann & Delius (1993) e replicada por Cruz 

(2003), que aparentemente se fundamenta na expectativa de que o domínio dos 

pares premissa seja condição suficiente para produzir respostas transitivas. Isso 

é verdade para alguns sujeitos, mas não para todos. 

A versão experimental, no entanto, baseia-se na hipótese de que o domínio 

dos pares premissa é condição necessária, mas não suficiente para ativar o 
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raciocínio transitivo. Por isso, essa versão inclui outros elementos, outras 

situações (que aumentam em 100 o número de tentativas), que têm como objetivo 

ativar o raciocínio transitivo. A necessidade de tais situações, desenvolvidas 

durante o processo de validação descrito a seguir, foi identificada já na replicação 

de Cruz (2003). 

§ 62.  Versão 1, em maio de 2008. 

 

Figura 13 – Exemplos de estímulos usados na primeira versão. À esquerda, são 

visíveis as diferentes dimensões dos estímulos. À direita, as dimensões dos estímulos 

são cobertas por um círculo branco, o tampão lógico. Na segunda versão, o tampão 

lógico é usado sob um tampão físico, feito de papelão e posicionado sobre a tela. 

Características. 

Durante a aprendizagem, a dimensão dos estímulos nem sempre é visível. 

Para impedir a visualização das diferentes dimensões, um círculo branco aparece 

no local correspondente às barras: A aprendizagem se inicia com um conjunto de 

seis estímulos, que são vistos totalmente, código e dimensão; a seguir, inicia-se a 

aprendizagem com o segundo conjunto; no início da aprendizagem, é visível 

apenas o código dos estímulos, somente ao final da aprendizagem, torna-se 
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visível a dimensão; finalmente, na aprendizagem com o terceiro conjunto de 

estímulos, é visível apenas o código, nunca a dimensão é visível. 

Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que o sujeito faça a transferência do que 

aprende com o primeiro conjunto de estímulos, para o segundo e para o terceiro 

conjunto. Ao aprender que o primeiro conjunto de estímulos compõe uma ordem, 

onde a escolha do estímulo maior sempre leva ao reforço, o pesquisador espera 

que o sujeito trate como ordenados os estímulos do segundo e do terceiro 

conjunto. Chama-se tampão lógico o círculo branco que aparece no lugar das 

barras dos estímulos porque ele impede a visão das dimensões; o pesquisador 

espera que os sujeitos vejam o círculo branco como um obstáculo que impede a 

visão dos estímulos. 

Resultados. 

Os sujeitos não percebem as barras como propriedades ordenáveis dos 

estímulos; dizem orientar suas escolhas apenas com base no código dos 

estímulos, pela memorização do estímulo que, em cada par, conduz ao reforço. O 

círculo branco não é visto como um tampão, que encobre parte dos estímulos, 

mas como parte deles. Mesmo os sujeitos que percebem as barras e escolhem 

com base em seu comprimento, deixam de fazê-lo e adotam outros critérios, tão 

logo as barras deixam de ser visíveis. 

Interpretações. 

O pesquisador suspeita que o fato de o círculo branco não ser visto como 

um tampão impeça a transferência de aprendizagem. 
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§ 63.  Versão 2, em junho de 2008. 

Características. 

Ao longo do Programa são introduzidos momentos de parada, em que na 

tela se exibe a mensagem “Chame o pesquisador para continuar o teste.” Nestes 

momentos, o pesquisador coloca ou retira um tampão circular de papelão sobre a 

tela do monitor, ao mesmo tempo em que aparece ou desaparece o círculo 

branco. Com isso, o círculo branco não é mais visível pelo sujeito, porque sempre 

que este círculo aparece na tela, está coberto pelo papelão. 

Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que o sujeito acredite que, sob o tampão 

de papelão, chamado de tampão físico, estejam as barras dos estímulos. Ou 

seja, que o sujeito veja os estímulos e as regras de reforço como estáveis, 

sempre dependentes da dimensão dos estímulos, ainda que estas diferentes 

dimensões não estejam sempre visíveis. 

Resultados. 

Tal como na versão anterior, os sujeitos continuam sem perceber as barras 

dos estímulos como relevantes para a aprendizagem. Quando questionados 

sobre o que há sob o tampão, dizem não saber. Além disso, tal como na versão 

anterior, as formas geométricas usadas como código são sensíveis ao 

acionamento do mouse, o que faz com que os sujeitos elaborem hipóteses de 

haver diferenças entre clicar sobre a parte branca ou sobre a parte preta dos 

estímulos. 
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Interpretações. 

O pesquisador suspeita que os sujeitos não percebam as barras porque 

elas são pequenas, quando comparadas às formas geométricas que são usadas 

como código. Além disso, o pesquisador decide alterar o Programa para que as 

hipóteses dos sujeitos – relacionadas a clicar sobre partes específicas dos 

códigos dos estímulos – deixem de ser válidas e deixem de concorrer com a 

hipótese esperada, relacionada à dimensão. 

§ 64.  Versão 3, em julho de 2008. 

Características. 

Nas duas primeiras versões do Programa a forma geral dos estímulos é 

circular, um círculo sensível ao clique, onde se inscrevem os códigos, e de onde 

partem barras de comprimentos diferentes, que são as dimensões. Nesta terceira 

versão, modifica-se esta forma geral dos estímulos; adotam-se como estímulos 

círculos maiores, dentro dos quais há dois círculos menores, um contendo o 

código, representado por formas geométricas, e o outro contendo a dimensão, 

representada por círculos de tamanhos diferentes. Toda a superfície dos 

estímulos é sensível ao clique, exceto os dois círculos menores onde são exibidos 

código e dimensão. 

Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que, ao reduzir o tamanho das figuras 

geométricas usadas como código, tornando-as iguais ao espaço reservado para a 

dimensão, o sujeito passe a distribuir sua atenção com mais equilíbrio entre estas 

duas propriedades dos estímulos, código e dimensão. Além disso, como o código 

deixa de ser sensível ao clique, espera-se a valorização das hipóteses 
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relacionadas às dimensões dos estímulos, com o fim das hipóteses relacionadas 

aos efeitos (que, de fato, não existem) de se clicar sobre a parte branca ou preta 

dos códigos dos estímulos. 

Resultados. 

Em comparação com as versões anteriores, diminuem bastante as 

hipóteses dos sujeitos relacionadas a clicar sobre a parte branca ou sobre a parte 

preta dos códigos dos estímulos. Contudo, continua a falta de atenção dos 

sujeitos à dimensão dos estímulos. Os poucos que percebem ser sempre 

reforçada a escolha do estímulo com maior dimensão, deixam de levar em conta 

este fato, tão logo o tampão físico é colocado e a parte dimensão dos estímulos 

não é mais invisível. 

Interpretações. 

O pesquisador decide modificar a situação experimental, na tentativa de 

chamar a atenção dos sujeitos para a dimensão dos estímulos. 

§ 65.  Versão 4, em agosto de 2008. 

Características. 

Nas versões 2 e 3 é usado um tampão físico circular que, colocado sobre a 

tela do monitor, se sobrepõe ao local onde são exibidas as partes dos estímulos 

correspondentes às suas dimensões. Nesta quarta versão, inclui-se um tampão 

físico com a forma de anel circular (ou coroa circular, que é um círculo com um 

furo circular em seu centro); este tampão cobre o código dos estímulos e deixa 

exposta a dimensão deles. 
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Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que este tampão, usado no início do 

Programa, conduza a atenção do sujeito para a dimensão dos estímulos, já que o 

código dos estímulos está encoberto. Com a troca dos tampões, espera-se que o 

sujeito aprenda a responder de modo equivalente, qualquer que seja a parte do 

estímulo visível: Código, dimensão ou ambas. 

Resultados. 

Os sujeitos finalmente respondem de acordo com as dimensões dos 

estímulos, mas deixam de fazê-lo, sempre que a dimensão não é visível. 

Interpretações. 

O pesquisador busca uma situação experimental que leve o sujeito a 

estabelecer os objetos como compostos de dimensão e código, em vez de 

responderem apenas à propriedade do estímulo que é visível no momento. 

§ 66.  Versão 5, em outubro de 2008. 

 

Figura 14 – Exemplo de situação encontrada na quinta versão. À esquerda, o 

tampão lógico impede a visualização das dimensões, até o momento em que o sujeito 

escolhe um dos estímulos; após a escolha, o tampão lógico é removido e as dimensões 

são exibidas por alguns segundos, antes da apresentação da tela de pontuação.  
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Características. 

Os tampões físicos, usados na versão anterior, são mantidos nesta quinta 

versão. Contudo, nesta versão, um tampão lógico, semelhante ao usado na 

primeira versão, volta a ser visto pelo sujeito. Em parte das escolhas do sujeito, o 

tampão lógico cobre a dimensão, mas tão logo o sujeito clica sobre um dos 

estímulos, o tampão lógico é removido para um canto da tela e, no lugar onde ele 

estava, são visíveis as dimensões dos estímulos. Após alguns segundos, durante 

os quais os dois estímulos são completamente visíveis, é exibida a tela de 

pontuação – com mais ou menos pontos, conforme o sujeito escolheu o estímulo 

com maior ou menor dimensão. 

Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que os sujeitos, após terem aprendido a 

escolher com base na dimensão dos estímulos (forçados a isto pelo tampão físico 

em forma de anel circular), continuem a tentar fazê-lo, mesmo se o tampão lógico 

impede a visão da dimensão, até o momento em que a escolha é feita. Pois, 

como após cada escolha, o tampão lógico é removido para mostrar a dimensão 

dos estímulos, espera-se que o sujeito se decida a memorizar qual código 

corresponde a cada dimensão. 

Resultados. 

O tampão lógico empregado nesta versão, talvez por ser móvel (de fato, o 

tampão não é móvel, não é visto em movimento, mas é mostrado em duas 

posições diferentes da tela), é reconhecido pelos sujeitos como um tampão, ao 

contrário do que ocorreu com o tampão lógico usado na primeira versão. Contudo, 

mesmo depois de terem aprendido a escolher estímulos pela dimensão, os 
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sujeitos não parecem dar muita atenção ao fato de que a saída do tampão lógico, 

após cada escolha, exibe as dimensões dos estímulos! 

Interpretações. 

O pesquisador suspeita que este resultado desfavorável seja devido a três 

causas principais. Decide alterar a situação experimental de modo a minimizar 

estas três causas, descritas abaixo: 

Complexidade ineficaz da situação experimental. Desde as primeiras 

versões, são usados três conjuntos de seis estímulos cada, o que permite serem 

exibidas a dimensão e o código dos estímulos dos dois primeiros conjuntos, para 

que o sujeito perceba os estímulos como compostos de dimensão e código, e 

acredite que esta composição vale também para o terceiro conjunto de estímulos, 

dos quais ele vê apenas código. Pois além de não induzir esta percepção, este 

volume excessivo de estímulos prejudica a aprendizagem. (limiar de humanos?) 

Interferência do reforço intermitente na aprendizagem. O reforço 

intermitente é necessário para que os testes de respostas transitivas sejam 

realizados. Contudo, para que o aparecimento do reforço intermitente no 

momento dos testes não interfira nas respostas dos sujeitos, este reforço 

intermitente é introduzido desde as primeiras tentativas, e é sinalizado. A 

sinalização, contudo, se mostra ineficaz, e os sujeitos, ora interpretam a 

suspensão das contingências como um reforço ou uma punição especialmente 

intensos, ora a interpretam como um resultado de suas ações, o que gera nos 

sujeitos uma infinidade de hipótese concorrentes com a hipótese pretendida pelo 

experimentador. 
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Dificuldades iniciais dos sujeitos com o Programa. Como nada é dito aos 

sujeitos sobre o funcionamento ou sobre as finalidades do Programa, nas 

primeiras tentativas ele explora as telas de escolha e de pontuação, clica em 

vários locais, até descobrir as áreas sensíveis ao clique nos objetos. Neste 

processo, que às vezes toma várias tentativas, o sujeito perde a oportunidade 

de aprender a escolher estímulos por sua dimensão, o que ocorre logo no 

princípio do Programa, quando a dimensão ainda é visível. 

Tema 19.  Etapa 2: Foco na apreensão. 

§ 67.  Versão 6, em dezembro de 2008 a março de 2009. 

 

Figura 15 – Exemplo de tentativa da sexta versão, em que o círculo central 

(sinalizador) indica o estímulo que será reforçado, que é sempre o de maior dimensão. A 

ausência do círculo central sinaliza a suspensão das contingências. 

Características. 

Em todas as versões anteriores, um pequeno círculo branco, posicionado 

no centro da tela, entre os estímulos, é usado para sinalizar a suspensão das 

contingências. Conforme este círculo central é, ou não, exibido, pode-se saber, 

antes da escolha, se as contingências estão valendo, e esta escolha será 
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reforçada ou punida, ou se as contingências estão suspensas, e um único 

resultado virá, independente da escolha feita. Nesta versão, o pequeno círculo 

branco possui um ponto preto que aponta para o estímulo cuja escolha será 

reforçada; a ausência do pequeno círculo sinaliza que as contingências estão 

suspensas. Nas primeiras tentativas desta versão, um tampão físico em forma de 

anel circular ligeiramente diferente daquele empregado nas duas últimas versões 

oculta tanto a dimensão quanto o código dos estímulos, e mostra apenas uma 

parte da área sensível ao clique: Ou seja, a parte dos estímulos visível quando 

este novo tampão é colocado permite escolher um ou outro, mas não permite 

diferenciá-los. Embora empregue quatro diferentes tampões físicos, esta versão 

não usa mais o tampão lógico empregado na versão anterior, e um único conjunto 

de seis estímulos é usado, em vez dos três conjuntos empregados nas cinco 

primeiras versões. 

Expectativas. 

A expectativa do experimentador é que os sujeitos sejam menos exigidos 

em sua memória, pois esta versão usa um único conjunto de seis estímulos e, 

com isso: 

• Sejam capazes de interpretar o sinalizador central como responsável 

por apontar o estímulo cuja escolha é reforçada. 

• Sintam-se livres para escolher qualquer estímulo, pois não há reforço 

ou punição, quando da eventual ausência do sinalizador. 

• Percebam que o sinalizador sempre aponta para o estímulo do par que 

tem a maior dimensão, quando um segundo tampão impede apenas a 

visualização do código dos estímulos. 
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• Acreditem que nada mudou, que o sinalizador central continua a 

apontar para o estímulo de maior dimensão, ainda que um terceiro 

tampão impeça a visualização da dimensão e, dos estímulos, apenas os 

códigos sejam visíveis. 

• Acreditem que nada mudou, que os códigos permitem diferenciar 

estímulos de diferentes dimensões, e que o estímulo de maior 

dimensão deve ser sempre escolhido, porque esse estímulo é sempre 

apontado pelo sinalizador central, ainda que um quarto tampão impeça 

a visão do sinalizador e da dimensão. 

Resultados. 

O sinalizador, modificado nesta versão, finalmente chama a atenção dos 

sujeitos. Contudo, a ausência do sinalizador é vista pelos sujeitos com 

preocupação, como algo a ser compreendido, algo que depende de suas ações, o 

que continua a favorecer, nos sujeitos, o aparecimento de hipóteses prejudiciais 

ao seu desempenho. Além disso, os sujeitos que nunca veem, ao mesmo tempo, 

a dimensão e o código de um estímulo, não vinculam dimensão e código como 

partes de um único estímulo (de fato, de um único objeto): Aprendem a escolher o 

estímulo com a maior dimensão, mas quando somente os códigos são visíveis, 

desconsideram a dimensão e memorizam o código que resulta em reforço em 

cada par. 

Interpretações. 

Tais dificuldades impedem que muitos sujeitos sequer aprendam os pares 

treinados. Diante destas dificuldades, o pesquisador decide adotar recursos 
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didáticos que simplifiquem o experimento. Além disso, ocorre ao pesquisador uma 

alternativa ao reforço intermitente, que é explorada na próxima Versão. 

§ 68.  Versão 7, em abril e maio de 2009. 

Características. 

Em todas as versões anteriores: Diferentes formas geométricas são usadas 

como parte código dos estímulos; o esquema de reforço é intermitente; a ordem 

de treino dos pares é aleatória. Nesta sétima versão: Círculos de seis diferentes 

cores são utilizadas como código; o esquema de reforço se torna misto, contínuo 

na contagem de pontos, e intermitente no reforço tipo festejo; a ordem de treino 

se inicia com o par AB, depois BC, depois CD, depois DE e depois EF. O 

esquema de reforço se torna contínuo, pois a contagem de pontos de todas as 

tentativas, exceto daquelas com pares de estímulos de teste BD, BE e CE, 

sempre aumentam ou diminuem a cada escolha do sujeito. Contudo, o esquema 

de reforço passa a incluir um segundo tipo de reforço, chamado festejo, que 

ocorre a cada retângulo que é preenchido (aproximadamente a cada 25 pontos); 

durante o festejo, todos os retângulos já preenchidos piscam três vezes, e um 

som é ouvido. Durante os testes, um tampão encobre os retângulos de contagem 

ainda não preenchidos, o que impede o sujeito de acompanhar o resultado de 

todas as suas escolhas, especialmente diante dos pares BD, BE e CE. Assim, 

apenas as escolhas que resultam em festejo produzem resultados perceptíveis 

para o sujeito. 
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Expectativas. 

A expectativa do experimentador é que, com este conjunto de 

modificações, a situação experimental seja mais eficaz e, ao menos, os sujeitos 

aprendam os pares treinados. 

Resultados. 

Os sujeitos, porém surpreendem o pesquisador. A aprendizagem é 

realmente muito facilitada, até mais do que o esperado pelo pesquisador; os 

sujeitos demonstram escolhas transitivas diante dos pares BD, BE e CE, ou seja, 

escolhem os estímulos correspondentes a B e C; os sujeitos justificam suas 

respostas transitivas com base na ordem de aparecimento dos estímulos. A 

justificativa dos sujeitos tem os seguintes argumentos: Durante o treino, o 

estímulo B aparece antes de C, que aparece antes de D, que aparece antes de E, 

que aparece antes de F; ainda durante o treino, B é reforçado quando forma par 

com C, C é reforçado diante de D, D é reforçado ante E, e E ante F; logo, é 

melhor escolher o estímulo que é treinado antes, ou seja, B ante D ou E, e C ante 

E. Uma única dificuldade relevante ocorre devido ao uso do código de cores: Os 

sujeitos perdem tempo enquanto clicam nos círculos coloridos que, embora não 

sejam sensíveis ao clique, lhes chamam muito a atenção. 

Interpretações. 

Diante de tais resultados, o pesquisador percebe que: O esquema de 

reforço misto é o ideal para estudar raciocínios; o uso de código de cores é muito 

conveniente para a aprendizagem, e não acarreta preferências por cores 

específicas, por parte dos sujeitos, mais intensas que aquelas encontradas 

quando formas geométricas são usadas como código; a ordem de aparecimento 
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dos pares no treino é muito importante, mas esta ordem ideal para a 

aprendizagem (de A para F, usada nesta versão), não pode ser usada na 

pesquisa, porque os sujeitos memorizam esta ordem de aparecimento de cada 

cor durante o treino, o que causa comportamentos transitivos desacompanhados 

do raciocínio em estudo. Além disso tudo, a aplicação de uma variante desta 

sétima versão, com código de cores e reforço misto, mas com ordem de 

aparecimento aleatória dos estímulos nos treinos, não se mostra eficaz, nem para 

a aprendizagem durante o treino, nem para a produção de transitividade nos 

testes. Assim, o pesquisador procura outros meios para promover, nos sujeitos, o 

vínculo entre dimensão e código, enquanto altera a forma geral dos estímulos, 

para evitar cliques sobre os círculos coloridos do código. 

Tema 20.  Etapa 3: Foco na associação. 

§ 69.  Versão 8, na primeira quinzena de outubro de 2009. 

 

Figura 16 – Exemplo de par apresentado na oitava versão. Cada estímulo é 

composto de um círculo grande cinza, onde se inserem três círculos menores: Um é 

totalmente preto, sensível ao clique; o outro é o código, colorido; o último é a dimensão, 

representada por um círculo branco de tamanhos diferentes. O círculo preto central, 

sensível ao clique, foi evitado por alguns sujeitos, que o consideraram um “furo”. As 

dimensões não se mostraram comparáveis: O menor, círculo indicativo do estímulo F, é 

muito pequeno, e o maior círculo, indicativo do estímulo A, associado à parte cinza do 

estímulo, acaba por lembrar mais um anel do que um círculo. 



 196 

Características. 

Desde a terceira versão, a forma geral dos estímulos muda muito pouco, e 

consiste em um círculo com dois círculos menores em seu interior, um que 

contém a dimensão, e outro que contém o código. Nesta oitava versão, o estímulo 

ganha um terceiro círculo menor, sensível ao clique. Mas a maior inovação desta 

versão é o uso de um tampão físico misto: São três tampões que ocupam a 

metade superior da tela do monitor; com estes tampões, é possível mudar 

rapidamente a condição de encobrimento dos estímulos; pela simples translação 

horizontal do par de estímulos na tela, sem que o pesquisador precise substituir 

manualmente os tampões, é possível exibir os dois estímulos completamente 

(algo que não ocorre nas duas últimas versões, desde que um único conjunto de 

estímulos foi adotado, em vez de três conjuntos), exibir apenas os dois códigos, 

exibir apenas as duas dimensões ou (uma inovação em termos de encobrimento) 

exibir o código de um estímulo e a dimensão do outro estímulo. A ordem de treino 

adotada nesta versão é, basicamente, exibir os pares AD, DF e AF em todas as 

condições de encobrimento, enquanto os pares AB, BC, CD, DE e EF, são 

exibidos apenas nas condições em que são visíveis somente os códigos ou 

somente as dimensões, mas jamais código e dimensão juntos. Para evitar que os 

sujeitos respondam aos BD, BE e CE apenas com base na ordem que os 

estímulos aparecem durante o treino, como ocorreu com a versão anterior, a 

ordem de aparecimento dos pares é AB, seguido de DE e EF, e finalmente BC e 

CD. 
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Expectativas. 

O pesquisador espera que a existência do terceiro círculo pequeno, 

sensível ao clique, evite que os sujeitos cliquem sobre os círculos coloridos. 

Espera-se também que as mudanças na posição horizontal dos estímulos, que 

fazem com que eles sejam parcial ou totalmente visíveis por detrás dos tampões, 

viabilizem, por parte dos sujeitos, a compreensão de que os estímulos são objetos 

compostos de dimensão e código. Finalmente, espera-se que a exibição total dos 

pares AD, DF e AF, bem como a ordem didática de aparecimento dos estímulos, 

contribua para que os sujeitos associem formas e cores. 

Resultados. 

O círculo pequeno, sensível ao clique, diminui o volume de cliques sobre os 

círculos coloridos, embora sua cor, preta, igual à cor do fundo, gere problemas, 

pois os sujeitos têm a impressão de clicar em um furo do estímulo, e não no 

estímulo. Sobre a percepção dos estímulos como compostos de dimensão e 

código, os relatos dos sujeitos não são conclusivos e, ao final da entrevista os 

sujeitos, já sabendo os objetivos do experimento, criticam a forma geral dos 

estímulos, pois as dimensões não parecem ordenáveis, nem mesmo 

comparáveis: Como o espaço reservado à dimensão dos estímulos é um círculo 

preto, e a dimensão é o tamanho do círculo branco desenhado neste círculo 

preto, os sujeitos alertaram o pesquisador que os círculos pequenos brancos 

realmente se parecem com círculos brancos, mas os círculos brancos maiores, 

dentro de círculos pretos pouco maiores que eles, evocam mais a imagem de 

anéis pretos, do que a imagem de círculos brancos... O reduzido tamanho do 
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menor dos seis círculos também é considerado muito pequeno, quase 

imperceptível à primeira vista. 

Interpretações. 

O pesquisador mais uma vez se surpreende com o resultado, pois nem 

mesmo a visão completa dos estímulos A, D e F, exibidos em código e dimensão 

nos pares AD, DF e AF, é suficiente para que os sujeitos respondam aos códigos 

como se eles pudessem diferenciar dimensões ordenáveis. Apesar disso, o 

pesquisador decide modificar a forma geral dos estímulos, para tornar as 

dimensões mais ordenáveis do ponto de vista dos sujeitos. Decide também 

experimentar ordens de apresentação de pares que explorem melhor, logo no 

início do treino, as quatro possibilidades de exibição dos estímulos, oferecidas 

pelo tampão múltiplo. 

§ 70.  Versão 9, na segunda quinzena de outubro de 2009. 

Características. 

Tal como na versão anterior, nesta nona versão, a aprendizagem se inicia 

com os pares AD, DF e AF. Porém, nesta versão, o treino se inicia com várias 

tentativas consecutivas do par AF. Nestas primeiras tentativas, este mesmo par é 

treinado em várias posições diferentes, sob as diferentes condições de 

encobrimento impostas pelo mesmo tampão múltiplo, usado na oitava versão. 

Somente depois desse treino inicial com um único par é que o estímulo D é 

introduzido, por meio dos pares AD e DF. No restante do treino são introduzidos, 

em ordem aleatória, os estímulos B, C e E, para que os todos os cinco pares AB, 

BC, CD, DE e EF possam ser treinados. A dimensão do círculo correspondente 

ao estímulo F é aumentada, com o objetivo de tornar mais visível esta dimensão, 
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e de torná-la comparável ao círculo bem maior, que é usado como dimensão do 

estímulo A. 

Expectativas. 

O experimentador espera que, diante de um único par de estímulos, AF, 

mostrado em várias posições, em várias condições de encobrimento, o sujeito 

perceba que uma cor (no caso, a amarela) é característica do estímulo que 

contém a maior dimensão, e que outra cor (verde) é própria do estímulo de menor 

dimensão. Espera-se ainda que o sujeito perceba ser o esquema de reforço 

sempre favorável à escolha, em cada par, do estímulo de maior dimensão – 

percepção facilitada com a nova forma geral dos estímulos. Espera-se que esta 

compreensão do esquema de reforço, por parte do sujeito, seja confirmada a 

partir do momento em que o estímulo D começa a ser treinado, dentro dos pares 

AD e DF. 

Resultados. 

Embora o novo formato geral dos estímulos traga resultados positivos, o 

círculo preto sensível ao clique continua a ser descrito como um “furo” no 

estímulo; com isso, os sujeitos evitam clicar nele e insistem em clicar sobre os 

círculos coloridos. Aliás, os sujeitos continuam a dar mais atenção ao código de 

cores que às dimensões dos estímulos. Os sujeitos também respondem 

positivamente à fase inicial de aprendizagem, durante a qual um único estímulo é 

treinado, ainda que muitas sejam as hipóteses que concorrem com aquela 

pretendida pelo experimentador: É sempre reforçada a escolha do estímulo cuja 

dimensão é maior. 
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Interpretações. 

Em busca de melhores resultados, o experimentador decide: Ampliar a fase 

inicial de aprendizagem com um só par de estímulos; eliminar o círculo sensível 

no centro do estímulo; exibir completamente o estímulo C, tal como já ocorre com 

A, D e. 

§ 71.  Versão 10, na primeira quinzena de novembro de 2009. 

 

Figura 17 – Exemplo de três tentativas consecutivas da versão 10, em que um 

mesmo par de estímulo é exibido em três posições diferentes, sob diferentes condições 

diferentes impostas por um tampão múltiplo indicado em azul claro. 

Características. 

Tal como na versão anterior, nesta décima versão o treino se inicia com 

repetidas tentativas do mesmo par. Contudo, nestas repetições, o par de 

estímulos é mantido sempre com a mesma orientação, o estímulo com dimensão 

maior à esquerda, em cima, o estímulo com dimensão menor à direita, em baixo. 

A orientação dos estímulos também é mantida quando, entre duas tentativas 

consecutivas, ocorre translação horizontal do par de estímulos, translação que faz 

com que os estímulos sejam vistos sob diferentes condições de encobrimento do 

tampão múltiplo. 
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Expectativas. 

Ainda que a manutenção da orientação dos pares durante repetidas 

tentativas possa ter como efeito indesejável o estabelecimento pelos sujeitos de 

hipóteses relacionadas à posição dos estímulos (“é sempre reforçada a escolha 

do estímulo que aparece mais acima”, por exemplo), a expectativa do 

pesquisador é que os sujeitos percebam a estabilidade das regras do esquema de 

reforço e as várias possibilidades de encobrimento do tampão misto. 

Resultados. 

Com a fase inicial de treino desta versão, com pares repetidos e com 

orientação dos estímulos mantida, pela primeira vez a maioria dos sujeitos 

responde de modo estável, desde o começo da aprendizagem, à dimensão dos 

estímulos, ainda que, tão logo o código de cores seja visível, eles passem a dirigir 

a maior parte de suas atenções aos círculos coloridos. Os sujeitos também 

continuam a clicar sobre os círculos coloridos, insensíveis ao clique. 

Interpretações. 

Com o aumento do número de sujeitos que, desde o começo da 

aprendizagem, percebem a importância da dimensão, o pesquisador começa a 

perceber uma tendência maior dos sujeitos à transitividade. O pesquisador então 

suspeita que a causa da falta de vínculo entre código e dimensão é que tratam-se 

de elementos diferentes e não propriedades diferentes de um mesmo elemento. 

Além disso, com o tampão múltiplo, só é possível mostrar ou ocultar dimensão ou 

código, não é possível um encobrimento gradual e progressivo da dimensão ou 

do código. 
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Tema 21.  Etapa 4: Foco no raciocínio. 

§ 72.  Versão11, na segunda quinzena de novembro. 

 

Figura 18 – Exemplo de quatro tentativas consecutivas, durante as quais os 

estímulos, barras coloridas, inicialmente (à esquerda) estão parcialmente encobertos pelo 

tampão circular, indicado na cor azul clara, mas devido ao giro dos estímulos, ficam 

totalmente expostos. 

Características. 

Nesta décima primeira versão, a forma geral dos estímulo passa a ser 

composta de barras retangulares coloridas, acompanhadas de círculos brancos. 

Nesta versão, as barras retangulares podem girar em torno de seu círculo branco, 

o que permite que as barras sejam exibidas, ora totalmente, o que permite avaliar-

lhes o tamanho, ora parcialmente, o que torna impossível ver-lhes o tamanho. 

Conforme a barra gira, ela fica totalmente visível, ou parcialmente visível, sob um 

tampão físico circular único. 

Expectativas. 

A expectativa do pesquisador é que cessem os cliques fora da área 

sensível, e que os sujeitos percebam cor e tamanho como duas propriedades 

indissociáveis das mesmas barras. 
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Resultados. 

Os sujeitos correspondem às expectativas do pesquisador. Os cliques se 

concentram nos círculos que acompanham as barras, e poucos cliques são dados 

nas próprias barras. Isto confirma a forte tendência, já observada pelo 

pesquisador, dos sujeitos clicarem nos círculos, e evitarem clicar em outras 

formas geométricas, ainda que coloridas. Parte significativa dos sujeitos se 

mostra transitiva e relaciona cor e tamanho das barras. Alguns, contudo, parecem 

responder apenas às cores, e chegam ao final da interação com o Programa sem 

sequer se lembrarem de ter visto que as barras têm comprimentos diferentes, 

sem terem a menor ideia do que poderia ser visto, caso o tampão físico fosse 

retirado. 

Com base no comportamento e nos relatos de um dos sujeitos (um rapaz), 

que, durante a entrevista, mostrou não perceber diferença entre as cores amarela 

e verde, o pesquisador suspeita que, ao ver barras coloridas de tamanhos 

diferentes, parte dos sujeitos aprenda a escolher pelo tamanho, e parte pela cor; 

somente os que escolhem pelo tamanho têm a chance de continuarem transitivos 

quando o tamanho é encoberto. 

Este sujeito teve um desempenho transitivo marcante, até que o 

comprimento das barras não pudesse ser mais avaliado (quando ele passou a ter 

um comportamento completamente aleatório, do ponto de vista do pesquisador), 

Mas, como forçar os sujeitos a escolherem pela cor, se a vantagem desta versão 

11 é justamente o fato de cada barra ser de uma cor e de um tamanho? Como 

ensinar os sujeitos a escolherem apenas com base no tamanho, sem que eles 

vejam a cor? 
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§ 73.  Versão 12, em dezembro de 2009. 

 

Figura 19 – Primeira Tela de pontuação exibida ao sujeito nesta décima segunda 

versão. O fundo, quando exibido ao sujeito na tela do computador, é preto, mas está 

impresso em branco. Com isso, para permitir a visualização, o círculo branco sobre o 

contador está preto nesta figura. Esta tela de pontuação também é usada nas versões de 

controle 1C e 2C. 

Características. 

Tal qual na versão anterior, nesta décima segunda versão há barras 

coloridas, mas elas não podem girar: A exibição ou encobrimento da parte das 

barras que permite avaliar-lhes o tamanho é feita por um tampão circular físico 

que é, ora colocado, ora retirado de sobre a tela do monitor. No início do treino, as 

duas primeiras barras aparecem com a mesma cor, um cinza médio. Somente 

depois do treino necessário para que os sujeitos aprendam a escolher a barra 

maior no par é que, gradualmente, a cor cinza de cada uma das duas barras 

ganha matiz e revela cores vivas e diferenciáveis. Cada nova barra que é 
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introduzida no treino, inicialmente aparece cinza, somente depois ganha sua cor 

específica. 

Expectativas. 

O pesquisador espera que a maior parte dos sujeitos diante desta situação 

experimental, leve em consideração o tamanho das barras, mesmo que este 

tamanho não possa ser visto. 

Resultados. 

Os sujeitos correspondem à expectativa do pesquisador, escolhem com 

consistência o estímulo B nos pares BD e BE, e o estímulo C no par CE. 

Contudo, apenas parte dos sujeitos é capaz de justificar suas escolhas. 

Interpretações. 

O pesquisador suspeita que esta falta de consciência dos sujeitos sobre 

seus comportamentos seja devida ao longo período durante o treino, durante o 

qual são vistas apenas as cores das barras, mas não são vistos os seus 

tamanhos. Tal suspeita é confirmada, de modo espontâneo, por um dos sujeitos 

(uma moça), que não só foi capaz de justificar seu comportamento, como também 

levantou a mesma suspeita que o pesquisador sobre a falta de consciência dos 

demais sujeitos, seus colegas. O pesquisador decide, então, separar a fase de 

aprendizagem dos pares AB, BC, CD, DE e EF da fase de testes com estes pares 

e os pares novos BD, BE e CE. Entre estas duas fases, intercala uma fase de 

treino dos pares AC, AD, AF, CD, CF e DF. O pesquisador também decide 

começar o treino dos sujeitos com os pares AC, CD e DF, e forçar escolhas 

diante de AD, CF e AF, com o contador e com as barras invisíveis, numa 

condição semelhante à dos testes finais com os pares BD, BE e CE. Estas 
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alterações produzem a versão 12A, que não é bem sucedida porque, ao iniciar o 

treino com o par CD sem cores, o tamanho das barras C e D é muito semelhante, 

o que dificulta o estabelecimento da relevância dos tamanhos das barras. Assim, 

o pesquisador modifica o tamanho das barras, aumenta a diferença de tamanho 

entre as barras C e D, e começa o treino com estas duas barras coloridas. Aos 

poucos, estas duas barras tornam-se cinzas, e depois recuperam suas cores 

originais. Com estes procedimentos, obtém-se a versão 12B, que é a versão 

experimental validada, e o processo de validação termina. 

Tema 22.  Validação da versão controle. 

§ 74.  Versão 1C, em dezembro de 2009. 

 

Figura 20 – Exemplo de par de estímulos exibido na versão 1C. Cada estímulo é 

composto por dois círculos, um totalmente branco, sensível ao clique, e o outro, que 

contém os mesmo dodecágonos irregulares usados por Siemann & Delius (1993), usados 

como códigos. 

Características. 

Com base na sexta versão de validação experimental é que é desenvolvida 

esta primeira versão de validação controle. A característica da sexta versão que é 
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mantida nesta primeira versão de validação é o conjunto de seis códigos, 

compostos pelos mesmas seis formas geométricas, dodecágonos irregulares, 

usados por Siemann & Delius (1993), usados na replicação de Cruz (2003). 

Contudo, esta primeira versão de controle possui o mesmo esquema de reforço 

misto e a ordem dos treinos e dos testes é a mesma da versão experimental 

validada, exceto porque são excluídos os treinos dos cinco pares formados por 

estímulos não vizinhos na hierarquia: AC, AD, AF, CF e DF. Embora nesta 

primeira versão controle não existam barras de tamanhos diferentes, são 

utilizados os mesmos dois tampões físicos usados na versão experimental 

validada: Um tampão circular, mantido o tempo todo sobre a tela do monitor, e um 

tampão retangular usado para impedir a visualização da pontuação durante os 

testes. 

Expectativas. 

Exceto pelo fato das adaptações experimentais que se mostraram 

necessárias, em função das dificuldades adicionais causadas pela falta de 

instruções verbais, esta primeira versão de controle é bastante semelhante à 

situação experimental encontrada em Siemann & Delius (1993) e na réplica de 

Cruz (2003). Assim, resultados semelhantes aos destes trabalhos, de Siemann & 

Delius (1993) e de Cruz (2003), são esperados pelo pesquisador. 

Resultados. 

Aplicada, esta primeira versão controle se mostrou tão inviável para o 

estudo da transitividade quanto a montagem experimental de Siemann & Delius 

(1993) e da réplica de Cruz (2003). Dado um menor número de tentativas que o 

empregado nestes trabalhos, os sujeitos sequer aprenderam os pares AB, BC, 
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CD, DE e EF. Nem mesmo a memorização do estímulo a ser escolhido em cada 

par foi afirmada como estratégia. 

Interpretações. 

Assim, devido à grande dificuldade encontrada para que os sujeitos 

lidassem com estímulos discrimináveis por suas formas, o pesquisador decidiu 

pelo desenvolvimento de outra versão controle, mais próxima da versão 

experimental validada, que permita avaliar o efeito dos demais acréscimos, além 

do código de cores, necessários para a ativação de raciocínios transitivos. 

§ 75.  Versão 2C em dezembro de 2009. 

 

Figura 21 – Exemplo de par de estímulos exibidos nesta versão 2C. As duas barras 

coloridas são do mesmo tamanho. Assim, ainda que o tampão circular central não seja 

totalmente opaco, nenhuma informação sobre diferentes tamanhos das barras será dada 

aos sujeitos. 

Características. 

Esta segunda versão controle é idêntica à primeira versão controle, exceto 

pela substituição dos dodecágonos irregulares usados na primeira versão, por 

barras coloridas, idênticas às utilizados na versão experimental validada. São 

utilizados os mesmos dois tampões físicos usados na versão experimental 
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validada: Um tampão circular central que cobre a visão dos comprimentos das 

barras e um tampão retangular para impedir a visualização da pontuação durante 

os testes. Contudo, ao contrário do que ocorre na versão experimental validada, 

nesta versão controle o tampão físico circular permanece todo o tempo sobre as 

barras coloridas, impedindo a visão do comprimento destas barras; por isso, não 

há mudanças no matiz das cores das barras, pois como os comprimentos das 

barras jamais são visíveis para estes sujeitos, não seria viável fazê-los escolher 

entre duas barras aparentemente idênticas – com a mesma cor, e tamanhos 

indiferenciáveis. 

Expectativas. 

Com esta versão controle, o pesquisador espera que os sujeitos aprendam 

os pares AB, BC, CD, DE e EF, mas não escolham, de modo consistente, os 

estímulos B e C nos pares BD, BE e CE, e justifiquem suas escolhas 

principalmente com base na memorização do estímulo que é reforçado em cada 

par. 

Resultados. 

Os sujeitos correspondem à expectativa do pesquisador. Ainda que sejam 

submetidos a menor quantidade de tentativas, porque não treinam os pares AC, 

AD, AF, CF ou DF, estes sujeitos têm desempenho nos pares AB, BC, CD, DE e 

EF equivalente, talvez até melhor, se comparado ao dos sujeitos submetidos à 

versão experimental validada. Contudo, suas respostas aos pares BD, BE e CE 

não são consistentes na escolha dos estímulos B e C, seus relatos são 

principalmente relatos de memorização do estímulo adequado em cada par. 
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Interpretações. 

Dessa forma, obtém-se uma versão controle validada, cuja função é 

demonstrar que uma situação controle – com alguns elementos a menos que os 

presentes na versão experimental validada, mas ainda assim – bastante 

semelhante à situação experimental, é capaz de induzir a escolha do estímulo A 

no par AB, de B em BC, de C em CD, de D em DE e de E em EF, sem que os 

comportamentos ou os relatos resultantes da situação experimental validada 

sejam produzidos. Ou seja, os vários elementos da versão experimental validada 

que encontram-se nesta segunda versão controle (barras coloridas, círculo branco 

sensível ao clique etc.) são úteis para facilitar a aprendizagem durante o treino, 

mas não favorecem o desenvolvimento de raciocínio transitivo, nem o 

aparecimento de respostas transitivas. Assim, esta segunda versão controle é 

adotada como versão controle validada, e o processo de validação, como um 

todo, é concluído. 
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Capítulo VII.  Comprovação experimental. 

Tema 23.  Condições para comprovação. 

§ 76.  Condições fundamentais. 

Neste Capítulo descreve-se o método de comprovação experimental da 

eficácia da versão experimental sobre a versão controle em promover a ativação 

do raciocínio transitivo. Ao comprovar a eficácia da versão experimental, 

comprova-se também a eficácia do processo de validação, conduzido no Capítulo 

anterior. A figura abaixo oferece uma visão geral desse método de comprovação. 

 

 

Figura 22 – Fluxograma de comprovação. Neste fluxograma estão indicados os 

grupos experimental (GE) e de controle (GC). 

A mais fundamental das condições para comprovar o efeito de elementos 

metodológicos sobre os sujeitos é a existência de duas versões da situação 

experimental: Versão Experimental e Versão Controle. A Versão Experimental 

inclui todos os elementos que o pesquisador acredita serem necessários para 

ativar raciocínios transitivos nos sujeitos. Esta versão corresponde à versão 

experimental validada resultante do processo de validação descrito no Capítulo 

anterior, que partiu dos métodos usados por Siemann & Delius (1993) e Cruz 

(2003). 
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Na Versão Controle são excluídos todos estes elementos, que o 

pesquisador acredita serem necessários para ativar raciocínios transitivos, mas 

estão mantidos os elementos da versão experimental que o pesquisador acredita 

serem necessários para que os sujeitos aprendam a escolher o estímulo A no par 

AB, B em BC, C em CD, D em DE e E em EF, tal como ocorre no método de 

Siemann & Delius (1993) e Cruz (2003). Contudo, o método desta versão 

Controle também é diferente daquele de Siemann & Delius (1993) ou daquele de 

Cruz (2003), porque inclui vários elementos da versão experimental validada que 

permitem sua aplicação sem que sejam dadas orientações aos sujeitos. 

Além destas duas versões da situação experimental, que são descritas em 

detalhes nos próximos dois Temas, nos próximos parágrafos deste Tema trata-se 

de sujeitos e de materiais, que são as demais condições necessárias para 

viabilizar a comprovação. 

§ 77.  Sujeitos da comprovação. 

Para esta comprovação, participam como voluntários treze jovens com 

idades entre 17 e 18 anos, divididos em dois grupos de sujeitos: Experimental 

(sete alunos) e controle (seis alunos). No momento em que participam da 

pesquisa, todos os sujeitos estão se formando no Ensino Médio, ao mesmo tempo 

em que concluem cursos profissionalizantes. Todos são do sexo masculino, 

exceto duas voluntárias do grupo experimental. 

Os sujeitos, pois, atendem às mesmas três condições já descritas no § 49. 

De fato, neste processo de comprovação, e mesmo desde as últimas três versões 

do processo de validação descritas no Capítulo anterior, os sujeitos foram obtidos 

com a colaboração de instituição de educação profissional, que manteve fluxo 
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confiável de alunos voluntários, que se apresentavam ao pesquisador em ordem 

de chamada. 

A colaboração da instituição foi fundamental para que todos os alunos 

convidados aceitassem ser voluntários, porque foram devidamente informados da 

importância de sua participação para o bom andamento da pesquisa, ainda que 

os objetivos ou os métodos desta pesquisa não lhes tenham sido revelados. Com 

isso, reduz-se consideravelmente a possibilidade de distorções decorrentes da 

participação desproporcional de alunos especialmente interessados em 

pesquisas, mais curiosos etc., como já foi comentado no § 4 e no § 46. 

§ 78.  Material empregado na comprovação. 

Para conduzir o processo de comprovação, utilizaram-se os seguintes 

materiais: Versões experimental e controle validadas do Programa, computador 

com sistema operacional, conjunto de arquivos tipo BMP com estímulos 

validados, cartaz de papelão com instruções, fones de ouvido, dois tampões (um 

circular para encobrir dimensão dos estímulos, e o outro retangular, para encobrir 

retângulos de pontuação) e um arquivo texto com roteiro de questionário. 

Estas duas versões do Programa, cujo processo de validação foi descrito 

no Capítulo anterior, foram desenvolvidas no aplicativo E-Prime da PST. Nos 

próximos dois Temas, descrevem-se as funcionalidades deste Programa, em 

suas versões experimental e controle, bem como exemplos dos arquivos BMP 

usados como estímulos. Estas versões do Programa são instaladas no mesmo 

computador, com sistema operacional, monitor, mouse e fones de ouvido, que é 

descrito no § 50. 
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Também é igual ao descrito no § 50 o cartaz com instruções ao sujeito; o 

arquivo de texto com roteiro de questionário foi validado juntamente com a versão 

12 do Programa. Sua função é, durante a entrevista, orientar as perguntas do 

pesquisador e permitir o registro, pelo pesquisador, das respostas do sujeito, ao 

mesmo tempo em que tal registro é confirmado pelo sujeito. Da mesma maneira 

que o pesquisador lê as instruções do cartaz junto com o sujeito, ele também 

preenche o questionário junto com o sujeito, para que as condições experimentais 

sejam mais padronizadas e eficazes. No próximo parágrafo são fornecidos 

detalhes deste questionário. 

Um dos dois tampões, aquele com forma circular, é feito de papelão, 

colado sobre um acetato que permite colocação fácil e precisa sobre a tela do 

monitor, bem como sua retirada rápida. Na versão experimental, este tampão é, 

ora colocado, ora retirado da tela. Na versão controle, este mesmo tampão fica 

sobre a tela, durante todo o experimento. O outro tampão de papelão, com forma 

retangular, é colocado e retirado de sobre os retângulos de pontuação. 

§ 79.  Questionário de entrevistas. 

Durante o processo de validação o roteiro de entrevista descrito no § ### 

também foi aperfeiçoado, e se tornou um questionário com catorze perguntas. O 

objetivo deste questionário também é diferente do roteiro de entrevistas: O 

questionário pretende verificar, principalmente, se a situação experimental é, ou 

não é, eficaz em ativar o raciocínio transitivo; o roteiro de entrevistas utilizado na 

validação busca identificar os motivos pelos quais a situação experimental é, ou 

(principalmente) não é, eficaz, o que permite aprimorar esta situação 

experimental. 
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Ao final da interação de cada sujeito com o Programa, o arquivo que 

contém o questionário é aberto por meio de um aplicativo editor de textos, no 

mesmo computador usado para os testes. Cada pergunta do questionário é lida 

para o sujeito, e cada resposta desse sujeito é digitada à sua frente, ou seja, o 

questionário é preenchido junto com o sujeito, até que ele concorde que a 

resposta escrita pelo pesquisador é equivalente à sua própria fala. 

Seguem as catorze perguntas do questionário. O tipo de resposta obtido 

com as perguntas é ilustrado no § 3 (os diálogos desse terceiro parágrafo foram 

criados com base nas respostas mais comuns dadas pelos sujeitos); tabulação 

das respostas obtidas encontra-se abaixo, no Capítulo destinado aos resultados 

do processo de comprovação. Note-se que as perguntas referentes ao tamanho 

dos estímulos e à retirada do tampão físico circular não são feitas aos sujeitos do 

grupo de controle. 

1. Como foi? 

2. Como assim? 

3. Como escolhia? 

4. E com o tampão (como sabia qual a menor)? 

5. Como pelas cores? 

6. Se retirasse tampão circular, o que você veria? 

7. Quando retirava tampão circular, como você fazia? 

8. Com tampão retangular, apareceram cores novas? 
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9. Outra coisa que não havia aparecido antes? 

10. Pares novos formados com as cores já conhecidas? Quais? 

11. Nos pares novos lembrados, como fez? 

12. Nos outros pares novos (pesquisador diz quais), como fez? 

13. Rosa, azul claro e azul escuro estão mais próximos de “você, eu e 

meu primo”, ou de “Argentina, Bélgica e Coréia”? Teve raciocínio 

transitivo? 

14. Testou outras lógicas (antes, pesquisador explica trabalho)? O que 

aconteceu quando escolhas não corresponderam à lógica? 

As questões de números 8 a 10 têm como objetivo verificar se o sujeito se 

lembra de ter percebido pares novos formados a partir das cores já conhecidas, 

bem como verificar se ele se lembra de algum (ver pergunta 10: “...Quais?”) dos 

novos pares de estímulos BD, BE ou CE, exibidos durante os testes, 

correspondentes aos pares de cores rosa x azul escuro, rosa x verde e azul claro 

x verde. 

Caso o sujeito se lembre de algum destes pares até a pergunta 10, segue-

se a pergunta 11. Caso o sujeito se lembre de ter visto pares novos, mas não seja 

capaz de lembrar nenhum exemplo dessa situação, segue-se a pergunta 12, e a 

pergunta 11 não é feita. Caso o sujeito não se lembre de ter visto pares novos, 

segue-se a pergunta 13, e as perguntas 11 e 12 não são feitas. 

Na pergunta 13, são dados dois exemplos de situações cotidianas, uma 

transitiva e a outra não, e pergunta-se ao sujeito qual das duas situações 

cotidianas mais se assemelha à situação experimental. A primeira situação, citada 
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ao longo do texto como exemplo transitivo, é “Eu sou maior que você, e meu 

primo é maior que eu. Meu primo pode ser menor que você? Não, isso não é 

possível.” , e a segunda situação, citada ao longo do texto como exemplo não 

transitivo, é “Se, na próxima Copa do Mundo, a Argentina ganha da Bélgica, e a 

Bélgica da Coréia, a Coréia pode vencer a Argentina? Sim, é possível.”. 

Destaca-se que o exemplo transitivo é utilizado nas entrevistas porque 

permite explicar, rapidamente, no contexto da entrevista, o conceito de 

transitividade aplicado ao próprio sujeito, e se refere a apenas uma pessoa 

ausente, desconhecida do sujeito. É, pois, mais fácil que os testes usados por 

Burt (1933) e Piaget (1972), que comparam três pessoas desconhecidas para o 

sujeito (Edith, Suzana e Lili, por exemplo). 

Diante dessas dois exemplos, pergunta-se ao sujeito “se o rosa deve ser 

escolhido quando está com o azul claro, e o azul claro deve ser escolhido quando 

está com o azul escuro, é certeza que o rosa deve ser escolhido quando aparece 

com o azul claro, como na situação do meu primo, ou nada se pode saber, como 

no caso da Copa do Mundo?” Como complemento a esta pergunta 13, explica-se 

ao sujeito: “Você sabe que meu primo é maior porque você é capaz do raciocínio 

chamado raciocínio transitivo, o tipo de raciocínio estudado nesta pesquisa.” 

Pergunta-se então ao sujeito se ele teve algum raciocínio parecido com o 

raciocínio transitivo durante o Programa. 

Finalmente, a décima quarta pergunta confronta o sujeito com possíveis 

incoerências entre seu discurso e seu comportamento. Feita no final da entrevista, 

a pergunta busca identificar a consciência que o sujeito tem da evolução de sua 

percepção e de variações de sua ação ao longo da situação experimental, e é 
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feita sob as seguintes justificativas: “Bem no começo do programa, antes que 

você tivesse percebido o que aplicou posteriormente, que outras hipóteses você 

testou sobre o funcionamento do programa?” e “O que fez você, eventualmente, 

não responder ao final do programa de acordo com o que você me explicou ter 

percebido?” 

A primeira parte da pergunta se refere ao início da interação do sujeito com 

o Programa, e busca justificativas para os diferentes comportamentos do sujeito 

que são verificados antes que algum tipo de aprendizagem aconteça, antes que 

uma compreensão da situação experimental pelo sujeito se mostre estável. A 

parte final da pergunta se refere ao final da interação do sujeito com o Programa, 

e busca justificativas, principalmente para os desvios no comportamento 

transitivo, entre sujeitos com relatos transitivos.  

§ 80.  Cuidados no uso do questionário. 

Alguns cuidados próprios do processo de validação, descritos no § 46, 

mostram-se úteis também como cuidados a serem tomados neste processo de 

comprovação, durante a aplicação do questionário descrito do parágrafo anterior, 

bem como no fechamento da entrevista. Trata-se de manter o sujeito satisfeito 

com seu próprio desempenho, independentemente de suas manifestações terem 

sido, ou não, transitivas. 

Ao final da interação do sujeito com o Programa, e antes de começar o 

questionário, o pesquisador diz ao sujeito: “Muito bem, você concluiu a interação 

com o programa. Tão importante quanto isso, é o que você vai fazer agora, contar 

como foi essa interação, o que você percebeu.” Antes da interação com o 

Programa começar, o sujeito é avisado que ele não será testado, mas sim irá 
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testar um programa de computador (novamente, ver § 46). Ao equiparar a 

interação com o Programa ao relato do sujeito, o pesquisador espera reduzir as 

preocupações do sujeito com seu desempenho, lembrá-lo que é ele quem testa o 

Programa – lembrá-lo que seu desempenho só é importante na medida em que 

permite julgar o Programa. 

O exemplo de raciocínio transitivo (exemplo transitivo) descrito no 

parágrafo anterior como parte da pergunta 13 do questionário, tem também a 

utilidade de mostrar ao sujeito, e também confirmar ao pesquisador, que ele é 

capaz do raciocínio transitivo, diante de problemas expressos verbalmente. Pois 

uma vez confirmado para o sujeito e para o pesquisador que o sujeito é capaz do 

raciocínio estudado pelo pesquisador, trata-se de julgar a eficácia do Programa 

(de fato, da situação experimental) promover este raciocínio. 

Note-se: Ainda que solicitem a repetição do exemplo (“Como é mesmo? 

Seu primo é maior ou menor que você?”), todos os voluntários percebem com 

facilidade e convicção a impossibilidade de serem maiores que meu primo – nos 

casos em que o sujeito é maior que o pesquisador, o exemplo é modificado (“Eu 

sou menor que você, meu primo é menor que eu. É impossível meu primo ser 

maior que você”), e os sujeitos concluem pela impossibilidade de serem menores 

que meu primo. 

Outro cuidado do pesquisador, também com o objetivo de deixar o sujeito 

tranquilo a respeito de seu desempenho, é explicar a pesquisa e responder todas 

as perguntas do sujeito, antes mesmo que seja respondida a pergunta de número 

14 do questionário. Esta pergunta de número 14 trata das várias hipóteses, 

muitas delas incorretas, elaboradas pelo sujeito logo no início da interação com o 
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Programa, bem como das variações de desempenho (erros) dos sujeitos. Pois 

para que o sujeito esteja mais à vontade para expor suas falhas e concepções 

erradas a respeito do Programa, é importante que ele compreenda a relevância 

dessa exposição. 

Daí a necessidade de o pesquisador explicar e responder perguntas dos 

sujeitos sobre os objetivos e métodos de sua pesquisa, bem como acrescentar 

justificativas, ou detalhar a utilidade da pesquisa, conforme o interesse de cada 

sujeito. Pois uma vez esclarecido, por meio de exemplo, o conceito de raciocínio 

transitivo, trata-se de apresentar, à maior parte dos sujeitos, as seguintes razões 

pelas quais a pesquisa tenta ativar este raciocínio por meio de um Programa que 

não usa palavras: 

• Não se sabe como as pessoas aprendem esse raciocínio, mas muita 

coisa se aprende com os outros, por meio de conversas. Talvez o 

raciocínio transitivo seja aprendido na escola, por exemplo. Mas como 

alguém pode ter percebido este raciocínio por conta própria, antes que 

isso pudesse vir a ser ensinado na escola? Por aprendizagem no 

contato direto com as coisas, sem palavras; é isso que o Programa 

tenta fazer: Sem usar palavras, levar alguém a perceber que o 

raciocínio transitivo é válido numa certa situação. 

• Todo adulto normal é capaz de raciocínio transitivo. Mas e as crianças 

pequenas, que ainda não falam, como saber se elas são capazes 

disso? E os animais, será que eles conseguem? O raciocínio transitivo 

parece importante para entender algo de Matemática. É fácil ensinar 

Matemática para algumas crianças; mas como fazer para ensinar todas 
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as que precisam aprender, mesmo as que têm dificuldades? Qual é, 

afinal, a diferença entre as crianças que têm e as que não têm bom 

desempenho em Matemática? 

• Para poder pesquisar com crianças e animais, é preciso ter um 

instrumento calibrado, um Programa que seja capaz de ativar esse 

raciocínio em pessoas adultas normais, sem usar palavras. Caso 

contrário, se o Programa não for compreensível nem por adultos, como 

esperar que crianças pequenas e animais entendam alguma coisa? O 

programa tem que ser fácil, para ser entendido por todos; se ele não é 

fácil há algo errado nele, algo que deve ser corrigido. O problema é que 

é difícil saber como melhorá-lo18... 

Ao final da entrevista, o pesquisador agradece a colaboração do voluntário, 

agradece à instituição, reconhece que é difícil conseguir pessoas dispostas a 

ajudar em uma pesquisa que não se pode dizer sobre o que é... e pede que ele 

evite comentar a respeito dos objetivos da pesquisa com colegas, pois quem sabe 

qualquer coisa sobre o Programa não serve para testá-lo, porque fica impossível 

saber se o Programa foi entendido porque ele está suficientemente claro, ou se é 

só porque a pessoa já sabia do que se tratava. 

 

                                            

18 Comentários adicionais feitos a alguns sujeitos especialmente interessados no tema: Esta pesquisa 
necessita de pessoas que testem o programa; o pesquisador não pode testar sozinho, porque ele que fez o 
programa, e se ele pudesse ter feito melhor, teria feito direito da primeira vez; a opinião que interessa é a das 
pessoas que testam o programa, a opinião do pesquisador sobre o programa que ele mesmo fez não 
interessa, porque para ele é fácil entender o que ele mesmo fez, difícil é para os outros entenderem. 
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Tema 24.  Versão experimental. 

§ 81.  Telas do Programa. 

A interação com o computador se inicia pela retirada do cartaz com 

instruções de sobre a tela do monitor, o que expõe ao sujeito um cursor em forma 

de cruz e a mensagem “Clique aqui para começar!” escrita em branco sobre fundo 

preto. Ao longo do Programa há outras oito oportunidades em que é exibida uma 

tela de mensagem ao sujeito: Sete destas oportunidades exibem a mensagem 

“Chame o pesquisador para continuar o teste.”, em preto sobre fundo branco; na 

última destas oportunidades, exibe-se a mensagem “Obrigado por sua 

participação!”, também em preto sobre fundo branco. 

Nas sete oportunidades em que é exibida a mensagem “Chame o 

pesquisador...”, o pesquisador coloca ou retira tampões físicos sobre a tela. A 

mensagem “Obrigado...” é uma mensagem de encerramento, que anuncia o final 

da interação do sujeito com o Programa, momento em que se inicia a entrevista 

do sujeito pelo pesquisador. 

Tão logo o sujeito pressiona o botão esquerdo do mouse, em resposta ao 

primeiro texto (“Clique aqui...”), o texto é substituído pela tela de pontuação. 

Essa tela, que aparece em todas as tentativas, exibe dois elementos à sua direita, 

sobre fundo preto: Um conjunto de dezesseis retângulos mais abaixo, e um 

círculo branco, logo acima dos retângulos. O conjunto de dezesseis retângulos é 

um marcador que indica o andamento do Programa; esta indicação ocorre pelo 

preenchimento dos retângulos com a cor branca. O círculo branco é sensível ao 

clique do mouse; ao clicar sobre o círculo branco, essa tela de pontuação é 

substituída por uma tela de escolha, descrita mais abaixo, neste parágrafo. 



 223

O conjunto de dezesseis retângulos exibido na tela de pontuação é 

organizado em oito linhas com dois retângulos cada. Na primeira vez que é visto 

pelo sujeito, o conjunto de retângulos já está parcialmente preenchido com a cor 

branca: A primeira linha de retângulos, ou seja, os dois retângulos superiores do 

conjunto já estão preenchidos com branco, enquanto os demais catorze 

retângulos estão preenchidos com preto. 

Como o fundo da tela de pontuação é preto, para que todos os dezesseis 

retângulos, tanto os preenchidos com branco, quanto os preenchidos com preto, 

sejam visíveis pelo sujeito, todos esses dezesseis retângulos são inscritos num 

retângulo maior, da cor cinza, sobre o qual contrastam tanto os retângulos 

preenchidos com branco quanto os preenchidos com preto. 

Na tela de escolha, o sujeito vê dois estímulos. Cada um dos estímulos é 

composto por uma barra colorida e um círculo branco. As barras são retângulos 

de diferentes cores e comprimentos. Os círculos brancos são sensíveis ao clique; 

ao clicar sobre um dos dois círculos exibidos numa tela de escolha, essa tela de 

escolha é substituída pela mesma tela de pontuação, descrita acima. 

Nessa tela de escolha, o par de estímulos é visto sempre com seus dois 

círculos brancos em lados opostos, à mesma distância do centro da tela. Assim, a 

distância entre os dois círculos é sempre a mesma, os círculos e as barras dos 

dois estímulos estão sempre posicionados de modo que uma reta, que passa pelo 

centro da tela, possa dividir os círculos ao meio, e também dividir as barras ao 

meio, no sentido do comprimento delas. 

Chama-se aqui de orientação o ângulo em relação à horizontal, de uma 

reta que passa pelo centro da tela e corta círculos e barras ao meio. Nas 
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primeiras tentativas, esta orientação é mantida fixa; nas demais tentativas, a 

orientação varia aleatoriamente. As barras coloridas têm tamanhos diferentes, 

mas, enquanto uma de suas extremidades está sempre próxima de um dos 

círculos brancos; a outra extremidade das barras se aproxima do centro da tela. 

Esta distribuição dos dois estímulos na tela permite que, independente da 

orientação em que eles são exibidos, o tampão central (circular) sempre cubra o 

trecho da tela do monitor onde seria possível visualizar o tamanho das barras. 

Com isso, o tampão permite ver as cores, mas não os comprimentos das barras: 

A colocação do tampão físico circular permite a visualização de um pequeno 

trecho das barras, próximo aos círculos brancos, mas não permite ver o quanto 

essas barras se estendem em direção ao centro da tela. 

As barras se caracterizam por seus diferentes tamanhos e cores. A 

presença do tampão circular, contudo, impede que as barras possam ser 

diferenciadas pelo tamanho. Da mesma forma que o tampão altera a situação 

experimental, de modo a impedir a visualização dos tamanhos das barras, o 

Programa também modifica a situação experimental para impedir a diferenciação 

das barras por suas cores. 

À medida que novas barras, com suas diferentes cores e tamanhos, 

aparecem durante o Programa, seus diferentes tamanhos nem sempre são 

visíveis, devido a interferência do tampão, e eventualmente, suas diferentes cores 

também não são visíveis. O Programa modula o matiz das cores das barras, e as 

exibe, ora desenhadas na tela em cinza, ora nos vários matizes entre o cinza e a 

cor, ora na cor mais viva que o monitor permite. 
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§ 82.  O preenchimento do contador. 

Na tela de pontuação, o preenchimento dos retângulos é feito sempre de 

cima para baixo e da esquerda para a direita. Como o Programa se inicia com os 

dois retângulos superiores já preenchidos com branco, o preenchimento começa 

a ser feito pelo primeiro retângulo, à esquerda da segunda linha. Uma vez 

preenchido este primeiro retângulo da segunda linha, inicia-se o preenchimento 

do segundo retângulo, à direita da segunda linha. Nesta mesma ordem são 

preenchidas as demais linhas de retângulos. 

Cada retângulo também é preenchido da mesma forma que o conjunto dos 

dezesseis retângulos, da esquerda para a direita, e de cima para baixo. Cada 

retângulo é composto por vinte pontos, dispostos em quatro linhas com cinco 

pontos cada. A cada ponto ganho, preenche-se inicialmente a linha superior de 

pontos, que é a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira, e finalmente a 

quarta linha, que é a inferior do retângulo. Cada linha é preenchida da esquerda 

para a direita. 

Durante o treino, a cada uma das tentativas, o preenchimento dos 

retângulos se modifica. A cada escolha reforçada do sujeito, o preenchimento 

com branco avança; a cada escolha punida, este preenchimento recua. Cada 

recuo diminui sempre em 2% o total de pontos já acumulados pelo sujeito. Cada 

avanço aumenta o total de pontos de modo a permitir que todos os sujeitos 

completem o preenchimento dos pontos que faltam durante as tentativas que 

faltam. 

Os dezesseis retângulos, de vinte pontos cada, correspondem a 320 

pontos, dos quais o sujeito parte com os 40, correspondentes aos dois retângulos 
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já preenchidos no início do Programa. Logo, o total de pontos que cabe ao sujeito 

ganhar é de 280. O total de tentativas do Programa é de 295, as quinze 

tentativas que superam os 280 pontos correspondem a tentativas com os pares 

BD, BE, e CE, que não resultam em reforço ou punição, que não alteram o total 

de pontos, qualquer que seja a escolha do sujeito. 

Ou seja, um sujeito hipotético, que não fosse punido com redução de 

pontos nenhuma vez durante todo o Programa, receberia um ponto para cada 

tentativa. Um sujeito real tende a fazer, principalmente no começo do treino, 

muitas tentativas que resultam em punição e redução de seus pontos; com isso, 

cada tentativa sua que é reforçada passa a resultar em mais de um ponto, para 

que ele, apesar das punições que recebeu, complete o preenchimento dos 

retângulos ao final da interação com o Programa. Por exemplo, se restam 135 

tentativas, e há nove retângulos, ou 180 pontos por preencher, cada acerto do 

sujeito é reforçado com o ganho de um ponto e meio, pois das 135 tentativas, 

quinze não são reforçadas; ganhando um ponto e meio nas 120 restantes, o 

sujeito completa os 180 pontos dos nove retângulos que faltam ser preenchidos. 

Assim, embora o preenchimento dos retângulos com branco aumente 

quando o sujeito é reforçado, e diminua quando é punido, o contador tende a 

refletir mais o andamento do Programa, que o desempenho dos sujeitos. Nas 

primeiras tentativas, o contador corresponde mais ao balanço de reforços e 

punições recebidos pelo sujeito; nas últimas tentativas, o contador corresponde 

mais ao número de tentativas já percorridas. 

O preenchimento dos pontos nos retângulos é um dos dois níveis de 

reforço que são exibidos ao sujeito. O outro nível de reforço ocorre cada vez que 
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um retângulo é preenchido. Quando isso ocorre, um som é emitido e a tela de 

pontuação exibe todos os retângulos já preenchidos com branco oscilando três 

vezes, ora com preenchimento branco, ora com preenchimento preto (ou seja, 

piscando). 

§ 83.  Tentativas: Visão geral. 

A interação com o computador se inicia pela retirada do cartaz com 

instruções de sobre a tela do monitor, o que expõe ao sujeito um cursor em forma 

de cruz e a mensagem “Clique aqui para começar!” escrita em branco sobre fundo 

preto. Tão logo o sujeito pressiona o botão esquerdo do mouse, em resposta ao 

primeiro texto (“Clique aqui...”), o texto é substituído pela tela de pontuação, com 

o círculo branco, sensível ao clique, e os dezesseis retângulos, dois preenchidos 

com branco, e os demais catorze preenchidos com preto. 

Diz-se que o círculo branco é sensível ao clique porque quando o sujeito 

clica sobre ele, a tela de pontuação é substituída pela tela de escolha. Contudo, o 

Programa é sensível a todos os cliques realizados pelo sujeito. Quando o sujeito 

clica com o cursor posicionado sobre qualquer outro ponto da tela, que não seja o 

círculo branco, a tela se apaga por um segundo, e volta a exibir o círculo branco e 

o contador, nas mesmas posições e condições de preenchimento já exibidas. 

Assim, enquanto o sujeito eventualmente clica sobre os retângulos, ou 

sobre a parte preta da tela, ocorre apenas este escurecimento da tela durante um 

segundo, e a tela de pontuação reaparece inalterada. Até que o sujeito opte por 

clicar sobre o círculo branco, isto se repete. Quando o sujeito, pela primeira vez, 

clica sobre o círculo branco, então o Programa exibe a primeira tela de escolha. 
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A primeira tela de escolha mostra dois estímulos correspondentes, na 

hierarquia definida pelo experimentador, como C e D. Trata-se de duas barras, 

uma azul clara, menor, e a outra azul escura, maior. A barra azul clara, 

correspondente ao estímulo C, encontra-se posicionada acima, à esquerda do 

centro da tela, enquanto a barra azul escura correspondente ao estímulo D, 

encontra-se abaixo, à direita. 

Também na tela de escolha, diz-se que os dois círculos brancos são 

sensíveis ao clique porque se o botão esquerdo do mouse é pressionado quando 

o cursor está sobre eles, a tela de escolha é substituída pela tela de pontuação. 

Contudo, o Programa é sensível a todos os cliques realizados pelo sujeito. 

Quando o sujeito clica com o cursor posicionado sobre qualquer outro ponto da 

tela, que não seja o círculo branco, a tela se apaga por um segundo, e volta a 

exibir o mesmo par de estímulos para escolha, na mesma orientação já exibida. 

Uma vez que o sujeito clique sobre o círculo de um dos estímulos, ele volta 

à tela de pontuação. Nesta tela de pontuação, ele pode acompanhar o andamento 

do Programa, até que, novamente, clique no círculo branco acima do contador e 

volte à tela de escolha. Este processo se repete durante as 295 tentativas, até o 

final do Programa, sendo interrompido apenas pelas telas com a mensagem 

“Chame o pesquisador para continuar o teste.”, conforme acima descrito. 

Embora se repita por 295 tentativas, este processo varia quanto aos 

estímulos exibidos, quanto à orientação dos estímulos, e quanto aos tampões 

físicos posicionados sobre a tela do monitor. Assim, esse total de 295 tentativas 

será detalhado em função das diferentes estratégias de treino às quais cada um 

dos dez conjuntos de tentativas corresponde. 
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Estes dez conjuntos de tentativas são detalhados nos próximos quatro 

parágrafos: No próximo parágrafo, descrevem-se os três primeiros conjuntos, que 

correspondem às primeiras 73 tentativas, durante as quais os quatro estímulos A, 

C, D e F são introduzidos em tentativas com os pares AC, CD e DF. No parágrafo 

seguinte, descreve-se o quarto conjunto de tentativas, que corresponde às 

tentativas de números 74 a 185, num total de 112 tentativas, durante as quais os 

pares de estímulos vizinhos na hierarquia são treinados. 

No § 86 descrevem-se cinco conjuntos de tentativas, do quinto ao nono 

conjuntos, correspondentes às tentativas de números 186 a 255, num total de 70 

tentativas durante as quais são treinados estímulos afastados na hierarquia, ou 

seja os estímulos A, C, D e F, nos pares AC, CD e DF, mas, principalmente, nos 

pares AD, CF e AF. Finalmente, no § 87, descreve-se o décimo conjunto, 

correspondente às tentativas de números 256 a 295, num total de 40 tentativas 

durante as quais testa-se, verifica-se o desempenho dos sujeitos diante de: Cinco 

pares de estímulos vizinhos em hierarquia, AB, BC, CD, DE e EF; três pares 

afastados na hierarquia, BD, BE e CE. 

§ 84.  Tentativas: Introdução de estímulos. 

O primeiro conjunto corresponde às primeiras quinze tentativas, durante as 

quais o mesmo par de estímulos CD é mostrado na mesma orientação, ou seja, 

com um mesmo ângulo entre uma horizontal e a reta que divide ao meio círculos 

e barras. Quando o sujeito clica sobre o círculo correspondente à barra azul clara, 

menor, ele é reforçado; quando clica na maior, azul escura, é punido. 

Neste primeiro conjunto de tentativas, uma única diferença pode ser 

percebida entre as quinze telas de escolha exibidas: Os dois estímulos trocam de 
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posição. Ou seja, nas quatro primeiras tentativas, o estímulo C está acima, à 

esquerda; nas três seguintes, aparece abaixo, à direita; nas oito tentativas 

seguintes, ora o estímulo C, ora o D, aparece acima à esquerda. 

O segundo conjunto inclui as tentativas de números dezesseis a 47, num 

total de 32 tentativas, durante as quais ainda o mesmo par de estímulos CD é 

exibido para escolha, mas com diferentes orientações. Outra modificação que 

ocorre nos estímulos neste conjunto é que eles sofrem alterações no matiz de 

suas cores. Nas nove tentativas de números dezesseis a 24, as duas barras, azul 

clara e azul escura, perdem seus matizes e se tornam duas barras cinza, 

diferenciáveis apenas pelo tamanho, e assim se mantém, nas sete tentativas 

seguintes, de números 25 a 31. 

Ainda neste segundo conjunto de tentativas, durante as nove tentativas de 

números 32 a 40, as duas barras recuperam seus matizes, a menor volta a ser 

azul clara, e a maior volta a ser azul escura, o que se mantém por mais sete 

tentativas, de números 41 a 47. Note-se que, durante estas primeiras 47 

tentativas, e mesmo durante todo o Programa, é sempre reforçada a escolha do 

estímulo C, no par CD. 

O terceiro conjunto inclui as tentativas de números 48 a 73, num total de 26 

tentativas, durante as quais são introduzidos os estímulos F e A. Na tentativa de 

número 48, o estímulo F é exibido pela primeira vez, no par DF, e na tentativa de 

número 50, o estímulo A é exibido pela primeira vez, no par AC. Contudo, nestas 

duas primeiras tentativas, os estímulos A e F são cinza, e não é possível 

diferenciá-los um do outro por suas cores, mas apenas por seus tamanhos: A é 

menor que C e F é maior que D. 
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Ainda neste terceiro conjunto, durante as tentativas seguintes, os estímulos 

A e F são cinza por mais duas tentativas cada um, e, então, estes dois estímulos 

ganham matizes ao longo de quatro tentativas cada um, até que o estímulo F seja 

uma barra grande e vermelha na tentativa de número 67, e o estímulo A seja uma 

pequena barra amarela na tentativa de número 73. 

Ao final da tentativa de número 73, que encerra este terceiro conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela primeira vez a mensagem “Chame o 

pesquisador para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o 

tampão físico circular sobre a tela do monitor, que impede a visão do centro da 

tela pelo sujeito. Sem esta visão do centro da tela o sujeito não tem mais acesso 

à medida das barras coloridas, durante todo o quarto e o quinto conjunto de 

tentativas. 

§ 85.  Tentativas: Treino de pares de estímulos vizinhos. 

O quarto conjunto inclui as tentativas de números 74 a 185, num total de 

112 tentativas, durante as quais não é visível o comprimento das barras coloridas. 

Nas três tentativas 77, 79 e 81, ainda é treinado o par AC, um par composto por 

estímulos que não são vizinhos na hierarquia ABCDEF; nas demais 109 

tentativas deste quarto conjunto, somente são treinados pares de estímulos 

vizinhos na hierarquia: AB, BC, CD, DE e EF. 

Neste quarto conjunto, na tentativa de número 82, o estímulo B é exibido 

pela primeira vez, no par AB. Contudo, nesta primeira tentativa, o estímulo B 

ainda não tem sua cor final rosa; é cinza e, embora seu tamanho não seja visível, 

é possível diferenciá-lo porque ele é o único estímulo cinza neste momento. Note-
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se que neste quarto conjunto, e mesmo durante todo o Programa, é sempre 

reforçada a escolha do estímulo B no par BC, e punida no par AB. 

Das tentativas 88 a 93, o estímulo B ganha matiz ao longo de seis 

tentativas, até que o estímulo B seja uma barra rosa na tentativa de número 94. 

Na tentativa 126, o estímulo E é exibido pela primeira vez, no par EF. Contudo, 

nesta primeira tentativa, o estímulo E ainda não tem sua cor final verde; é cinza e, 

embora seu tamanho não seja visível, é possível diferenciá-lo porque ele é o 

único estímulo cinza neste momento. Note-se que neste quarto conjunto, e 

mesmo durante todo o Programa, é sempre reforçada a escolha do estímulo E no 

par EF, e punida no par DE. 

Das tentativas 133 a 138, o estímulo E ganha matiz ao longo de seis 

tentativas, até que o estímulo E seja uma barra verde na tentativa de número 139. 

Durante as tentativas de 94 a 125, este quarto conjunto treina os pares AB, BC e 

CD. Durante as tentativas 139 a 185, treinam-se principalmente os pares DE e 

EF, mas também os pares AB, BC e CD. 

Ao final da tentativa de número 185, que encerra este quarto conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela segunda vez a mensagem “Chame o 

pesquisador para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o 

tampão físico retangular sobre o canto inferior direito da tela do monitor, o que 

impede a visão dos retângulos inferiores do contador pelo sujeito, durante todo o 

quinto conjunto de tentativas. 

Sem esta visão dos retângulos inferiores do contador, o sujeito não tem 

mais como acompanhar as modificações do contador, mas a cada vinte pontos, 

quando completa o volume de pontos correspondente ao preenchimento de um 
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retângulo completo, o sujeito vê os retângulos superiores piscarem e ouve os 

sons do reforço intermitente (festejo). 

§ 86.  Tentativas: Treino de pares de estímulos afastados na hierarquia. 

O quinto conjunto inclui as tentativas de 186 a 195, num total de dez 

tentativas durante as quais são treinados os pares AC (duas vezes), AF (duas 

vezes), CF (três vezes) e DF (três vezes). Note-se que os pares AF e CF nunca 

antes foram treinados, e são exibidos aqui ao sujeito em uma situação 

experimental que não lhe permite ver os tamanhos das barras, nem acompanhar 

a pontuação – devido aos dois tampões aplicados à tela do monitor. 

Ao final da tentativa de número 195, que encerra este quinto conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela terceira vez a mensagem “Chame o 

pesquisador para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador retira os dois 

tampões físicos de sobre a tela do monitor, o que volta a permitir a visão do 

tamanho dos estímulos, bem como dos retângulos inferiores do contador pelo 

sujeito, durante todo o sexto conjunto de tentativas. 

O sexto conjunto inclui as tentativas de 196 a 205, num total de dez 

tentativas durante as quais são treinados os pares AC (uma vez), AD (duas 

vezes), AF (quatro vezes), CD (uma vez) e DF (duas vezes). Note-se que o par 

DF nunca antes foi treinado, e é exibido pela primeira vez, juntamente com o par 

AF, neste conjunto de tentativas, em uma situação experimental onde o sujeito 

pode ver os tamanhos das barras e acompanhar a pontuação – devido à retirada 

dos dois tampões antes colocados sobre a tela do monitor. 

Ao final da tentativa de número 205, que encerra este sexto conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela quarta vez a mensagem “Chame o pesquisador 
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para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o tampão físico 

circular sobre a tela do monitor, o que volta a impedir a visão do tamanho dos 

estímulos, durante todo o sétimo conjunto de tentativas. 

O sétimo conjunto inclui as tentativas de 206 a 215, num total de dez 

tentativas durante as quais são treinados os pares AC (uma vez), AD (três vezes), 

AF (duas vezes), CD (uma vez), CF (duas vezes) e DF (uma vez). Ao final da 

tentativa de número 215, que encerra este sétimo conjunto de tentativas, o 

Programa exibe pela quinta vez a mensagem “Chame o pesquisador para 

continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador retira o tampão físico circular 

sobre a tela do monitor, o que volta a permitir a visão do tamanho dos estímulos, 

durante todo o oitavo conjunto de tentativas. 

O oitavo conjunto inclui as tentativas de 216 a 235, num total de vinte 

tentativas durante as quais continuam a ser treinados os pares AC, AD, AF, CD, 

CF e DF. Ao final da tentativa de número 235, que encerra este oitavo conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela sexta vez a mensagem “Chame o pesquisador 

para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o tampão físico 

circular sobre a tela do monitor, o que volta a impedir a visão do tamanho dos 

estímulos, até o final do Programa. 

O nono conjunto inclui as tentativas de 236 a 255, num total de vinte 

tentativas durante as quais continuam a ser treinados os pares AC, AD, AF, CD, 

CF e DF. Ao final da tentativa de número 255, que encerra este nono conjunto de 

tentativas, o Programa exibe pela sétima vez a mensagem “Chame o 

pesquisador para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o 

tampão físico retangular sobre o canto inferior direito da tela do monitor, o que 
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volta a impedir a visão dos retângulos inferiores de contagem, durante todo o 

décimo conjunto de tentativas. 

§ 87.  Tentativas: Testes e comparativo experimental x controle. 

O décimo conjunto inclui as tentativas de 256 a 295, num total de 40 

tentativas durante as quais são exibidos sete vezes cada um dos cinco pares 

formados por estímulos vizinhos em hierarquia AB, BC, CD, DE e EF, e cinco 

vezes cada um dos pares BD, BE e CE. Ainda que os retângulos inferiores do 

contador estejam cobertos, cada uma das respostas aos pares de estímulos 

vizinhos em hierarquia recebem reforço ou punição, o que só é perceptível ao 

sujeito nas poucas vezes em que o reforço resulta no preenchimento de um 

retângulo completo, devido ao festejo. Por outro lado, nas quinze tentativas com 

os pares BD, BE e CE, independente das escolhas do sujeito, a pontuação 

permanece inalterada. Como o contador está parcialmente coberto, nenhum 

indício desta situação inédita é dado ao sujeito. 

Este décimo conjunto de tentativas, aplicado na versão experimental, é 

idêntico ao quarto conjunto de tentativas aplicado na versão controle, descrito no 

último parágrafo do próximo Tema. Contudo, as tentativas da versão controle são 

apenas 195, em vez das 295 desta versão experimental. Ainda assim, outros 

elementos da versão experimental estão presentes na versão controle. 

Os dois primeiros conjuntos de tentativas, da versão experimental são 

bastante semelhantes aos dois primeiros conjuntos da versão controle, exceto 

pela presença permanente do tampão físico circular na tela da versão controle, o 

que não ocorre na versão experimental. Também as mudanças de matiz das 
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barras da versão experimental não acontecem na versão controle, em que as 

cores das barras não se alteram. 

O quarto conjunto de tentativas da versão experimental é bastante 

semelhante ao terceiro conjunto da versão controle. Por outro lado, não têm 

correspondente na versão controle, os conjuntos de tentativas de números 3, 5, 6, 

7, 8 e 9, que exibem, durante a versão experimental, pares de estímulos 

afastados na hierarquia. 

Tema 25.  Versão controle. 

§ 88.  Telas do Programa. 

A interação com o computador se inicia pela retirada do cartaz com 

instruções de sobre a tela do monitor, o que expõe ao sujeito um cursor em forma 

de cruz e a mensagem “Clique aqui para começar!” escrita em branco sobre fundo 

preto. Ao longo do Programa há outras duas oportunidades em que é exibida 

uma tela de mensagem ao sujeito: Em uma destas oportunidades, exibe-se a 

mensagem “Chame o pesquisador para continuar o teste.”, em preto sobre fundo 

branco; na última destas oportunidades, exibe-se a mensagem “Obrigado por sua 

participação!”, também em preto sobre fundo branco. 

Na oportunidade em que é exibida a mensagem “Chame o pesquisador...”, 

o pesquisador coloca o tampão físico retangular sobre a tela. A mensagem 

“Obrigado...” é uma mensagem de encerramento, que anuncia o final da interação 

do sujeito com o Programa, momento em que se inicia a entrevista do sujeito 

pelo pesquisador. 
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Tão logo o sujeito pressiona o botão esquerdo do mouse, em resposta ao 

primeiro texto (“Clique aqui...”), o texto é substituído pela tela de pontuação. 

Essa tela, que aparece em todas as tentativas, exibe dois elementos à sua direita, 

sobre fundo preto: Um conjunto de dez retângulos mais abaixo, e um círculo 

branco, logo acima dos retângulos. O conjunto de dez retângulos é um marcador 

que indica o andamento do Programa; esta indicação ocorre pelo preenchimento 

dos retângulos com a cor branca. O círculo branco é sensível ao clique do mouse; 

ao clicar sobre o círculo branco, essa tela de pontuação é substituída por uma 

tela de escolha, descrita mais abaixo, neste parágrafo. 

O conjunto de dez retângulos exibido na tela de pontuação é organizado 

em cinco linhas com dois retângulos cada. Na primeira vez que é visto pelo 

sujeito, o conjunto de retângulos já está parcialmente preenchido com a cor 

branca: O primeiro retângulo acima e à esquerda do conjunto já está preenchido 

com branco, enquanto os demais nove retângulos estão preenchidos com preto. 

Como o fundo da tela de pontuação é preto, para que todos os dez 

retângulos, tanto os preenchidos com branco, quanto os preenchidos com preto, 

sejam visíveis pelo sujeito, todos esses dez retângulos são inscritos num 

retângulo maior, da cor cinza, sobre o qual contrastam tanto os retângulos 

preenchidos com branco quanto os preenchidos com preto. 

Na tela de escolha, o sujeito vê dois estímulos. Cada um dos estímulos é 

composto por uma barra colorida e um círculo branco. As barras são retângulos 

de diferentes cores e iguais comprimentos. Os círculos brancos são sensíveis ao 

clique; ao clicar sobre um dos dois círculos exibidos numa tela de escolha, essa 

tela de escolha é substituída pela mesma tela de pontuação, descrita acima. 
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Nessa tela de escolha, o par de estímulos é visto sempre com seus dois 

círculos brancos em lados opostos, à mesma distância do centro da tela. Assim, a 

distância entre os dois círculos é sempre a mesma, os círculos e as barras dos 

dois estímulos estão sempre posicionados de modo que uma reta, que passa pelo 

centro da tela, possa dividir os círculos ao meio, e também dividir as barras ao 

meio, no sentido do comprimento delas. 

Chama-se aqui de orientação o ângulo em relação à horizontal, de uma 

reta que passa pelo centro da tela e corta círculos e barras ao meio. Nas 

primeiras tentativas, esta orientação é mantida fixa; nas demais tentativas, a 

orientação varia aleatoriamente. As barras coloridas têm tamanhos diferentes, 

mas, enquanto uma de suas extremidades está sempre próxima de um dos 

círculos brancos; a outra extremidade das barras se aproxima do centro da tela. 

Esta distribuição dos dois estímulos na tela permite que, independente da 

orientação em que eles são exibidos, o tampão central (circular) sempre cubra o 

trecho da tela do monitor onde seria possível visualizar o tamanho das barras. 

Com isso, o tampão permite ver as cores, mas não os comprimentos das barras: 

A colocação do tampão físico circular permite a visualização de um pequeno 

trecho das barras, próximo aos círculos brancos, mas não permite ver o quanto 

essas barras se estendem em direção ao centro da tela. 

As barras se caracterizam por suas diferentes cores. A presença do 

tampão circular, contudo, impede que as barras possam ser avaliadas em seu 

tamanho. À medida que novas barras, com suas diferentes cores, aparecem 

durante o Programa, seus tamanhos (iguais entre si) nunca são visíveis, devido a 

interferência do tampão. 
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§ 89.  O preenchimento do contador. 

Na tela de pontuação, o preenchimento dos retângulos é feito sempre de 

cima para baixo e da esquerda para a direita. Como o Programa se inicia com um 

dos retângulos superiores já preenchido com branco, o preenchimento começa a 

ser feito pelo retângulo à direita da primeira linha. Uma vez preenchido este 

segundo retângulo da primeira linha, inicia-se o preenchimento do retângulo à 

esquerda da segunda linha. Nesta mesma ordem são preenchidas as demais 

linhas de retângulos. 

Cada um dos retângulos também é preenchido da mesma forma que o 

conjunto dos dez retângulos, da esquerda para a direita, e de cima para baixo. 

Cada retângulo é composto por vinte pontos, dispostos em quatro linhas com 

cinco pontos cada. A cada ponto ganho, preenche-se inicialmente a linha superior 

de pontos, que é a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira, e finalmente 

a quarta linha, que é a inferior do retângulo. Cada linha é preenchida da esquerda 

para a direita. 

Durante o treino, a cada uma das tentativas, o preenchimento dos 

retângulos se modifica. A cada escolha reforçada do sujeito, o preenchimento 

com branco avança; a cada escolha punida, este preenchimento recua. Cada 

recuo diminui sempre em 5% o total de pontos já acumulados pelo sujeito. Cada 

avanço aumenta o total de pontos de modo a permitir que todos os sujeitos 

completem o preenchimento dos pontos que faltam, durante as tentativas que 

faltam. 

Os dez retângulos, de vinte pontos cada, correspondem a 200 pontos, dos 

quais o sujeito parte com os 20 correspondentes ao retângulo já preenchido no 
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início do Programa. Logo, o total de pontos que cabe ao sujeito ganhar é de 180. 

O total de tentativas do Programa é de 195; as quinze tentativas que superam os 

280 pontos correspondem às tentativas com os pares BD, BE, e CE, que não 

resultam em reforço ou punição, que não alteram o total de pontos, qualquer que 

seja a escolha do sujeito. 

Ou seja, um sujeito hipotético, que não fosse punido com redução de 

pontos nenhuma vez durante todo o Programa, receberia um ponto para cada 

tentativa. Um sujeito real tende a fazer, principalmente no começo do treino, 

muitas tentativas que resultam em punição e redução de seus pontos; com isso, 

cada tentativa sua que é reforçada passa a resultar em mais de um ponto, para 

que ele, apesar das punições que recebeu, complete o preenchimento dos 

retângulos ao final da interação com o Programa. Por exemplo, se restam 135 

tentativas, e há nove retângulos, ou 180 pontos por preencher, cada acerto do 

sujeito é reforçado com o ganho de um ponto e meio, pois das 135 tentativas, 

quinze não são reforçadas; ganhando um ponto e meio nas 120 restantes, o 

sujeito completa os 180 pontos dos nove retângulos que faltam ser preenchidos. 

Assim, embora o preenchimento dos retângulos com branco aumente 

quando o sujeito é reforçado, e diminua quando é punido, o contador tende a 

refletir mais o andamento do Programa, que o desempenho dos sujeitos. Nas 

primeiras tentativas, o contador corresponde mais ao balanço de reforços e 

punições recebidos pelo sujeito; nas últimas tentativas, o contador corresponde 

mais ao número de tentativas já percorridas. 

O preenchimento dos pontos nos retângulos é um dos dois níveis de 

reforço que são exibidos ao sujeito. O outro nível de reforço ocorre cada vez que 
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um retângulo é preenchido. Quando isso ocorre, um som é emitido e a tela de 

pontuação exibe todos os retângulos já preenchidos com branco oscilando três 

vezes, ora com preenchimento branco, ora com preenchimento preto (ou seja, 

piscando). 

§ 90.  Tentativas: Visão geral 

A interação com o computador se inicia pela retirada do cartaz com 

instruções de sobre a tela do monitor, o que expõe ao sujeito um cursor em forma 

de cruz e a mensagem “Clique aqui para começar!” escrita em branco sobre fundo 

preto. Tão logo o sujeito pressiona o botão esquerdo do mouse, em resposta ao 

primeiro texto (“Clique aqui...”), o texto é substituído pela tela de pontuação, com 

o círculo branco, sensível ao clique, e os dez retângulos, um preenchido com 

branco, e os demais nove preenchidos com preto. 

Diz-se que o círculo branco é sensível ao clique porque quando o sujeito 

clica sobre ele, a tela de pontuação é substituída pela tela de escolha. Contudo, o 

Programa é sensível a todos os cliques realizados pelo sujeito. Quando o sujeito 

clica com o cursor posicionado sobre qualquer outro ponto da tela, que não seja o 

círculo branco, a tela se apaga por um segundo, e volta a exibir o círculo branco e 

o contador, nas mesmas posições e condições de preenchimento já exibidas. 

Assim, enquanto o sujeito eventualmente clica sobre os retângulos, ou 

sobre a parte preta da tela, ocorre apenas este escurecimento da tela durante um 

segundo, e a tela de pontuação reaparece inalterada. Até que o sujeito opte por 

clicar sobre o círculo branco, isto se repete. Quando o sujeito, pela primeira vez, 

clica sobre o círculo branco, então o Programa exibe a primeira tela de escolha. 
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A primeira tela de escolha mostra dois estímulos correspondentes, na 

hierarquia definida pelo experimentador, como C e D. Trata-se de duas barras, 

uma azul clara e a outra azul escura. A barra azul clara, correspondente ao 

estímulo C, encontra-se posicionada acima, à esquerda do centro da tela, 

enquanto a barra azul escura, correspondente ao estímulo D, encontra-se abaixo, 

à direita. 

Também na tela de escolha, diz-se que os dois círculos brancos são 

sensíveis ao clique porque se o botão esquerdo do mouse é pressionado quando 

o cursor está sobre eles, a tela de escolha é substituída pela tela de pontuação. 

Contudo, o Programa é sensível a todos os cliques realizados pelo sujeito. 

Quando o sujeito clica com o cursor posicionado sobre qualquer outro ponto da 

tela, que não seja o círculo branco, a tela se apaga por um segundo, e volta a 

exibir o mesmo par de estímulos para escolha, na mesma orientação já exibida. 

Uma vez que o sujeito clique sobre o círculo de um dos estímulos, ele volta 

à tela de pontuação. Nesta tela de pontuação, ele pode acompanhar o andamento 

do Programa, até que, novamente, clique no círculo branco acima do contador e 

volte à tela de escolha. Este processo se repete durante as 195 tentativas, até o 

final do Programa, sendo interrompido apenas pela tela com a mensagem 

“Chame o pesquisador para continuar o teste.”, conforme acima descrito. 

Embora se repita por 195 tentativas, este processo varia quanto aos 

estímulos exibidos, quanto à orientação dos estímulos, e quanto ao 

posicionamento do tampão físico sobre a tela do monitor. Assim, esse total de 195 

tentativas será detalhado em função das diferentes estratégias de treino às quais 

cada um dos vários conjuntos de tentativas corresponde. 
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§ 91.  Tentativas: Quatro conjuntos. 

O primeiro conjunto corresponde às primeiras quinze tentativas, durante as 

quais o mesmo par de estímulos CD é mostrado na mesma orientação, ou seja, 

com um mesmo ângulo entre uma horizontal e a reta que divide ao meio círculos 

e barras. Quando o sujeito clica sobre o círculo correspondente à barra azul clara, 

menor, ele é reforçado; quando clica na maior, azul escura, é punido. 

Neste primeiro conjunto de tentativas, uma única diferença pode ser 

percebida entre as quinze telas de escolha exibidas: Os dois estímulos trocam de 

posição. Ou seja, nas quatro primeiras tentativas, o estímulo C está acima, à 

esquerda; nas três seguintes, aparece abaixo, à direita; nas oito tentativas 

seguintes, ora o estímulo C, ora o D, aparece acima à esquerda. 

O segundo conjunto inclui as tentativas de números dezesseis a 49, num 

total de 34 tentativas, durante as quais ainda o mesmo par de estímulos CD é 

exibido para escolha, mas com diferentes orientações. 

O terceiro conjunto inclui as tentativas de números 50 a 155, num total de 

106 tentativas, durante as quais são treinados os cinco pares de estímulos 

vizinhos na hierarquia ABCDEF: AB, BC, CD, DE e EF. 

Neste terceiro conjunto, na tentativa de número 52, o estímulo B é exibido 

pela primeira vez, no par AB. Na tentativa 96, o estímulo E é exibido pela primeira 

vez, no par EF. Durante as tentativas de 52 a 95, este terceiro conjunto treina os 

pares AB, BC e CD. Durante as tentativas 96 a 155, treinam-se principalmente os 

pares DE e EF, mas também os pares AB, BC e CD. 

Ao final da tentativa de número 155, que encerra este terceiro conjunto de 

tentativas, o Programa exibe para e exibe a mensagem “Chame o pesquisador 
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para continuar o teste.” Neste momento, o pesquisador coloca o tampão físico 

retangular sobre o canto inferior direito da tela do monitor, o que impede a visão 

dos retângulos inferiores do contador pelo sujeito, durante todo o quarto conjunto 

de tentativas. 

Sem esta visão dos retângulos inferiores do contador, o sujeito não tem 

mais como acompanhar as modificações do contador, mas, a cada vinte pontos, 

volume de pontos correspondente ao preenchimento de um retângulo completo, o 

sujeito vê os retângulos superiores piscarem e ouve os sons do reforço 

intermitente (festejo). 

O quarto conjunto inclui as tentativas de 156 a 195, num total de 40 

tentativas durante as quais são exibidos sete vezes cada um dos cinco pares 

formados por estímulos vizinhos em hierarquia AB, BC, CD, DE e EF, e cinco 

vezes cada um dos pares BD, BE e CE. Ainda que os retângulos inferiores do 

contador estejam cobertos, cada uma das respostas aos pares de estímulos 

vizinhos em hierarquia recebe reforço ou punição, o que só é perceptível ao 

sujeito nas poucas vezes em que o reforço resulta no preenchimento de um 

retângulo completo, devido ao festejo. Por outro lado, nas quinze tentativas com 

os pares BD, BE e CE, independente das escolhas do sujeito, a pontuação 

permanece inalterada. Como o contador está parcialmente coberto, nenhum 

indício desta situação inédita é dado ao sujeito. 
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Capítulo VIII.  Resultados da comprovação. 

Tema 26.  Obtidos por meio de entrevistas. 

§ 92.  Introdução aos resultados. 

Conforme § 22, o raciocínio transitivo é um fator psicológico caracterizado, 

identificado por sua explicação. Daí o principal tipo de resultado ser aquele obtido 

por meio de entrevistas, que é objeto de descrição neste primeiro Tema do 

Capítulo. Contudo, não se trata aqui de valorizar exclusivamente os relatos 

introspectivos, em prejuízo da observação adequada do comportamento, cujos 

resultados são descritos nos próximos dois Temas. 

Os resultados obtidos por meio de coleta automática das respostas dos 

sujeitos, durante sua interação com o Programa, são descritos no próximo Tema. 

Os resultados obtidos de modo análogo ao descrito no § 51, por meio da 

observação direta do desempenho e das demais manifestações dos sujeitos, 

durante a interação com o Programa, são descritos no Tema 28. 

Entrevistas ou questionários são oportunidades dadas aos sujeitos para 

que eles manifestem aspectos verbais de seus fatores psicológicos, para que eles 

demonstrem a existência de raciocínios ativos em seus organismos. E como são 

oportunidades dadas durante as entrevistas, é fundamental que os sujeitos não 

sejam induzidos a dar respostas específicas, mas descrevam seus motivos e 

raciocínios com a maior espontaneidade possível. 

Diante dessas oportunidades são obtidos diálogos entre pesquisador e 

sujeito, semelhantes àqueles apresentados como ilustração no § 3. Estes 

diálogos foram reconstruídos pelo pesquisador com base em suas anotações 
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realizadas durante as entrevistas com sujeitos pertencentes aos dois grupos de 

sujeitos. Ou seja, estes diálogos representam as respostas dadas com mais 

frequência pelos sujeitos de cada grupo, ao longo das entrevistas. 

Durante as entrevistas, os sujeitos acabam por fornecer dois tipos de 

informações. Informações que se referem à consciência que estes sujeitos têm da 

situação experimental, ou informações que se referem à consciência que eles têm 

de suas próprias ações. De fato, tal como é definido no § 20, a consciência é a 

condição que impõe ao sujeito perceber, a cada momento, um conjunto de 

objetos, que incluem objetos internos ou externos ao sujeito. 

Entre as informações dadas sobre a situação experimental encontram-se 

descrições objetivas, dos círculos, barras coloridas e outros objetos externos que 

compõem a situação experimental, mas também descrições subjetivas, internas, 

que incluem a interpretação e o estabelecimento de relações entre estes objetos 

externos da situação experimental. 

Da mesma forma, o sujeito descreve suas respostas, movimentos das 

mãos, cliques no mouse etc., objetos externos percebidos por ele (e 

eventualmente também pelo pesquisador), mas, principalmente, descreve as 

ações internas que fundamentam e justificam suas respostas, descritas como 

escolhas, decisões etc.. 

Como o raciocínio transitivo transparece nos dois tipos de informação, já 

que possui um componente perceptivo e um componente ligado à ação, seguem-

se dois parágrafos. No § 93, são descritos e analisados os relatos de percepção 

da situação experimental obtidos a partir de entrevistas com os sujeitos do grupo 



 247

experimental e controle. No § 94, são descritos e analisados os relatos de ação 

diante da situação experimental, obtidos a partir das mesmas entrevistas. 

§ 93.  Relatos de percepção. 

As informações relevantes ao estudo dos raciocínios transitivos como 

objeto psicológico são aquelas relacionadas à identificação de uma hierarquia 

entre os estímulos, percebidos como objetos, conforme um tampão encobre, ou 

não, partes desses estímulos. Além disso, a percepção dos pares conclusão BD, 

BE e CE, e a percepção das relações entre relações que compõem o raciocínio 

transitivo. 

Estas informações estão nas Tabelas 2 e 3, abaixo, conforme foram 

extraídas dos questionários preenchidos durante as entrevistas dos treze sujeitos. 

Na Tabela 2, estão os relatos de percepção dos sete sujeitos do grupo 

experimental, codificados com as siglas E1, E2,... até E7 e acompanhados das 

iniciais de seus nomes (BM, CA,... CB); na Tabela 3, os relatos de percepção dos 

seis sujeitos do grupo controle, com as siglas C1 a C6, acompanhados das 

iniciais de EC a ES. 
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Tabela 2 – Relatos de percepção do grupo experimental. 

Objeto Sujeitos Hierarquia 
com tampão sem tampão 

Pares 
conclusão 

Transitividade 

E1 (BM) Sim (lógica). Sim (noção de 
qual cor era 
menor). 

Sim (veria 
tamanho real). 

Sim. Sim (na 1a vez que 
apareceu o 
tampão). 

E2 (CA) Sim (menores 
sempre 
aumentavam). 

Sim (pelas cores 
podia suspeitar 
qual tamanho 
era menor). 

Sim (menor e 
maior). 

Sim (verde x 
rosa). 

Sim (na 1a vez). 

E3 (CV) Sim. Sim (tentar para 
ver qual é a 
menor em cada 
combinação). 

Sim (dois 
retângulos 
diferentes). 

Sim. Não. 

E4 (DS) Sim (lógica). Sim (lembrar 
qual é a cor 
menor). 

Sim (o tamanho 
de cada figura). 

Sim (lembrou e 
atribuiu 
tamanho a cada 
cor). 

Sim (amarelo x 
vermelho). 

E5 (AM) Sim (lógica: 
entre cores e 
tamanhos). 

Sim (tamanho 
invisível, saber 
qual é a cor 
menor). 

Sim (um 
retângulo maior 
e outro menor). 

Não. Não. 

E6 (BA) Sim (o menor 
aumenta a 
contagem). 

Sim (cada cor 
qual é a menor). 

Sim (ver 
tamanhos para 
memorizar qual 
cor é de cada 
tamanho). 

Sim. Sim (amarelo). 

E7 (CB) Sim (lógica: 
atenção ao 
menor, uma 
cor é menor 
que a outra). 

Sim (uma cor é 
sempre menor 
que a outra). 

Sim (tamanho 
das barras). 

Sim (verde x 
rosa). 

Sim (amarelo 
ganhava sempre e 
vermelho perdia 
sempre). 

 

Os sujeitos indicados em negrito na Tabela 2, E2 (CA) e E6 (BA) são as 

duas voluntárias do sexo feminino, que pertencem ao grupo experimental, 

enquanto os demais sujeitos indicados nas Tabelas 2 e 3 são os onze voluntários 

do sexo masculino, que pertencem aos dois grupos, experimental e controle. 

Como na situação controle não havia a retirada do tampão circular, as questões 

relativas à percepção do que eventualmente estaria coberto por este tampão não 

está preenchida na Tabela 3, nem na Tabela 5 do parágrafo seguinte. 
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Tabela 3 – Relatos de percepção do grupo de controle. 

Objeto Sujeitos Hierarquia 
c/tampão s/tampão 

Pares conclusão Transitividade 

C1 (EC) Não (as cores 
formavam um círculo, 
em que uma ganha da 
outra, mas a última 
ganhava da primeira). 

-.- -.- Sim (verde x azul 
claro). 

Não. 

C2 (FA) Sim (hierarquia entre 
cores). 

-.- -.- Sim (verde x rosa). Sim (o tempo 
todo). 

C3 (GO) Não. -.- -.- Sim (misturas novas: 
azul claro e verde). 

Não. 

C4 (HS) Não (lógica e 
memória). 

-.- -.- Sim (verde x azul 
claro e rosa x azul 
escuro). 

Percebeu em 
alguns casos. 

C5 (EU) Não (memória: qual 
cor é maior, qual cor 
vale mais). 

-.- -.- Sim (combinações 
novas: azul x verde, 
rosa x azul escuro e 
rosa x verde). 

Não. 

C6 (ES) Não (memorizar cores 
que preenchem e 
aquelas que tiram o 
preenchimento). 

-.- -.- Sim (misturas novas: 
rosa x azul escuro). 

Não. 

 

Da comparação das Tabelas 2 e 3, fica clara a diferença entre os grupos 

experimental e controle quanto às informações obtidas: 

Percepção de hierarquia 

Os sete sujeitos do grupo experimental perceberam que os estímulos 

formam um conjunto ordenado. Ou seja, que é possível ordenar os estímulos pelo 

tamanho de suas dimensões. Tal constatação é mais clara pela análise da 

Tabela 4, do parágrafo seguinte. Contudo, exceto o sujeito E3, todos os demais 

relataram percepções que indicam hierarquia: (1) com o uso do termo “Lógica” – 

quatro dos sujeitos, um dos quais descreve “lógica entre cores e tamanhos”, e 

outro destaca “atenção ao menor, uma cor é menor do que outra”, (2) 

reconhecimento – feito por dois sujeitos – do relacionamento respeitado pelo 

esquema de reforço, entre o tamanho dos estímulos e a contagem de pontos. 

Dos seis sujeitos do grupo de controle, apenas um percebe uma “hierarquia 

entre cores”. Os demais sujeitos não percebem e, quatro destes, descrevem a 
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situação experimental: (1) com o uso do termo “memória” – três dos sujeitos, dois 

deles relacionam memória à escolha reforçada em cada par, e o terceiro usa a 

palavra “lógica” de modo incompreensível para o pesquisador; (2) com o uso da 

expressão “as cores formavam um círculo”. O sujeito C5, embora se expresse nos 

termos “qual cor é maior, qual cor vale mais”, na realidade usa as relações “é 

maior” e “vale mais” não para indicar uma hierarquia, mas para indicar a escolha 

em cada par que resulta em reforço, conforme fica mais claro na análise da 

Tabela 5 do parágrafo seguinte, e quando ele nega ter percebido qualquer 

raciocínio semelhante ao raciocínio transitivo, mais abaixo, neste parágrafo. 

Percepção de estímulos como objetos. 

As questões relativas à percepção dos estímulos não foram formuladas 

para o grupo de controle, porque durante todo o tempo em que este grupo usou o 

Programa, o tampão circular sempre esteve posicionado sobre a tela do monitor 

encobrindo a parte das barras que permitiria verificar o tamanho delas. 

Questionados sobre como a hierarquia de tamanhos se mantinha, quando, 

na maior parte do tempo, o tampão circular cobria parte das barras e impedia a 

visualização dos tamanhos, todos os sujeitos do grupo experimental 

demonstraram percepção dos estímulos como objetos com diferentes 

dimensões, ainda que estas dimensões estivessem invisíveis sob o tampão 

circular. Todos eles relacionaram o tamanho das barras, por meio do adjetivo 

“menor” com as cores dessas barras, ou seja, atribuíram tamanhos diferentes às 

barras que somente podiam ser diferenciadas por suas cores. O sujeito E3 

lembrou ainda que o esquema de reforço era uma forma alternativa de saber a 

qual cor correspondia a barra menor. 
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Questionados sobre o que seria visível, caso o tampão circular fosse 

removido, todos os sujeitos do grupo experimental demonstraram perceber os 

estímulos como objetos ao preverem que, nesse caso, seriam visíveis o tamanho 

de cada barra, diferente para cada cor. O sujeito E6 ainda se lembrou de dizer 

que, nas oportunidades em que o tampão era retirado, existia a possibilidade de 

ver o tamanho da barra para tentar “memorizar qual cor é de cada tamanho”, 

informação útil nos momentos em que o tampão é recolocado. 

Como já foi dito acima, estas questões, relativas à percepção dos 

estímulos, não foram formuladas para o grupo de controle, porque durante todo o 

tempo em que os sujeitos deste grupo usaram o Programa, o tampão circular 

sempre esteve posicionado sobre a tela do monitor, encobrindo a parte das barras 

que permitiria verificar o tamanho delas. Assim, esta versão controle utilizada no 

processo de comprovação não permite comparar as convicções dos sujeitos 

sobre o que há sob o tampão. 

Contudo, durante o processo de validação, mesmo na penúltima versão, de 

número 11, a maior parte dos sujeitos ainda não fazia ideia do que pudesse haver 

sob o tampão. Somente com a introdução da gradação de matizes, na versão de 

número 12, é que os sujeitos passam a perceber, de modo confiável, os estímulos 

como objetos que têm dimensões correspondentes ao código de cores, ainda 

que o tampão impeça a visão destes tamanhos. 

Percepção de pares conclusão. 

Seis dos sete sujeitos do grupo experimental perceberam a ocorrência dos 

pares conclusão BD, BE e CE, contudo, apenas três deles foram capazes de 

descrever pelo menos uma das novas combinações de cores correspondentes a 
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estes pares: Dois destes lembraram-se apenas do novo par BE formado com as 

cores verde x rosa, e somente E4 lembrou-se das três combinações novas. 

Todos os seis sujeitos do grupo controle perceberam a ocorrência dos 

pares conclusão e se lembraram de citar ao menos um desses pares: Um sujeito 

lembrou-se das cores correspondentes aos três pares BD, BE e CE, outro 

lembrou-se das cores correspondentes a dois pares (BD e CE), e cinco outros 

sujeitos lembraram-se das cores correspondentes a um único par (um lembrou-se 

de BD, o outro lembrou-se de BE, e dois, de CE). 

Percepção de raciocínio transitivo. 

Os sete sujeitos do grupo experimental, diante de dois exemplos de 

raciocínios, o exemplo transitivo e o exemplo não transitivo (ver § 79), 

reconheceram semelhança entre o Programa de computador e o exemplo 

transitivo, exemplo de um raciocínio transitivo: Se meu primo é maior que eu (o 

pesquisador), e eu sou maior que o sujeito, não é possível o sujeito ser maior que 

meu primo (primo > eu > sujeito ⇒ sujeito > primo não é possível, é falso); da 

mesma forma, em função do tamanho dos estímulos, a escolha do azul escuro no 

par rosa x azul escuro não será reforçada, e isso pode ser concluído a partir dos 

fatos de o rosa ser reforçado no par rosa x azul claro e de o azul claro ser 

reforçado no par azul claro x azul escuro (B deve ser menor que D, porque B é 

menor que C, e C é menor que D). 

Dos seis sujeitos controle, apenas o sujeito C2, que percebeu a hierarquia, 

identificou o Programa com o exemplo transitivo. Os demais o identificaram 

com o exemplo não transitivo, porque atribuíam a mesma arbitrariedade nas 

respostas diante dos pares BD, BE e CE que aquela existente nos resultados de 
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um jogo de futebol (se Argentina vence Bélgica e Bélgica vence Coréia, nada se 

pode dizer sobre quem vence o jogo Argentina x Coréia). 

Apesar desses resultados, quando os sujeitos dos dois grupos foram 

questionados sobre se eles tiveram um raciocínio semelhante ao descrito no 

exemplo transitivo, somente o sujeito C2 concordou, afirmou que, durante todo o 

Programa, teve raciocínios semelhantes ao ilustrado por esse exemplo. Também 

o sujeito C4 disse que teve raciocínios semelhantes “em alguns casos”, mas não 

conseguiu lembrar quais. 

Entre os sujeitos do grupo experimental, contudo, nenhum afirmou que, 

durante toda a interação com o Programa, teve raciocínios transitivos 

semelhantes ao exemplo transitivo. Cinco dos sete sujeitos experimentais 

relataram que tiveram raciocínios transitivos em situações específicas ocorridas 

no Programa, que o pesquisador reconheceu como pertencentes ao quinto 

conjunto de tentativas, conforme § 86 (neste conjunto ocorre o treino de pares de 

estímulos afastados na hierarquia, com encobrimento dos tamanhos dos 

estímulos com o tampão circular e o encobrimento do contador com o tampão 

retangular). 

§ 94.  Relatos de ação. 

As informações relevantes ao estudo dos raciocínios transitivos como 

objeto psicológico são aquelas relacionadas à consciência das próprias ações 

ocorridas diante de um conjunto ordenado de estímulos, percebidos como 

objetos, conforme um tampão encobre, ou não, partes desses estímulos. Além 

disso, a consciência da própria ação dos sujeitos diante dos pares conclusão 
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BD, BE e CE, e a consciência de ações fundamentadas em um raciocínio 

transitivo. 

Tabela 4 – Relatos de ação do grupo experimental. 

Objeto Sujeitos Hierarquia 
com tampão sem tampão 

Pares 
conclusão 

Transitividade 

E1 (BM) No começo 
aleatório, depois 
o menor. 

Testava pelas 
cores para ver 
se aumentava 
ou diminuía a 
contagem. 

Era mais fácil 
escolher pelo 
tamanho. 

Escolhia o 
menor. 

-.- 

E2 (CA) Dúvidas no 
começo, depois 
os menores 
sempre 
aumentavam. 

Pela cor, pela 
sequência. 

Guiava pela cor 
e pelo tamanho, 
mas pelo 
tamanho era 
mais fácil. 

-.- -.- 

E3 (CV) Escolhia a 
menor. 

Tentando, 
quando 
escondido, para 
ver qual a certa 
em cada 
combinação. 

O menor 
tamanho. 

-.- -.- 

E4 (DS) Escolhia a cor 
menor. 

Lembrar qual 
era a menor, e 
para situações 
novas, ver 
andamento. 

Pelo tamanho, 
mais rápido. 

Atribuir tamanho 
a cada cor e 
decidir pelo 
tamanho menor. 

Diante de amarelo 
x vermelho foi 
transitivo. 

E5 (AM) Escolhia pelo 
tamanho, 
quando visível. 

Escolhia a cor 
menor. 

O certo seria 
sempre o 
menor. 

Escolhia a cor 
mais clara, 
cores mais 
claras tinham 
tamanhos 
menores. 

-.- 

E6 (BA) Escolhia em 
cada par de 
cores, a menor. 

Escolhia cor 
menor 
lembrando qual 
era a menor. 

Mais fácil pelo 
tamanho. 

Tentava lembrar 
qual era a 
menor. 

Foi transitiva 
quando o amarelo 
aparecia. 

E7 (CB) A barra menor, 
pelo andamento. 

A barra menor 
pelo andamento. 

Mais fácil pelo 
tamanho. 

Escala, mas 
também pela 
lógica transitiva. 

Foi transitivo nos 
pares verde x rosa 
e amarelo x 
vermelho. 

 

Estas informações estão nas Tabelas 4 e 5, conforme foram extraídas dos 

questionários preenchidos durante as entrevistas dos treze sujeitos. Na Tabela 4, 

estão os relatos de ação dos sete sujeitos do grupo experimental, codificados com 

as mesmas siglas e iniciais de seus nomes, conforme indicado no parágrafo 

anterior; na Tabela 5, os relatos de ação dos seis sujeitos do grupo controle, 

também com as mesmas siglas e iniciais do parágrafo anterior. 
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Tabela 5 – Relatos de ação do grupo de controle. 

Objeto Sujeitos Hierarquia 
c/tampão s/tampão 

Pares conclusão Transitividade 

C1 (EC) Escolhia a que ficava 
branco. 

-.- -.- Escolhia a cor que 
tinha aparecido 
antes. 

-.- 

C2 (FA) Escolhia azul claro 
sobre azul escuro; 
azul escuro sobre 
verde; e, verde sobre 
vermelho. 

-.- -.- Verde x rosa. 
Escolhia o rosa que 
era mais forte que o 
azul escuro que era 
mais forte que o 
verde. 

Sim, usava lógica. 
Foi transitivo o 
tempo todo.  

C3 (GO) Escolhia a cor do par 
que fazia os 
retângulos 
preencherem. 

-.- -.- Escolhia ao acaso ou 
por intuição. Apenas 
em azul claro x verde 
escolhia verde e 
achou que estava 
certa porque não 
repetia. 

-.- 

C4 (HS) Escolhia a cor, em 
cada par, que 
preenchia os 
retângulos. 

-.- -.- Escolhia por critérios 
não transitivos, um 
deles, o acaso. 

Percebeu em 
alguns casos, mas 
não foi capaz de 
citar exemplos. 

C5 (EU) Escolhia a cor que é 
maior, que valia mais: 
rosa melhor que azul 
claro; verde mais forte 
que vermelho; amarelo 
melhor que rosa. 

-.- -.- Escolhia com base 
em critérios obscuros 
ou inválidos. 

-.- 

C6 (ES) Escolhia a cor que 
preenchia retângulos. 

-.- -.- Escolhia a partir de 
vários critérios. Um 
dos critérios era 
alternar a escolha. 

-.- 

 

Da comparação das Tabelas 4 e 5, fica clara a diferença entre os grupos 

experimental e controle quanto às informações obtidas: 

Ações diante de hierarquia 

Na descrição de suas ações, os sete sujeitos do grupo experimental 

declararam respeitar uma hierarquia de tamanho entre os estímulos. Ou seja, 

escolhiam sempre o estímulo menor. Apenas o sujeito E6 destacou que “escolhia 

pelo tamanho, quando visível”, porém completou que, quando o tamanho não era 

visível, “escolhia a cor menor“. Os sujeitos E2 (“Os menores sempre 

aumentavam” a contagem) e E7 (escolhia “a menor;” escolhia “pelo andamento”) 
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ainda se lembraram, espontaneamente, que sua escolha pelo menor 

correspondia, se justificava por imposição do condicionamento. 

Dos seis sujeitos do grupo de controle, apenas aquele que percebe uma 

“hierarquia entre cores” descreve detalhadamente suas ações diante de cada uma 

dos cinco pares treinados: AB, BC, CD, DE e EF. Por exemplo, “escolhia azul 

claro sobre azul escuro, azul escuro sobre verde etc.”. Os demais sujeitos não 

percebem e, quatro destes, descrevem suas ações como a escolha da cor que 

preenche os retângulos. Somente o sujeito C5 diz escolher “qual cor é maior, qual 

cor vale mais”, na realidade usa as relações “é maior” e “vale mais” não para 

indicar uma hierarquia, mas para indicar a escolha em cada par que resulta em 

reforço, conforme fica mais claro na análise da ação diante dos pares conclusão, 

e do raciocínio transitivo, a seguir. 

Ações diante de estímulos parcialmente encobertos. 

Pelas mesmas razões expostas no parágrafo anterior, as questões 

relativas à ação dos sujeitos diante de estímulos parcialmente encobertos não 

foram formuladas para o grupo de controle. 

Questionados sobre como agiam, quando, na maior parte do tempo, o 

tampão circular cobria parte das barras e impedia a visualização dos tamanhos, 

quatro dos sujeitos do grupo experimental responderam que escolhiam a cor que 

aumentava a pontuação (“andamento”). Outro sujeito, E2, disse que escolhia 

“pela sequência”, o que também deve indicar escolha voltada a aumentar a 

pontuação. Os outros dois sujeitos, E5 e E6, disseram que escolhiam “pela cor 

menor”, sendo que E5 não explicou como sabia qual era a menor, e E6 disse que 

tentava se lembrar qual cor era a menor, quando o tamanho estava oculto. 
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Questionados sobre como agiam quando o tampão circular era removido, 

todos os sujeitos do grupo experimental disseram optar por escolher pelo 

tamanho, ainda que também as cores estivessem visíveis. Tal opção se justifica 

por ser “mais fácil” para quatro sujeitos, “mais rápida” para um dos sujeitos e 

talvez mais segura para o sujeito E5 (“o certo era sempre o menor”). O sujeito E2, 

um dos quatro sujeitos que optava por escolher pelo tamanho quando o tampão 

era removido, disse que escolhia tanto pelos tamanhos quanto pelas cores. 

Ações diante de pares conclusão. 

Três dos sete sujeitos do grupo experimental descreveram o que parece 

ser uma escala mental, usada para ordenar as cores conforme seus tamanhos 

correspondentes, o que permitia a escolha diante de qualquer par formado pelos 

seis estímulos A, B, C, D, E e F. Um desses três sujeitos, o E7, disse que, além 

da escala (possivelmente nos pares BD e CE), usou também a lógica transitiva 

quando estavam presentes os estímulos verde x rosa, o que corresponde ao par 

conclusão BE. 

Outro sujeito, o E1, disse que sempre escolheu o menor estímulo, sem ser 

capaz de explicar exatamente de que modo isso foi feito; talvez também tenha 

usado algum tipo de escala. Os outros dois sujeitos, E2 e E3, não lembraram o 

que fizeram diante dos pares conclusão, sendo que E3 sequer percebeu a 

existência destes pares. Finalmente, o sujeito E5, disse que “escolheu as cores 

mais claras”, porque “as cores mais claras eram menores”. 

Este último resultado mostra uma tendência dos sujeitos que se manteve 

bastante intensa durante o processo de validação: Quando a dimensão é visível, 

o sujeito escolhe com base nesta propriedade ordenável do estímulo; quando, 
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porém, fica visível apenas o código, o sujeito busca no código uma propriedade 

ordenável. Na versão experimental validada este problema foi praticamente 

eliminado, mas ainda aparece neste sujeito E5, que não abandona totalmente a 

relevância da dimensão (como faziam os sujeitos nas versões de validação: 

antes era para escolher o menor, agora é para escolher o mais claro), mas a 

associa esta dimensão à cor mais clara do código (“a cor mais clara é a menor”). 

Exceto o sujeito C2, capaz de se descrever a lógica transitiva que usou nos 

três pares premissa, os demais cinco sujeitos do grupo de controle adotaram, no 

total, mais de dez critérios diferentes, nenhum deles transitivo. Isto ocorreu 

porque destes cinco sujeitos, apenas C1 disse que adotou apenas um critério, 

que consistia em escolher o estímulo que havia aparecido antes, em cada par. Os 

demais quatro sujeitos adotaram dois ou mais critérios cada um, conforme o par 

ou o estímulo que encontravam. 

Entre os critérios apresentados, alguns o pesquisador sequer conseguiu 

compreender, apesar de todo seu interesse em estudar a variedade de hipóteses 

formuladas pelos sujeitos. Dois sujeitos adotaram, entre vários critérios, a escolha 

ao acaso, e um incluiu entre seus critérios alternar suas escolhas, ora optando por 

um estímulo, ora por outro, em um mesmo par. 

Ações conforme raciocínio transitivo. 

O único sujeito que declarou seguir sempre o raciocínio transitivo foi C2. 

C5 disse ter aplicado o raciocínio transitivo em alguns casos, mas não soube 

explicar em quais, nem se lembrou de nenhum exemplo. Entre os cinco sujeitos 

experimentais que relataram ter percebido, ou reconhecido o raciocínio transitivo, 

todos foram capazes de determinar o momento em que isso aconteceu, mas 
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apenas três desses sujeitos conseguiram lembrar-se de mais detalhes, tais como 

os estímulos envolvidos na escolha, ou um esboço do raciocínio que fizeram. 

De fato, exceto pelo sujeito E7 que descreveu o uso de raciocínio transitivo 

também no par BE, já próximo ao final do Programa, o momento em que o 

raciocínio transitivo teria sido usado pelos sujeitos experimentais corresponde ao 

quinto conjunto de tentativas, conforme § 86, o que está cerca de 100 tentativas 

antes do final do Programa e corresponde a quase um terço do total. 

Assim, seria mesmo surpreendente o sujeito se lembrar desta situação, 

não fosse o fato desta situação ser bastante crítica, durante a qual o sujeito é 

forçado a escolher – sem ver a pontuação (coberta pelo tampão retangular) nem 

ver o comprimento das barras (cobertas pelo tampão circular) – entre pares de 

estímulos AD, AF e CF, inéditos. Estes pares de estímulo nunca haviam sido 

treinados antes, ainda que os estímulos A, C, D e F que os compõem já fossem 

conhecidos por meio dos pares AC, CD e DF. 

§ 95.   Outros relatos. 

Neste parágrafo apresentam-se as respostas dos sujeitos à décima quarta 

pergunta do questionário. Como todos os sujeitos experimentais mostraram ter 

percebido uma hierarquia entre os estímulos, a pergunta se refere ao momento 

em que eles perceberam esta hierarquia, e questiona que outras lógicas, 

raciocínios ou hipóteses foram formulados por eles antes que isso ocorresse. 

Também lhes foi perguntado sobre as causas de variações nos seus 

comportamentos, porque eles não teriam sempre agido de acordo com a 

hierarquia, principalmente ao final do Programa, quando a dimensão dos 
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estímulos e a contagem de pontos não podem ser vistos. Também o sujeito C2 do 

grupo controle foi questionado nesses termos. 

Os demais sujeitos do grupo controle, por terem afirmado que escolhiam o 

estímulo correto em cada par, foram questionados sobre quando eles perceberam 

isto, e se outros raciocínios ou hipóteses haviam sido formulados no início do 

Programa. Assim, a Tabela 6 mostra as respostas dos sujeitos dos grupos 

experimental e controle, quando questionados sobre outras lógicas ou raciocínios 

que teriam sido relevantes para eles no início da interação com o Programa. 

Tabela 6 – Relatos de outras percepções ou ações no início do Programa. 

Grupo experimental Grupo de controle 
E1 (BM): O da esquerda e o de cor azul claro. C1 (EC): -.- 
E2 (CA): O de cima; clicar nas barras; e, clicar entre 
barras 

C2 (FA): Ao acaso; Genius: clicar nas duas barras 
coloridas formando uma sequência 

E3 (CV): -.- C3 (GO): -.- 
E4 (DS): Ao acaso; azul escuro; e azul claro. C4 (HS): -.- 
E5 (AM): Sentido horário; anti-horário; e cor. C5 (EU): Alternar; clicar nas barras coloridas; 

escolher cores novas. 
E6 (BA): O de cima. C6 (ES): -.- 
E7 (CB): -.-  

 

Apenas dois dos sete sujeitos do grupo experimental disseram que, desde 

o princípio do Programa, perceberam que a hierarquia de tamanhos era 

relevante, ou não se lembravam de ter pensado em qualquer outra hipótese. 

Quatro dos seis sujeitos do grupo controle tiveram relatos equivalentes, ao 

afirmarem que, logo no início do Programa, perceberam que sempre havia um 

estímulo correto em cada par. 

Um sujeito do grupo experimental e um do grupo controle se lembraram de 

terem feito escolhas ao acaso no princípio, até perceberem que o esquema de 

reforço impunha contingências, conforme suas escolhas. Um sujeito do grupo 
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experimental e dois do controle se lembraram de suas ações de clicar sobre as 

barras, que não eram sensíveis ao clique. 

O brinquedo Gênius, citado pelo sujeito C2, refere-se ao jogo eletrônico de 

memória lançado na década de 1980, em que os jogadores deviam repetir longas 

sequências compostas de quatro cores (amarelo, azul, verde e vermelho) exibidas 

pelo brinquedo – por exemplo, a sequência azul-azul-azul-verde-amarelo-verde-

verde-vermelho. Da mesma forma que ocorre com o acionamento dos botões 

coloridos nesse jogo, o sujeito tentou clicar sobre as barras coloridas, sem 

sucesso, antes de perceber a hierarquia entre as cores. 

Finalmente, com base nas respostas dos sujeitos do grupo experimental, 

identifica-se uma tendência geral desse grupo elaborar uma sequência específica 

de justificativas, que: (1) se inicia com respostas ao acaso; (2) passa a realizar 

escolhas com base na posição ou orientação dos estímulos; (3) passa a realizar 

escolhas com base em propriedades dos estímulos. Com frequência a terceira 

hipótese se relaciona, inicialmente, com a cor dos estímulos, e somente depois é 

que o tamanho se torna relevante. 

Quanto à segunda parte da décima quarta pergunta do questionário, que 

se refere à razões pelas quais os sujeitos do grupo experimental nem sempre se 

comportaram de acordo com a hierarquia, um único tipo de resposta foi obtido: 

Sobre seus desvios – desvios raros ou extensos, conforme o sujeito – em relação 

à decisão de escolher a barra de menor dimensão, todos os sujeitos 

apresentaram a mesma justificativa, relacionada às dificuldades para memorizar 

as cores correspondentes a cada tamanho. 
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Segundo os sujeitos, tal dificuldade se tornava relevante nos momentos em 

que os tampões impossibilitavam a visualização do tamanho dos estímulos mas, 

principalmente, quando impossibilitavam o acompanhamento do contador de 

pontos. 

§ 96.  Análise dos relatos. 

Do ponto de vista estatístico, é significativa a concentração de sujeitos que 

perceberam a hierarquia no grupo experimental. Considerando-se que todos os 

sete sujeitos deste grupo reconheceram a hierarquia, e apenas um do grupo 

controle, tem-se p = C8,7 / C13,7 = 0,0047. Ainda que se considere que o sujeito C5 

percebeu ou agiu de acordo com a hierarquia, o que não se confirma pelo 

restante dos relatos desse sujeito, p = C9,7 / C13,7 = 0,021. 

O mesmo resultado foi obtido pela avaliação dos sujeitos conforme o relato 

de suas ações diante da hierarquia, pois os oito sujeitos com percepção da 

hierarquia correspondem àqueles com ações específicas diante da hierarquia. 

Também o reconhecimento da situação experimental como análoga ao exemplo 

de raciocínio transitivo (exemplo transitivo) coincide com os sete sujeitos do 

grupo controle e com o sujeito C2. Assim, para estes dois casos, também vale, p 

= C8,7 / C13,7 = 0,0047. 

Dos seis sujeitos que reconheceram o raciocínio transitivo em algum 

momento específico da interação com o Programa, cinco se concentram no 

grupo experimental. Tal concentração é significativa, p = (C6,1 x C7,5 + C7,6) / C13,6 

= 0,078. Contudo, se o sujeito C5, que informou ter percebido o raciocínio “em 

alguns casos”, mas não se lembrou de nenhum exemplo, nem situação em que 
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isso ocorreu, for considerado como mais um que reconheceu o raciocínio, tem-se 

p = (C7,2 x C6,4 + C7,1 x C6,5 + C7,0) / C13,6 = 0,21. 

Diante de perguntas voltadas a verificar a percepção de hierarquia, quatro 

dos sete sujeitos do grupo experimental usaram a palavra “lógica” para descrever 

o Programa. Apenas um dos seis sujeitos do grupo controle usou esta palavra e, 

ainda assim, juntamente com a palavra “memória”. Tal concentração no uso da 

palavra “lógica” entre os sujeitos experimentais resulta em p = (C5,4 x C8,3 + C5,5 x 

C8,2) / C13,7 = 0,18. 

Por outro lado, três dos seis sujeitos do grupo controle, diante de perguntas 

voltadas a verificar a percepção de hierarquia, além de não perceberem a 

hierarquia, usaram a palavra “memória” para descrever o que situação 

experimental exigiu deles. Esta concentração do uso desta palavra entre os 

sujeitos do grupo de controle é significativa em p = C3,3 x C10,3 / C13,6 = 0,070. 

Dos oito sujeitos que perceberam hierarquia entre os estímulos (grupo 

experimental mais o sujeito C2), seis reconheceram o raciocínio transitivo, e 

apenas o sujeito C4 disse ter reconhecido o raciocínio, embora não tenha 

reconhecido hierarquia. Esta sobreposição entre os que perceberam hierarquia e 

reconheceram o raciocínio transitivo é significativa em p = (C8,6 x C5,1 + C8,7) / 

C13,7 = 0,086. Retirando-se C4, tem-se p = C8,6 / C13,6 = 0,016. 

Há, pois, coincidência entre os que reconhecem hierarquia e raciocínio 

transitivo. Tal coincidência se mantém significativa se, em vez de percepção de 

hierarquia e raciocínio transitivo, relacionam-se ações diante da hierarquia com 

relato de detalhes da ação transitiva. Dos oito sujeitos (grupo experimental mais o 

sujeito C2) que relataram ações diante da hierarquia, quatro também deram 
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detalhes dos estímulos e dos momentos em que agiram conforme raciocínio 

transitivo p = C8,4 / C13,4 = 0,098. 

Finalmente, a capacidade de recordar exemplos de pares conclusão é 

superior no grupo de controle, em comparação com o grupo experimental. Todos 

os quatro sujeitos incapazes de recordar um único dos três pares de estímulos 

BD, BE ou CE, pertencem ao grupo experimental. Daí, p = C7,4 / C13,4 = 0,049. 

Tema 27.  Obtidos por meio de registros automáticos. 

§ 97.  Comportamentos: Resultados preliminares. 

O Programa interage com os sujeitos, ao apresentar pares de estímulos, 

recolher as respostas dos sujeitos e exibir as contingências. Contudo, além de 

interagir com os sujeitos, o Programa registra automaticamente suas respostas, 

ou seja, registra todas as escolhas desses sujeitos diante de pares de estímulos. 

Para verificar a coerência entre os relatos e os comportamentos dos 

sujeitos, descreve-se com especial atenção o comportamento de escolha destes 

sujeitos diante das últimas 40 tentativas. Estas 40 últimas tentativas incluem cinco 

escolhas feitas diante de cada um dos oito pares AB, BC, CD, DE, EF, BD, BE e 

CE, chamados pares de teste. Chamam-se pares premissa, os cinco primeiros 

desses pares, e pares conclusão, os três últimos (BD, BE e CE). 

As respostas dos sujeitos aos pares premissa informam sobre os efeitos 

do treino realizado durante a interação dos sujeitos com o Programa: Este treino 

é uma das condições para o estabelecimento de um raciocínio transitivo, e tem 

como um de seus efeitos fazer com que os sujeitos escolham o estímulo A no par 

AB, B em BC, C em CD, D em DE e E em EF. As respostas dos sujeitos diante 
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dos pares conclusão informam a ocorrência de respostas transitivas, que 

correspondem à escolha do estímulo B nos pares BD ou BE, e do estímulo C no 

par CE. 

O gráfico da figura 23 apresenta, de modo sucinto, os desempenhos 

médios dos sujeitos do grupo experimental e do grupo controle aos oito pares de 

testes. Estes desempenhos são descritos em termos de percentuais médios de 

acertos nos pares premissa e de percentuais médios de respostas transitivas ao 

pares conclusão. 
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Figura 23 – Percentuais médios de acerto nos pares premissa AB, BC, CD, DE e 

EF, para os grupos experimental e controle; percentuais médios de respostas transitivas 

nos pares conclusão BD, BE e CE, para os grupos experimental e controle. 

Este gráfico exibe médias dos resultados de dois grupos de sujeito. O uso 

de médias dos resultados de vários sujeitos nem sempre é um procedimento 

adequado, devido à forma das distribuições envolvidas não ser normal – ver Cruz 

(2003). Contudo, a diferenciação dos grupos experimental e controle em função 

de seus relatos, que foi demonstrada no Tema anterior, bem como os demais 

resultados, que são apresentados a seguir, neste parágrafo e nos próximos, 
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justifica a comparação de médias dos dois grupos para a ilustração de alguns 

resultados observados. 

O principal resultado preliminar apresentado neste parágrafo é a 

superioridade do grupo experimental que, diante dos pares conclusão, faz mais 

escolhas transitivas que o grupo de controle. O outro resultado relevante refere-se 

ao melhor desempenho dos sujeitos do grupo controle nos pares premissa. 

Contudo, para analisar o significado estatístico dessas diferenças, é importante 

levar em consideração os percentuais de acerto e respostas transitivas de cada 

sujeito, em cada um dos pares. Este aprofundamento é feito nos próximos 

parágrafos. 

§ 98.  Comportamento: Percentuais de acerto. 

Para uma avaliação mais detalhada dos percentuais de acertos de cada 

sujeito diante dos pares premissa, segue-se a tabela 7 em que estes 

percentuais são exibidos. 
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Tabela 7 – Percentuais de acertos nos cinco pares premissa AB, BC, CD, DE e EF 

de cada um dos treze sujeitos. Como cada par foi apresentado cinco vezes, basta 

multiplicar o percentual por cinco para saber a quantas respostas transitivas cada um 

destes percentuais corresponde. Os sujeitos que participaram do grupo experimental são 

identificados por E1, E2, até E7. Os sujeitos do grupo controle são identificados como C1, 

C2, até C6. 

Sujeito par AB par BC par CD par DE par EF 

E1  100  100  100  100  100 

E2  100    0  100  100  100 

E3   80   20  100  100   80 

E4  100  100  100    0  100 

E5  100   40  100    0  100 

E6  100    0  100    0  100 

E7  100    0  100   80  100 

C1  100  100  100  100  100 

C2  100   60  100  100  100 

C3  100  100  100  100  100 

C4  100   80  100  100  100 

C5  100  100   80  100  100 

C6  100   60  100   80  100 

 

Da observação dos percentuais de acerto dos sujeitos diante dos pares 

premissa, verifica-se o melhor desempenho dos sujeitos do grupo de controle, 

em comparação com os sujeitos do grupo experimental. É significativo que quatro 

dos cinco sujeitos que acertaram pelo menos 80% em cada um dos cinco pares 

premissa estejam no grupo controle. 
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Tal fato se deve aos sujeitos do grupo experimental errarem 

especificamente nos pares BC e DE. Seis dos sete sujeitos desse grupo têm seu 

desempenho inferior a 80% em um desses dois pares centrais, enquanto nenhum 

desses sete sujeitos tem desempenho inferior a 80% em nenhum dos dois pares 

extremos AB ou EF. Tal concentração de erros nos pares centrais é significativa: 

p = C8,7 / C14,7 = 0,0023. 

Também entre os sujeitos do grupo de controle, há concentração de erros 

nos pares centrais BC e DE. Contudo, tal concentração é bem menos 

significativa, p = C10,6 / C12,6 = 0,23, e pode ser justificada apenas pela maior 

facilidade de aprendizagem dos pares extremos, aqueles que incluem os 

estímulos A ou F. 

Tal justificativa, porém, não é suficiente para explicar o que acontece com 

os sujeitos do grupo experimental. A concentração de erros nos pares centrais, 

muito maior entre estes sujeitos em comparação com aqueles do grupo de 

controle, deve refletir o fato de que o Programa aplicado ao grupo experimental 

inclui 70 tentativas entre o treino mais intensivo dos pares premissa e as 40 

tentativas de pares de teste, que são consideradas na construção das tabelas e 

gráficos acima apresentados. 

Estas 70 tentativas correspondem ao quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono 

conjuntos de tentativas, descritos no § 86. Tais conjuntos de tentativas não têm 

análogo no Programa aplicado aos sujeitos do grupo de controle, que 

imediatamente após treinarem intensivamente os pares premissa, iniciam as 40 

tentativas com pares de teste. 
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Apenas no par CD, o nível de acertos é igualmente elevado entre os 

sujeitos do grupo controle e do grupo experimental. Isto ocorre porque o par CD 

não deixa de ser treinado durante as 70 tentativas aplicadas aos sujeitos do grupo 

experimental, tentativas que ocorrem entre o treino intensivo dos pares premissa 

e a realização dos pares de teste. Além disso, é com este par CD que se inicia o 

Programa, tanto para os sujeitos do grupo experimental, quanto para aqueles do 

grupo de controle, o que leva a uma melhor aprendizagem desse par. 

§ 99.  Comportamento: Percentuais de respostas transitivas. 

Para uma avaliação mais detalhada dos percentuais de respostas 

transitivas de cada sujeito diante dos pares conclusão, segue-se a tabela 8 em 

que estes percentuais são exibidos. 
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Tabela 8 – Percentuais de respostas transitivas aos três pares conclusão BD, BE e 

CE de cada um dos treze sujeitos. Como cada par foi apresentado cinco vezes, basta 

multiplicar o percentual por cinco para saber a quantas respostas transitivas cada um 

destes percentuais corresponde. Os sujeitos que participaram do grupo experimental são 

identificados por E1, E2, até E7. Os sujeitos do grupo controle são identificados como C1, 

C2, até C6. 

Sujeito par BD par BE par CE 

  E1   100   100   100 

  E2    60    80   100 

  E3    20    60   100 

  E4   100   100   100 

  E5   100    40    40 

  E6   100     0   100 

  E7   100   100   100 

  C1    40    20     0 

  C2    40    60   100 

  C3   100     0     0 

  C4     0     0    40 

  C5     0    60    80 

  C6    80    20    20 

Quanto aos pares conclusão, para decidir quais sujeitos têm ou não 

respostas transitivas, adota-se um critério estreito. Ao menos 80% de escolhas 

transitivas – semelhante ao critério de transitividade intensa proposto por Cruz 

(2003) – são exigidas para classificar como transitivas as respostas de um sujeito 

a um par. 

Segundo esse critério, é significativo que os quatro sujeitos que escolhem o 

estímulo B no par BE pertençam ao grupo experimental: p = C9,6 / C13,6 = 0,049. 
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Também é significativo que seis dos oito sujeitos que escolhem o estímulo C no 

par CE pertençam ao grupo experimental: p = (C4,1 * C8,6 + C7,7 )/ C13,7 = 0,066. 

Por outro lado, com a adoção de um critério de transitividade mais amplo, 

que considere transitivos os sujeitos cujos resultados estão a menos de 50% de 

distância das respostas com transitividade extrema (100% em BD, 100% em BE e 

100% em CE), tem-se que todos os quatro sujeitos cujos resultados atendem a 

este critério estão no grupo experimental, o que é significativo: p = C9,6 / C13,6 = 

0,049. 

Isso porque, com base nesse critério mais amplo, aos três sujeitos com 

transitividade intensa (E1, E4 e E7) cujas respostas coincidem com a situação de 

transitividade extrema (100%, 100%, 100%), acrescenta-se o sujeito E2, cujos 

resultados (100%, 80%, 60%) estão a menos de 45% de distância (d) desta 

situação de transitividade extrema: d = raiz [ (100% - 100%)2 + (100% - 80%)2 + 

(100% - 60%)2 ] = √0,2 = 44,7% 

§ 100.  Comportamento: Categorias segundo a transitividade. 

No parágrafo anterior, um critério de ao menos 80% de respostas 

transitivas divide os sujeitos em categorias. Por exemplo, são considerados 

transitivos no par BD os sujeitos que escolhem, com alta frequência, o estímulo B 

no par BD. A aplicação deste mesmo critério aos três pares conclusão resulta na 

definição de quatro sujeitos como transitivos nestes três pares. 

Ou seja, tais categorias informam pouco sobre os nove sujeitos restantes, 

cujo desempenho não atinge esse critério. Contudo, adaptando-se este mesmo 

critério de 80% de respostas transitivas em um par (usado para considerar um 

sujeito como transitivo nesse par), é possível classificar os sujeitos 
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antitransitivos, por terem entre 0 e 20% de respostas transitivas. Tais sujeitos 

respondem contrariamente à transitividade de modo consistente, ao contrário 

daqueles, classificados como neutros, que escolhem, ora conforme a 

transitividade, ora contrariamente a ela. 

Tabela 9 – Quantidade de sujeitos (qs) dos grupos experimental e controle, 

classificados conforme desempenho nos três pares conclusão. O sinal + indica 

transitividade, ou pelo menos 80% de respostas transitivas; o sinal * indica 

neutralidade, ou resposta transitivas entre 40 e 60%; o sinal - indica antitransitividade, 

ou um máximo de 20% de respostas transitivas. Para cada sujeito, há apenas cinco 

respostas diante de cada par, logo, somente é possível obter 0, 20, 40, 60, 80 e 100% de 

respostas transitivas. 

par BD par BE par CE qs 

  +    +    +   3 

  -    *    +   2 

  +    -    -   2 

  *    +    +   1 

  +    *    +   1 

  +    *    *   1 

  *    -    -   1 

  *    *    +   1 

  -    -    *   1 

      total 13 

Na tabela 9 em que todos os treze sujeitos são classificados em nove 

categorias, conforme seu comportamento diante dos três pares conclusão. Três 

sujeitos são classificados como transitivos nos três pares, na categoria +++. Dois 

sujeitos são classificados sob a categoria -*+, que inclui sujeitos antitransitivos 

no par BD, neutros no par BE e transitivos apenas em CE. Outros dois sujeitos 
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são classificados sob a categoria +--, que inclui sujeitos transitivos em BD e 

antitrasitivos nos outros dois pares. 

Ou seja, esta tabela mostra que seis sujeitos, que compõem quase metade 

do total de sujeitos, têm comportamentos que são representantes únicos em suas 

categorias. Tal diversidade de categorias ilustra a diversidade de 

comportamentos, que ainda se mantém, apesar dos esforços de validação. 

Assim, para melhor compreender e classificar o comportamento desses 

sujeitos, é importante visualizar suas respostas aos três pares conclusão BD, 

BE e CE como três dimensões algo independentes. Isto é possível pela 

observação do estereograma da figura 24 , no qual pode-se localizar cada sujeito 

em um cubo que representa o espaço das possibilidades de respostas aos três 

pares conclusão. 

 

 

 

Figura 24 – Estereograma da distribuição dos treze sujeitos, sete do grupo 

experimental, indicados com triângulos, e seis do grupo controle, indicados com 

quadrados. As três dimensões do estereograma indicam percentuais de respostas 

transitivas aos pares conclusão BD, BE e CE. No canto inferior esquerdo do cubo 

encontra-se a origem do sistema de coordenadas. Desta origem partem uma seta e um 

traço (mais espessos) que indicam, respectivamente, o sentido de crescimento da 

transitividade no par BD e no par BE. 
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A visualização do estereograma permite diferenciar sujeitos pertencentes 

aos dois grupos, experimental e controle. Seu objetivo é facilitar o 

estabelecimento de relações e categorias É possível identificar, por exemplo, os 

três sujeitos (E1, E4 e E7) do grupo experimental que formam a categoria +++, 

que são transitivos nos três pares conclusão. Também os sujeitos C2 e E2 

podem ser identificados no alto do estereograma, entre os três sujeitos do grupo 

+++ e os dois sujeitos C5 e E3, mais à esquerda. 

Abaixo e à direita do estereograma, são visíveis os sujeitos E5 e E6, este 

último, representado num dos vértices inferiores direitos do cubo. A distância 

destes dois sujeitos ao vértice de transitividade máxima (100%, 100%, 100%) é 

semelhante àquela do sujeito E3. Contudo, E5 e E6 estão mais próximos dos 

sujeitos C3 e C6 (na parte inferior do estereograma) do que do sujeito E3. 

De fato, além dos três sujeitos da categoria +++, o estereograma permite 

identificar outros dois conjuntos de sujeitos, afastados um do outro. Um, mais 

próximo da categoria +++, formado pelos sujeitos C2, E2, C5 e E3. Outro 

conjunto, mais afastado da categoria +++, localizado na parte inferior do 

estereograma. Estes dois conjuntos são formados por sujeitos dos grupos 

experimental e controle, contudo os sujeitos pertencentes ao grupo experimental 

sempre se destacam em seus grupos, como mais próximos da categoria +++. 

O sujeito E6 é o mais isolado de todos, é o mais distante de qualquer outro 

sujeito. Porém, E6 está a 100% de distância do vértice de transitividade máxima: 

Todos os sujeitos do grupo de controle, exceto C2, estão a uma distância maior 

que 100% deste vértice, o que é significativo (p = C8,7 / C13,7 = 0,0047). 
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Outro fato relevante exposto pelo estereograma é a constatação de que os 

sujeitos se concentram nas faces do cubo, ou, principalmente, nas suas arestas 

ou nos seus vértices. Nenhum sujeito se localiza próximo ao centro do cubo. Isto 

significa que os sujeitos não respondem ao acaso, e raramente escolhem, ora 

um, ora o outro estímulo de um mesmo par. Tal fato é muito significativa do ponto 

de vista estatístico, como já foi demonstrado na replicação de Cruz (2003). 

A figura 25 abaixo mostra diagrama com todos os sujeitos, agrupados 

segundo critério de proximidade. Oito agrupamentos reúnem os treze sujeitos. O 

agrupamento A corresponde à categoria +++, e é parte do agrupamento E, que 

inclui cinco dos sete sujeitos do grupo experimental, mais os sujeitos C2 e C5 do 

grupo de controle. O agrupamento G inclui os quatro sujeitos restantes do grupo 

controle, mais o sujeito E5. 
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Figura 25 – Agrupamentos dos treze sujeitos, sete do grupo experimental, indicados 

em negrito com os códigos E1, E2 etc. até E7, e seis do grupo de controle, indicados em 

negrito com os códigos C1, C2 etc. até C6. Os oito agrupamentos, indicados com as 

letras A, B etc. até H, são estabelecidos em função da proximidade dos sujeitos, na 

fração de respostas transitivas destes sujeitos aos três pares conclusão BD, BE e CE. 

Os valores no eixo vertical indicam distâncias (percentuais) entre sujeitos ou 

agrupamentos; linhas tracejadas indicam proximidade entre sujeitos. 
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Uma vez estabelecidas possíveis categorias para melhor compreender o 

comportamento de todos os sujeitos, cabe verificar correlações entre cada um 

desses comportamentos, que forneçam possíveis razões pelas quais estas 

categorias se estabelecem: Ou seja, de que modo cada categoria de 

comportamento resulta das situações experimentais. 

§ 101.  Comportamento: A transitividade e suas causas. 

Ainda do ponto de vista do comportamento, é relevante a análise dos 

histogramas das figuras 26 e 27, que apresentam, respectivamente, a 

distribuição dos sujeitos dos grupos experimental e grupo de controle, entre as 

categorias de respostas transitiva, antitransitiva ou neutra, conforme suas 

respostas diante dos pares conclusão. 
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Figura 26 – Histograma da distribuição dos sujeitos do grupo experimental em três 

categorias, conforme suas respostas aos pares conclusão: Antitransitiva, neutra e 

transitiva. 
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Figura 27 – Histograma da distribuição dos sujeitos do grupo de controle em três 

categorias, conforme suas respostas aos pares conclusão: Antitransitiva, neutra e 

transitiva. 

Tais histogramas de categorias de respostas transitivas aos pares 

conclusão são avaliados em conjunto com outros, das figuras 28 e 29 ,que 

apresentam, respectivamente, a distribuição dos sujeitos dos grupos experimental 

e grupo de controle, entre níveis de acerto elevado, acerto reduzido ou acerto 

intermediário, conforme suas respostas aos pares premissa. 

De modo semelhante às categorias de respostas transitivas, os níveis de 

acerto elevado, acerto reduzido e acerto intermediário correspondem, 

respectivamente, a níveis de acerto iguais ou superiores a 80%; iguais ou 

inferiores a 20%; superiores a 20% mas inferiores a 80%. 
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Figura 28 – Histograma da distribuição dos sujeitos do grupo experimental em três 

categorias, conforme suas respostas aos pares premissa: Acerto elevado, acerto 

intermediário e acerto elevado. 
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Figura 29 – Histograma da distribuição dos sujeitos do grupo de controle em três 

categorias, conforme suas respostas aos pares premissa: Acerto elevado, acerto 

intermediário e acerto elevado. 

Da análise dos dois primeiros histogramas percebe-se uma concentração 

dos sujeitos do grupo experimental na categoria de resposta transitiva aos pares 

conclusão BD e CE, bem como uma concentração dos sujeitos do grupo de 

controle na categoria de resposta antitransitiva e neutra ao par conclusão BE. 
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No par BD do grupo experimental, p = B(2;7,2/3) = 0,045. No par BE do 

grupo experimental, p = B(1;7,2/3) = 0,0069. No par BE do grupo de controle, p = 

(0;6,1/3) = 0,088. 

Da análise dos dois últimos histogramas percebe-se uma concentração dos 

sujeitos do grupo de controle nos níveis de acerto elevado dos pares premissa, 

bem como uma concentração dos sujeitos do grupo experimental nos níveis de 

acerto elevado dos pares premissa AB, CD e EF, além de uma concentração 

dos sujeitos do grupo experimental nos níveis de acerto elevado e acerto 

reduzido do par premissa DE. 

Nos pares AB, CD, DE e EF do grupo controle, p = B(0;6,2/3) = 0,0014. No 

par BC do grupo controle, p = B(2;6,2/3) = 0,10. Nos pares AB, CD e EF do grupo 

experimental, p = (0;7,2/3) = 0,00046. No par DE do grupo experimental, p = 

(0;7,1/3) = 0,059. 

A partir dessas constatações, propõe-se que o nível de aprendizagem dos 

pares premissa de alguns sujeitos do grupo experimental tenha sido insuficiente. 

Ainda que o nível de acertos nos pares premissa seja, de modo geral, elevado 

nos grupos experimental e controle, esta hipótese se fundamenta na ocorrência 

de sujeitos com nível de acerto reduzido dos pares premissa BC e BE, entre os 

sujeitos do grupo experimental. Tais ocorrências se deram em quantidade 

suficiente para que fosse significativa a concentração de sujeitos com níveis de 

acerto elevado (quatro sujeitos) e reduzido (três sujeitos) no par premissa DE. 

Acredita-se que a divisão dos sujeitos entre os níveis de acerto elevado e 

reduzido no par premissa DE, ou mesmo em BC, se justifica pelo fato dos 

sujeitos não se recordarem do estímulo certo a ser escolhido nestes pares, mas 
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tivessem certeza que um dos dois estímulos era o correto. Isto justificaria a 

escolha consistente dos estímulos E no par DE e C no par BC, feita por alguns 

sujeitos. Pois com esta deficiência em alguns pares premissa, justifica-se que as 

respostas dos sujeitos do grupo experimental, diante dos pares conclusão, não 

tenham sido ainda mais transitivas, principalmente no par BE. 

Tais deficiências em lidar com os pares premissa não ocorrem com os 

sujeitos do grupo controle, que têm desempenho impecável diante desses pares. 

Apenas dois sujeitos do grupo controle tiveram nível de acerto intermediário no 

par BC. Contudo, tal desempenho nos pares premissa não se refletiu na 

transitividade diante dos pares conclusão. A distribuição dos sujeitos do grupo 

controle, conforme as categorias de respostas aos pares conclusão se aproxima 

bastante de uma distribuição equiprovável. 

Mostrou-se significativa apenas a concentração de sujeitos do grupo 

controle em evitar escolhas transitivas no par BE, ou seja, a maior parte dos 

sujeitos desse grupo escolheu, de modo consistente, o estímulo E neste par. De 

fato, este mesmo par conclusão foi o que ofereceu maiores dificuldades também 

aos sujeitos do grupo experimental. 

Justificam-se tais dificuldades com este par BE por uma preferência dos 

sujeitos pela cor verde, que corresponde ao estímulo E. Esta preferência se 

manifestaria mais intensamente em condições que não deixam claro para os 

sujeitos o que deve ser feito diante dos pares conclusão, como acontece aos 

sujeitos do grupo de controle, ou mesmo aos sujeitos do grupo experimental que 

não mostram um desempenho adequado diante dos pares premissa. 
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Finalmente, se com os pares premissa, os sujeitos do grupo de controle já 

tem um desempenho superior ao dos sujeitos do grupo experimental, propõe-se 

que as diferenças de desempenho dos dois grupos diante dos pares conclusão 

seja devida a diferenças nas versões do Programa aplicados aos dois grupos, e 

não seja devida ao diferente nível de aprendizagem com os pares premissa. 

Há pouco que possa ser melhorado no desempenho do grupo de controle 

diante de pares premissa, mas seguramente um comportamento muito mais 

transitivo e consciente pode ser obtido com a introdução, durante a 

aprendizagem, dos vários elementos que são exclusivos da versão do Programa 

usado com os sujeitos experimentais. 

§ 102.  Comportamento: Treino e transitividade. 

No parágrafo anterior, sugere-se que treino adicional com pares premissa 

poderia eventualmente resultar em aumento na transitividade dos sujeitos do 

grupo experimental, ainda que não deva ter muitos efeitos em sujeitos do grupo 

controle. Tal sugestão se confirma pela análise dos dois gráficos abaixo: 
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Figura 30 – Gráfico de dispersão da transitividade média dos sujeitos dos grupos 

experimental e de controle diante dos três pares conclusão, como função do acerto 

médio destes sujeitos diante dos cinco pares premissa. Na legenda, as indicações de 

“Linear (Experimental)” e de “Linear (Controle)” indicam as retas que melhor se ajustam 

aos dados dos sujeitos dos grupos experimental e de controle. 
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Figura 31 – Gráfico de dispersão da quantidade de pares conclusão diferentes em 

que cada sujeito conseguiu atingir categoria de transitividade, como função da quantidade 

de pares premissa diferentes em que cada sujeito atingiu nível de acerto elevado. Na 

legenda, as indicações de “Linear (Experimental)” e de “Linear (Controle)” indicam as 

retas que melhor se ajustam aos dados dos sujeitos dos grupos experimental e de 

controle. 
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Estes dois gráficos são equivalentes, ainda que o segundo tenha a 

qualidade de evitar o uso de médias aritméticas dos desempenhos dos sujeitos 

em diferentes pares. No primeiro gráfico, a linha de tendência referente aos 

sujeitos do grupo experimental mostra que a cada 1% de acréscimo no 

desempenho médio nos cinco pares premissa, os sujeitos deste grupo têm um 

acréscimo equivalente, de cerca de 1%, em seus desempenhos transitivos nos 

três pares conclusão. Já a linha de tendência referente aos sujeitos enquanto os 

sujeitos do grupo de controle mostra que a cada 1% de acréscimo no 

desempenho dos pares premissa, os sujeitos deste grupo têm um decréscimo de 

cerca de 2% em seus desempenhos transitivos nos pares conclusão. 

No segundo gráfico, a linha de tendência referente aos sujeitos do grupo 

experimental mostra uma correspondência entre a aprendizagem de pares 

premissa, com nível de acerto elevado (acerto maior ou igual a 80%), e 

respostas com categoria de desempenho transitiva (respostas transitivas em 80% 

ou mais das tentativas). Note-se que tal correspondência não se verifica entre os 

sujeitos do grupo de controle. 

Aproximadamente, entre os sujeitos do grupo experimental, três pares 

premissa com nível de acerto elevado, correspondem a desempenho transitivo 

em 80% das tentativas em um ou dois pares conclusão; quatro pares premissa 

com nível de acerto elevado, dois ou três pares conclusão com ao menos 80% 

de respostas transitivas; cinco pares premissa, três pares conclusão transitivos. 

Tal relação empírica corresponde à expectativa (óbvia) do pesquisador de 

que um nível de acerto elevado em vários pares premissa deva ser um requisito 

para a transitividade em vários pares conclusão. Contudo, é surpreendente que 
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mesmo sujeitos com falhas no desempenho diante dos pares premissa tenham 

desempenho transitivo consistente diante de pares conclusão. Este é o caso, por 

exemplo, dos sujeitos E4 e E7, que têm nível de acerto reduzido, 

respectivamente, nos pares DE e BC, mas são transitivos nos três pares 

conclusão. 

Justifica-se este fato com base nos próprios relatos dos sujeitos. Em vez de 

se utilizarem de um tipo de raciocínio transitivo semelhante à descrição formal 

usada na lógica, que implica em eliminar os termos médios das proposições, os 

sujeitos descrevem seus raciocínios como a elaboração de escalas mentais em 

que os estímulos são ordenados. Pois com estas escalas, parece possível ter um 

comportamento transitivo nos pares BD, BE e CE, mesmo que o desempenho 

com os pares BC, CD ou DE seja falho. Esta possibilidade resulta da comparação 

direta entre as posições dos estímulos ordenados na escala. 

§ 103.  Tempos de reação. 

Nos parágrafos anteriores desse Tema, os registros automáticos feitos pelo 

Programa permitem a classificação das respostas dos sujeitos como corretas ou 

incorretas, como transitivas ou não transitivas. Neste parágrafo, são analisados os 

registros automáticos que permitem avaliar o tempo de reação, ou seja, o tempo 

consumido pelos sujeitos para responder diante de cada par de estímulos. 

Nos parágrafos anteriores desse Tema, os registros utilizados dizem 

respeito principalmente às últimas 40 tentativas com pares de teste, que incluem 

25 tentativas para os cinco pares premissa AB, BC, CD, DE e EF, e quinze 

tentativas para os três pares conclusão BD, BE e CE (cinco tentativas para cada 

um dos pares de teste). 
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Neste parágrafo, busca-se analisar como evolui o tempo de reação ao 

longo de todas as tentativas. Apesar disso, segue um primeiro gráfico que permite 

analisar o tempo de reação dos vários sujeitos ao longo das últimas 40 tentativas, 

com pares de teste. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

AB BC CD DE EF BD BE CE pares

te
m

p
o

 d
e

 r
e

a
ç

ã
o

 (
m

s
)

Experimental

Controle

 

Figura 32 – Mediana dos tempos de reação nos pares premissa AB, BC, CD, DE e 

EF e nos pares conclusão BD, BE e CE, para o grupo experimental e grupo de controle. 

Este gráfico exibe as medianas dos tempos de reação de dois grupos de 

sujeito. Tal gráfico é útil para uma visão global dos tempos de reação dos dois 

grupos, apesar de ser elaborado com o uso da mediana dos tempos de reação de 

vários sujeitos, em várias tentativas. 

Tal procedimento tem o inconveniente de desconsiderar que cada sujeito, 

em suas tentativas diante de um par, responde dentro de uma faixa de tempos de 

reação. Estas faixas, próprias de cada sujeito, dadas pelo intervalo entre o 

mínimo e o máximo tempo de reação, são, com frequência, bastante afastadas 

umas das outras. Pois a reunião de várias faixas resulta em uma distribuição 
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multimodal, o que reduz o valor informativo de uma medida de tendência central, 

tal como a mediana. 

O principal resultado da análise deste gráfico é a constatação de que, para 

todas as quinze tentativas com pares conclusão, a mediana dos tempos de 

reação dos sujeitos do grupo experimental é significativamente inferior à do grupo 

de controle, p = U(R1≥51;6,13) = 0,11. Tal resultado se deve aos desempenhos 

dos grupos experimental e controle no par CE, cuja diferença é significativa: p = 

U(R1≥59;6,13) = 0,0061. 
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Figura 33 – Mediana do tempo de reação dos sete sujeitos do grupo experimental, 

ao longo das 295 tentativas. 
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Figura 34 – Mediana do tempo de reação dos seis sujeitos do grupo de controle ao 

longo das 195 tentativas. 
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Os dois gráficos acima permitem uma análise mais extensiva do modo 

como evoluem os tempos de reação dos sujeitos, ao longo de toda a interação 

com o Programa. 

Da observação desses dois gráficos percebem-se a seguintes 

semelhanças: (1) tempos de reação menores nas primeiras 45 tentativas; (2) 

aumento do tempo de reação, com picos mais intensos; (3) forma geral do gráfico, 

durante 105 tentativas de treino dos pares premissa. 

Da comparação dos dois gráficos, percebem-se as seguintes diferenças: 

(1) maior quantidade de tentativas no grupo experimental; (2) grupo de controle 

com picos mais acentuados durante as últimas 40 tentativas com pares de teste; 

(3) grupo experimental com picos mais acentuados durante todas as tentativas, 

exceto as últimas 40. 

As medianas dos tempos de reação dos dois grupos de sujeitos são 

menores durante as primeiras 45 tentativas que durante as demais tentativas. Tal 

fato ocorre nos gráficos dos grupos experimental e controle porque durante estas 

primeiras tentativas, um único par premissa, CD, é treinado. 

À medida que outros estímulos e pares de estímulos são exibidos, contudo, 

os tempos de reação aumentam. Com a introdução de estímulos e pares, também 

aumenta a ocorrência de picos, que são elevações localizadas do tempo de 

reação. 

Destacam-se como picos relevantes para análise os registrados no gráfico 

referente ao grupo experimental que se localizam próximos às tentativas de 

números 21, 48, 74, 126 e 186, que exigem maior dedicação ou que surpreendem 

os sujeitos: 
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• A tentativa de número 21 (e as seguintes) pertence ao segundo 

conjunto de tentativas descrito no § 84 e resulta no uso de diferentes 

matizes nos estímulos do par CD. 

• A tentativa de número 48 (e as seguintes) corresponde à introdução dos 

estímulos F e A. 

• A tentativa de número 74 pertence ao quarto conjunto de tentativas em 

que, pela primeira vez, é posicionado o tampão físico circular que 

impede a visão do tamanho das barras conforme descrito no final do § 

84 e no § 85. 

• A tentativa de número 126 também pertence ao quarto conjunto de 

tentativas e corresponde à primeira vez que o estímulo E é 

apresentado, no par EF. 

• A tentativa de número 186 pertence ao quinto conjunto de tentativas e 

corresponde à primeira vez que o tampão físico retangular é 

posicionado para impedir o acompanhamento da pontuação, conforme 

descrito no final do § 85 e no § 86.. 

Quando do treino dos pares premissa, realizado durante as tentativas de 

números 80 a 185 no grupo experimental e 50 a 155 no grupo de controle, a 

distribuição das medianas dos tempos de reação resultam em gráficos muito 

semelhantes, conforme pode-se verificar no gráfico abaixo. 
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Figura 35 – Medianas dos tempos de reação dos grupos experimental e controle 

durante o treino de pares premissa. As tentativas indicadas com os números de 1 a 106 

no eixo das abscissas correspondem às tentativas de números 80 a 185 no grupo 

experimental e de números 50 a 155 no grupo controle. Observação: Para evitar a 

sobreposição das duas curvas referentes aos grupos experimental e controle, a curva da 

mediana dos tempos de reação do grupo de controle tem sua posição no gráfico elevada 

em 2000 ms. 

Tal semelhança se explica porque a sequência de tentativas usada 

para treinar os pares premissa, que é apresentada aos dois grupos, 

experimental e de controle, é basicamente a mesma. Por outro lado, uma 

mesma sequência de 40 tentativas é usada para apresentar os pares de 

teste aos grupos experimental e de controle, mas os tempos de reação dos 

dois grupos nestas ultimas tentativas são bastante diferentes: O grupo de 

controle apresenta picos mais intensos que o grupo experimental nestas 

últimas 40 tentativas, como pode ser visto em detalhe no gráfico abaixo: 
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Figura 36 – Medianas dos tempos de reação dos grupos experimental e controle 

durante as tentativas dos pares de teste. As tentativas indicadas com os números de 1 a 

40 no eixo das abscissas correspondem às últimas tentativas, de números 256 a 295 no 

grupo experimental e de números 156 a 195 no grupo controle. 

De modo geral, os picos mais intensos, encontrados nessas últimas 

40 tentativas coincidem com as tentativas em que os sujeitos do grupo 

controle tomam contato com os pares conclusão. É significativo que os 

três maiores picos da mediana do tempo de reação dos sujeito do grupo de 

controle coincidam com pares conclusão: p = C15,3 / C40,3 = 0,046. 

Este fato confirma a constatação de que a mediana dos tempos de 

reação dos sujeitos do grupo de controle, diante dos pares conclusão, é 

maior que a mediana dos tempos de reação dos sujeitos do grupo 

experimental. A dificuldade encontrada em comprovar o significado 

estatístico de tais diferenças explica-se pelo fato de que os picos são 

maiores nas primeiras vezes em que cada par conclusão é apresentado, 

reduzindo-se com o passar das tentativas com pares de teste. 

A cada um destes três maiores picos, corresponde um dos três 

pares conclusão BD, BE e CE. Em cada um desses casos, verifica-se ser 
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significativa a superioridade da mediana do tempo de reação do grupo de 

controle, em comparação o grupo experimental: No par BD, com p = 

U(R1≥63;6,13) ≈ 0,0001; no par BE, com p = U(R1≥57;6,13) = 0,016, no par 

CE, com p = U(R1≥60;6,13) = 0,0038. 

Nestas três tentativas, que correspondem às de número 163, 180 e 

170 no grupo de controle (e 263, 280, 270 no grupo experimental) é 

possível comparar os tempos de reação individuais dos sujeitos, pela 

adoção de um limite acima do qual considera-se que o tempo de reação é 

especialmente elevado. 

A adoção de 3000 ms como limite leva à identificação dos sujeitos 

com tempo de reação especialmente elevado. Nos três pares conclusão, 

este limite de 3000 ms nunca é ultrapassado pelos sujeitos do grupo 

experimental, exceto pelo sujeito E4, no par CE. Por outro lado, todos os 

sujeitos do grupo de controle apresentam tempos de reação superiores a 

este limite nos três pares conclusão, exceto os sujeitos C1 e C2, no par 

BE. 

Excluídas estas últimas 40 tentativas, em que o grupo controle 

possui picos mais intensos, no restante das tentativas, é o grupo 

experimental que possui picos mais intensos. A justificativa para a diferente 

quantidade de picos intensos durante o restante das tentativas – exibidos 

nos dois gráficos das figuras 33 e 34 – se encontra nas tentativas 

excedentes que são apresentadas ao grupo experimental. 

O grupo experimental é exposto a um número maior de tentativas, 

295, superior ao número de tentativas do grupo de controle, de 195. 
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Contudo, este acréscimo de 100 tentativas não justifica as diferenças na 

intensidade de picos entre os dois grupos. Não é a quantidade de 

tentativas, mas sua qualidade, sua natureza que determina a ativação do 

raciocínio transitivo, bem como as diferenças observadas nos tempos de 

reação. 

De fato, os picos de tempo de reação encontrados coincidem com 

momentos de especial interesse, ao longo dos conjuntos de tentativas 

aplicados aos grupos de sujeitos experimental e de controle. Interpreta-se 

aqui a maior intensidade de picos de tempo de reação como momentos de 

maior dedicação, durante as quais os sujeitos estabelecem e testam 

hipóteses, se surpreendem com as situações que encontram, enfrentam 

dificuldades etc. 

É a ocorrência mais intensa destes picos, desde as primeiras 

tentativas, até o início das tentativas com pares de teste, que faz com que 

os sujeitos do grupo experimental não precisem de grande dedicação 

intelectual para lidar com os pares conclusão. Por outro lado, os sujeitos 

do grupo controle, que foram menos exigidos durante todo o Programa, 

têm maiores dificuldades em lidar com os pares conclusão, o que se 

reflete nos intensos picos encontrados nas suas últimas 40 tentativas. 

Tema 28.  Obtidos pela observação dos sujeitos. 

§ 104.  Os sujeitos e as interações iniciais. 

Os dois Temas anteriores desse Capítulo tratam dos resultados obtidos 

por meio de entrevistas e por meio do registro automático das interações do 
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sujeito com a situação experimental. Neste parágrafo e nos próximos, analisam-

se também como resultados as observações que o pesquisador realizou do 

comportamento dos sujeitos do grupo experimental, e das expressões corporais 

desses sujeitos, durante a interação deles com a situação experimental. Ao final 

desse Tema, discutem-se sucintamente as observações feitas pelo pesquisador 

dos sujeitos do grupo de controle. 

Do mesmo modo como descrito no § 51, durante toda a situação 

experimental, a interação dos sujeitos com o Programa foi observada diretamente 

pelo pesquisador. Segue, pois, um relato do pesquisador dos efeitos de cada 

elemento (descrito no Tema 24) da situação experimental sobre os sujeitos, das 

modificações do comportamento dos sujeitos, como resultante de vinte itens, 

indicados abaixo com números entre parênteses (1), (2), etc.. Cada um desses 

itens é, então, comentado, conforme a ordem de aparecimento durante o 

Programa: 

(1) A interação de cada sujeito com o computador se inicia pela retirada do 

cartaz com instruções de sobre a tela do monitor, o que expõe ao sujeito um 

cursor em forma de cruz e a mensagem “Clique aqui para começar!” escrita em 

branco sobre fundo preto. Tão logo o sujeito pressiona o botão esquerdo do 

mouse, em resposta ao primeiro texto (“Clique aqui...”), o texto é substituído pela 

tela de pontuação. 

Essa tela, que aparece em todas as tentativas, exibe dois elementos à sua 

direita, sobre fundo preto: Um conjunto de dezesseis retângulos mais abaixo, e 

um círculo branco, logo acima dos retângulos. O conjunto de dezesseis 

retângulos é um marcador que indica o andamento do Programa, contudo, a 
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única informação a esse respeito que é dada ao sujeito, durante a leitura do 

cartaz é que: “Como o teste demora cerca de uma hora, o programa exibe 

retângulos que indicam o andamento. Quando estes retângulos estiverem ficando 

todos brancos, você vai saber que o teste está para terminar.” 

(2) Com tão pouca informação, diante da tela de pontuação a maioria dos 

sujeitos decide explorar a tela do monitor com o cursor, e acionar o botão do 

mouse para clicar sobre os retângulos do contador, ou sobre o círculo branco. A 

cada clique fora do círculo branco, a tela pisca, ou seja, torna-se escura por um 

segundo, e depois volta a exibir os retângulos e o círculo. Alguns sujeitos tomam 

o fato de a tela piscar como uma reação relevante do Programa ao clique, e 

continuam a clicar várias vezes nos mesmos pontos da tela. 

(3) Finalmente, em algum momento, o sujeito clica sobre o círculo branco, 

o que faz com que a tela de pontuação seja substituída por uma tela de escolha, 

na qual são exibidos dois estímulos, ou seja um par de estímulos. Cada um dos 

estímulos é composto por uma barra colorida e um círculo branco. As barras são 

retângulos de diferentes cores e comprimentos. Qualquer clique fora dos círculos 

brancos faz apenas com que a tela pisque. Somente quando o sujeito clica sobre 

um dos dois círculos exibidos na tela de escolha, essa tela de escolha é 

substituída pela tela de pontuação. 

Ao tomar contato com estes elementos da situação experimental, os 

sujeitos, que foram convidados para “testar um programa de computador”, 

começam a perceber que, quando clicam nos círculos exibidos durante a tela de 

escolha ou durante a tela de pontuação, ocorre alternância entre estas telas. Por 
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outro lado, quando clicam fora dos círculos, nada muda na tela, ocorre apenas o 

escurecimento temporário (durante um segundo) da tela. 

(4) A alternância de telas, então, torna-se algo que chama a atenção dos 

sujeitos, de modo que eles passam a clicar sobre o círculo da tela de pontuação 

para obter a tela de escolha, e passam a clicar sobre um dos dois círculos da tela 

de escolha, para obter a tela de pontuação. Até este momento, muitos sujeitos 

não parecem ainda ter percebido qualquer relação entre suas escolhas e o 

“andamento” da pontuação, por isso, apenas exploram as duas telas. 

(5) Nas primeiras telas de escolha, o sujeito se encontra diante de um 

estímulo que contém uma barra azul clara e outro estímulo que contém uma barra 

azul escura, correspondentes (respectivamente) ao par de estímulos CD. Quando 

o sujeito clica sobre o círculo branco próximo da barra azul clara, os pontos na 

tela de contagem são aumentados; quando o sujeito clica sobre o círculo branco 

próximo da barra azul escura, os pontos da tela de contagem são reduzidos. 

(6) Assim, quando casualmente o sujeito clica no estímulo correspondente 

à barra azul escura, sua pontuação é reduzida. Tal fato chama a atenção dos 

sujeitos que, em geral, esperam que uma indicação de “andamento” apenas 

avance, jamais retroceda. Diante deste fato, os sujeitos parecem tentar interferir 

diretamente sobre o funcionamento do contador. 

(7) Ocorre então que os sujeitos voltam a clicar sobre os retângulos do 

contador. Como este procedimento não traz resultados, os sujeitos passam a 

observar com mais cuidado os estímulos que clicam na tela de escolha, até que 

percebem que as mudanças no contador dependem destes cliques feitos na tela 

de escolha. 
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(8) Como a tela de escolha oferece duas possibilidades, porque exibe dois 

círculos que podem ser clicados, os sujeitos começam a buscar diferenças 

existentes entre estes dois estímulos, diferenças que possam ser associadas às 

variações no andamento do contador. Neste processo de diferenciação dos dois 

estímulos, chamam a atenção as cores das barras que acompanham os círculos, 

bem como os tamanhos e as posições destas barras. 

§ 105.  Os sujeitos e as telas de escolha. 

(9) Nas primeiras tentativas, o par de estímulos CD é sempre apresentado 

na mesma orientação, com o estímulo C, que contém uma barra azul clara, 

exibido sempre em localização acima e à esquerda do centro da tela, enquanto o 

estímulo D, sempre é exibido mais abaixo, à direita. Assim, a maior parte dos 

sujeitos começa a levar em consideração as diferentes cores dos estímulos, 

durante suas escolhas. Ou seja, a maior parte dos sujeitos tende a escolher o 

estímulo azul claro. 

(10) Porém, à medida que a posição dos estímulos começa a variar, alguns 

sujeitos continuam a escolher o estímulo que é exibido acima, à esquerda, 

mesmo quando a barra azul clara aparece abaixo, à direita. Tal fato revela que 

estes sujeitos não escolhem em função da diferença de cor entre os estímulos, 

mas em função das diferentes orientações. Contudo, como este tipo de escolha 

frequentemente resulta no retrocesso do contador, rapidamente os sujeitos 

abandonam a orientação (dos estímulos) como um critério válido para suas 

escolhas. 

(11) Com isso, a maior parte dos sujeitos passa a adotar a cor dos 

estímulos como critério de escolha, até que a situação experimental torna este 
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critério impraticável. Isto ocorre quando o matiz das duas barras é gradualmente 

modificado, e as cores das barras (azul claro e azul escuro) são substituídas por 

um cinza médio, que não permite mais que estas duas barras sejam diferenciadas 

pela cor. 

(12) Na tentativa durante a qual as cores das duas barras começam a 

perder matiz de modo mais intenso, a maior parte dos sujeitos se mostra 

surpresa. A reação inicialmente adotada pelos sujeitos consiste em detectar 

qualquer pequena diferença entre as cores das barras, e continuar a fundamentar 

suas escolhas com base na cor. A situação experimental, contudo, não favorece 

tal solução, que se torna inviável com a retirada completa do matiz. 

(13) Assim, todos os sujeitos passam a adotar critérios de escolha que se 

fundamentam no tamanho da barra. Nem mesmo o restabelecimento dos matizes, 

que ocorre logo depois, parece suficiente para fazer com que os sujeitos voltem a 

adotar a cor como critério: Com a introdução (quase simultânea) dos estímulos F 

e A, representados respectivamente por uma barra grande, maior que a de D, e 

uma barra pequena, menor que a de C, os sujeitos imediatamente começam a 

escolher o estímulo A no par AC, e o estímulo D no par DF. 

Tais escolhas ocorrem a despeito dos estímulos F e A serem exibidos, 

durante as primeiras tentativas, sem seus matizes correspondentes. Somente 

depois de algumas tentativas, quando os sujeitos já fazem escolhas conforme o 

tamanho, é que estes dois novos estímulos ganham matizes e revelam suas 

cores, amarela para o estímulo A e vermelha para o estímulo F. 

(14) Aparentemente, os sujeitos mantêm seus critérios de escolha pelo 

tamanho das barras, antes e depois dos estímulos A e F poderem ser 
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discrimináveis pela cor. Isto é perceptível quando o tampão circular de papelão é 

colocado sobre a tela do monitor, e passa a impedir a avaliação dos tamanhos 

das barras. Nesta situação, em que as barras são diferenciáveis apenas pelas 

cores, a maior parte dos sujeitos tem dificuldades de realizar suas escolhas, o que 

mostra que suas escolhas se fundamentavam, quase que exclusivamente, no 

comprimento das barras. 

(15) Contudo, algum vínculo entre cores e tamanhos das barras 

permanece, porque rapidamente os sujeitos começam a escolher apenas com 

base na cor. Possivelmente, para alguns dos estímulos, um dos sujeitos é capaz 

de lembrar, de associar uma cor ao tamanho da barra; talvez, para outro par de 

estímulos, outro sujeito se lembre da cor cuja escolha era mais conveniente. 

No entanto, o principal vínculo que os sujeitos mantém entre cores e 

tamanhos não envolve a associação de uma cor a um tamanho específico. 

Envolve a correspondência necessária entre cores e tamanhos. Se as barras 

coloridas não são mais completamente visíveis, ainda assim permanece no 

sujeito a convicção de que há uma barra maior e outra menor, e que se deve 

escolher sempre a menor. 

Nesse sentido, a correspondência entre cores e tamanhos serve como um 

código de cores, que permite discriminar diferentes tamanhos, diferentes 

dimensões, e continuar a fazer escolhas bem sucedidas, que resultam em 

reforços. Esta correspondência também permite que mesmo estímulos cujo 

tamanho jamais foi visto, sejam tratados como se tivessem um tamanho 

conhecido. 
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É esta correspondência entre código e dimensão que permite aos sujeitos 

reconhecerem uma continuidade nas regras do esquema de reforço, ao longo de 

toda a situação experimental. Mesmo quando os tamanhos das barras não são 

visíveis, os sujeitos: Persistem no critério de escolher a menor barra; acreditam 

que as cores das barras são indicativas dos tamanhos delas; confiam que o 

esquema de reforço continue a recompensar a escolha da barra menor. 

§ 106.  Os sujeitos e os testes: os tampões como preparação. 

(16) A correspondência entre código e dimensão é que permite aos 

sujeitos, durante a introdução (praticamente simultânea) de mais dois estímulos, 

B e E, tratar estes estímulos como se eles tivessem diferentes tamanhos, ainda 

que esses tamanhos nunca sejam visíveis. De fato, nas primeiras tentativas em 

que os estímulos B e E são exibidos, nem mesmo suas cores são visíveis, pois 

estes estímulos são exibidos, inicialmente, sem matiz. Somente depois é que o 

cinza médio inicial desses dois estímulos é substituído pelas cores rosa (B) e 

verde (E). 

(17) Então, durante cerca de vinte tentativas para cada um dos cinco pares 

premissa AB, BC, CD, DE e EF (num total de cerca de 100 tentativas), os 

sujeitos, pouco a pouco, aprimoram seu desempenho nesses pares, até que é 

obtido um nível de acertos próximo a 100%. Ao longo do grande número de 

tentativas que compõem este processo de aprendizagem, durante as quais os 

sujeitos não têm acesso aos comprimentos das barras coloridas, as respostas 

desses sujeitos se tornam progressivamente mais automáticas. 
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(18) Este automatismo nas respostas dos sujeitos é, contudo, interrompido 

pela colocação, em adição ao tampão físico circular, do tampão físico 

retangular, que impede o acompanhamento da pontuação pelo sujeito. Além 

disso, nas próximas tentativas, posteriores à colocação do tampão retangular, o 

sujeito encontra, pela primeira vez, os pares AD, CF e AF, formados pelos 

estímulos A, C, D e F – já conhecidos. 

Colocados ao mesmo tempo, os dois tampões levam o sujeito a ter que 

responder, diante da situação inédita de escolha diante dos pares AD, CF e AF, 

sem ter acesso aos tamanhos dos estímulos, e sem ter acesso aos resultados. 

Nesta situação, cada sujeito se encontra diante de um desafio, diante da 

dificuldade de ter que responder como julga ser correto, apenas com base em 

seus raciocínios e lembranças, sem indícios diretos de seus erros ou acertos. 

Estas dificuldades enfrentadas pelos sujeitos são sinalizadas por pausas 

durante as quais eles observam os pares de estímulos, ou adotam posturas 

corporais e emitem vocalizações que transparecem dúvida e conflito cognitivo. 

Posteriormente, durante a entrevista, os sujeitos apontam esta situação como 

aquela que os fez elaborar as construções mentais mais próximas de um 

raciocínio transitivo formal: “O estímulo amarelo (A) é menor de todos logo, é 

menor que o azul claro (C) e deve ser escolhido diante do azul escuro (D) ou do 

vermelho (F), etc.”. 

Note-se que durante estas tentativas em que o tampão retangular é 

colocado, o sujeito deixa de ver o contador de pontos e, portanto, deixa de poder 

acompanhar cada avanço ou retrocesso da contagem. Contudo, como ele 
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continua a ouvir os festejos, estabelece a hipótese que a contagem continua a 

ser feita normalmente. 

(19) Após dez tentativas nessas condições, os dois tampões são retirados, 

e os sujeitos podem avaliar que a escolha dos estímulos de menor dimensão 

continua a ser válida e reforçada. Readquirido o equilíbrio cognitivo e a confiança 

na estabilidade da situação experimental, durante mais dez tentativas sem 

tampões, apenas o tampão circular volta a ser colocado, o que impõe, por mais 

dez tentativas, a escolha diante dos pares AD, CF e AF, sem visualizar os 

tamanhos, mas com o acompanhamento da pontuação. 

Como mais um ciclo de retirada e colocação do tampão circular é feito, 

mas agora com a duração de vinte tentativas, os sujeitos se acostumam com esta 

situação e se exercitam, enquanto respondem diante das cores como se estas 

cores fossem códigos que representam tamanhos, ainda que estes tamanhos 

não estejam sempre visíveis. Alguns sujeitos, durante a entrevista, relatam que 

aproveitavam os momentos em que os tampões eram retirados para memorizar 

os tamanhos de cada cor. 

Talvez nesse momento seja elaborada e consolidada uma escala mental 

dos estímulos seis estímulos A, B, C, D, E e F, que permite organizá-los e 

compará-los, quaisquer que sejam os pares em que eles se apresentem. Com ou 

sem a adoção de estratégias explícitas, os sujeitos exercem, nestes momentos 

em que os tampões são colocados e retirados, habilidades que são úteis 

posteriormente, quando devem escolher diante dos pares conclusão. 

Note-se que durante estas tentativas em que o tampão retangular é 

retirado, o sujeito volta a ver o contador de pontos e confirma suas hipóteses 
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sobre a contagem de pontos continuou a ser feita normalmente durante o período 

em que o contador estava coberto. 

(20) Com a última colocação do tampão retangular, em adição ao tampão 

circular, iniciam-se as últimas 40 tentativas com os pares de teste, que incluem 

25 tentativas dos cinco pares premissa e quinze tentativas com os três pares 

conclusão. Pois durante estas tentativas, enquanto alguns sujeitos percebem 

que os pares conclusão envolvem uma situação inédita, e avaliam a melhor 

escolha a ser feita, outros sujeitos continuam a se utilizar de sua escala mental, e 

nem mesmo percebem ter escolhido diante de pares novos. 

Independente da percepção que os sujeitos têm de cada tentativa, eles 

estabelecem uma hierarquia consciente entre os estímulos que, sempre que 

possível, é respeitada. Enquanto sempre tentam responder conforme a hierarquia, 

a única justificativa dos sujeitos para desrespeitá-la é o esquecimento. O 

desrespeito à hierarquia dos estímulos é, afinal, apontado por estes sujeitos como 

“erro” que leva à perda de pontos – ainda que também a evolução desta 

contagem de pontos não possa ser sempre acompanhada. 

Note-se que durante estas tentativas em que o tampão retangular é 

colocado, o sujeito deixa de ver o contador de pontos e, portanto, deixa de poder 

acompanhar cada avanço ou retrocesso da contagem. Contudo, como ele 

continua a ouvir os festejos, estabelece a hipótese que a contagem continua a 

ser feita normalmente. 

Descritos os vinte itens da situação aplicada aos sujeitos do grupo 

experimental e seus efeitos sobre estes sujeitos, observa-se que mesmo aqueles 

sujeitos do grupo experimental com bons desempenhos nos pares premissa ao 
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final do item (17), “se esquecem” da escolha correta a ser feita quando expostos 

aos testes do item (20). Justifica-se esta degradação do desempenho destes 

sujeitos, porque, durante os itens (18) e (19), somente o par premissa CD é 

treinado, o que não ocorre com os outros quatro pares premissa AB, BC, DE e 

EF. 

Quanto aos sujeitos do grupo de controle, estes sujeitos são submetidos 

aos testes descritos no item (20), sem terem outra preparação além da prevista 

pelos itens (1) a (10) e pelo item (17). Além disso, durante toda a interação dos 

sujeitos do grupo de controle, desde a primeira até a última tentativa, o tampão 

físico circular sempre está cobrindo o centro da tela do monitor: Ou seja, os 

sujeitos do grupo de controle jamais têm acesso a perceber diferentes 

comprimentos nas barras que compõem os estímulos. 

Assim, eles não passam pelas situações previstas nos itens (11) a (16), 

nem pelas previstas nos itens (18) e (19), situações consideradas relevantes para 

a ativação de raciocínios transitivos. Com isso, diante dos pares conclusão do 

item (20), os sujeitos do grupo de controle ficam indecisos, procuram elaborar e 

testar várias hipóteses – o que é difícil, porque o tampão retangular impede o 

acompanhamento da pontuação – e acabam por não ter desempenhos nem 

raciocínios transitivos. 

Tema 29.  Considerações finais sobre a aplicação experimental. 

§ 107.  Raciocínio transitivo e suas manifestações. 

Os fatores psicológicos se caracterizam por terem várias manifestações 

coerentes entre si. O raciocínio transitivo que é objeto de estudo da Tese é um 
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fator psicológico, portanto, deve ser caracterizado por suas várias manifestações 

coerentes. Os resultados obtidos com os sujeitos dos grupos experimental e do 

grupo de controle, durante o processo de comprovação envolvem: Relatos obtidos 

com entrevistas; comportamentos e tempos de reação obtidos por meio de coleta 

e registro automático de dados; registro da observação direta dos sujeito pelos 

pesquisador. 

Tabela 10 – Manifestações do raciocínio transitivo entre os sete sujeitos do grupo 

experimental e os seis sujeitos do grupo de controle. O sinal + indica manifestação do 

raciocínio transitivo. Considera-se a percepção de hierarquia como um conjunto de 

manifestações por meio de relato. Considera-se a distância máxima de 50% ao extremo 

de respostas aos três pares conclusão como manifestação por meio de comportamento. 

Considera-se um tempo de reação inferior a 3000 ms em duas de três tentativas 

específicas como manifestação por meio do tempo de reação. 

  sujeito     relato  comportamento tempo de reação 

E1   +   +   + 

E2   +   +   + 

E3   +      + 

E4   +   +   + 

E5   +      + 

E6   +      + 

E7   +   +   + 

C1 

C2   + 

C3 

C4 

C5 

C6 
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Entre os resultados obtidos por meio de entrevistas e da coleta automática, 

destacam-se na Tabela acima aqueles referentes à percepção de hierarquia entre 

os estímulos, bem como os desempenhos e tempos de reação diante dos pares 

conclusão. 

Para que o relato de um sujeito seja aceito como um conjunto de 

manifestações do raciocínio transitivo, este sujeito deve sempre descrever a 

situação experimental como uma situação em que existe uma hierarquia entre os 

estímulos, e que essa hierarquia deve ser respeitada em cada escolha. Por outro 

lado, não se considera que um sujeito manifesta raciocínio transitivo se sua 

percepção da situação experimental é descrita como um conjunto de seis casos 

particulares, cada um dos quais com uma resposta correta. 

Segundo esse critério, foram considerados manifestações do raciocínio 

transitivo e indicados na Tabela com o sinal + todos os relatos do grupo 

experimental e o relato do sujeito C2 do grupo de controle. O relato é o critério 

adotado na Tese para verificar se o raciocínio transitivo está ou não ativo em um 

sujeito, porque o relato caracteriza o raciocínio e porque o relato consiste de um 

conjunto de várias falas e respostas distintas, manifestações coerentes entre si, 

desse sujeito. 

Para que o comportamento de um sujeito seja aceito como uma 

manifestação do raciocínio transitivo, seus percentuais de respostas transitivas 

aos três pares conclusão devem estar a uma distância máxima de 50% da 

resposta de transitividade extrema (100% de transitividade nos três pares 

conclusão). 
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Segundo esse critério, apenas os comportamentos dos quatro sujeitos E1, 

E2, E4 e E7 do grupo experimental foram considerados transitivos e indicados na 

Tabela com o sinal +. Não há, pois, coincidência exata entre o raciocínio transitivo 

estar ativo e ser expresso nos comportamentos de um sujeito. Ou seja, não há 

coincidência entre o raciocínio transitivo estar ativo e a transitividade das escolhas 

particulares que o sujeito faz diante dos pares conclusão. 

§ 108.  Raciocínio transitivo, premissas e hierarquia. 

Conforme justificativas dos próprios sujeitos, mesmo quando o raciocínio 

transitivo está ativo, nem sempre há coincidência entre comportamentos e relatos 

– ou seja, o raciocínio expresso em relatos nem sempre se manifesta no 

comportamento – porque cada aplicação do raciocínio transitivo a escolhas 

particulares (diante de pares premissa) depende da avaliação da posição de 

cada estímulo na hierarquia. 

Tal avaliação nem sempre é conduzida de modo eficaz pelos sujeitos, que 

nem sempre se “lembram” da posição hierárquica de cada estímulo. Esta 

percepção dos sujeitos, de que seu domínio da hierarquia entre os estímulos não 

é total, se confirma pela análise de suas escolhas diante de pares premissa e de 

pares conclusão: Nos sujeitos em que o raciocínio transitivo está ativo, os que 

são mais transitivos diante de pares conclusão são justamente os mesmos que 

tem maiores níveis de acerto diante dos pares premissa. 

Para obter uma conclusão, são necessários um raciocínio e um conjunto de 

premissas. Da mesma forma, para que os sujeitos tenham um desempenho 

transitivo, é necessário que o raciocínio transitivo esteja ativo nos sujeitos, e que 

eles tenham domínio da hierarquia entre os estímulos. Assim, os sujeitos com 
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comportamentos transitivos nos pares conclusão são apenas aqueles cujos 

relatos confirmam a ativação de seus raciocínios transitivos e, ao mesmo tempo, 

cujas escolhas nos pares premissa alcançam nível elevado de acerto. 

Por isso, o comportamento transitivo diante de pares conclusão não se 

verifica entre os sujeitos do grupo de controle que não expressam o raciocínio 

transitivo, ainda que alcancem nível elevado de acerto diante dos pares 

premissa. Tal comportamento também não se verifica entre os sujeitos do grupo 

experimental que expressam o raciocínio transitivo, mas que não alcançam nível 

elevado de acerto diante dos pares premissa. 

Assim, mostra-se inválida a hipótese (explicitada no final do § 61) que 

fundamenta a versão controle, bem como a situação experimental de Siemann & 

Delius (1993) e a replicação de Cruz (2003): O domínio dos pares premissa seria 

condição suficiente para produzir respostas transitivas. Mostra-se válida a 

hipótese que fundamenta a versão experimental: O domínio dos pares premissa é 

condição necessária, mas não suficiente para ativar o raciocínio transitivo; para 

ativar o raciocínio transitivo, outros elementos, outras situações, desenvolvidas 

durante o processo de validação descrito a seguir, são necessárias. 

A tabela abaixo mostra que, entre os sujeitos com relatos de raciocínios 

transitivos, apenas os que tiveram nível elevado (igual ou superior a 80%) de 

acertos em pelo menos quatro pares premissa conseguiram atingir o critério de 

comportamento transitivos adotado para os pares conclusão. De fato, tiveram 

comportamentos transitivos todos os sujeitos que atenderam a estas duas 

condições (raciocínio e bom desempenho nos pares premissa), exceto o sujeito 

E3. 
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Tabela 11 – Desempenho nos pares premissa e manifestações do raciocínio 

transitivo entre os sete sujeitos do grupo experimental e os seis sujeitos do grupo de 

controle. O sinal + indica manifestação do raciocínio transitivo. Considera-se a percepção 

de hierarquia como um conjunto de manifestações por meio de relato. Considera-se a 

distância máxima de 50% ao extremo de respostas aos três pares conclusão como 

manifestação por meio de comportamento. A coluna premissas indica em quantos pares 

premissa cada sujeito alcançou nível elevado de acerto. 

  sujeito      relato   premissas conclusões 

E1   +   5   + 

E2   +   4   + 

E3   +   4    

E4   +   4   + 

E5   +   3    

E6   +   3    

E7   +   4   + 

C1      5 

C2   +   4 

C3      5 

C4      5 

C5      5 

C6      4  

 

Contudo, não é surpreendente que o sujeito E3 não atenda ao critério 

adotado para classificar um comportamento como transitivo. Este sujeito não teve 

um bom desempenho no par premissa BC. Logo, é de se esperar que ele tenha 

suas escolhas diante dos pares conclusão BD e BE prejudicadas, pois, do ponto 

de vista lógico, estas escolhas dependem do domínio da relação entre os 

estímulos do par premissa BC: (1) o estímulo B deve ser escolhido ante o 
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estímulo C, e C deve ser escolhido ante D, logo, B deve ser escolhido ante D; (2) 

o estímulo B deve ser escolhido ante o estímulo C, o estímulo C deve ser 

escolhido ante D, e D deve ser escolhido ante E, logo, B deve ser escolhido ante 

D. 

Ao contrário, o surpreendente é que os sujeitos E2, E4, E7 atendam ao 

critério de comportamento transitivo, sejam transitivos diante dos três pares 

conclusão, apesar de não terem um domínio adequado dos pares premissa. E3 

tem nível reduzido de acerto no par premissa DE; E2 e E7 têm nível reduzido 

de acerto no par premissa BD e C2 tem nível intermediário de acerto no par 

premissa DE. 

Novamente, uma justificativa para este desempenho inesperado pode ser 

encontrada nos relatos dos sujeitos. Os sujeitos do grupo controle dizem que suas 

escolhas diante dos pares conclusão raramente resultam da manipulação mental 

de proposições formais capazes de excluir o termo médio. Estes sujeitos dizem 

que suas escolhas são feitas a partir da consulta a uma escala mental, que 

contém os estímulos listados em ordem hierárquica. 

Se as escolhas dos sujeitos resultassem da manipulação de proposições, 

estes sujeitos não poderiam, por exemplo, concluir adequadamente sobre o par 

conclusão BD, caso apresentassem nível reduzido de acerto no par premissa 

BC: Se o estímulo C deve ser escolhido ante o estímulo B, e o estímulo C deve 

ser escolhido ante D, nada poderia fundamentar a escolha feita diante do par BD. 

Note-se que o nível reduzido (de 20% ou menos) de acerto diante do par 

premissa BC implica que, de modo consistente (em pelo menos 80% das 

tentativas), o sujeito escolhe o estímulo C no par BC. 
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Contudo, com o uso da escala mental, as relações entre os vários 

estímulos são compreendidas por meio da atribuição (mental) de uma posição 

hierárquica a cada um desses estímulos. Assim, ainda que o sujeito não seja 

capaz de escolher o estímulo B no par premissa BC, porque não se lembra da 

posição relativa dos estímulos B e C na escala mental, ele é capaz de comparar 

eficazmente estes dois estímulos com os estímulos D ou E, como ocorre nos 

pares conclusão BD e BE. 

Ou seja, como os pares conclusão são formados por estímulos afastados 

na escala, o sujeito consegue ter respostas transitivas, mesmo que tenha perdido 

a prática de discriminar a posição de estímulos vizinhos na hierarquia, mesmo 

que sua percepção da posição de cada estímulo na escala seja insuficiente para 

discriminar entre estímulos vizinhos na hierarquia, que compõem os pares 

premissa. 

Ainda que o sujeito não seja capaz de se lembrar, diante do par premissa 

BC, qual o estímulo superior na hierarquia, este sujeito se mantém capaz de 

avaliar que os dois estímulos, B e C, são superiores aos estímulos D e E. 

Somente quando a escala se encontra mais degradada, como talvez ocorra no 

caso do sujeito E3, e seguramente ocorre nos casos dos sujeitos E5 e E6 – 

incapazes de responder corretamente aos pares premissa BC e DE em pelo 

menos 80% das tentativas – é que as respostas deixam de atender ao critério de 

serem transitivas, ao mesmo tempo, nos três pares conclusão. 

Por outro lado, o sujeito C2, que declarou ter-se utilizado da manipulação 

mental de premissas em todas as tentativas com pares de teste, foi afetado pelo 

nível intermediário de acerto no par premissa BC, o que resultou em 
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degradação de sua transitividade nos pares conclusão BD e BE. De fato, 

alguém (como C2), que fundamente suas escolhas somente por meio da 

manipulação mental de premissas, não pode saber como proceder (tal como C2) 

diante dos pares conclusão BD e BE, caso não se saiba (tal como C2) o 

procedimento adequado diante do par premissa BC. 

Finalmente, a julgar pelos relatos dos sujeitos pode-se inferir que os 

processos mentais usados para a construção e uso de uma escala mental são 

mais eficazes e mais práticos que a manipulação mental de proposições, o que 

justificaria sua maior frequência entre os sujeitos que percebem a hierarquia. 

Talvez o uso da manipulação mental de proposições seja característico de 

pessoas que tenham treino específico nessas manipulações, ou que tenham estilo 

cognitivo dirigido ao tratamento verbal das informações. 

§ 109.  Raciocínio transitivo e tempo de reação. 

A análise dos tempos de reação durante as últimas 40 tentativas revela que 

os tempos de reação dos sujeitos do grupo de controle variam bruscamente, com 

picos localizados nas tentativas em que são exibidos os pares conclusão.  

Enquanto isso, os tempos de reação dos sujeitos do grupo experimental não se 

modificam substancialmente durante todas estas 40 tentativas com pares de 

teste. 

Acredita-se que estas variações nos tempos de reação dos sujeitos do 

grupo de controle sejam devidas à falta de preparo desses sujeitos para lidar com 

os pares conclusão. Os sujeitos do grupo experimental, por outro lado, parecem 

lidar com os pares conclusão da mesma forma como lidam com qualquer outro 

par formado com dois dos seis estímulos conhecidos A, B, C, D, E e F. 
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Assim, os tempos de reação dos sujeitos diante dos pares conclusão, 

quando semelhantes àqueles tempos observados nas respostas dos sujeitos 

diante dos pares premissa, são indicativos de transitividade. Contudo, cabe 

discutir o significado destes picos encontrados nos tempos de reação dos sujeitos 

do grupo de controle. 

Os pares conclusão BD, BE e CE são pares novos, que somente são 

exibidos aos sujeitos nas últimas 40 tentativas, tanto para os sujeitos do grupo de 

controle quanto para os sujeitos do grupo experimental. Contudo, antes de 

escolherem entre pares conclusão, os sujeitos dos grupos experimental e do 

grupo de controle passam por situações diferentes. Enquanto o grupo de controle 

é treinado apenas nos pares premissa AB, BC, CD, DE e EF, sempre compostos 

por estímulos vizinhos na hierarquia, o grupo experimental, além de ser testado 

nestes pares premissa, também é treinado com os pares AC, AD, AF, CF e DF, 

pares afastados na hierarquia. 

Tal diferença entre o treino dos sujeitos dos grupos experimental e o treino 

dos sujeitos do grupo de controle, ocorrida antes das 40 últimas tentativas, 

justifica a elevação no tempo de reação dos sujeitos do grupo de controle quando 

estes sujeitos encontram, pela primeira vez, pares conclusão, compostos por 

estímulos afastados na hierarquia. 

Contudo, o maior tempo de reação dos sujeitos do grupo de controle diante 

dos pares conclusão não se deve somente ao fato desses pares  serem 

formados a partir de estímulos afastados na hierarquia. Acredita-se que a 

principal razão para a demora desses sujeitos responderem é que eles não têm 

um procedimento já definido para agir diante desses pares. Enquanto isso, os 
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sujeitos do grupo experimental já enfrentaram esse problema antes, o que 

permitiu a elaboração prévia de procedimentos para abordar qualquer par 

conclusão que seja formado pelo mesmo conjunto de seis estímulos A, B, C, D, 

E e F. 

Se uma fração do grupo experimental não tivesse percebido a hierarquia, 

seria possível comprovar essa afirmação, por meio da comparação dos tempos 

de reação entre dois subgrupos do grupo experimental. Porém, todos os sujeitos 

do grupo experimental perceberam a hierarquia, o que impossibilita esse tipo de 

análise. Outra possibilidade de verificação seria submeter também o grupo de 

controle a treino com pares de estímulos afastados na hierarquia, de modo a 

evitar que os sujeitos desse grupo se surpreendam com o aparecimento dos 

pares conclusão. 

 

 

 

Pela análise dos relatos dos sujeitos, o pesquisador considera comprovado 

que as situações experimentais às quais foram expostos os dois grupos de 

sujeitos se mostram fundamentalmente diferentes, no que se refere aos tipos de 

objetos psicológicos que ativam. 

A situação à qual os sujeitos do grupo experimental foram expostos ativa, 

de modo confiável, o objeto psicológico em estudo, que é o raciocínio transitivo. 

A situação à qual os sujeitos do grupo controle foram expostos resulta, 

principalmente, em outro objeto psicológico, a memória ou lembrança, que não é 

o objeto de estudo dessa Tese. 
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Capítulo IX.  Considerações finais. 

Tema 30.  Conclusões. 

§ 110.  Os objetivos da Tese foram atingidos. 

O presente trabalho teve origem em expectativas não confirmadas durante 

a replicação da pesquisa de Siemann & Delius (1993). A decisão de realizar essa 

réplica se apoiava na expectativa de que a situação experimental de Siemann & 

Delius (1993) seria capaz de ativar o raciocínio transitivo na maioria dos sujeitos 

humanos adultos. Os resultados encontrados por Cruz (2003) não confirmaram tal 

expectativa. 

Restaram, pois, dessa réplica, uma série de questões entre as quais a 

principal estaria vinculada à possibilidade do uso do condicionamento para ativar 

o raciocínio transitivo. A situação de condicionamento é semelhante a situações 

naturais em que seres humanos lidam diretamente com a realidade física, sem a 

intermediação de outras pessoas. Que mudanças na situação original de 

condicionamento de Siemann & Delius (1993) poderiam ser feitas para que essa 

situação reproduzisse as condições nas quais o raciocínio ocorre naturalmente 

em humanos? 

 A primeira possibilidade de resposta a essa questão surgiu do uso da 

introspecção para identificar aperfeiçoamentos à situação experimental que 

aumentassem sua eficácia. Uma vez testados, tais acréscimos se mostraram 

insuficientes. Somente quando as alternativas teóricas e metodológicas, descritas 

nesta Tese foram incorporadas à situação experimental original é que, finalmente, 

os objetivos da Tese começam a ser atingidos. 
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Assim que é abandonada a possibilidade de se elaborar uma situação 

experimental adequada com base apenas na experiência individual do 

pesquisador abre-se a possibilidade de obter situações experimentais eficazes 

por meio de um processo de validação realizado junto aos sujeitos da pesquisa. 

Essa foi a chave utilizada ao longo do processo de validação para obter 

versões cada vez mais produtivas, na medida em que o pesquisador se 

aproximava empaticamente de seus sujeitos. O final desse processo resultou em 

uma versão da situação experimental capaz de ativar o raciocínio transitivo em 

todos os sujeitos aos quais ela foi aplicada, o que permitiu o alcance do primeiro 

objetivo, de obter uma condição experimental capaz de ativar, de modo 

confiável, o raciocínio transitivo em sujeitos humanos. 

Uma vez atingido esse objetivo, torna-se relevante comprovar os efeitos da 

situação validada. Retrocede-se, então, no processo de validação. Com a retirada 

de alguns dos elementos da situação experimental validada, fundamentais para 

ativação do raciocínio transitivo, desenvolve-se uma situação a ser aplicada em 

um grupo de controle, o que permitiu o alcance do segundo objetivo, de obter 

outra condição, que, aplicada a sujeitos humanos pertencentes ao grupo de 

controle, resulte em aprendizagem semelhante àquela ocorrida com os 

sujeitos de Siemann & Delius (1993) e Cruz (2003); 

Pela comparação dos resultados obtidos pelo grupo experimental e de 

controle, o processo de comprovação se realiza com sucesso e ainda dispensa o 

uso de um grande número de sujeitos. Afinal, comprovar a diferença entre duas 

situações experimentais tão semelhantes com o uso de uma dúzia de sujeitos 

mostra o quanto a situação experimental é bem controlada. Dessa forma é 
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alcançado o terceiro objetivo, o de comparar os efeitos dessas duas condições 

sobre sujeitos do grupo experimental e do grupo de controle, para 

comprovar a eficácia da condição experimental. 

Da comparação entre as versões experimental e de controle detectam-se 

alguns elementos da situação experimental que, se ausentes da versão controle, 

a torna eficaz na ativação do raciocínio transitivo. Esses elementos são: treino 

dos sujeitos nos pares AC, AD, AF, CF e DF, afastados na hierarquia; treino dos 

sujeitos para escolher entre estímulos, quando os estímulos não podem ser 

discriminados pela cor (o que acontece quando é retirado o matiz das cores) ou 

quando podem ser discriminados pela cor e pelo tamanho (quando o tampão é 

retirado e os estímulos ficam totalmente visíveis). 

A necessidade de introdução desses elementos na versão experimental 

mostra que apenas a aprendizagem dos pares premissas é insuficiente para 

produzir raciocínio ou comportamento transitivo. Por outro lado, mesmo entre os 

sujeitos do grupo experimental, que tiveram contato com esses elementos 

adicionais, e relataram o raciocínio transitivo, houve três deles que não tiveram 

desempenho transitivo, que não tiveram nível elevado de acerto nos pares 

premissa. Esses fatos indicam que o comportamento transitivo depende do 

raciocínio transitivo, mas também depende do domínio dos pares premissa. 

Além dessas conclusões acima, encontram-se a seguir algumas 

conclusões adicionais, subprodutos desse processo de pesquisa, validação e 

comprovação: 

• O estudo comportamental tem seu valor questionado, pois não 

controla importantes causas internas das ações do sujeito. Por outro 
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lado, o condicionamento, o principal método usado nesses estudos 

comportamentais, ganha novas potencialidades, pois se mostra útil 

para a ativação do raciocínio e de outros objetos psicológicos. 

• O estudo da introspecção recupera um pouco de seu valor, ainda 

que num contexto estrito de uma situação experimental controlada, e 

com objetivos a princípio vinculados ao raciocínio, elemento da 

consciência, passível de julgamento objetivo e externo. 

• Ganha interpretação psicológica a atuação do professor em sala de 

aula. A capacidade própria de humanos de explicar por meio de 

palavras e de compreender explicações ganha abordagem 

experimental. 

• Outra habilidade humana que passa a estar ao alcance da pesquisa 

é a comunicação, o uso de símbolos como código para representar 

quantidades e estabelecer relações. 

• A aproximação empática entre experimentador e sujeitos modifica o 

modo pelo qual os relatos são tratados no âmbito da pesquisa: Em 

vez serem vistos apenas como resultados objetivos, que eles 

efetivamente são, os relatos dos sujeitos passam a ser ouvidos 

também pelos significados que trazem ao pesquisador e por seus 

vínculos com elementos da Lógica, já que tais relatos se referem a 

raciocínios transitivos. 

• Perde importância o estudo dos efeitos de variáveis específicas 

quando o objeto de estudo não se encontra adequadamente definido 

e controlado por meio do processo de validação. 
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§ 111.  A comprovação da Tese. 

Considera-se a Tese comprovada porque, com a obtenção e a 

interpretação empática de relatos, recurso possível graças ao uso de sujeitos 

humanos, o pesquisador conduz o aprimoramento de uma situação experimental 

com o objetivo planejado, previamente descrito de ativar um objeto psicológico 

específico, o raciocínio transitivo. 

Assim, se a interpretação dos relatos dos sujeitos, por dependerem da 

empatia deste pesquisador para compreendê-los ou interpretá-los, pode ser, 

isoladamente, considerada exterior ao conhecimento científico, o mesmo não 

pode ser dito do processo de validação como um todo, que se mostrou capaz de 

resultados comprovados. 

O processo de validação mostra sua força justamente na medida em que a 

empatia do pesquisador por seus sujeitos resulta em hipóteses testadas a cada 

versão da situação experimental, em aproximações sucessivas que levam a um 

método reconhecido pelos sujeitos e pelo pesquisador como capaz de ativar o 

objeto psicológico em estudo. 

O processo de validação revela a importância da empatia, mas também da 

capacidade do pesquisador desenvolver, criar meios de testar suas hipóteses. Tal 

capacidade de criação não depende da habilidade para a programação de 

computadores, para o desenho de estímulos etc.. Ainda que se expresse por meio 

dessas habilidades, a capacidade de criação depende mais da possibilidade de 

discutir a situação experimental, e do tempo dedicado à solução das dificuldades 

encontradas. 
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Pois durante o processo de validação, esses recursos do pesquisador 

ficam à disposição dos sujeitos. É a palavra dos sujeitos que vale, que orienta o 

pesquisador em direção ao seu objeto de estudo. Tal como ocorre no ambiente de 

escolar onde o professor coloca todas as suas habilidades a serviço do ensino, é 

a palavra do aluno que anuncia o sucesso do processo educativo. 

Se o processo de validação parece instável e pouco confiável para ser 

adotado como método, vale lembrar que a alternativa é desenvolver um método 

de comprovação exclusivamente com base na capacidade de introspectiva do 

pesquisador prever os efeitos do experimento sobre os sujeitos. Ainda que seja 

considerável, tal capacidade é limitada, daí justamente a necessidade de realizar 

experimentos. 

Pois a alternativa ao processo de validação é usar um grande número de 

sujeitos para identificar leves tendências resultantes de modificações nas 

variáveis independentes. Com situações experimentais ambíguas, não validadas 

e incapazes de assegurar a existência do fator psicológico em estudo, as 

variáveis dependentes não podem ter muito efeito sobre os indicadores 

escolhidos como variável dependente. 

Os pouco mais de cem voluntários aqui empregados nos processos de 

validação e de comprovação não seriam suficientes sequer para mostrar, por 

exemplo, o efeito dos tipos de estímulos empregados na aprendizagem dos 

pares. O processo de validação demonstrou a importância dos estímulos, bem 

como do tipo de esquema de reforço utilizado, além da ordem de treino dos 

estímulos, com menos de um terço desse total de sujeitos, que testaram as 

primeiras sete versões. 
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A validação, contudo, não traz apenas vantagens de ordem prática para o 

pesquisador. A condução do processo de validação da situação experimental 

levanta uma série de hipóteses sobre as variáveis relevantes ao objeto de 

estudos. Assim é que hoje o pesquisador possui muitas informações, 

evidentemente sujeitas a comprovação, a respeito dos efeitos da facilidade de 

aprendizagem e das condições de exibição de estímulos sobre o estabelecimento 

de raciocínios, dos efeitos do raciocínio sobre o desempenho, dos efeitos da 

forma dos estímulos para o estabelecimento autônomo de codificações, dos 

meios para conduzir uma aprendizagem efetiva de esquemas que ora reforçam, 

ora punem a escolha de um mesmo estímulo, do efeito desestabilizador de 

esquemas de reforço intermitentes sobre o estabelecimento de raciocínios etc.. 

Finalmente, a descrição do processo de validação expõe formalmente, com 

um nível de detalhes que pode ser esmiuçado até mesmo com a finalidade de 

replicações, todo o processo heurístico de descoberta dos aspectos relevantes da 

situação experimental necessários à ativação do objeto de estudos. Pode-se crer 

que muitas pesquisas sejam informalmente precedidas por processos de 

validação não publicados, o que deve resultar na perda de um grande volume de 

informações. 

Também a descrição e divulgação dos programas de computador utilizados 

para gerar estímulos e para produzir a situação experimental são fundamentais 

para que possíveis esforços dirigidos à replicação de experimentos se tornem 

mais frequentes e eficazes. De fato, essa Tese nasce de uma replicação, ou seja, 

nasce dos desafios e da conveniência de se replicar um experimento. 
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Pois o autor da Tese confia nos recursos que deixa para facilitar futuras 

replicações deste trabalho, na contribuição que deixa para a continuidade do 

estudo dos raciocínios como objetos psicológicos, por quem quer que reproduza 

ou aprimore as técnicas aqui empregadas. Aliás, o autor da Tese guarda a 

esperança de o método aqui descrito ser replicado por outro pesquisador, e fica 

disponível para discutir métodos e resultados. 
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