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A leitura de imagens no ensino de arte com uso de software educativo: 
formação de categorias pictóricas por meio de relações de equivalência 
 
José Souza Ferreira da Silva 

 
Resumo 

 
A equivalência de estímulos, como área de estudos, tem contribuído no ensino de 
repertórios acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento, como a Matemática, a 
Música e  a Língua Portuguesa. Estas contribuições devem-se ao fato de pesquisas 
sobre equivalência de estímulos terem demonstrado resultados surpreendentes. A 
partir dos resultados obtidos em tais pesquisas, defende-se que, com base nos 
estudos sobre a equivalência de estímulos, pode-se atuar também com o ensino de 
arte. 
O presente trabalho teve como objetivo implementar uma proposta de ensino de 
arte pautada no modelo de equivalência de estímulos, focalizando especificamente 
a leitura de imagem, a qual constitui um conteúdo fundamental para este ensino. 
Teve-se como referência o trabalho de García e Aguayo (2005) no qual os autores 
apóiam-se na proposta de equivalência de estímulos para a formação de categorias 
de pinturas de arte. Os participantes deste estudo foram estudantes universitários 
que frequentavam um curso de Licenciatura em Artes Visuais na cidade de São 
Paulo. Seis deles participaram de um pré-teste que avaliava o desempenho nas 
relações EA, EB, EC e ED (reconhecimento dos nomes dos movimentos artísticos 
Futurismo, Expressionismo, Fauvismo e Abstracionismo em imagens 
representativas de tais movimentos). Dos seis, três participaram das demais etapas, 
quais sejam: ensino das relações AB, AC, AD (relação entre duas imagens do 
mesmo movimento), Teste de Emergência de novas relações simétricas e transitivas  
(BA, CA, DA, BC, CD e BD), ensino da relação AE, Teste de Emergência de 
novas relações transitivas (BE, CE e DE), Pós-Teste (reaplicação das relações EA, 
EB, EC e ED do Pré-Teste) e Teste de Generalização, focando as relações EA, EB, 
EC e ED com imagens não trabalhadas durante o Pré-Teste e o ensino. 
Os resultados mostraram que houve emergência de novas relações para todos os 
participantes assim como, no Pós-Teste, todos estabeleceram corretamente as 
categorias de pintura em nível máximo. No Teste de Generalização, os 
desempenhos variaram: nas relações EA e EB obteve-se desempenho satisfatório 
(entre 80% e 100% de acertos) e nas relações EC e ED obteve-se desempenho 
insatisfatório (entre 60% e 79% de acertos). 
A proposta da equivalência de estímulos trata de conteúdos atrelados ao universo 
da linguagem, dos signos e símbolos, os quais o aprendiz aprende não somente a 
decodificar, mas também a compreender, fato que sinaliza a possibilidade de 
trabalho com os repertórios acadêmicos da área de Artes. Abrem-se, pois, novas 
alternativas para a Arte/Educação diante das contribuições reveladas à luz da 
Abordagem Comportamental. 
 
Palavras chave: Análise do comportamento, Ensino de Arte, Equivalência de 
Estímulos, Software Educativo. 
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Reading images in teaching art with the use of educational software: the 
formation of categories through pictorial equivalence relations  
 
José Souza Ferreira da Silva  
 

Abstract 
 

The stimulus equivalence, as the study area has contributed in teaching repertoires 
scholars from different fields of knowledge such as Mathematics, Music, and 
Portuguese. These contributions are due to the fact that research on stimulus 
equivalence have demonstrated surprising results. From the results obtained in such 
surveys, it is argued that, based on studies of stimulus equivalence, we can also 
work with the teaching of art.  
This study aimed to implement a proposal for teaching of art based on the model of 
stimulus equivalence, specifically focusing on reading the image, which is a key 
content for this teaching. Took as reference the work of García and Aguayo (2005) 
in which the authors rely on the proposed stimulus equivalence to the formation of 
categories of art paintings. The study participants were college students who 
attended a Degree in Visual Arts in Sao Paulo. Six of them participated in a Pre-
Test that assessed performance in relations EA, EB, EC and ED (recognition of 
names of art movements Futurism, Expressionism, Fauvism in abstract art images 
representative of these movements). Of the six, three participated in the other 
stages, namely: education of relations AB, AC, AD (relationship between two 
images of the same movement), Test emergence of new symmetrical and transitive 
relations (BA, CA, DA, BC, CD and BD), the teaching relationship AE Test 
emergence of new relations transitive (BE, CE, DE), Post-Test (reapplication of 
relations EA, EB, EC and ED Pre-Test) and Test of generalization, focusing on 
relations EA, EB, EC and ED with images not worked during the Pre-Test and 
teaching.  
The results showed that emergence of new relationships for all participants as well 
as in the Post-Test, all properly established the categories of painting at the highest 
level. In generalization tests, the performances ranged from: the relationship EA 
and EB obtained a satisfactory performance (between 80% and 100% accuracy) 
and the EC and ED relations we obtained unsatisfactory performance (between 
60% and 79% correct) .  
The proposal of stimulus equivalence deals with content tied to the universe of 
language, signs and symbols, which the apprentice learns not only to decode, but 
also to understand, a fact which indicates the possibility of working with academic 
repertoires of Arts area . Unfold, as new alternatives for Art / Education in front of 
the contributions revealed in light of the Behavioral Approach.  
 
Keywords: Behavior analysis, Art Education, stimulus equivalence, Educational 
Software. 
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1. Apresentação 

 

 O ensino de arte tem uma importância singular na educação, fato que hoje 

pode-se constatar em muitos documentos oficiais que regulamentam o ensino 

formal no Brasil. Na escola, observa-se a seriedade com a qual os professores de 

arte estão trabalhando para transformar a relação da sociedade com a sua cultura 

e alfabetizar o olhar reflexivo de cada pessoa sobre o seu mundo e a sua história. 

 Por outro lado, há também um desconhecimento sobre os conteúdos e 

objetivos da nossa disciplina, e do fato dela ser considerada como área de 

conhecimento. A exemplo disto, frequentemente, ouvimos inúmeros 

comentários que bombardeiam a seriedade com que tratamos nosso objeto de 

estudo que é a cultura: “arte é uma vocação, logo, não se ensina, você já nasce 

com o dom”, ou na escola, quando se diz que “arte não reprova”, “é hobby”, 

“serve para relaxar”, entre outros.  

 Sabemos que as origens de tais comentários são decorrentes de uma longa 

história e de problemas da contemporaneidade, os quais são necessariamente 

abordados nesta área de conhecimento, uma vez que há a influência de tais 

problemas, na concepção e compreensão do cidadão sobre a sua cultura. A 

publicidade, as mídias de comunicação, bem como a cultura de massa, são 

exemplos representativos de tais influências. 

 O notável avanço que a Arte/Educação1 brasileira conquistou nos últimos 

40 anos, motivam os arte/educadores a pesquisar cada vez mais sobre como se 

ensina arte e como se aprende arte. Trabalhamos com dimensões da pessoa que 

outras áreas de conhecimento não o fazem, ou pouco dão atenção. Por exemplo, 

a criatividade, a percepção, a reflexão sobre a diversidade de imagens 

produzidas pelo homem, os signos e as representações simbólicas das quais a 

arte se apropria e devolve em forma de obras artísticas para a sociedade. 

 A educação, segundo Parsons (1999), precisa descobrir o enorme 

potencial da arte, para trabalhar com uma sociedade pluralista e paradoxalmente 
                                                             
1 Utilizarei as grafias, utilizada por Barbosa (2005): arte/educador, para  referir-me ao pesquisador do ensino da arte, 
incluindo-se o professor de arte; e Arte/Educação referindo-me a epistemologia da arte. 
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democrática, uma vez que com a Arte/Educação, o indivíduo pode expor de 

forma idiossincrática as suas idéias, o que possibilita muitas reflexões sobre o 

convívio numa sociedade democrática e contemporânea.  

 É com este olhar que vejo a necessidade da Arte/Educação ampliar o seu  

campo de pesquisa sobre como ensinar e aprender arte, à luz de teorias ainda 

pouco conhecidas pelos arte/educadores, e que quando familiares, talvez sofram 

de comentários que distorcem os seus verdadeiros pressupostos. 

 Entre as muitas tarefas que a Arte/Educação tem pela frente, Parsons 

(1999) destaca que devemos “experimentar programas educacionais que irão 

nutrir essas habilidades e, finalmente, de criar maneiras para avaliá-las. Isto, 

como vejo, é o desafio contemporâneo do ensino e da pesquisa em arte-

educação” (s.p).  

 Conhecer uma teoria, como a que aqui foi trabalhada, trouxe inúmeras 

reflexões para a minha atuação com o ensino de arte, além de desconstruir 

preconceitos que me foram embutidos ao longo de minha trajetória como 

educador. 
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2. Arte se ensina e se aprende 

 
 Para maior compreensão da disciplina de Artes, serão apresentados, de 

maneira sintetizada, alguns pressupostos da área de conhecimento para enfatizar 

a importância da arte na formação do indivíduo. Entretanto, ao resumir tais 

informações, pode-se encobrir ou tratar com superficialidade questões que 

foram resultado de importantes e difíceis conquistas dos arte/educadores. Assim, 

para minimizar tal risco, serão apresentados alguns conceitos centrais sobre o 

ensino da arte, presentes na legislação brasileira, bem como em outros 

documentos que organizam o currículo escolar de escolas públicas no estado de 

São Paulo.  

 A partir do final da década de 70 a concepção de ensino de arte passou 

por muitas mudanças conceituais, as quais foram legitimadas nas principais leis 

e diretrizes da educação brasileira.  

 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de n° 

5.692/71, promulgada em 11 de agosto de 1971 a idéia de arte como atividade 

na escola foi legitimada. Tal lei instituiu a obrigatoriedade do ensino de arte nos 

currículos das escolas de 1° e 2° graus, no entanto, divide os componentes 

curriculares em duas modalidades: (1) Disciplinas (áreas do conhecimento com 

objetivos, conteúdos, metodologias e processo de avaliação específica); (2)  

Atividades (desenvolvimento de práticas e procedimentos). Assim, ao ensino de 

arte, sob a nomenclatura de Educação Artística, coube apenas o papel de mera 

atividade.  

 Sobre a lei 5692/71, Barbosa (2002) acrescenta que a obrigatoriedade do 

ensino da arte em 1971...  
...não foi uma conquista dos arte/educadores brasileiros mas uma criação ideológica de 

educadores norte-americanos que, sob um acordo oficial (Acordo MEC-USAID), 

reformulou a Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo 

configurado na Lei Federal nº 5692 denominada "Diretrizes e Bases da Educação" 

(Barbosa, 2002, p. 170).  
 



 12 

 Com a redemocratização do Brasil, na década de 1980, surgem as 

associações de arte/educadores e cursos de pós-graduação em arte, o que 

contribuiu para novas reflexões sobre o ensino da arte no âmbito escolar. “As 

produções das crianças e adolescentes ganharam mais atenção dos professores, 

bem como o trabalho com leitura de imagens e a contextualização histórica” 

(Pillar, p.72, 2008). Nos últimos anos da mesma década, mais especificamente 

em 1988, foi promulgada a Constituição Brasileira, que abre caminho para as 

discussões iniciais sobre a nova LDBEN. 
Em três de suas versões, foi retirada a obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas. 

Organizados, os arte/educadores protestaram, convictos da importância da arte para a 

formação do aluno. Iniciou-se, aí, uma longa luta política e conceitual dos 

arte/educadores brasileiros para tornar a arte uma disciplina curricular obrigatória, 

com todas as suas especificidades (objetivos de ensino, conteúdos de estudos, 

metodologia e sistema de avaliação) (Silva e Araújo, p.12). 
 

 A década de 80 protagonizou importantes e desastrosos eventos para o 

ensino da arte no âmbito da educação. Se por um lado o ensino da arte quase se 

extingue2 da educação,  por outro, os arte/educadores organizam encontros3 para 

discutir os novos rumos do ensino da arte na educação. Desde então, o ensino da 

arte na escola veio se consolidando e conquistando o reconhecimento legal na 

área da educação.  

 Um grande marco desta conquista está na LDB 9394/96, na qual, a então 

“educação artística” é reconhecida como área de conhecimento, revogando a 

designação de “atividade”, conforme constava da LDB 5692/71. É importante 

destacar, neste contexto, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Arte, que finalmente sistematizaram os pressupostos da Arte/Educação no 

Brasil, o qual no final da década de 1970, já se mostravam indícios de mudanças 

significativas dos conceitos do ensino da arte na escola. Um claro exemplo deste 

fato está na própria capa dessa publicação, na qual encontra-se o termo Arte para 

                                                             
2 O Conselho Federal de Educação em 1986 reformulam o núcleo comum para o currículo das escolas de 1º e 2º graus 
eliminando a área comunicação e expressão, o que levou a maioria da escolas particulares a eliminar as aulas de artes 
(Barbosa, 2001, p.1) 
3 Semana de Arte e Ensino, que acontece na Universidade de São Paulo de 15 a 19 de setembro de 1980. 
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designar o nome da disciplina e não “educação artística”. Embora a 

nomenclatura Arte não fosse oficial, ela explicitava as mudanças conceituais do 

ensino de arte na escola.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte trazem um capítulo 

específico sobre o histórico do ensino da arte no Brasil, no qual são salientados 

diversos aspectos conceituais e históricos que diferenciam os novos 

pressupostos da Arte/educação dos conceitos (considerados superficiais e 

ultrapassados) que caracterizavam a Educação Artística. Em outros termos,  o 

repúdio à terminologia Educação Artística pelos arte/educadores fundamenta-se 

neste histórico, constituído por um ensino da arte que era concebido apenas 

como o ensino de técnicas, que atendiam ao pensamento liberal e positivista do 

século XIX, ou ainda como ensino desprovido de mediação do educador, sendo 

dessa forma concebido como livre expressão e não como conhecimento, 

diferentemente dos novos pressupostos discutidos nas duas últimas décadas e 

expostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte.  

 A esse respeito, Barbosa (2001, 2002), assim como a comunidade de 

arte/educadores, concorda com a problemática contida na utilização da 

terminologia Educação Artística, já que ela é representativa da idéia de que a 

arte é um dom, ou em outras palavras, a arte é uma habilidade inata que, 

portanto, não pode ser ensinada ou aprendida. Para a comunidade de 

Arte/educadores esta questão tornou-se política o que garantiu, em 2006, exatos 

10 anos da promulgação da LDB 9394/96, a mudança oficial da nomenclatura, 

que designava a área de conhecimento como Educação Artística, para Artes4.  

  No cenário atual, define-se Arte/Educação como epistemologia da arte, 

sendo a área de conhecimento constituída por quatro linguagens: artes visuais, 

dança, teatro e música (Barbosa, 1999a).   

  O grande objetivo da Arte/Educação é desenvolver o pensamento estético 

do indivíduo, para que ele seja um cidadão que compreenda a sua cultura, tendo 

consciência de que esta é constituída e influenciada por outras culturas de outros 

                                                             
4 Resolução CEB/CNE nº1/06 nº 1, de 31 de janeiro de 2006, publicada no DOU nº 24, 2/2/2006, seção 1, p. 9 
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povos e lugares. Dizendo em outras palavras, espera-se neste processo de ensino 

com a arte que o cidadão seja um sujeito em constante interação com a cultura 

de sua época. 

 Partindo desta base, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 

enfatizam a necessidade do arte/educador trabalhar o ensino-aprendizagem em 

Artes, articulando os três eixos - produzir, apreciar e contextualizar -  com o 

propósito de garantir a seleção e a organização dos conteúdos desta área de 

conhecimento, a fim de proporcionar ao aprendiz uma formação plena. Estes 

três eixos foram trazidos da Proposta Triangular5 da arte/educadora Ana Mae 

Barbosa, sendo resultado de importantes estudos que realizou entre o final da 

década de 1970 e o início da década de 19806.  

 Na Proposta Triangular do ensino da arte, produzir refere-se ao trabalho 

que o educando realiza diretamente com materiais e técnicas artísticas que 

conhece e desenvolve sob a orientação do arte/educador (pintar, desenhar, 

fotografar, modelar, construir, montar, cantar, tocar, dançar, etc.) O segundo 

eixo, apreciar, refere-se à compreensão de imagens, de obras de arte, de 

espetáculos de teatro, dança ou música, ou seja ler imagens; assistir filmes; ir ao 

teatro; visitar museus; visitar exposições; etc. O terceiro eixo, contextualizar, 

completa esta importante trilogia e se refere à importância de conhecer 

diferentes aspectos relacionados à uma determinada obra: o contexto cultural, 

época e lugar onde foi produzida, a história da produção, informações sobre o 

autor da obra, etc.   
                                                             
5 Foram referenciais teóricos para constituição da proposta triangular dois importantes estudos: O Basic Design 

Movement em 1950, na Inglaterra, e o Disciplined-Based-Arte Educacion em 1982 nos Estados Unidos.  

A Proposta Triangular de Ensino começou a ser defendida na Inglaterra pelo “Based Design Movement” ainda 

nos anos cinqüenta. Richard Hamilton, juntamente com alguns artistas professores como Richard Smith, Joe 

Tilson e Eduardo Paolozzi, descontentes com a direção que o ensino de artes havia tomado, resolveram lançar 

os alicerces teórico-práticos, nos anos setenta, na Newcastle University, nos Estados Unidos, o que atualmente 

os americanos denominam, DBAE (Disciplined-Based-Arte Educacion), que é desenvolvido pelo Getty Center of 

Educacion i Arts desde 1982. Nesta época, a equipe já tinha outros importantes nomes da arte-educação 

americana: Elliot Eisner, Brent Wilson, Ralph Smith e Marjorie Wilson (Cunha, 2005, p.339). 

 
6 Em 1978, Ana Mae publica “Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo” e em 1982 “Influências de John 

Dewey no ensino da Arte no Brasil”. 
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 É importante dizer que nesta concepção de ensino, estes três eixos são 

articulados durante a proposta de ensino feita pelo arte/educador, não havendo 

uma hierarquia ou ordem para promover esta articulação. Assim, o processo de 

ensino pode começar por qualquer um dos três eixos, no entanto esta escolha 

não é aleatória, mas orientada em função das necessidades de aprendizagem, 

contempladas pelo planejamento prévio do ensino. Barbosa (1999b) destaca a 

importância de conceber o processo ensino-aprendizagem de arte constituído 

pelo fazer artístico (produzir), pela leitura da obra de arte (apreciar) e pela 

história da arte (contextualizar) para que haja a compreensão da objeto da 

cultura. Em suas palavras: 

A metodologia de ensino e aprendizagem da arte com a qual venho trabalhando integra 

a história da arte, o fazer artístico, e a leitura da obra de arte. Esta leitura envolve 

análise crítica da materialidade da obra e princípios decodificadores que podem ser 

estéticos, semiológicos, gestálticos ou iconográficos. A metodologia de análise é de 

escolha do professor e do fruidor, o importante é que obras de arte sejam analisadas 

para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-la; esta leitura é enriquecida pela 

informação histórica (Barbosa, s.p.). 

 Os três eixos do ensino de arte atuam sempre de forma integrada e 

articulada, não sendo possível dissociar um do outro; embora o arte/educador 

escolha por iniciar o seu trabalho por um deles (por exemplo, pelo apreciar), os 

outros dois eixos estarão interagindo continuamente. Esta inter-relação entre os 

eixos se constituem como pressupostos para a Arte/Educação.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte ainda destacam que o 

ensino de arte “…não ocorre no vazio, mas relacionado a determinado espaço 

cultural, tempo histórico e condições particulares que envolvem os aspectos 

sociais, ambientais, econômicos, culturais, etários” (PCN, p. 49). Sobre os 

PCN, Barbosa (1999b) salienta que a ênfase dada, pelo documento, à apreciação 

da obra de arte contempla uma abordagem contemporânea, o que evidencia a 

importância do eixo apreciar no ensino de Artes. Para Ferraz (1999, s.p.),  ao 
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considerar a leitura de obra de arte, os significados que o espectador atribui à 

uma obra de arte têm como base as suas experiências pessoais e a cultura. Em 

outras palavras, a compreensão que o fruidor tem de uma imagem está atrelada 

ao seu repertório de experiências estéticas vivenciadas através de um ensino 

formal ou pelo convívio extra escolar. O eixo apreciar tem como propósito 

ensinar o fruidor a ler com compreensão as imagens. Tal compreensão requer 

mais do que a decodificação de aspectos explícitos, uma vez que está 

subordinada e relacionada ao conhecimento do fruidor sobre a imagem que 

aprecia. Importantes autores, como Arnhein (1988), Parsons (1999) e Ferraz 

(1999) , concordam em dizer que a apreciação do objeto artístico não decorre de 

um primeiro e superficial olhar sobre ele, mas sim da reflexão e análise que a 

pessoa faz da obra de arte, sendo relevante, para esta ação, o seu conhecimento 

idiossincrático sobre a arte, a sua cultura, o seu contexto social e o da obra 

analisada, bem como outros fatores particulares e sociais que  constituem o 

indivíduo como cidadão. Nesse sentido “... devemos reconceber o foco da 

pesquisa em arte-educação, mantendo o que já tenha sido conseguido, mas 

orientando-nos em direção às habilidades necessárias para interpretar obras de 

arte à luz de seu contexto cultural”. (Parsons, 1999, s. p.). 

 A leitura com compreensão de imagens, objetivo do ensino de leitura de 

imagens, está atrelada à informações do lugar onde foi produzida, ao seu 

contexto histórico, e portanto, requer um olhar que ultrapasse a superficialidade 

e a instantaneidade, que são fatores limitantes de acesso do indivíduo ao que a 

arte lhe apresenta. Evidentemente, compreender a arte em toda a sua dimensão é 

mais do que compreender imagens, a compreensão mais abrangente sobre a arte 

se dá articulando os três eixos, como já descrito anteriormente. Dessa forma, ao 

se focalizar o eixo apreciar faz-se um  recorte do trabalho de Arte/Educação; 

focaliza-se um dos eixos necessários de ensino.  

 No eixo apreciar, a leitura de imagem se constitui como um conteúdo 

fundamental para a educação em arte, já que potencializa o desenvolvimento 
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estético do educando e contempla os atuais pressupostos da Arte/Educação. A 

leitura de imagem coleciona importantes estudos7 para a comunidade de 

arte/educadores, a ponto de ter sido foco específico de evento científico8, que 

contou com a presença de professores nacionais e internacionais. Nas palavras 

de Barbosa (1999a), tal encontro buscou "…ampliar a capacidade de leitura da 

obra de Arte e discutir os modos pelos quais se aprende Arte no mundo 

contemporâneo" (s.p.) e possibilitou aos arte/educadores brasileiros uma intensa 

reflexão sobre os conceitos contemporâneos de Arte/Educação, bem como o 

aprofundamento teórico sobre o histórico do ensino da arte no Brasil. Como 

destacado por Barbosa (1999a), tal reflexão foi importante já que, em nosso país 

ainda prevaleciam concepções e práticas de ensino que não estavam alicerçadas 

nos pressupostos defendidos pelos conceitos contemporâneos de Arte/Educação, 

sendo que focalizar a sua história permitiria entender como estava sendo 

realizado o ensino da arte. 

 Embora, ao longo das últimas décadas a nomenclatura dessa área de 

conhecimento tenha mudado, os conceitos ultrapassados sobre a importância da 

arte na educação encontram-se entrelaçados, ainda hoje, na prática dos 

professores de arte. Fica evidente que os eventos históricos influenciam 

conceitualmente o ensino de arte na escola, mas para garantir que os 

pressupostos da Arte/Educação protagonizem uma educação cultural, na qual o 

indivíduo amplie o conhecimento sobre a sua cultura e o seu tempo, é preciso 

que para os arte/educadores a Arte seja entendida como conhecimento, 

produzido culturalmente e ao qual seja acessível por meio do ensino, o que 

significa que arte se aprende e tal aprendizagem contribui para que o indivíduo 

compreenda a sua cultura. 

 

                                                             
7 Publicados anualmente nos Anais dos Encontros Nacionais da ANPAP, Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas. 
8 “A Compreensão e o Prazer da Arte”, 1999,  SESC Vila Mariana,  São Paulo. Nomes de referência da 
Arte/Educação, como Arthur Efland, Doug Boughton, Michel Parsons, Kerry Freedman, Jacqueline Chanda, Mary 
Strokrocki, Heloisa Ferraz, Ivone Mendes Richter, Regina Machado, Lucimar Bello Frange e Ana Mae Barbosa, 
marcaram presença neste encontro com palestras que compõem uma publicação que recebeu o mesmo nome do 
evento. 
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3. Fundamentação Teórica 

 

3.1 A relação entre o homem e o ambiente  

 

 O behaviorismo radical deve ser entendido como filosofia da Análise do 

Comportamento, esta a ciência que estuda o comportamento. Esta ciência 

concebe o comportamento, por sua complexidade, como um processo, sendo 

mutável, fluído e evanescente (Skinner, 1981, p. 15). Diante da complexidade do 

comportamento, como definida pelo behaviorismo radical, Andery (2002) 

salienta que para descrever um comportamento, o analista do comportamento 

precisa descrever um conjunto de pelo menos quatro relações: 

• as relações estímulos - respostas (reflexos incondicionados); 

• as relações estímulos - estímulos (reflexos condicionados); 

• as relações respostas - estímulos (comportamento operante); 

• as relações estímulos - respostas - estímulos (tríplice contingência). 

 

 Este conjunto de relações constituem o evento comportamental, e sua 

identificação permite dizer que estamos descrevendo tal evento (Andery, 2002, 

p. 153). O conhecimento sobre este conjunto de relações permite avançar no 

processo de descoberta de regularidades que conduzirão à formulação regras que 

possibilitarão ao homem atuar sobre a ação. 

 As críticas ao behaviorismo radical, identificadas em frases do tipo “ 

teoria que busca formação de um indivíduo autômato”, continuam definindo 

erroneamente a proposta de Skinner, concebendo o homem como um ser 

autômato e passivo. No entanto, contradizendo tais críticas, o que Skinner, de 

fato, defende é que o sujeito não é um mero reagente aos estímulos de forma 

automática. O homem é fruto da relação não estática que mantém com o mundo; 

nas palavras de Micheletto e Sério (1999), “ a cada relação obtém-se, como 

produto, um ambiente e um homem diferentes” (p.14). 
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 O homem, para o behaviorismo radical, tem seu comportamento 

determinado pelo ambiente numa relação de interação na qual ocorrem 

mudanças, tanto nele quanto no ambiente. Nesta relação, não cabe conceber o 

comportamento do ser vivo, inclusive do homem, como uma simples resposta 

aos estímulos do ambiente que a antecedem (S-R), mas é preciso considerar que 

a resposta produz conseqüências (R-Sc), as quais podem mudar o 

comportamento futuro do indivíduo. As consequências produzidas por uma 

resposta alteram não apenas a probabilidade de nova emissão do 

comportamento, mas também tornam as condições que a antecederam (os 

denominados estímulos antecedentes) relacionadas à própria resposta. Em outras 

palavras, uma vez que uma dada resposta produziu consequências, em dada 

situação, tal situação passa a se relacionar com a dupla R-Sc; tal modo de 

relação entre a resposta (R), suas consequências (Sc) e a situação/condição em 

que ocorreram (Sa)  é a tríplice relação Sa-R-Sc (estímulo antecedente – 

resposta – estímulo consequente), denominada tríplice contingência. Dessa 

forma, Skinner evidencia que o comportamento operante é aprendido e pode ser 

compreendido em função das circunstâncias (antecedentes e consequentes) em 

que ocorrem.  

 Na interação com o ambiente, o homem adquire repertórios; aos 

comportamentos inatos, ou específicos da espécie humana, somam-se os 

comportamentos que foram adquiridos durante a sua história de vida, ou seja 

comportamentos adquiridos em situações e experiências pessoais; além destes 

somam-se, ainda, comportamentos estabelecidos pela sociedade, já que 

importantes para o grupo. Este conjunto de comportamentos são pois 

relacionados a diferentes processos de interação entre organismo e ambiente (o 

filogenético, o ontogenético e o cultural), os quais não estão dissociados no 

momento em que ocorre um dado comportamento. O choro, por exemplo, é um 

comportamento inato, que portanto é próprio da espécie. No entanto, é comum 

observar que muitas crianças choram mais em determinadas situações, porque 



 20 

em sua história de interações obtiveram algo; diante de tais situações há uma 

maior probabilidade de chorar para conseguir aquele algo desejado.  

 De acordo com Skinner (1982), os primeiros estudos sobre o 

comportamento, são os de Pavlov e de Watson (pp. 8-11) que explicam os 

fenômenos de maneira causal, fundamentando-se  no conhecido modelo da 

física de ação e reação ou estímulo e resposta (S-R). Embora sendo determinista, 

Skinner, no entanto, propõe que o modelo de dupla contingência (estímulo e 

resposta) não é suficiente para explicar o comportamento. Colocando-se em 

oposição à idéia de passividade do organismo que se comporta em função da 

estimulação antecedente, Skinner (1978) destaca que o aspecto fundamental é a 

relação da resposta o estímulo por ela produzido, isto é com o estímulo que é 

apresentado posteriormente; ou seja, a ação (resposta) produz modificações (no 

ambiente) que se relacionarão com a ação modificando-a. Nas suas palavras, “os 
homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados 
pelas consequências de sua ação” (p.15).  
 Dessa forma, Skinner acrescenta um elemento novo não considerado pelo 

modelo adotado por Watson: o estímulo consequente. Numa representação, esta 

relação do organismo com o ambiente seria representada como R (a ação 

ocorrida) - Sc ( as consequências produzidas). Como a relação R-Sc ocorre numa 

dada situação, tal situação passa a se relacionar com tal relação, tornando-se um 

estímulo discriminativo, como já salientado. Assim é que, diferentemente da 

relação Sa-R, na qual o estímulo antecedente (Sa) produz necessariamente a 

ação, na relação Sa-R-Sc, o estímulo antecedente (Sa) adquire, em virtude da 

relação R-Sc ocorrida, uma função discriminativa (Sd). Como já salientamos, 

para explicar o comportamento Skinner propõe a tríplice contingência. Nesta 

relação, temos um homem ativo no ambiente, pois nele produz modificações; 

estas, por sua vez, agem sobre ele ao alterar a probabilidade de se comportar de 

forma similar, em novas ocasiões, quando estas estiverem presentes. 
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 A presente concepção de Skinner, sobre a relação do homem com o 

ambiente, é resultado de suas pesquisas experimentais do final da década de 

1930 e que foram publicadas em 1938 na obra The Behavior of Organisms. Já 

nesta época, estava estabelecido um instrumental relevante – a tríplice 

contingência – que deixa claro a distância que as teorias de Skinner têm do 

modelo mecanicista adotado por parte da psicologia experimental e a partir do 

qual Skinner estabelece o behaviorismo radical (Micheletto, 1999). Com base na 

teoria de seleção natural9 de Darwin, Skinner propõe o seu modelo de seleção 

por consequências10; nas palavras de Andery, Michelleto e Sério (2002) : 

 
... a base de seu modelo está na teoria da seleção natural de Darwin. Pode-se dizer que 

Skinner estende ao comportamento o modo causal que Darwin propôs para explicar a 

formação, a diferenciação e a transformação das diferentes espécies. Ao fazer tal 

extensão, Skinner deriva alguns aspectos diretamente da teoria proposta por Darwin e 

outros podem ser vistos como inovações suas (p.156). 

 

 Em suma, o comportamento, para Skinner, pode ser explicado como 

produto de três níveis de seleção, que ele apresenta no seu modelo da seleção 

pelas consequências - o nível filogenético, o ontogenético e o cultural. Nos três 

níveis, o ambiente exerce função selecionadora pelas consequências, sendo 

dessa forma o comportamento sempre determinado. O fato de conceber tal 

determinação não exclui a individualidade da pessoa. Ao contrário, conhecer o 

que determina o seu comportamento permitirá, ao homem, aproximar-se cada 

vez mais de níveis elevados de controle sobre a sua relação com o ambiente.  

  O conceito de tríplice contingência consolidou-se como um instrumento 

básico para os estudos das interações entre organismo e ambiente. Nesta relação, 

como visto,  o ambiente exerce função selecionadora que determina o 

comportamento do organismo. Tal função selecionadora envolve duas facetas: o 

ambiente não apenas fornece consequências para a emissão de determinadas 

                                                             
9 A causalidade é descrita por dois processos: variação e seleção. 
10 Skinner inova o modelo darwiniano ao apresentar três níveis que ocorrem nos processos de seleção e variação: 
filogenético, ontogenético e cultural. 



 22 

respostas  como também seleciona unidades particulares de dois termos (R-Sr) 

ao tornar as condições que antecedem (Sa) ligadas à relação R-S. Em outras 

palavras, estas unidades tornam-se passíveis de controle discriminativo (Lopes e 

Matos, 1995, p. 33). Daí que a tríplice contingência tem como unidade de 

análise três termos: (Sd- R- Sr).  Assim é que, para analisar um comportamento é 

necessário saber além da relação entre a resposta e suas consequências, também 

em que condições ele ocorre. Estas condições são fundamentais, já que indicam 

aspectos do ambiente que sinalizam a possível ocorrência da resposta do 

organismo em uma relação de dois termos. Ao controle exercido por tais 

condições define-se de controle discriminativo.  

 Recentemente, a análise experimental do comportamento tem trabalhado 

em estudos de processos comportamentais envolvendo contingências de quatro e 

ou cinco termos, o que foi feito a partir dos estudos de Murray Sidman, 

conforme destacado por Barros (1996). Na contingência de quatro termos, tem-

se a presença de um novo estímulo - o condicional; este sinaliza a ocasião em 

que uma contingência tríplice está em vigor. Em outras palavras o 

funcionamento da contingência tríplice depende (é contingente) da presença de 

um quarto estímulo (o condicional). Dessa forma, o controle discriminativo 

condicional significa uma expansão do conceito de tríplice contingência, e 

também é fruto do processo de seleção pelo ambiente. 

 Atualmente, na Análise do Comportamento, desenvolvem-se estudos 

sobre três tipos de discriminações: discriminação simples, discriminação 

condicional e discriminação contextual, respectivamente contingências de três, 

quatro e cinco termos. As duas primeiras serão mais detalhadas por interessarem 

ao presente estudo.   

 As discriminações simples (fruto das contingências de três termos) 

estabelecem-se quando se reforçam as respostas que ocorrem na apresentação de 

um determinado estímulo e não se as reforçam na ausência dele. Assim, geram-
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se funções de estímulos diferenciadas – estímulo discriminativo (Sd) e estímulo 

delta (SΔ).  

 O estímulo discriminativo pode ser identificado por referência apenas a 

uma determinada relação resposta – consequência; em outras palavras, os 

estímulos antecedentes adquirem (ou não) função discriminativa em virtude da 

história passada de reforçamento diferencial. Conforme destacado por Hübner 

(1996), o treino diferencial é utilizado como procedimento para a implantação 

de um comportamento desejado, o que significa reforçar as respostas diante de 

um dado estímulo e, neste processo, provocar a diferenciação entre estímulo 

discriminativo  e estímulo delta. Assim, tal diferenciação é decorrente de uma 

história de reforçamento, na qual se apresentam várias ocorrências da 

contingência. Nesse sentido, a função discriminativa só se estabelece sob uma 

história de reforçamento diferencial: na presença de determinados estímulos, 

respostas ou classes de respostas serão seguidas de reforçamento (o estímulo 

presente quando a resposta é reforçada torna-se discriminativo) e na ausência 

destes estímulos, ou na presença de outras respostas, não haverá reforçamento 

(e, neste caso, o estímulo é denominado delta). 

 As discriminações condicionais são fruto de relações de quatro termos. 

Na relação de quatro termos, um estímulo torna-se condição para que uma 

contingência de três termos vigore; em outras palavras, um estímulo (o 

condicional) é condição para que outro (Sd)  sinalize que, em sendo emitida uma 

resposta, esta será reforçada (R-Sr). Daí dizer-se que as respostas são reforçadas 

na presença de um determinado estímulo apenas quando uma outra condição 

estiver presente (Scond). 

 Segundo Lopes e Matos (1995), a contingência de quatro termos (Scond-

Sd-R-Sr), significa a expansão do conceito de contingência tríplice, unidade de 

análise do behaviorismo radical (Sd-R-Sr). Dessa forma, a contingência de 

quatro termos passa a ser a unidade de análise composta por um estímulo 
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condicional (Scond), um estímulo discriminativo (Sd), uma resposta (R) e uma 

consequência (Sr ). 

 Entre os estudos sobre discriminações condicionais, houve o realizado por 

Sidman, em 1971, no qual pareou estímulos auditivos e visuais, para ensinar um 

indivíduo, com deficiência intelectual, a ler. O autor utilizou como conjunto de 

estímulos palavras ditadas (conjunto A), figuras referentes às palavras ditadas 

(conjunto B) e palavras escritas referentes às palavras ditadas (conjunto C). 

Utilizou, portanto, três classes de estímulos, de diferentes modalidades (som – 

figura – texto) para ensinar a ler. Os resultados mostraram a emergência da 

leitura com compreensão e da leitura oral, ambas não ensinadas diretamente. 

Mais do que isso, as relações entre os estímulos apresentados se deram não 

somente pela sua identidade física mas por condição arbitrária. Segundo o autor, 

a emergência de relações não ensinadas diretamente ocorreu porque os 

estímulos das diferentes classes tornaram-se equivalentes. 

 Segundo Matos (1999) estes estudos Sidman demonstra como 

aprendemos o significado das palavras, como aprendemos a ler, como 

adquirimos linguagem e como formamos conceitos; em suas palavras, “... 

demonstra como se pode ensinar significado, leitura, linguagem e 

conceitualização” (p.170). 

 Algumas relações foram ensinadas, a partir das quais emergiram relações 

não ensinadas. A Figura 1 apresenta, de forma esquematizada, o que ocorreu no 

estudo de Sidman (1994). Como se pode observar, há seis relações, das quais o 

adolescente veio à experiência sabendo a I (relacionar uma palavra escutada à 

figura correspondente) e a V (nomear uma figura). Depois de ser ensinado a 

relação II (relacionar uma palavra escutada à palavra escrita correspondente), 

emergiram, sem ensino direto, as relações III, IV e VI.  
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Figura.1  Esquema adaptado do experimento11. 
 

 O procedimento utilizado por Sidman foi o pareamento de acordo com o 

modelo. Este consiste em apresentações, simultâneas ou sucessivas, entre um 

estímulo modelo e um ou mais estímulos de escolha, nas quais o sujeito, em 

várias sequências de atividades, indica o estímulo de escolha que correspondente 

ao estímulo modelo. As respostas, corretas ou incorretas, produzem 

consequências diferenciadas. Os estímulos pertencem a diferentes classes (por 

exemplo, classe de palavras escritas, classes de figuras e classes de palavras 

ditadas). As relações ensinadas entre os estímulos modelo e os estímulos de 

escolha podem se dar por identidade física (igualdade) ou podem ser arbitrárias  

(identidade funcional). Como exemplo, de uma relação de identidade funcional 

considere que se trabalhe com frutas. Apresentando-se à uma criança não 

alfabetizada o estímulo-modelo figura de uma laranja e como estímulos de 

escolha três palavras: laranja, maçã, pêra, ela deve apontar a palavra laranja. 

A relação ensinada foi entre figura e palavra escrita, na qual os estímulos não 

apresentam nenhuma similaridade física. A relação seria de identidade física se 

ocorresse entre as figuras das frutas, por exemplo: figura de laranja como 

estímulo modelo e três figuras, figura de uma laranja, figura de uma pêra e 

figura de uma maçã como estímulos de escolha. A resposta correta (escolher a 
                                                             
11 Esquema adaptado de Sidman. M. (1994). Reading and Auditory-visual equivalences. Em M. Sidman. Equivalence 
Relations and Behavior: a Researsh Story. Boston: Autors Cooperative (publicação original 1971). 
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figura de uma laranja) corresponde a uma relação de igualdade entre os estímulo 

de escolha e estímulos de modelo. 

 É importante destacar que os estímulos das diferentes classes no caso, 

palavras escritas, som das palavras e figuras da palavras, devem ser apresentadas 

alternadamente, ora como modelo e ora como escolha. 

 Na Tabela 112, são adaptados exemplos de relações entre estímulos 

(pertencentes a diferentes classes), com o procedimento pareamento de acordo 

com o modelo. 

 
Tabela 1. Procedimento pareamento de acordo com o modelo utilizado no estudo de Sidman. 
 

Modelo Escolha Relações 

 

 
(I) Palavra ditada – Figura: A palavra “cat” foi ditada ao 
adolescente para que indicasse entre os oito estímulos de 
escolha, a figura correspondente. 

 

 
(II) Palavra ditada - palavra escrita: Palavra “cat” foi 
ditada para o adolescente que deveria indicar a palavra 
escrita correspondente, entre oito estímulos de escolha. 

 

 
(III) Figura – Palavra escrita: Figura “cat” foi 
apresentada e o adolescente deveria indicar a palavra 
correspondente, entre os oito estímulos de escolha. 

 

 
(IV) Palavra escrita – Figura: Palavra escrita “cat” foi 
apresentada e o adolescente deveria indicar a palavra a 
figura correspondente, entre os oito estímulos de escolha. 

 

 
(V) Figura – Palavra ditada: A figura foi apresentada e o 
adolescente deveria dizer o nome da figura 
correspondente. 

                                                             
12 Adaptado de Sidman (1994). 
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 (VI) Palavra escrita – Palavra ditada: Palavra escrita 
“cat” foi apresentada e o adolescente deveria dizer “cat”. 

 
 
 
  Segundo Sidman (1994), há emergência de relações novas quando 

diferentes classes de estímulos tornaram-se equivalentes.  
Denomina-se de relações de equivalência a um conjunto de relações entre estímulos e 

operantes que se caracterizam por gerar novas relações que não tenham sido 

explicitamente treinadas. A emergência de relações não ensinadas é um fenômeno que 

está intimamente relacionado com a linguagem, o raciocínio, ou a categorização verbal, 

e teve diferentes explicações teóricas, uma das quais proposta por Sidman – a 

equivalência de estímulos (García e Aguayo, 2005, p.83). 

 
 Para afirmar que foram estabelecidas relações de equivalência entre as 

diversas classes de estímulos, é necessário verificar se há a ocorrência das 

seguintes relações: reflexividade, simetria e transitividade. Com apoio em 

García e Aguayo (2005), expõe-se como demonstrar que as classes de estímulos 

tornaram-se equivalentes. 

 Diz-se que há reflexividade entre os estímulos quando o sujeito relaciona 

um estímulo modelo a um outro idêntico, isto é, A se relaciona com A. 

Identidade é a identificação dos elementos iguais entre si (relações A com A, B 

com B e C com C). Um estímulo é igual a si próprio. Por exemplo, diante da 

palavra bala, o indivíduo deve selecionar a palavra bala, e não bola.  

 Para se verificar a simetria é necessário verificar se as funções entre 

estímulo modelo e estímulo de comparação são intercambiáveis entre si (Se A 

então B, deve-se verificar se o sujeito faz também se B, então A). Se o estímulo 

A controla uma resposta de escolha do estímulo B, então esse estímulo B deve 

controlar a resposta de escolha do estímulo A. 

 Para verificar a transitividade é preciso verificar se, de duas relações 

ensinadas, emerge uma terceira não ensinada diretamente. No caso se um 
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estímulo A controla a resposta de escolha de B, e, por outro lado, o estímulo B 

controla a resposta de escolha de C, verifica-se se A controla a resposta de C. 

Em outras palavras, a partir de duas relações ensinadas (AB e AC) verifica-se se 

há a emergência de uma terceira relação não ensinada (BC). Caso haja, diz-se 

que emergiu a relação transitiva BC.  

 É necessário também, verificar se ocorre a emergência da simetria da 

transitividade (CB). Por exemplo, se a palavra falada bala for relacionada à sua 

figura (AB) e se a palavra falada bala for relacionada à palavra escrita (AC), 

verifica-se se emerge  a relação BC (diante da figura da palavra, o indivíduo 

seleciona a palavra escrita). Em caso positivo, demonstra-se a emergência da 

relação transitiva. E se, diante da palavra escrita, o indivíduo seleciona a figura 

da bala (CB), então houve a simetria da transitividade. Se esta ocorrer, diz-se 

então que as classes de estímulos (A, B e C) se tornaram equivalentes. Nos testes 

de equivalência, estas relações são apresentadas pela primeira vez e são 

avaliadas em tentativas sem reforçamento. 

Se ocorrem todas estas relações condicionais pode-se falar de "relações de 

equivalência", pois os estímulos de diferentes classes controlam similarmente a 

mesma resposta. Este fenômeno tem sido verificado em diferentes 

comportamentos, conforme salientado por García e Aguayo (2005). Os autores 

destacam que a equivalência de estímulos pode ser entendida como uma área de 

estudos que procura esclarecer como repertório complexos podem ser ensinados, 

tendo exemplificado seu uso no ensino de leitura, no ensino de escrita, inclusive 

em tarefas de compreensão de leitura em duas línguas ou a tradução do Inglês 

para o espanhol e vice-versa e, ainda, no ensino de características gramaticais 

em  árabe, formando-se as classes de pronomes e verbos. Também tem sido 

utilizada, segundo os autores, para a formação de competências aritmética: 

números e quantidades; seqüência e relações numérica, frações e decimais, e 

também na utilização de moedas. Na área de artes, área em que  o presente 

trabalho se insere, os autores citam estudos sobre o ensino de música (Acín, 

García, Zayas & Domínguez, 2005) e de categorias pictóricas. 
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  García e Aguayo (2005) destacam que, entre as suas utilizações 

educativas, as relações equivalência têm sido aplicadas não apenas na formação 

de conceitos verbais simples como é o caso, por exemplo, das categorias como 

roupas, ferramentas, jogos, cereais, vegetais e alimentos perecíveis. Também há 

sua aplicação no ensino de conceitos mais complexos, mais acadêmicos, como é 

o caso da criação de classes de equivalência entre exemplos e definições e, em 

química, da criação das categorias de halógenos e anfígenos com suas 

características e seus elementos.  

 É importante destacar o fato de que os estudos, a partir de relações de 

equivalência, têm proposto a elaboração de programas de ensino tanto para 

pessoas com desenvolvimento típico quanto para pessoas com deficiência 

intelectual e dificuldades de aprendizagem, com históricos de fracasso escolar, 

dentre outras. Vale ressaltar que a programação do ensino considera a 

individualidade e o repertório de cada um, o que vem ao encontro das 

necessidades didáticas do professor que, para ensinar, em sala de aula, cuidando 

desta individualidade, encontra muitos obstáculos, entre eles o grande número 

de discentes e a administração do seu tempo para o cumprimento dos conteúdos 

curriculares planejados. 

 Outra grande contribuição do trabalho com equivalência de estímulos é 

sem dúvida a economia de tempo, aspecto destacado por Hübner (2006), o que 

se deve ao fato de muitas relações, não ensinadas diretamente, emergirem após o 

ensino de poucas relações, como por exemplo quando se trabalha com 

habilidades complexas, como as envolvidas no comportamento leitor e escritor. 

 Nas palavras de Sidman (1994): 
O estudo da equivalência de estímulos pode representar a possibilidade de  a indução 

lógica, a criatividade, o significado, a linguagem começarem a ser submetidos a estudos 

empíricos, de maneira anteriormente impossível. Além disso, o potencial de aplicação do 

conhecimento gerado por essa área de pesquisa para educação tem se mostrado 

promissor (apud. Barros, 1996, p.11) 
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3.2 Análise do Comportamento e o Ensino de Arte  

 

 O proposta da equivalência de estímulos, com resultados relevantes em 

pesquisas que envolvem, o significado e a linguagem, oferece à Arte/Educação 

um campo para que novas pesquisas sejam desenvolvidas, por exemplo no 

âmbito da leitura de imagens, bem como do ensino e aprendizagem dos 

conteúdos imprescindíveis à realização de um trabalho educativo/cultural. Entre 

as possibilidades de estudo da cultura, encontra-se a importância de ensinar as 

pessoas a reconhecerem os movimentos artísticos presentes na história da arte, 

ensino que tem como objetivo desenvolver a compreensão da cultura da qual 

participam, bem como da cultura de outros lugares e tempos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte (1998) destacam a importância do estudo de 

movimentos artísticos para compreensão da cultura, ao propor os conteúdos de 

artes visuais:  
 Apreciação significativa em Artes Visuais:  Percepção e análise de produções visuais 

(originais e reproduções) e conhecimento sobre diversas concepções estéticas presentes 

nas culturas (regional, nacional e internacional) (p.67). 

 

As Artes Visuais como produção cultural e histórica: Observação, pesquisa e 

conhecimento de diferentes obras de artes visuais, produtores e movimentos 

artísticos de diversas culturas (regional, nacional e internacional) e em diferentes 

tempos da história (p.68). 
 

 As Orientações Curriculares de Artes (2007) do município de São Paulo 

também  sugerem tal estudo: 
(...) quanto mais um artista e um fruidor de arte tiverem consciência dos princípios 

culturais que regem a sua cultura e as culturas de diferentes tempos e lugares, mais 

terão competência cultural para compreender a enorme responsabilidade das artes na 

formação das subjetividades. E, conseqüentemente, poderão ter outros desejos, 

vislumbrar potencialidades, novas saídas, novos mundos possíveis: novos sentidos para 

a arte e para a vida. (p.36) 
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 A composição curricular do ensino de Artes focaliza múltiplos contextos 

culturais, e uma das maneiras de se estudar tais contextos, é ensinando o 

indivíduo à reconhecer os movimentos artísticos através da leitura de produções 

artísticas. 

 A proposta da equivalência de estímulos trata de conteúdos atrelados ao 

universo linguagem, dos signos e símbolos, os quais o aprendiz aprende não 

somente a decodificar, mas também a compreender, fato que sinaliza a 

possibilidade de trabalho com os repertórios acadêmicos da área de Artes. A 

compreensão da dimensão simbólica que constitui a cultura é o foco central do 

ensino de arte, que deve ser tratado por meio de conteúdos selecionados dentro 

dos conceitos atuais da Arte/Educação. 

 Neste arcabouço de conteúdos encontra-se a leitura de imagens, a qual 

tem papel fundamental para que o indivíduo tenha a compreensão da dimensão 

cultural da sociedade. A leitura de imagens, no ensino de arte, tem como 

objetivo levar o indivíduo à compreensão dos elementos que a constituem, o que 

é possível quando ele estabelece relações entre os materiais, cores e gestos 

utilizados pelo artista para a realização da obra bem como, informações sobre o 

lugar em que foi produzida, a época e o contexto social no qual a obra está 

inserida. Em outras palavras, tendo como objeto de estudo a cultura, o ensino de 

ensino de arte deve fazer com que o estudante adquira conteúdos que lhe 

permitirão compreender a dimensão cultural da humanidade, o que é feito por 

meio do estudo da linguagem, da criatividade e da leitura de imagens. Esses 

conteúdos são imprescindíveis ao repertório acadêmico do estudante para que 

ele consiga acessar os signos de sua  própria cultura, bem como da de outros 

povos e, dessa forma, possa estabelecer uma relação de interação, valorização, 

preservação e criação com tal objeto de estudo. 

  Este amplo conjunto não é aprendido rapidamente, mas se estabelece sob 

um histórico de ensino constituído de momentos planejados pelo arte/educador. 

Para promover o processo de aprendizagem da arte, deve-se basear (articulando-

as) nas três ações, “o fazer, o ler e o contextualizar e no inter-relacionamento 
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das quatro ações decorrentes: decodificar, experimentar, refletir e informar” 

(Rizzi, 2005, p.345). 

 É importante retomar que estas ações articuladas compõem a Proposta 

Triangular do Ensino de Arte, conforme já descrito anteriormente. Nesta 

proposta, a leitura de imagens é um dos principais eixos de aprendizagem para o 

estudo da linguagem, sendo também conteúdo que constitui inúmeros 

documentos oficiais de órgãos educacionais, entre os quais o PCN de Arte 

(Brasil, 1998), o Projeto Curricular de Arte (São Paulo, 2008), e as Orientações 

curriculares (São Paulo, 2007).  Estes documentos são comentados logo abaixo, 

mas vale destacar que pertencem às múltiplas esferas da educação (federal, 

estadual e municipal). 

 Cabe ainda acrescentar as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Artes Visuais, na qual o estudo da linguagem é desejado como 

perfil para o licenciado em Artes Visuais. E para tal, a leitura de imagem é um 

comportamento necessário  para que o licenciando interaja com a sua cultura; 

conforme o Parecer 280/2007 (art.4º), afirma-se que o curso de graduação em 

Artes Visuais deve possibilitar que o profissional possa:  

I - interagir com as manifestações culturais da sociedade na qual se situa, demonstrando 

sensibilidade e excelência na criação, transmissão e recepção do fenômeno visual 

(Parecer CNE/CES Nº:280/2007, art.4º, parág. I). 
 

 Do ensino fundamental ao ensino superior, existe a preocupação com a 

seleção de conteúdos para que se concretize uma formação coerente com os 

pressupostos atuais da Arte/Educação tendo em vista a concepção de ensino de 

arte como conhecimento. Dessa forma, podemos encontrar na Lei de Diretrizes e 

Bases, Lei nº 9.394/96, a orientação para que os currículos sejam elaborados em 

função das peculiaridades regionais, culturais e sócio/econômicas, muito embora 

tenham uma base comum a ser contemplada em todo território nacional: 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser contemplada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
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uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela (LDB, 9394/96). 
  

 Na cidade de São Paulo, as Orientações Curriculares, documento da 

Secretaria Municipal de Educação, organizam o seu eixo curricular com a 

interação entre oito contextos culturais (cultura jovem/midiática, cultura 

regional, cultura afrobrasileira, cultura indígena brasileira, cultura oriental, 

cultura ocidental, cultura erudita e cultura científica) e três objetos culturais 

(linguagem visual, musical e teatral). O documento destaca que esta 

multiculturalidade precisa se constituir como conteúdos que o arte/educador 

deve ensinar, a fim de que haja apropriação deste conhecimento na compreensão 

de sua cultura, assim “os estudantes, com a mediação do professor de Artes, 

precisam aprender a ressignificar os signos das linguagens artísticas que 

estruturam esses objetos” (São Paulo, 2007, p. 38). 

  

 Na Proposta Curricular de Arte que foi recentemente implementada na 

Rede Pública do Estado de São Paulo, os conteúdos são organizados no Caderno 

do Professor de Arte, o qual propõe a articulação entre diferentes linguagens que 

compõe a área de Artes, sendo estas a música,  as artes visuais, o teatro e  a 

dança. Para esta proposição, apresentam um delineamento, que intitulam como 

Territórios da Arte, constituído por sete eixos temáticos (linguagens artísticas, 

processo de criação, materialidade, forma/conteúdo, mediação cultural, 

patrimônio cultural e saberes estéticos culturais). (São Paulo, 2008, p.8) 

 No PCN de Arte, a organização curricular contempla a abordagem 

triangular bem como o trabalho com as  quatro linguagens artísticas (artes 

visuais, teatro, dança e música). Esta diretriz curricular traz ainda os critérios 

para seleção de conteúdos, afim de contribuir para o conhecimento da cultura, 

sendo para isso necessário considerar: 
• Conteúdos que favoreçam a compreensão da arte como cultura, do artista como ser 

social e dos alunos como produtores e apreciadores; 
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• Conteúdos que valorizem as manifestações artísticas de povos e culturas de diferentes 

épocas e locais, incluindo a contemporaneidade e a arte brasileira; 

• Conteúdos que possibilitem que os três eixos da aprendizagem possam ser realizados 

com o grau crescente de elaboração e aprofundamento (Brasil, 1998, p.51). 

 

 Todas estas diretrizes curriculares evidenciam a importância do estudo da 

cultura por meio da compreensão dos elementos estéticos presentes nos objetos 

culturais selecionados para estudo. De acordo com a Abordagem Triangular, tal 

aprendizagem é complexa e, segundo Rizzi (2008), no ensino de arte configura-

se, como elementos indissociáveis para desenvolvimento desta aprendizagem, o 

sujeito; a relação sujeito/objeto, na qual se consideram as contingências desta 

relação de âmbito sócio-cultural; e por fim o objeto com todos os seus aportes 

materiais, tecnológicos, históricos, estéticos, entre outros. 

 Na atual concepção de ensino de arte, a Arte/Educação, já se evidencia a 

importância de se conhecer mais sobre os comportamentos de ensinar e de 

aprender e, diante dos pressupostos da Abordagem Triangular até agora 

evidenciados, considera-se promissor aproximar o ensino de arte da Abordagem 

Comportamental. 

 Não é comum na área de Análise do Comportamento encontrar pesquisas 

que abordem o ensino de arte. Por outro lado, na área de Artes, a abordagem não 

tem sido referenciada; historicamente, no Brasil, três concepções de ensino 

influenciam a prática dos arte/educadores e nenhuma delas apresenta bases 

teóricas da Análise do Comportamento. Provavelmente devido ao histórico de 

distorções conceituais sobre esta ciência. No entanto, a Análise do 

Comportamento coleciona inúmeras pesquisas na área da educação, 

apresentando informações complexas sobre a cognição, o que se mostra atrativo 

para a comunidade de Arte/Educadores que está historicamente, e politicamente, 

afirmando a sua importância no processo educativo formal.  

 Sobre o futuro da Arte/Educação, Barbosa (2001) diz que “a capacidade 

da leitura de imagens poderia se desenvolver através de diferentes teorias da 

imagem e também da relação entre imagem e cognição” (p.24). 
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 A equivalência de estímulos, como área de estudos, tem contribuído no 

ensino de repertório acadêmico de diferentes áreas do conhecimento, entre as 

quais já mencionamos a Matemática, a Música e  a Língua Portuguesa, só para 

citar algumas. Estas contribuições devem-se ao fato de pesquisas sobre 

equivalência de estímulos terem demonstrado resultados surpreendentes no que 

se refere ao ensino, mostrando como se pode ensinar significado, leitura, 

linguagem e conceitualização.   

 A partir dos resultados obtidos, em tais pesquisas, defende-se que, com 

base nos estudos sobre a equivalência de estímulos, pode-se atuar com o ensino 

de arte. Segundo a Abordagem Comportamental, planejar os conteúdos é 

indispensável para uma educação efetiva. Conhecer o repertório acadêmico do 

aluno, o que ele sabe e o que ele não sabe, significa conhecer cada aluno, bem 

como as suas diferenças, deve ser o ponto de partida para o professor planejar o 

seu ensino. O planejamento, assim concebido, facilita a aprendizagem do aluno, 

além de respeitar a individualidade e o repertório de cada um. 

 Levar o aluno a adquirir conhecimentos ( a ler, a escrever, a operar 

matematicamente, a tocar, a cantar, a apreciar obras de arte, entre outros) é levar 

o aluno a adquirir comportamentos; educar é entendido como estabelecer 

comportamentos, como salienta Moroz (1993, p. 32), ao refletir sobre o papel da 

educação na proposta skinneriana. E, para que alguém atue no processo 

educativo de outro, mostra-se necessário planejar tal atuação, para que se tenha 

claro onde se quer chegar e que tipo de repertório (comportamentos) se deseja 

estabelecer ou mudar.  

 A atuação do professor visando à aprendizagem do aluno deve se dar de 

forma planejada, sob uma perspectiva de produção de comportamentos que 

beneficiem tanto o indivíduo alvo da ação educativa quanto de seu grupo social. 

Considerar os alunos como sujeitos que mudam em sua totalidade também 

contribui para melhorar o processo de ensino e a aprendizagem, já que o 

professor precisa, para tal atuação, analisar diversas dimensões, englobando 

tanto o sujeito que aprende, como suas ações de ensino.  
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 Como salientado, dentre outros estudos pautados nas relações de 

equivalência entre estímulos uma pesquisa é de interesse fundamental, uma vez 

que é a referência para a realização do presente trabalho: trata-se da realizada 

por García e Aguayo (2005).  

 Nesta pesquisa os autores apóiam-se na proposta de equivalência de 

estímulos para a formação de categorias de pinturas de arte. É proposto o 

estabelecimento de relações arbitrárias entre os nomes de movimentos artísticos 

e determinadas figuras de pinturas; a hipótese é a de que através do ensino de 

apenas algumas relações surjam novas, indiretamente, por meio das relações de 

equivalência. 

 García e Aguayo (2005) revisaram um conjunto de estudos sobre o 

fenômeno de equivalência, analisando a utilização do procedimento “escolha de 

acordo como modelo”. Nesta análise, apontam limitações experimentais 

decorrentes do método, tal como utilizado nos estudos focalizados. Citam, por 

exemplo, como limitação o uso de apenas duas classes de estímulos, por 

exemplo futurismo e impressionismo, o que permite a possibilidade de acerto da 

resposta por acaso, com a probabilidade de 50%, ou ainda a escolha da resposta 

correta por eliminação. Além disso, foi comum observar neste procedimento de 

discriminação condicional o uso de apenas dois estímulos de escolha, o que 

também possibilita uma escolha casual com chance de 50% de acerto. 

Evidentemente, a confiabilidade de tais resultados fica prejudicada, conforme 

destacam os autores. 

 Dessa forma, os autores propõem que sejam utilizados quatro estímulos 

de escolha, além de uma exigência elevada de critério de discriminação (100%), 

o que aumentaria a confiabilidade dos resultados obtidos. Segundo os autores, as 

vantagens de se utilizarem quatro estímulos de escolha, assim como o uso de 

critérios rigorosos de discriminação, foram comprovadas em pesquisas 

anteriores por eles realizadas. Outro aspecto destacado sobre os trabalhos 

revisados foi relativo à organização e administração das atividades e sessões 

realizadas pelo pesquisador, no caso de forma manual utilizando-se a tela do 
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computador apenas para a apresentação dos estímulos; novamente, os autores 

salientam a possibilidade de  comprometer a confiabilidade dos dados.  

 Os autores desenvolveram um software específico13 para os estudos sobre 

relações de equivalência, que se encarregasse da apresentação das tentativas, 

assim como da coleta automática de todos os dados, o que permitiu oferecer 

com precisão as mesmas condições experimentais para todos os sujeitos, além 

de limitar a possível influência do pesquisador durante as sessões.  

 Foram realizadas sessões individuais com avaliações antes e depois do 

ensino de relações, avaliando-se a emergência de relações novas. Desta forma, 

segundo os autores, pode-se realizar uma avaliação intrasujeito sobre as novas 

relações que emergiram, bem como seus respectivos índices, em porcentagens, 

de respostas corretas. Este mesmo procedimento foi replicado com 10 sujeitos 

diferentes.  

 A ordem e o número de atividades que compunha as avaliações (pré e 

pós) foi idêntico para todos os sujeitos. A ordem do ensino das diferentes 

relações condicionais também foi sempre idêntica para todos os sujeitos. A 

única diferença foi o número de sessões necessárias para se alcançar os critérios 

de desempenho estabelecido para cada relação ensinada. Foram exigidos tanto 

um número de respostas corretas entre 90 e 100% durante o ensino antes de 

passar para uma nova relação, quanto  critérios mínimos de 80% nas avaliações, 

para se considerar que uma relação entre estímulos havia se estabelecido. 

 Foram utilizados, como estímulos, detalhes de pinturas reproduzidas do 

Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid. Utilizaram-se 20 estímulos, 

organizados em grupos de quatro classes de estímulos com cinco componentes 

em cada grupo. Os estímulos foram identificados por uma letra (A, B, C, D, E), 

indicando o membro do grupo, e por um número (1, 2, 3, 4), indicando a classe 

                                                             
13 O software foi solicitado aos pesquisadores, porém seu acesso não foi possível por estar em fase de registro de 

patente. Atualmente este software está disponível somente para sistemas Macintosh, porque tornar compatível tal 

software para computadores que utilizam outros sistemas supõe um custo alto. No entanto, foi indicado pelos 

pesquisadores, como possível de ser utilizado, o software JClic. 
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de estímulos a que pertence (Tabela 2). Para os sujeitos 1 ao 5 foram utilizados 

as classes denominadas futurismo, expressionismo, impressionismo e 

modernismo (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Conjunto de figuras das pinturas utilizadas como estímulos visuais nos 
experimentos14. 
Estímulos Autores Movimentos 

artísticos  
Título da pintura 

(E1)                                               Futurismo 
A1 Singier 1909-1984 "Enamorados en la playa" 
B1 Feininger 1871-1956 "La dama de malva" 
C1 Feininger 1871-1856 "Barco de vela" 
D1 Lirdner 1901-1978 "Luna sobre Alabama" 
(E2)                                          Expressionismo 
A2 Make 1887-1914 "Flores" 
B2 Beckman 1884-1950 "Bodegón con rosas amarillas" 
C2 Nolde 1867-1956 "Cabeza de mujer" 
D2 Schmidt-Rottluff 1884-1976 "Aldea en Dangost" 
(E3)                                           Modernismo 
A3 Itten 1888-1967 "Luz maligna" 
B3 Ernst 1891-1976 "El sol rojo" 
C3 Matta 1911-1999 "El proscrito de lo cambiante" 
D3 Zoran 1900-2001 "Caballos y jinetes" 
(E4)                                       Abstracionismo 
A5 Stael 1914-1955 "Composición gris" 
B5 Leger 1887-1955 "El disco" 
C5 Kandinsky 1866-1944 "Alredor de la línea" 
D5 Miro 1893-1983 "Campesino catalán con guitarra" 
 
 Os estímulos das classes A, B, C, D referiam-se à fragmentos das 

pinturas; os da classe E eram palavras correspondentes aos movimentos 

artísticos15. Dada a natureza aplicada do estudo, os autores trabalharam com 

indivíduos com características diferentes, de diferentes idades (crianças e 

adultos), com diferentes níveis culturais, e sem nenhuma formação artística 
                                                             
14 Esta tabela não está no texto de referência; foi gentilmente cedida por García e Aguayo via correio eletrônico.  
15 Inicialmente os movimentos artísticos eram Futurismo, Expressionismo, Modernismo e Impressionismo, cujos 

estímulos estão identificados abaixo. Foram aplicados para cinco sujeitos e, ao verificarem desempenho correto muito 

elevado, substituíram a categoria Impressionismo por Abstracionismo, tal como especificada na Tabela 2, a qual foi 

utilizada para os demais sujeitos. 
 
(E4)                                               Impressionismo 
A4 Heckel 1883-1970 "La fábrica de ladrillos" 
B4 Derain 1880-1954 "El puente de Waterloo" 
C4 Rirchner 1888-1938 "Mujer entre abedules" 
D4 Prendergast 1859-1924 "El otoño" 
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definida. Participaram como sujeitos: 6 homens e 4 mulheres, dos quais 3 eram 

crianças, com idades compreendidas entre os 11 e os 41 anos. As formações 

acadêmicas eram muito diversificadas, desde o ensino primário até o ensino 

universitário. Todos desconheciam a finalidade e a metodologia do estudo. O 

sujeito 1 tinha 40 anos e atuava profissionalmente na área administrativa. Os 

sujeitos 2, 3 e 10 eram estudantes do 6º ano do primeiro grau. Os sujeitos 4 e 5 

eram psicólogas. O sujeito 6, um fisioterapeuta. Os sujeitos 7 e 8 eram 

estudantes de fisioterapia. O sujeito 9 foi um engenheiro eletrônico. Os sujeitos 

1 e 2 realizaram o experimento conduzidos em uma sala e local diferente dos 

outros sujeitos, no entanto com as mesmas características gerais descritas. 

 Os autores utilizaram como software por eles elaborado em VisualBasic-

5, denominado Igualacíon Lab versíon 1.2. (Valero, 2004), e formatado para o 

sistema operacional Windows-98. Foi concebido para permitir o procedimento 

de escolha de acordo com o modelo, utilizado no ensino e avaliações de 

discriminações condicionais, e permite múltiplas possibilidades para mudanças 

dos estímulos apresentados, ocorrência de consequências  visuais e auditivas, 

parâmetros de acertos e latência de cada teste, bem como o registro direto de 

dados em porcentagens por relações ou por estímulo. Ele também permite a 

exportação de dados como arquivo ASCII para posterior análise em programas 

estatísticos como o SPSS, que foi a opção dos autores.  

 Em todos os casos, o procedimento foi realizado em salas com 

computadores, uma mesa grande, duas cadeiras onde se sentavam o sujeito e o 

pesquisador ao lado. Os sujeitos não recebiam instruções sobre a tarefa 

específica a realizar, sendo-lhes apenas dito: "que deviam assinalar os estímulos 

e que o programa de computador faria o resto". A duração total dos testes (pré e 

pós) e do ensino foi entre 45 e 90 minutos por indivíduo. 

 O experimento se constituiu de 7 etapas, as quais foram gravadas no 

computador em arquivos individuais, nos quais foram registrados os estímulos, 

as respostas, as consequências, o tipo de relação ensinada e a latência de cada 

resposta. As etapas foram as seguintes: 
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• Primeira avaliação: 20 tentativas de cada relação entre as figuras e os 

nomes dos movimentos artísticos (relações EA, EB, EC, ED), sendo 5 

tentativas por cada relação de estímulos. Portanto, ao todo, foram 80 

tentativas avaliadas; 

• Ensino das relações AB, AC e AD: 10 tentativas de cada relação de 

estímulos, com 90% de acertos para passar para outra relação; 

• Avaliação de emergência das relações simétricas BA, CA e DA. Foram 20 

tentativas de cada relação de estímulos, sendo 5 tentativas por cada classe 

de estímulos (Futurismo, Expressionismo, Modernismo, Impressionismo 

ou Abstracionismo). Foram ao todo, 60 tentativas avaliadas; 

• Revisão de ensino das relações AB, AC e AD: somente realizada caso não 

ocorresse a emergência da relação ou quando fosse grande o intervalo de 

tempo entre as sessões de ensino; 

• Avaliação das relações de transitividade BC, CD e BD: 20 tentativas de 

cada relação de estímulos, sendo 5 tentativas por cada classe de estímulos; 

• Ensino de novas relações AE: 50 tentativas (mesclando A1-E1, A2-E2, 

A3-E3, A4-E4), com 90% de acertos, para avaliar; 

• Avaliação final da emergência das relações transitivas BE, CE, DE e das 

relações pré-avaliadas EA, EB, EC, ED: 20 tentativas de cada relação de 

estímulos, sendo 5 tentativas por cada classe de estímulos. 

 

 Segundo os autores todos os sujeitos conseguiram, após o ensino, 

estabelecer as relações condicionais entre os fragmentos de pinturas de cada 

classe (A1, B1, C1, D1; A2, B2, C2, D2; A3, B3, C3, D3; A4, B4, C4, D4) 

atingindo 100% respostas corretas. Todos obtiveram uma porcentagem média de 

85% durante o ensino na comparação entre pinturas e estímulos de escolha, 

durante o ensino (AB, AC, AD). Igualmente conseguiram entre 90 e 100% de 

respostas corretas no ensino da relação AE (entre uma das pinturas e o 

movimento artístico correspondente).  
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 Quanto ao surgimento das relações simétricas e transitivas entre as 

pinturas (BA, CA, DA, BC, CD, BD) as porcentagens também aparecem entre 

90 e 100% em todos os sujeitos. Somente três deles obtêm porcentagens 

inferiores em algumas relações.  Quanto à categorização verbal (relação entre as 

pinturas e seu movimento artístico correspondente, representada por BE, CE, 

DE, EA, EB, EC, ED), os sujeitos também estabeleceram relações de 

equivalência com índices entre 85 e 100%. 

 A comparação de dados no pré e pós testes (EA, EB, EC e ED) 

demonstrou que todos os sujeitos tiveram um grande aumento de porcentagem 

de respostas corretas, exceto o sujeito 4, que já apresentara um índice elevado 

desde a primeira avaliação. As avaliações finais mostram 100% das respostas 

corretas, indicando que relações de equivalência entre as pinturas e seus 

movimentos correspondentes se deram sem ensino direto16. 

 O trabalho de García e Aguayo (2005) mostrou que todos os sujeitos 

estabeleceram corretamente as categorias de pintura através das relações de 

equivalência. Tanto durante o ensino das discriminações condicionais, quanto 

nas avaliações das relações emergentes, todos os sujeitos estabeleceram as 

relações esperadas. Da mesma forma foi estabelecida a correspondência entre a 

categoria verbal e os fragmentos da pintura representativos de seu respectivo 

movimento artístico. Foi demonstrado, com este trabalho, a possibilidade de 

formação de conceitos artísticos através da emergência  de relações de 

equivalência entre pinturas (fragmento das imagens) e o nomes dos movimentos 

artísticos, em diferentes tipos de sujeitos. 

 Também se comprova a utilidade do software desenvolvido pois permite  

utilizar quatro estímulos de comparação, bem como possibilita maior 

confiabilidade nos dados, pois foram produzidos com maior precisão. 

                                                             
16 Os autores ainda salientam que na avaliação inicial, alguns sujeitos apresentaram altos índices de acertos na 
categoria impressionista, como já salientado. Provavelmente estes sujeitos estabeleceram alguma relação visual ou 
formal entre estas pinturas; por esta razão, foram substituídas, pelos autores, por fragmentos de pintura abstrata. 
Entretanto, durante a avaliação inicial muitos sujeitos cometeram erros em todas as relações, o que revela, segundo os 
autores, a vantagem de se utilizar 4 estímulos de comparação, pois reduz grandemente o acerto aleatório; além disso os 
autores ressaltam o efeito de critério elevado de discriminação (quase com índice de 100% nas avaliações finais). 
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 Os resultados confirmam os de outros estudos realizados com base na 

proposta de equivalência de estímulos em outras áreas (por exemplo, 

matemática, língua portuguesa). O diferencial do trabalho de García e Aguayo 

se dá pelo uso de um procedimento informatizado, bem como pela utilização de 

quatro estímulos de escolha, quatro classes de estímulos simultaneamente, além 

do uso de pinturas e de movimentos artísticos como estímulos. 

 O ensino destes conceitos através das relações de equivalência permite, 

segundo os autores, a economia de tempo na promoção de aprendizagem de 

conceitos arbitrários. Também mostra que  não é necessário ensinar todos os 

exemplos possíveis de um movimento artístico e relacioná-lo à sua categoria, 

uma vez que formadas apenas algumas relações, poderá se introduzir, aos 

poucos, novos estímulos ampliando a categoria, neste caso movimentos 

artísticos. 
       A utilização educativa da equivalência de estímulos mostra-se promissora, podendo 

beneficiar-se de novas tecnologias de ensino, por exemplo, para levar o indivíduo à 

aquisição de conceitos matemáticos, históricos, estilos literários, categorias gramaticais, 

entre outros (García e Aguayo, 2005, p.88). 

 
 O trabalho de García e Aguayo é, no entanto, o único trabalho 

identificado, o que torna necessário a realização de novos. Foi assim, replicado 

sistematicamente, sendo que para o presente trabalho, teve como objetivos 

verificar se um procedimento de  ensino com base na proposta de equivalência 

de estímulos, contribui para o ensino de arte, em especial ao ensino de leitura de 

imagens, e de verificar se os dados confirmam os resultados apresentados pelos 

autores com estudantes de arte. Diferentemente dos autores que trabalharam 

com fragmentos de imagens das pinturas (como modelo e como estímulos de 

comparação), no presente estudo trabalhou-se com a figura total. 

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo implementar uma proposta 

de ensino de arte pautada no modelo de equivalência de estímulos, focalizando o 

estudo em um dos três eixos de aprendizagem em Artes, o apreciar, no qual a 

leitura de imagem constitui um conteúdo fundamental para este ensino.
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 Além disso, no presente estudo, novos estímulos foram apresentados aos 

participantes, para verificar se a ocorrência de Generalização. Dito de outra 

forma, foi avaliado se os participantes reconheciam os nomes dos movimentos 

artísticos (Futurismo, Expressionismo, Fauvismo e Abstracionismo) em imagens 

novas, representativas de tais movimentos. 

 

 

4. Método 

  

 O presente trabalho segue o procedimento utilizado no estudo de García e 

Aguayo, com algumas adaptações a serem especificadas nos itens a seguir.  

   

4.1 Materiais 

 

 O software utilizado na pesquisa de García e Aguayo (2005), foi o 

Igualación Lab versión 1.2, que ainda não está patenteado e, por essa razão, não 

foi utilizado. Seguindo a indicação dos próprios pesquisadores, foi utilizado o 

software JClic formatado para o sistema operacional MacOS X.  

 A indicação deste programa se deu também pela facilidade em trabalhar 

com imagens de maior resolução, o que não é possível com alguns softwares. 

Além disso, o JClic possui três aplicativos17, os quais permitem o trabalho com 

o proposta da equivalência de estímulos: 

 

• JClic player: É o programa principal e serve para executar as atividades. 

Permite criar e organizar as bibliotecas de projetos e escolher entre os 

diversos contornos gráficos e opções de funcionamento.  

• JClic author: É a ferramenta que permite criar, modificar e experimentar 

os projetos JClic em um contorno visual intuitivo e imediato. Também 

oferece a possibilidade de converter em um novo formato os pacotes 
                                                             
17 Estas informações entre outras estão disponíveis no site oficial do software: http://clic.xtec.net/es/index.htm ou no 
manual de utilização do JClic em português: http://www.escolabr.com/virtual/wiki/index.php?title=Categoria:JClic> 
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feitos com Clic 3.0 (versão anterior do programa), além de permitir a 

publicação das atividades para serem inseridas numa página web ou ainda 

a criação automática de arquivos de instalação de projetos JClic.  

• JClic reports: É o módulo que permite gerenciar uma base de dados de 

onde se recolhem os resultados obtidos pelos alunos, ao realizarem as 

atividades dos projetos JClic. O programa trabalha em rede e oferece 

também a possibilidade de gerar informações estatísticas dos resultados. 

Para utilizar o JClic e criar novas atividades não há necessidade de saber 

programar em Java ou escrever documentos XML, da mesma forma que 

para utilizar Clic 3.0 não era necessário ter conhecimento em linguagem 

C++. Mas é necessário ter instalado no computador a versão 1.3.1 ou 

superior da máquina virtual Java, assim como um certificado digital e 

diversos complementos. Na primeira vez que se visita uma web que 

contém um applet JClic1 temos que comprovar a existência desses 

componentes e, em caso negativo, redirecionar a navegação para uma 

página de onde possam ser descarregadas.  

 

 O JClic foi um software, criado por Francesc Busquest, em espanhol e 

catalão, que pode ser usado nas diversas disciplinas do currículo escolar. Trata- 

se de uma ferramenta desenvolvida na plataforma Java, possibilitando a criação, 

realização e avaliação de atividades educativas multimídia como quebra-

cabeças, associações, enigmas, estudo de texto, palavras cruzadas, entre outros. 

Essas atividades geralmente não estão sozinhas, sendo agrupadas em projetos 

específicos para cada conjunto de atividades, com uma ou mais seqüências que 

indicam a ordem em que serão apresentadas.  

 O JClic é uma aplicação de software livre baseada em modelos abertos 

que funcionam em diversos ambientes operativos: Linux, Mac OS-X, Windows 

e Solaris.  Trata-se de uma nova versão do Clic, com mais de 10 anos de 

história, sendo que nesse tempo foram muitos os educadores que se utilizaram 

desse ambiente para criar atividades interativas que trabalham aspectos 
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procedimentais de diversas áreas do currículo, desde a educação infantil até o 

nível universitário. Essa versão aproveita as vantagens derivadas da evolução da 

Internet, das configurações técnicas dos computadores e dos contornos gráficos 

do computador do usuário. O programa pode ser instalado facilmente pelo site 

oficial, o ZonaClic (http://clic.xtec.net/es/index. htm),  

 O ZonaClic, é um serviço do Departamento de Educação Geral da 

Cataluña, na Espanha, criado com o objetivo de difundir e apoiar o uso dos 

recursos do JClic, além de oferecer um espaço de cooperação para os 

educadores que quiserem compartilhar o material didático criado com o 

programa. É um site da web com referências aos programas Clic 3.0 e JClic e, 

portanto, visita obrigatória para quem quer estar sintonizado com as últimas 

novidades sobre o JClic. Nesse site encontram-se os seguintes recursos: 

• Biblioteca de atividades: encontram-se diversas atividades em diferentes 

idiomas que estão à disposição para serem baixadas no seu computador. 

Existe um buscador que facilita encontrar a atividade que desejamos. Ele 

filtra a partir de cinco campos: área, idioma, nível, título, autor e descrição. 

Também podemos pedir ao buscador que inclua projetos com conteúdo 

textual mínimo, pois, dessa forma, não interessa qual a língua empregada. 

Quanto mais campos de busca forem preenchidos, mais eficiente será o 

resultado da busca.  

• JClic: encontram-se informações diversas sobre o software, sua instalação, 

cursos e o desenvolvimento do programa.  

• Clic 3.0: encontram-se informações sobre o software que originou o JClic.  

• Comunidade: esse é o espaço para comunicação e troca de informações 

entre pessoas envolvidas com o JClic.  

• Documentos: nessa seção há artigos, manuais técnicos, guias de usuários, 

tutoriais, cursos, reflexões sobre o uso do software e novidades sobre 

técnicas de configuração.  

• Suporte: encontram-se perguntas freqüentes e suas respostas sobre o JClic, 

com dicas de configuração e outras dicas para auxiliar o usuário.  
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• Ferramentas: nessa seção há alguns exemplos de softwares freeware e 

shareware que podem ser utilizados na confecção de atividades com o 

JClic.  

• Busca: encontram-se diversas ferramentas que facilitarão a localização de 

materiais, documentos, projetos e pacotes de atividades dentro da 

ZonaClic.  

• Mudança de idioma: aqui é possível optar por um dos três idiomas 

disponíveis: catalão, espanhol e inglês. 

 

 O JClic permite:  

 

• a aplicação de propostas educativas multimídia online, diretamente da 

Internet;  

• a compatibilidade com as aplicações Clic 3.0 existentes;  

• a operabilidade em diversas plataformas e sistemas operacionais, como 

Windows, Linux, Solaris ou Mac OS-X; 

• um formato padrão e aberto para o armazenamento de dados, com a 

finalidade de torná-lo compatível com outras aplicações e facilitar sua 

integração na base de dados;  

• um espaço que estimule a cooperação e troca de materiais entre escolas e 

educadores de diferentes países e culturas, facilitando a tradução e 

adaptação de materiais relacionados ao software e de projetos já 

elaborados, além de tornar possível inúmeras melhorias no programa;  

• a sugestão de melhoria e modificações enviadas pelos usuários para a 

ZonaClic;  

• um ambiente para elaboração de atividades educativas, simples e intuitivas, 

que possam se adaptar às características dos ambientes gráficos atuais do 

usuário. 

 O JClic tem sido utilizado pela Secretaria de Estado da Educação, em 

Curitiba, Paraná, a qual publicou em 2005 um manual para utilização deste 
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recurso nos laboratórios de informática de suas escolas durante o programa 

Paraná Digital – PRD. Grande parte dos conteúdos que compõe o manual foram 

traduzidos do ZonaClic e os quais também foram uma referência para criação 

das atividades de Artes, uma vez que possibilita o uso de imagens em formatos 

JPG, PNG, GIFS animados e filmes Flash, podendo também ser usados muitos 

elementos multimídia, como arquivos de som e vídeo em diferentes formatos.  

 Tais recursos permitem o trabalho com imagens de maiores definições, o 

que contribui e influencia na leitura das figuras selecionadas como estímulos. 

  

4.2 Conjunto de Estímulos18 

 

 Quanto aos estímulos visuais, foram figuras de pinturas digitalizadas, 

obtidas de reproduções do Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, Espanha, 

apresentadas na tela do computador em um tamanho aproximado de 8 x 10cm. 

Os estímulos não foram do mesmo tamanho em razão deste estudo trabalhar 

com as imagens inteiras e não com os seus fragmentos, como feito em García e 

Aguayo (2005). No entanto, como no estudo de referência, o conjunto totaliza 

20 estímulos, organizados em grupos de 4 classes, com 5 componentes cada. As 

classes de estímulos A, B, C e D são referentes às figuras, e a classe de estímulos 

E é referente às palavras (categorias/movimentos de pintura). Vale ressaltar, a 

escolha dos estímulos segue os mesmos critérios da pesquisa de García e 

Aguayo (2005), ou seja, evitar que as imagens das pinturas utilizadas, bem como 

os artistas que as produziram, sejam de fácil identificação pelos participantes. 

Ou seja, as imagens foram selecionadas tendo como critério a não familiaridade 

com as obras de arte ou artistas para evitar um rápido reconhecimento das 

imagens. 

 No presente trabalho, alguns estímulos do estudo de García e Aguayo 

foram substituídos  por outros do mesmo artista ou movimento artístico (A1, C2, 

D2, A3, B3, C3, D3, A5, D5), em razão das imagens não estarem disponíveis no 
                                                             
18 No Anexo 1 e no Anexo 2 encontram-se todas as imagens utilizadas como estímulo; no Anexo 3 apresenta-se uma 
tabela com as características conceituais e formais dos quatro movimentos artísticos utilizados na pesquisa. 



 48 

site do Museu Thyssen-Bornemisza. No entanto, os critérios para uma nova 

escolha se mantiveram, bem como os autores foram consultados para a 

efetivação desta decisão.  

 O fato de, o movimento Impressionista ter sido facilmente identificado, 

na pesquisa de referência, foi considerado para a presente pesquisa, que passou a 

utilizar-se do movimento Abstracionismo (ver Tabela 3). Um outro aspecto a se 

atentar é a utilização do movimento Fauvismo, ao invés do Modernismo que 

fora utilizado por García e Aguayo. A razão desta troca deve-se a própria 

definição do termo Modernista, que coloca como pertencente ao movimento as 

várias obras de arte que surgiram entre o final do século XIX e o início do 

século XX, na Europa. Tal definição agruparia os movimentos artísticos das 

Vanguardas Européias, entre os quais o Futurismo, o Expressionismo, Fauvismo 

e o Abstracionismo, os utilizados no presente trabalho (ver Tabela 3). Dessa 

forma, foi opção utilizar, como critério, movimentos artísticos pertencentes às 

Vanguardas Européias para evitar qualquer equívoco conceitual de âmbito 

histórico e estético. 

 A tabela 3, a seguir, apresenta as classes de estímulos, com a indicação 

dos elementos que a compõem. 
Tabela 3. Conjunto de figuras das pinturas a serem utilizadas como estímulos visuais. 

Estímulos Artistas Movimentos artísticos Título da pintura 

E1                                             Futurismo  

A1 BALLA, Giacomo  Turim, 1871-Roma, 1958 Manifestación patriótica, 1915* 

B1 FEININGER, Lyonel  Nova York, 1871-1956 La dama de malva, 1922 

C1 FEININGER, Lyonel  Nova York, 1871-1956 Barcos, 1917 

D1 LIRDNER, Richard  Hamburgo, 1901-Nova York, 1978 Luna sobre Alabama, 1963 

E2                                            Expressionismo  

A2 MACKE, August Meschede, 1887 -La Champagne, 

1914 

Húsares al galope, 1913* 

B2 BECKMANN, Max  Leipzig, 1884-Nova York, 1950 Bodegón con rosas amarillas, 

1937 

C2 KIRCHNER, Ernst 

Ludwig 

Aschaffenburg, 1880-Frauenkirch, 

1938 

Escena callejera berlinesa, 1914-

1925* 

D2 NOLDE, Emil Nolde, 1867-Seebüll, 1956 Nubes de verano, 1913* 

E3                                            Fauvismo * 

A3 VLAMINCK, Maurice de  Paris, 1876-Rueil-la-Gadelière, Jarrón azul côn flores, c. 1906* 
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1958 

B3 DUFY, Raoul Le Havre, 1877-Forcalquier, 1953 La pequena palmera, 1905* 

C3 MANGUIN, Henri  Paris, 1874-Saint-Tropez, 1949 Las estampas, 1905* 

D3 CAMOIN, Charles  Marsella, 1879-Paris, 1965 Puerto de Cassis con dos 

tartanas, c. 1905* 

E4                                            Abstracionismo 

A4 KOONING, Willem de  Rotterdam, 1904 -Nova York, 1997 Hombre rojo con bigote, 1971* 

B4 LÉGER, Fernand  Argentan, 1881-Gif-sur-Yvette, 

1955 

Composición. El disco, 1918 

C4 KANDINSKY, Wassily  Moscou, 1866-Neuilly-sur-Seine, 

1944 

Alrededor de la línea, 1943 

D4 LISSITZKY, Eliezer  Polshchinok, 1890 –Moscou, 1941 Proun 4 B, 1919-1920* 

*Alterações nos estímulos 

 

  
4.3 Participantes  

 

 Participaram seis adultos, estudantes de Licenciatura em Artes Visuais19 

de primeiro e segundo períodos, que não tinham tido, em seu curso,  contato 

com as imagens e movimentos selecionados como estímulos. Para esta seleção 

foram consultados os docentes destes participantes, além de escolher obras do 

acervo de um museu espanhol. Foi realizada uma avaliação do repertório prévio 

(Pré-Teste), na qual se apresentaram imagens de pinturas como estímulo de 

escolha e nome de movimento artístico como estímulo modelo (exemplo na 

Figura 2) para serem relacionados. Esta avaliação coloca em foco as relações 

EA, EB, EC e ED , totalizando 80 tentativas.  

 

                                                             
19 Todos consentiram em participar. 
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Figura 2. Tela do JClic “avaliação 1”, que apresenta o estímulo modelo (palavra 

expressionismo) e os estímulos de escolha (figuras das pinturas). 

 

 Dos seis participantes, dois apresentaram desempenho satisfatório ( 

ambos 80% de acertos), dois apresentaram desempenho insatisfatório ( 63% e 

79%, respectivamente) e dois apresentaram desempenho deficitário (41% e 

59%, respectivamente). 

 Foi considerado como desempenho satisfatório, a porcentagem de acertos 

entre 80% a 100%; como desempenho insatisfatório a porcentagem de acertos 

entre 60% e 79%; e como desempenho deficitário a porcentagem de acertos 

menor que 60%. 

 Dos seis estudantes que realizaram o Pré-Teste, foram selecionados três 

para realizarem as demais etapas, sendo dispensados os demais20. O critério 

usado para esta seleção foi o desempenho apresentado no Pré-Teste, e assim 

constituir um trio no qual houvesse um representante com desempenho 

satisfatório, um com desempenho insatisfatório e um com desempenho 

deficitário. Dentre os seis participantes, optou-se por trabalhar com os que 

apresentaram 80%, 63% e 41% de acertos, os menores patamares na respectiva 

                                                             
20 Em virtude do prazo exíguo para a realização da presente pesquisa, optou-se por trabalhar com três participantes. 
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categoria de desempenho. 

 Assim trabalhou-se com participantes com nível de desempenho prévio 

diversificado. 

 

4.4 Procedimentos 

 

 As avaliações foram realizadas antes e após o ensino das relações. Nas 

atividades de avaliação, as respostas não foram reforçadas, ou seja, o 

participante não soube se acertou ou errou a resposta. Já nas atividades de 

ensino os participantes souberam que a sua resposta estava correta através de 

uma mensagem escrita  (“muito bem” ou “beleza”)  e figura com animação, que 

aparece abaixo dos estímulos de escolha (Figura 3). Se a resposta estava 

incorreta, automaticamente era apresentada a próxima atividade da seqüência, 

não aparecendo nenhuma mensagem de resposta errada; neste caso, a janela na 

qual aparecem as mensagens permaneceu em branco (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Janela do Jclic com mensagem de resposta correta. 
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Figura 4. Janela do Jclic com janela de mensagem em branco. 

 

 

 Antes de se passar para uma nova relação foi exigido, como critério de 

desempenho, a porcentagem de acertos entre 90 a 100% durante o ensino; e se 

exigiu o mínimo de 80% de acertos nas avaliações, para considerar que uma 

relação entre os estímulos foi estabelecida. 

  O experimento foi conduzido com um computador Appel MacBook no 

qual os estímulos apareceram em uma tela de 14". Todos os estímulos 

apresentados eram em cores com definição acima de 30 KB e com extensão 

JPEG. O participante utilizou o mouse para indicar o estímulo de escolha 

correspondente ao estímulo modelo.  Na parte superior da tela aparecia o 

estímulo modelo e abaixo deste, quatro estímulos de escolha, entre os quais, 

apenas um  correspondia modelo,  conforme mostram as Figuras 2, 3 e 4.  

 O experimento foi constituído de 8 etapas as quais foram organizadas em 

oito sequências e para cada sujeito foi feito um arquivo individual no 

computador, registrando-se os estímulos apresentados, o tipo de relação 

ensinada, as respostas e a latência de cada resposta. As oito sequências de 

atividades totalizaram 400 tentativas, das quais 320 foram de avaliações (antes e 
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após o ensino) e 80 de ensino, conforme são mostradas nas Tabela 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e 10. As etapas foram as seguintes: 

 

• Pré-teste: 20 tentativas de cada relação de estímulo  entre as figuras e os 

nomes dos movimentos artísticos (relações EA, EB, EC, ED), sendo 5 

tentativas por cada relação de estímulo. Portanto, ao todo, com 80 

tentativas de avaliação (conforme a Tabela 4). 

 
Tabela 4. Relações de estímulos EA, EB, EC, ED do Pré-teste. 

Relação Estímulos 
 modelo Escolha 

 
 AVALIAÇÃO 1 (20 tentativas de cada relação de estimulos, sendo 5 tentativas por cada classe de estimulos) 
EA             E1 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E2 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E3 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E4 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
       
EB E1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 
 E2 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 
 E3 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 
 E4 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 
       
EC E1 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 
 E2 C4;C1;C2;C3 C2;C4;C1;C3 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 C3;C2;C4;C1 
 E3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C2;C3;C1;C4 
 E4 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 
       
ED E1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 E2 D2;D3;D1;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D1;D3;D4;D2 
 E3 D1;D3;D4;D2 D2;D3;D1;D4 D4;D2;D1;D3 D2;D1;D3;D4 D3;D2;D4;D1 
 E4 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 

 

• Ensino das relações AB, AC e AD (Etapa 2): 10 tentativas de cada relação 

de estímulos, com 90% de acertos para passar para outra relação 

(conforme a Tabela 5); 
 
 
Tabela 5. Relações de estímulos AB, AC e AD do Ensino. 
 

Relação Estímulos 
 Modelo Escolha 

 
 ENSINO DAS RELAÇÕES (10 tentativas de cada relação de estimulos) 
AB A1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2    
 A2 B4;B3;B2;B1 B2;B4;B1;B3 B1;B2;B3;B4   
 A3 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1   
 A4 B3;B1;B4;B2 B2;B4;B1;B3    
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AC A1 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C2;C3;C4;C1   
 A2 C4;C1;C2;C3 C4;C2;C1;C3    
 A3 C2;C3;C1;C4 C4;C2;C3;C1    
 A4 C2;C4;C1;C3 C3;C1;C2;C4 C3;C2;C4;C1   
 
AD A1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D2;D3;D1;D4   
 A2 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4    
 A3 D3;D2;D4;D1 D1;D3;D4;D2    
 A4 D2;D3;D1;D4 D4;D2;D1;D3 D1;D3;D4;D2   

 

• Avaliação de emergência das relações simétricas BA, CA e DA (Etapa 3): 

Foram 20 tentativas de cada relação de estímulos, sendo 5 tentativas por 

cada classe de estímulos (Futurismo, Expressionismo, Fauvismo ou 

Abstracionismo). Foram, ao todo, 60 tentativas de avaliação (conforme a 

Tabela 6). 

 
Tabela 6. Relações de estímulos simétricas BA, CA, DA. 

Relação Estímulos 
 Modelo Escolha 

 
 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES SIMÉTRICAS (20 tentativas de cada relação de estimulos, sendo 5 

tentativas por cada classe de estimulos) 
BA B1 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 B2 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 B3 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 B4 A1;A2;A4;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
       
CA C1 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 C2 A3;A1;A2;A4 A4;A2;A1;A3 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 A2;A3;A4;A1 
 C3 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 C4 A3;A1;A2;A4 A4;A2;A1;A3 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 A2;A3;A4;A1 
       
DA D1 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 D2 A3;A1;A2;A4 A4;A2;A1;A3 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 A2;A3;A4;A1 
 D3 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 D4 A3;A1;A2;A4 A4;A2;A1;A3 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 A2;A3;A4;A1 

 

 

• Critério de emergência: caso não ocorresse a emergência das relações no 

nível esperado (90% de acertos) na primeira realização do teste de 

simetria, era dada uma nova oportunidade, ao participante, de realização 

do ensino.   

• Avaliação das relações de transitividade BC, CD e BD (Etapa 4): 20 

tentativas de cada relação de estímulos, sendo 5 tentativas por cada classe 

de estímulos (conforme a Tabela 7). 
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Tabela 7. Relações transitivas BC, CD, BD. 

Relação Estímulos 
 Modelo Escolha 

 
 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES TRANSITIVAS (20 tentativas de cada relação de estímulos, sendo 5 

tentativas por cada classe de estímulos) 
BC B1 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 
 B2 C4;C1;C2;C3 C2;C4;C1;C3 C2;C3;C1;C4 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 
 B3 C2;C3;C1;C4 C4;C1;C2;C3 C1;C3;C4;C2 C2;C4;C1;C3 C3;C2;C4;C1 
 B4 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C2;C3;C1;C4 
       
CD C1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 C2 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 D4;D2;D1;D3 
 C3 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 C4 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 D4;D2;D1;D3 
       
BD B1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 B2 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 D4;D2;D1;D3 
 B3 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 B4 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 D4;D2;D1;D3 

 

• Ensino da relação AE (simétrica a relação EA): 50 tentativas (mesclando 

A1-E1, A2-E2, A3-E3, A4-E4), com critério de 90% de acertos 

(conforme a Tabela 8). 

 
Tabela 8. Ensino da relação AE. 

Relação Estímulos 
 Modelo Escolha 

 
 ENSINO DA RELAÇÃO AE: 50 tentativas 
 A1 E2;E3;E1;E4 E3;E1;E2;E4 E4;E2;E3;E1 E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4 
  E3;E4;E2;E1 E4;E2;E1;E3 E3;E1;E2;E4 E2;E4;E3;E1 E2;E1;E3;E4 
  E2;E3;E1;E4 E2;E1;E3;E4 E2;E4;E3;E1   
       
 A2 E1;E3;E2;E4 E3;E1;E2;E4 E4;E2;E3;E1 E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4 
  E4;E2;E3;E1 E4;E3;E1;E2 E1;E4;E2;E3 E4;E2;E3;E1 E2;E1;E3;E4 

AE  E3;E1;E2;E4 E3;E1;E2;E4 E3;E4;E2;E1   
       
 A3 E4;E2;E3;E1 E2;E3;E1;E4 E1;E4;E2;E3 E4;E2;E3;E1 E2;E1;E3;E4 
  E1;E3;E2;E4 E2;E4;E1;E3 E4;E2;E3;E1 E4;E3;E1;E2 E2;E1;E3;E4 
  E4;E2;E3;E1 E4;E2;E1;E3    
       
 A4 E3;E4;E2;E1 E1;E2;E4;E3 E3;E1;E2;E4 E2;E4;E3;E1 E2;E1;E3;E4 
  E3;E2;E4;E1 E2;E3;E1;E4 E1;E4;E2;E3 E3;E2;E4;E1 E2;E1;E3;E4 
  E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4    

 

• Avaliação final da emergência das relações BE, CE, DE (simétricas as 

relações EB, EC e ED): 20 tentativas de cada relação de estímulos , sendo 

5 tentativas por cada classe de estímulos (conforme Tabela 9);  
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Tabela 9. Avaliação da emergência de relações simétricas (BE, CE, DE). 

Relação Estímulos 
 modelo Escolha 

 
 AVALIAÇÃO das relações BE, CE e DE 
BE B1 E2;E3;E1;E4 E3;E1;E2;E4 E4;E2;E3;E1 E2;E3;E1;E4 E1;E3;E2;E4 
 B2 E3;E4;E2;E1 E4;E2;E1;E3 E1;E3;E2;E4 E2;E4;E1;E3 E4;E2;E3;E1 
 B3 E2;E3;E1;E4 E2;E1;E3;E4 E4;E2;E3;E1 E4;E2;E1;E3 E2;E4;E1;E3 
 B4 E1;E3;E2;E4 E3;E1;E2;E4 E3;E4;E2;E1 E1;E2;E4;E3 E4;E2;E1;E3 
       
CE C1 E4;E2;E3;E1 E4;E3;E1;E2 E3;E2;E4;E1 E2;E3;E1;E4 E1;E3;E2;E4 
 C2 E3;E1;E2;E4 E3;E1;E2;E4 E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4 E4;E2;E3;E1 
 C3 E2;E3;E1;E4 E2;E1;E3;E4 E4;E2;E3;E1 E4;E2;E1;E3 E2;E4;E1;E3 
 C4 E4;E2;E3;E1 E2;E3;E1;E4 E4;E2;E3;E1 E2;E3;E1;E4 E4;E2;E1;E3 
       
DE D1 E3;E4;E2;E1 E4;E2;E1;E3 E1;E3;E2;E4 E2;E4;E1;E3 E4;E2;E3;E1 
 D2 E3;E4;E2;E1 E1;E2;E4;E3 E3;E4;E2;E1 E1;E2;E4;E3 E3;E1;E2;E4 
 D3 E3;E2;E4;E1 E2;E3;E1;E4 E3;E2;E4;E1 E2;E3;E1;E4 E2;E1;E3;E4 
 D4 E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4 E3;E4;E1;E2 E2;E1;E3;E4 E2;E3;E1;E4 

 

• Pós-Teste: Avaliação final das relações pré-avaliadas EA, EB, EC, ED 

com 20 tentativas de cada relação de estímulos , sendo 5 tentativas por 

cada classe de estímulos (conforme Tabela 10); 
 

Tabela 10. Avaliação da emergência de relações pré-avaliadas (EA, EB, EC, ED). 

Relação Estímulos 
 modelo Escolha 

 
 PÓS-TESTE 
       
EA E1 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E2 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E3 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
 E4 A4;A2;A1;A3 A3;A1;A2;A4 A2;A3;A4;A1 A1;A4;A3;A2 A4;A2;A1;A3 
       
EB E1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 
 E2 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 
 E3 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 
 E4 B1;B2;B3;B4 B2;B4;B1;B3 B4;B3;B2;B1 B2;B4;B1;B3 B3;B1;B4;B2 
       
EC E1 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 
 E2 C4;C1;C2;C3 C2;C4;C1;C3 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 C3;C2;C4;C1 
 E3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C2;C3;C1;C4 
 E4 C2;C4;C1;C3 C4;C1;C2;C3 C3;C2;C4;C1 C1;C3;C4;C2 C2;C3;C1;C4 
       
ED E1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
 E2 D2;D3;D1;D4 D4;D2;D1;D3 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D1;D3;D4;D2 
 E3 D1;D3;D4;D2 D2;D3;D1;D4 D4;D2;D1;D3 D2;D1;D3;D4 D3;D2;D4;D1 
 E4 D3;D2;D4;D1 D2;D1;D3;D4 D4;D2;D1;D3 D2;D3;D1;D4 D1;D3;D4;D2 
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• Avaliação de Generalização: A presente pesquisa propôs uma nova etapa: 

foram apresentadas outras figuras representativas dos diferentes 

movimentos artísticos  e que não foram utilizadas durante o ensino 

(conforme Tabela 11). O objetivo desta etapa foi verificar se o 

participante generalizou, para outras situações não ensinadas o aprendido. 

 
Tabela 11. Conjunto de figuras das pinturas utilizadas na avaliação de Generalização. 

Estímulos Artistas Movimentos artísticos Título da pintura 
E1                                                                                   Futurismo  
A1 Léger, Fernand  

 
Futurismo La escalera (Segundo estado), 1914 

 
B1 Goncharova, Natalia 

Sergeevna  
 

Futurismo Paisaje rayonista. El bosque, 1913 
 

C1  Weber, Max 
 
 

Futurismo Estación terminal "Grand Central", 1915 

D1  Meidner, Ludwig 
 

Futurismo La casa de la esquina (La villa Kochmann 
en Dresde), 1913 
 

E2                                                                              Expressionismo  
A2 Kirchner, Ernst Ludwig 

 
Expressionismo Fränzi ante una silla tallada,  1910 

 
B2 Pechstein, Max 

 
Expressionismo Feria de caballos, 1910 

 
C2 Feininger, Lyonel 

 
Expressionismo El hombre blanco, 1907 

 
D2  Grosz, George 

 
Expressionismo Escena callejera (Kurfürstendamm), 1925 

 
E3                                                                                   Fauvismo  
A3 Vuillard, Edouard  

 
Fauvismo Bajo los árboles, 1897 

 
B3 Jawlensky, Alexej  Von 

 
Fauvismo El velo rojo, 1912 

 
C3 Delaunay, Robert  

 
Fauvismo Naturaleza muerta con papagayo 

(anverso), 1907 
 

D3 Vlaminck, Maurice De  
 

Fauvismo Ramo de flores,  1909 
 

E4                                                                                Abstracionismo 
A4 De Kooning, Willem  

 
Abstracionismo Abstracción, 1949-1950 

 
 

B4  Chashnik, Ilya 
 

Abstracionismo Composición suprematista, 1923 
 

C4 Kandinsky,  Wassily 
 

Abstracionismo Pintura con tres manchas, n. 196, 1914 
 

D4 Appel, Karel  
 

Abstracionismo Caballos salvajes, 1954 
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 As atividades foram realizadas em um laboratório de informática 

contendo uma mesa grande e duas cadeiras nas quais se sentaram, lado a lado, o 

participante e o pesquisador. Os participantes não receberam instruções sobre a 

tarefa específica a realizar, apenas lhes foi dito: "que devem assinalar os 

estímulos e que o programa de computador fará o resto". Em outras palavras, os 

participantes obtiveram apenas as instruções sobre o funcionamento do software 

e da atividade. Ao terminar a atividade o participante aguardava enquanto o 

pesquisador verificava os relatórios com os registros das porcentagens de 

acertos obtidas, para então prosseguir ou repetir a atividade. A  duração total da 

execução do procedimento, com as etapas descritas, variou entre 60 e 120 

minutos por participante. 

 Este mesmo modelo foi reproduzido para todos os sujeitos. A ordem e o 

número das atividades de avaliações foram idênticos para todos os sujeitos, 

assim como a ordem dos testes nas diferentes relações condicionais. No entanto, 

houve alguma diferença no número de sessões necessárias para que se atingisse 

os critérios estipulados em cada relação ensinada. 

 

5. Resultados 
 
 Os dados apresentados, a seguir, mostram o desempenho de cada um dos 

participantes nas atividades do Pré-Teste, comparando as porcentagens de 

acertos por relação, por movimento artístico e por obra de arte. Dessa forma, é 

possível analisar com maior precisão o repertório de cada participante, bem 

como as suas dificuldades. Relembrando, as relações EA, EB, EC e ED, 

constantes do Pré-Teste, focam o nome do movimento artístico e a figura da 

obra de arte. É importante ressaltar que cada relação é constituída por obras de 

arte dos quatro movimentos artísticos (Futurismo, Expressionismo, Fauvismo, 

Abstracionismo) e cada movimento artístico está representado por quatro obras 

de arte. Os desempenhos dos participantes foram classificados como satisfatório, 

insatisfatório e deficitário. Considera-se como desempenho satisfatório o 
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participante com 80% a 100% de acertos, insatisfatório com o desempenho de 

60% a 79% de acertos e desempenho deficitário os de menos de 60% de acertos. 

 É importante recordar que, durante o ensino, para passar ao ensino de 

nova relação, o participante precisava apresentar desempenho igual ou superior 

a 90% de acertos; nos testes de emergência, caso não atingisse patamar de 80% 

de acertos, por relação, o participante refazia as atividades de ensino. Dessa 

forma, o participante que não chegasse às porcentagens de acertos esperadas 

refazia as relações nas quais apresentava desempenho inferior ao determinado, 

podendo refazer a atividade completamente. Quando o intervalo entre as sessões 

foi superior a três dias, estabeleceu-se que o participante também deveria fazer 

revisão das atividades de ensino, as quais foram realizadas mais de uma vez por 

todos os participantes, antes de iniciar a avaliação de emergência de relação. 

 
5.1  Desempenho Prévio de P1 

 

 A seguir será descrito o desempenho de P1 no Pré-Teste.  A Figura 4 

apresenta a porcentagem de acertos, por relação, obtida por P1 no Pré-Teste.  

Figura 4. Porcentagem de acertos de P1 por relação. 
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 No Pré-Teste, P1 apresenta desempenho deficiente em todas as relações, 

variando o patamar entre 45% (EB e ED) e 35% (EC) de acertos. Será analisado, 

a seguir, o desempenho de P1 em cada relação, bem como por movimento 

artístico. 

 A Figura 5 mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação EA. 

 
Figura 5. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico, na relação 

EA. 

 

 Ao focalizar o desempenho de P1, por movimento artístico, observa-se 

que apresenta a maior porcentagem de acertos no movimento Abstracionismo 

(60%) e a menor no Expressionismo (20%). No Futurismo e no Fauvismo 

apresenta 40% de acertos em ambas. Embora o desempenho de P1 no 

Abstracionismo não seja deficitário, está próximo deste pois o índice de acertos 

de 60% é apenas um ponto superior ao desempenho deficitário. 

 A Figura 6 mostra o conjunto de estímulos da relação EA do movimento 

Futurismo. 
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Figura 6. Tela da relação EA no Futurismo. 

 

 Nas atividades do movimento Futurismo, P1 comete alguns erros na 

escolha do estímulo correto (indicado com a seta azul) assinalando 

aleatoriamente os estímulos do conjunto apresentado na Figura 6. 

 A Figura 7 mostra o conjunto de estímulos da relação EA do movimento 

Expressionismo. Nesta relação, o estímulo modelo é a palavra Expressionismo e 

os estímulos de escolha são as quatro imagem de obras artísticas. A seta 

vermelha representa uma escolha de P1 e a seta azul representa a escolha correta 

para o estímulo modelo. 
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Figura 7. Tela da relação EA no Expressionismo. 

 

 Ao analisar as respostas de P1 para este conjunto de estímulos, verificou-

se que escolheu de forma aleatória, já que relacionou a palavra Expressionismo a 

todas as imagens, durante as tentativas. O mesmo conjunto de estímulos 

apareceu cinco vezes, de forma randomizada,  das quais, em apenas uma, acerta 

a imagem correspondente. 

 A Figura 8 mostra um conjunto de estímulos da relação EA do 

movimento Fauvismo. 
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Figura 8. Tela da relação EA no Fauvismo. 

 

 No movimento Fauvismo, P1 obteve um baixo índice de acertos, no qual 

observou-se que na maioria de suas tentativas, escolheu o estímulo do 

Expressionismo (indicado com a seta vermelha), ao invés do correto , o 

Fauvismo (indicado com a seta azul). É interessante notar que ambos estímulos 

estão representados por imagens figurativas, ou seja, em duas das quatro 

imagens que constituem o conjunto de estímulos da Figura 8, pode-se identificar 

a figura que está representada e nas outras duas a imagem representada é não é 

figurativa. Assim, observa-se que P1, mesmo quando errou, não escolheu 

aleatoriamente o estímulo, uma vez que parece ter utilizado como critério a 

característica da imagem representada na obra, fato que o fez excluir os outros 

dois estímulos do conjunto. 

 A Figura 9 mostra um conjunto de estímulos da relação EA do 

movimento Abstracionismo. 
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Figura 9. Tela da relação EA no Abstracionismo. 

 

 Nas respostas dadas para o movimento Abstracionismo, P1 apresenta 60% 

de acertos. Verificou-se que P1 selecionou duas das quatro imagens 

disponibilizadas como escolha, conforme assinaladas na Figura 9. A primeira 

imagem (representativa do Futurismo) e a segunda (representativa do 

Abstracionismo) foram as assinaladas por P1. Pode-se supor que a razão para  

tais escolhas seja o fato de que ambas as imagens não apresentam figuras 

reconhecíveis,  embora  uma seja mais geometrizada e a outra mais orgânica. 

 A Figura 10 mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação EB. 
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Figura 10. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico, na relação 

EB. 

 

 Na relação EB, P1 apresenta melhor desempenho, com 60% de acertos, 

nos movimentos Expressionismo e Fauvismo. Tal porcentagem, embora indique 

desempenho insatisfatório, é maior do que a apresentada na relação EA, 

especialmente no movimento Expressionista, no qual apresentou 20% de 

acertos. O pior desempenho foi no movimento Futurismo, no qual obteve 20% 

de acertos. Entretanto o conjunto de estímulos de escolha não foi o mesmo para 

ambas as relações (EA e EB).  

 A seguir será analisado o desempenho de P1 focalizando o conjunto de 

estímulos utilizados na relação EB. A Figura 11 mostra o conjunto de estímulos 

da relação EB no movimento Futurismo. 
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Figura 11. Tela da relação EB no movimento Futurismo. 

 

 As respostas de P1 para o Futurismo foram concentradas em duas 

imagens com características geométricas, ou seja, a terceira e a quarta da direita 

para a esquerda. O índice de acertos de P1 neste movimento foi o mais baixo da 

relação EB. Pode-se supor que a razão para tais escolhas seja a similaridade de 

elementos geométricos presente em ambas imagens, conforme assinaladas na 

Figura 11. Vale ressaltar que na relação EA, P1 também oscilou  nas suas 

respostas para o movimento Futurismo, assinalando estímulos do movimento 

Abstracionismo. 

 A Figura 12 mostra o conjunto de estímulos da relação EB no movimento 

Expressionismo. A seta vermelha representa uma escolha de P1 e a seta azul a 

resposta correta para o estímulo modelo. 
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Figura 12. Tela da relação EB no movimento Expressionismo. 

 

 Observando-se o conjunto de estímulos da relação EB, verifica-se que as 

quatro imagens podem ser divididas em dois grupos, o primeiro com 

características não geométricas (a terceira e a quarta da esquerda para direita) e 

o segundo com características geométricas (a primeira e a segunda da esquerda 

para a direita). As respostas de P1 para o Expressionismo foram concentradas 

nas duas imagens do grupo não-geométrico. A exclusão das duas imagens 

geométricas permitiu a P1 maior porcentagem de acertos; porém P1 mostra 

dúvida sobre a escolha correta, uma vez que oscila entre as imagens não 

geométricas.  

 A Figura 13 mostra o conjunto de estímulos da relação EB no movimento 

Fauvismo. 
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Figura 13. Tela da relação EB no movimento Fauvismo. 

 

 Da mesma forma que P1 oscilou nas suas respostas para o movimento 

Expressionismo, também o fez para o movimento Fauvismo, sendo neste caso 

com as escolhas entre os estímulos assinalados na Figura 13, na qual a seta azul 

indica o estímulo correto (Fauvismo) e a seta vermelha o estímulo 

expressionista. 

 A Figura 14 mostra um conjunto de estímulos da relação EB no 

movimento Abstracionismo. 
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Figura 14. Tela da relação EB no movimento Abstracionismo. 

 

 As respostas de P1 para o movimento Abstracionismo não foram 

aleatórias, uma vez que concentra suas escolhas apenas em dois estímulos, 

sendo que um deles é o correto sendo este o representativo do Abstracionismo 

(indicado com a seta azul) e o outro, o representativo do movimento Futurismo 

(indicado com a seta vermelha), conforme assinalados na Figura 14. Vale notar 

que P1, na relação EA, também assinalou o estímulo futurista, quando o certo 

era o abstracionista, sendo que agora ambos os estímulos apresentam 

características geométricas. Na relação EA, apenas o estímulo do Futurismo 

apresentava geometrização. Assim, pode-se supor que P1 confunde os dois 

movimentos (o Abstracionismo e o Futurismo). 

 A seguir será analisado o desempenho de P1, na relação EC. A Figura 15 

mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação EC. 
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Figura 15. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico na relação 

EC. 

 

 Na relação EC, P1 apresenta desempenho satisfatório (com 80% de 

acertos) apenas no movimento Expressionismo; nos demais movimentos 

apresenta desempenho deficitário, tendo 0% de acertos no Fauvismo.  

 A seguir será analisado o desempenho de P1 por movimento artístico. A 

Figura 16 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação EC no 

movimento Futurismo. 
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Figura 16. Tela da relação EC no movimento Futurismo. 

 

 Nas atividades do movimento Futurismo, P1 não escolheu corretamente o 

estímulo correspondente (indicado com a seta azul), entretanto as suas escolhas 

não foram aleatórias, uma vez que seus erros foram sempre por assinalar o  

estímulo do movimento Abstracionismo (indicado com seta vermelha), 

conforme mostra a Figura 16. É interessante notar que ambos os estímulos são 

os que apresentam imagens pouco reconhecíveis, ou seja, com características 

não figurativas. 

 A Figura 17 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação EC no 

movimento Expressionismo.  
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Figura 17. Tela da relação EC no movimento Expressionismo. 

 

 Nesta atividade do movimento Expressionismo a imagem correta seria a 

terceira da esquerda para a direita, a qual P1 indicou corretamente em  80% de 

suas respostas. No conjunto de estímulos, mostrado na Figura 17, observamos 

que em dois deles,  há a representação de figura humana e nos outros dois não 

há semelhança nas representações. É provável que  P1 tenha ficado sob controle 

das imagens com figura humana e por essa razão, ter concentrado as escolhas 

nos estímulos com tais representações. Entretanto, este não parece ter sido o 

único critério utilizado para as suas escolhas, já que apresentou um alto índice 

de acerto na escolha do estímulo representativo do Expressionismo, nesta 

relação (EC). P1 pode ter discriminado outra característica do movimento 

Expressionismo a qual favoreceu a escolha correta. 

 

 A Figura 18 mostra o conjunto de estímulos utilizados na relação EC no 

movimento Fauvismo. 
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Figura 18. Tela da relação EC no movimento Fauvismo. 

 

  Ao analisar as respostas dadas pelo participante nas atividades do 

Fauvismo, percebe-se que escolheu novamente os estímulos com representações  

de figuras humanas, conforme mostra a Figura 18. Nota-se ainda que apresentou 

dúvida em outras relações (EA e EB), quando as escolhas envolviam o 

movimento Fauvismo, confundindo o estímulo deste movimento com o do 

Expressionismo. Vale ressaltar, que tal dúvida também ocorreu nas atividades 

do movimento Expressionismo das relações EA e EB, nas quais escolheu, 

equivocadamente, o estímulo fauvista.  

 A seguir será analisado o desempenho de P1, na relação ED. A Figura 19 

mostra a porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico, na relação ED.  
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Figura 19. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico na relação 

ED. 

 

 Na relação ED, a Figura 19 mostra que P1 obteve desempenho satisfatório 

no movimento Expressionismo, com 80% de acertos, mantendo o desempenho 

anteriormente conseguido na relação EC. Nos demais movimentos apresentou 

desempenho deficitário. Vale ressaltar que P1 apresenta 60% de acertos, no 

movimento Fauvismo, sendo um desempenho melhor, do que o apresentado na 

relação EC, que foi de 0%  de acertos.  

 Para uma análise mais completa se faz necessário conhecer o conjunto dos 

estímulos utilizados na relação ED. A Figura 20 mostra um conjunto de 

estímulos utilizados na relação ED no movimento Futurismo. 
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Figura 20. Tela da relação ED no movimento Futurismo. 

 

 Nas atividades da relação ED, P1 apresentou oscilação nas escolhas dos 

estímulos, assinalando o estímulo Abstracionismo, ao invés do correspondente 

ao movimento Futurismo, tal como ocorrido nas relações anteriores (EA, EB e 

EC). Entretanto, observa-se que na primeira ocorrência de tal oscilação   os 

estímulos confundidos eram similares por apresentarem características não 

figurativas (relação EA); na segunda vez, os estímulos confundidos tinham em 

comum elementos geométricos (relação EB); e na terceira ocorrência, os 

estímulos apresentavam imagens não reconhecíveis (relação EC). É interessante 

notar que outros fatores, além dos apontados, levaram P1 à escolher o estímulo 

do Abstracionismo ao invés do Futurismo, tendo em vista que fez tal associação 

em diferentes situações de comparação nas quais parece ter discriminado outros 

elementos implícitos, característicos do movimento Futurismo. 

 A Figura 21 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação ED no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 21. Tela da relação ED no movimento Expressionismo. 

 

 Tal como ocorreu na relação EC, verifica-se que P1, no Expressionismo 

obtém seu melhor desempenho na relação ED. Isto ocorre, embora o estímulo 

correto não apresente figuras humanas, conforme ocorreu na relação EC. No 

entanto, os erros cometidos por P1, embora tenham sido poucos, foram por 

escolha do estímulo do Fauvismo ao invés do Expressionismo. 

 

 A Figura 22 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação ED no 

movimento Fauvismo. 
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Figura 22. Tela da relação ED no movimento Fauvismo. 

 

 Nas atividades do Fauvismo da relação ED, P1 apresenta baixo índice de 

acertos e novamente escolhe estímulos do movimento Expressionismo ao invés 

do Fauvismo, tal como nas relações EA e EB. 

 A Figura 23 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação ED no 

movimento Abstracionismo. 

 

  

 

 



 78 

Figura 23. Tela da relação ED no movimento Abstracionismo. 

  

 Há indícios de que, dentre os movimento artísticos, P1 tenha menor 

domínio no movimento Abstracionismo. Na relação ED, P1 obteve um baixo  

índice de acertos neste movimento, sendo que ao escolher o estímulo 

correspondente assinalou o estímulo do movimento Futurismo (indicado com 

seta vermelha), ao invés do estímulo correto, neste caso do movimento  

Abstracionismo (indicado com a seta azul). 

   

 Sintetizando, conforme mostra a Tabela 12, P1 apresentou porcentagens 

de acertos deficientes em todas as relações. A focalizar os acertos por 

movimentos artísticos nota-se um variação entre as porcentagens de acertos na 

qual encontramos baixa frequência de desempenhos satisfatórios e insuficientes. 

Do ponto de vista do conhecimento das imagens representativas dos diferentes 

movimentos artísticos, pode-se afirmar que P1 apresenta nível de conhecimento 

deficitário. Destaca-se o desempenho no movimento Expressionismo, com 

porcentagens que chegaram a 80% de acertos (relações EC e ED), único em que 

apresenta algum conhecimento.  
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Tabela 12. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

do Pré-Teste 

   FUT EXP FAU ABS  

 EA 
40% 20% 40% 60% 40% 

Pré-Teste EB 
20% 60% 60% 40% 45% 

  EC 
40% 80% 0% 20% 35% 

  ED 
20% 80% 60% 20% 45% 

  
40% 60% 40% 35% 41% 

 

 A seguir, será apresentado o desempenho de P1 nas relações ensinadas 

(AB, AC, AD).  

 

 

5.2  Desempenho de P1 no ensino das relações AB, AC e AD21 

 

 A Figura 24 mostra o desempenho de P1 nas relações ensinadas (AB, AC 

e AD). 

 
Figura 24. Porcentagem de acertos de P1 nas relações ensinadas AB, AC e AD 

 
                                                             
21 Conforme dito anteriormente, quando a  etapa tem por objetivo o ensino das relações, o participante sabe quando 

acerta a escolha através de uma mensagem visual que aparece na tela do computador. Quando erra não recebe 

nenhuma mensagem. 
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 Durante o ensino (Figura 24), P1 apresentou desempenho satisfatório em 

todas a relações. Na relação AB obteve 90% de acertos e na qual se 

concentraram erros cometidos, sendo estes exclusivamente no movimento 

Abstracionismo. Nas demais relações P1 obteve 100% de acertos.  

  A seguir será apresentado o desempenho de P1 na relação AB. A Figura 

25 mostra a porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico na relação 

AB. 

Figura 25. Porcentagem de acertos de P1 na relação AB 

 

 

  Verifica-se que obteve desempenho satisfatório (100% de acertos) em três 

movimentos, sendo que, no movimento Abstracionismo obteve 50% de acertos.  

  

 A Figura 26, a seguir, mostra um conjunto de estímulos utilizados na 

relação AB, tendo como estímulo de escolha (parte superior da tela do software) 

um estímulo representante do Abstracionismo. A seta vermelha indica a escolha 

de P1 e a azul a resposta correta. 
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Figura 26. Tela da relação AB 

 

 Conforme mostra a Figura 26, há duas imagens, as quais diferem no que 

diz respeito à representação da figura humana (apenas uma delas possui tal 

representação), mas são similares se for considerada a geometrização das 

formas. P1 oscila entre tais imagens e provavelmente ficou sob controle de tal 

geometrização presente em ambas, muito embora a imagem modelo não 

apresente qualquer característica geométrica.  

 A Figura 27 mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação AC. 

Figura 27. Porcentagem de acertos de P1 na relação AC 
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 Na relação AC, conforme mostra a Figura 27, o desempenho de P1 é de 

100% de acertos em todos os movimentos artísticos, inclusive no 

Abstracionismo, no qual anteriormente obteve desempenho deficiente (ver 

Figura 10). No entanto, o conjunto de estímulos de escolha utilizados na relação 

AC são diferentes dos utilizados na relação AB.  

 A Figura 28 mostra um conjunto de estímulos utilizados na relação AC, 

tendo por estímulo-modelo uma imagem representativa do Abstracionismo. 

 
Figura 28. Tela da relação AC no movimento Abstracionismo. 

 

 Embora o desempenho de P1 na relação AC  seja de 100% de acertos, é 

importante analisar os estímulos deste conjunto, cujo estímulo-modelo 

representa o movimento Abstracionismo. Diferentemente dos estímulos da 

relação AB o estímulo de escolha correto não apresenta características 

geométricas. Entretanto, vale notar que entre as quatro imagens há uma obra 

com elementos de geometrização (Futurismo), (a terceira obra da esquerda para 

direita), há outras duas imagens com figura humana (a segunda e a quarta 

imagem). Ora, se P1 estivesse atuando sob controle da geometrização, ele 

deveria ter escolhido a 3ª imagem; se estivesse atuando sob controle da figura 
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humana, deveria ter escolhido uma das duas outras imagens. Porém,  a primeira 

imagem (esquerda) foi a resposta de P1. Assim, outros elementos devem ter sido 

considerados por P1 para sua escolha.  

 A Figura 29 mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação AD.  

 
Figura 29. Porcentagem de acertos de P1 na relação AD 

 

 Conforme mostra na figura 29, P1 obteve  desempenho satisfatório (com 

100% de acertos) em todos os movimentos. Vale ressaltar, que o estímulo 

modelo representante  do  Abstracionismo foi o mesmo utilizado nas relações 

anteriores, já o estímulo de escolha do movimento Abstracionismo (indicado 

com a seta azul) apresenta características geométricas. A Figura 30 mostra o 

conjunto de estímulos utilizados na relação AD. 
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Figura 30. Tela da relação AD. 

 

 Analisando o conjunto de estímulos da relação AD, é possível observar 

que das quatro imagens, duas possuem características geométricas (a segunda e 

a quarta da esquerda para a direita) e três trazem representações reconhecíveis (a 

primeira a imagem de nuvens, a segunda imagem figura humana e a terceira 

imagem uma paisagem com barcos). Entretanto,  comparando as respostas dadas 

na relação AB, na qual apresentou desempenho insatisfatório, com as respostas 

dadas nesta relação (AD), é possível notar que P1 não considerou os elementos 

geométricos das duas obras ( a segunda e a quarta da esquerda para a direita) 

com tais características para dar a sua resposta. 

 Sintetizando, conforme a Tabela 13, apresenta o desempenho de P1 nas 

relações ensinadas e por movimento artístico. 

Tabela 13. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico nas relações 

AB, AC e AD 

   FUT EXP FAU ABS AB 

 AB 100% 100% 100% 50% 90% 
ensino AC 100% 100% 100% 100% 100% 

  AD 100% 100% 100% 100% 100% 

   100% 100% 100% 83% 97% 
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 Pode-se observar que P1 apresenta desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos, exceto no movimento Abstracionismo da relação AB. 

Durante a sequência de ensino das relações AB, AC e AD, porém, P1 passou a 

apresentar porcentagens superiores chegando a 100% de acertos, neste mesmo 

movimento (Abstracionismo).  

  

 A seguir será analisado o desempenho de P1 nas relações simétricas (BA, 

CA e DA). 

 

5.3  Desempenho de P1 nas relações simétricas (BA, CA e DA) 

 

 A Figura 31 mostra a porcentagem de acertos de P1 nas relações 

simétricas. 

 
Figura 31. Porcentagem de acertos de P1 nas relações simétricas BA, CA e DA 

 

 Conforme mostra a Figura 31, P1 obteve desempenho satisfatório em 

todas as relações, sendo que apenas na relação BA apresentou o índice de 95% 

de acertos, e não de 100% como nas demais relações. 

 A Figura 32 mostra a porcentagem de acertos de P1, por movimento 

artístico na relação BA. 
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Figura 32. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico na relação 

BA 

 Embora P1 tenha apresentado desempenho satisfatório em todas as 

relações desta Etapa, vale observar que na relação BA o menor índice foi em 

razão do que ocorreu no movimento Futurismo, no qual apresentou 80% de 

acertos. Ainda assim, o desempenho neste movimento foi satisfatório, o que 

representa um avanço de P1, uma vez que no Pré-Teste apresentou índices 

insatisfatórios e deficientes no Futurismo.  

 A Figura 33 mostra o conjunto de imagens da relação BA no movimento 

Futurismo. A seta azul na figura indica a escolha correta de P1. 
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Figura 33. Tela da relação BA no movimento Futurismo. 

  

 Durante a atividade22 P1, se referindo à como fazia para escolher a figura 

que julgava correta, verbalizou a seguinte frase23:  

 

“Para decidir qual é a obra correta eu observo como as cores e as formas são 

utilizadas. Quando não dá certo, vejo de outro jeito”. 

 Este comentário de P1 reforça a idéia de que as escolhas que P1 fez não 

são decorrentes de simples memorização, mas de reflexão, conforme ilustra o 

seu comentário. Portanto, pode-se afirmar que o participante está em atividade 

cognitiva enquanto tenta escolher os estímulos.  

 Observando a Figura 33, nota-se que há uma grande diversidade de 

elementos visuais que permitem reflexão, conforme comentou P1. Como 

exemplo, a Figura 33 mostra esta variedade de elementos nos quatro estímulos 

de escolha, ou seja, há variedade de cores (e disposições das mesmas); formas 

geométricas e não-geométricas; temas abstratos e figurativos, etc. 

                                                             
22 Relembra-se que nas etapas de avaliação das relações, como é o caso desta etapa, o participante não sabe quando 
acertou ou quando errou a escolha, já que tal registro fica oculto nos relatórios de avaliação do software para consulta 
do pesquisador. 
23 O pesquisador fez anotações dos comentários dos participantes enquanto realizavam as atividades. Tais anotações 
constituiram dados relevantes sobre análise do critério de escolha utilizado pelo participante. 
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 Pode-se considerar ainda que o estímulo de escolha do Futurismo 

(indicado com a seta azul), na Figura 33, é a única imagem do conjunto na qual 

a cor amarela não está presente. Assim, P1 pode ter focado seu olhar neste 

elemento da imagem para escolher o estímulo correto. 

 A Figura 34  mostra o conjunto de estímulos da relação CA no 

movimento Futurismo. 

 
Figura 34. Tela da relação CA no movimento Futurismo 

 

 Na relação CA estão presentes o mesmo conjunto de estímulos de 

escolha, mudando-se apenas o estímulo modelo. Diferentemente do estímulo 

modelo Futurismo, da relação BA (ver Figura 33), na relação CA não são as 

cores que assemelham o estímulo modelo e o estímulo de escolha correto, mas 

os elementos geometrizados, como por exemplo a predominância de linhas 

retas. Logo, P1, neste caso possivelmente elegeu um elemento diferente do 

escolhido na relação BA para escolher o estímulo correspondente ao Futurismo. 

Na relação CA, P1 obteve 100% de acerto em todos os movimentos artísticos. 

 A Figura 35 mostra o conjunto de estímulos da relação DA, no 

movimento Futurismo. 
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Figura 35. Tela da relação DA no movimento Futurismo. 

 

 Na relação DA, P1 também obteve 100% de acerto em todos os 

movimentos artísticos. E conforme mostra a Figura 35, o estímulo modelo do 

Futurismo, além de não se assemelhar com o seu estímulo de escolha 

correspondente pelas cores, apresenta uma imagem figurativa (figura humana), 

enquanto no estímulo de escolha a imagem é abstrata. Nesta relação, P1 

provavelmente precisou buscar novos elementos como critério de escolha, uma 

vez que os estímulos exigem maior discriminação dos elementos relacionados 

do que nas duas relações anteriores (BA e CA). Embora a dificuldade seja 

aparentemente maior, P1 obteve 100% de acertos no Futurismo na relação DA.  

 Sintetizando, conforme apresenta a Tabela 14, P1 obteve desempenho 

satisfatório em todas as relações havendo diferença apenas na porcentagem de 

acertos nos movimentos artísticos, no caso no movimento Futurismo na relação 

BA (obteve 80% de acertos). 

 É importante ser ressaltado que após o ensino das relações AB, AC e AD 

o desempenho de P1 foi notadamente elevado em todos os movimentos. Na 

avaliação de simetria das relações BA, CA e DA pode-se dizer o mesmo. 
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Tabela 14. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico nas relações 

BA, CA e DA 

   FUT EXP FAU ABS  

ETAPA 3 BA 80% 100% 100% 100% 95% 

emergência CA 100% 100% 100% 100% 100% 

  DA 100% 100% 100% 100% 100% 

   93% 100% 100% 100% 98% 

 

 

5.4  Desempenho de P1 nas relações transitivas (BC, CD e BD) 

 

A Figura 36 mostra a porcentagem de acertos de P1, nas relações transitivas. 

 
Figura 36. Porcentagem de acertos de P1 nas relações transitivas BC, CD e BD 

  

 Conforme mostra a Figura 36, nas relações transitivas P1 obteve 

desempenho satisfatório com 95% de acertos nas relações BC e CD e 90% de 

acertos na relação BD. Igualmente ao que ocorreu com as demais relações 

emergentes, os índices de acertos foram satisfatórios. 

 A Figura 37 mostra a porcentagem de acertos de P1, por movimento 

artístico, na relação BC. 



 91 

 
Figura 37. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico, na relação 

BC 

 

 Na relação BC, P1 obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos sendo que, novamente, no Futurismo obteve o menor índice de 

acertos (80%). Nos demais movimentos apresentou 100% de acertos (ver Figura 

37). 

 A Figura 38 mostra o conjunto de estímulos da relação BC no movimento 

Futurismo. 
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Figura 38. Tela da relação BC do movimento Futurismo. 

 

 Conforme mostra a Figura 38, os estímulos do movimento Futurismo 

apresentam diferença acentuada em alguns aspectos, principalmente nas cores: 

no estímulo de escolha (indicado com a seta azul) predominam tons de verde e 

no estímulo modelo há um equilíbrio na distribuição das cores na composição. 

Mesmo com cores tão distintas compondo os diferentes estímulos, o 

desempenho de P1 não foi prejudicado neste movimento. 

 A Figura 39 mostra a porcentagem de acertos de P1, por movimento 

artístico na relação CD. 
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Figura 39. Porcentagem de acertos de P1, por movimento artístico, na relação 

CD. 

 

 Na relação CD, P1 apresentou desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos obtendo índices de 100% de acertos no Futurismo, 

Fauvismo e Abstracionismo; pela primeira vez apresenta o menor índice de 

acertos  (80%) no Expressionismo. 

 A Figura 40 mostra o conjunto de estímulos da relação CD no movimento 

Expressionismo. 
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Figura 40. Tela da relação CD no movimento Expressionismo 

 

 Conforme mostra a Figura 28, os estímulos modelo e de escolha do 

movimento Expressionismo apresentam características que não facilitam a 

escolha. O estímulo modelo é uma imagem com figura humana e o estímulo de 

escolha uma paisagem. Além disso, a cor também é outro elemento que acentua 

a diferença entre as duas imagens do Expressionismo, pois enquanto no modelo 

as cores variam entre o vermelho, azul e lilás; no estímulo de escolha os tons são 

praticamente monocromáticos. Dessa forma, P1 possivelmente encontrou maior 

dificuldade para escolher o estímulo corretamente em todas as tentativas. 

Entretanto obteve desempenho satisfatório no movimento Expressionismo. 

 A Figura 41 mostra o conjunto de estímulos da relação BD no movimento 

Expressionismo 
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Figura 41. Tela da relação BD no movimento Expressionismo 

 

 Conforme mostra a Figura 41, o estímulo modelo e o estímulo de escolha 

do movimento Expressionismo novamente apresentam diferenças acentuadas, 

entre as quais podemos destacar as cores, as figuras representadas, entre outras. 

Tais diferenças, provavelmente dificultaram a escolha de P1, que provavelmente 

ficou sob controle do tipo de pincelada e das cores mais contrastantes do 

estímulo de escolha correto (indicado com seta azul). 

 No Fauvismo, P1 obteve 100% de acertos. Será analisado a seguir, o 

desempenho de no movimento Abstracionismo. 

 A Figura 42 mostra o conjunto de estímulos da relação BD movimento 

Abstracionismo. 
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Figura 42. Tela da relação BD no movimento Abstracionismo 

 

 Conforme mostra a Figura 42, os estímulos modelo e de escolha do 

movimento Abstracionismo são similares considerando o tema da imagem, no 

caso não-figurativa com elementos geométricos. No entanto, se forem 

consideradas as cores do estímulo modelo, é possível escolher a quarta figura 

em razão da cor amarelo, que está presente em ambas as imagens. Talvez por 

isso, P1 tenha escolhido a quarta imagem (Futurismo) ao invés da correta 

(indicada com a seta azul), além do fato de que a imagem do Futurismo (quarta 

imagem) apresenta elementos geométricos que a tornam similar à imagem do 

Abstracionismo. 

 Sintetizando, conforme mostra a Tabela 15, P1 obteve desempenho 

satisfatório em todas as relações e em todos os movimentos. Observa-se que P1 

apresentou 100% de acertos em todas as relações no movimento Fauvismo.  

 Os dados relativos ao teste de emergência de relações mostram que o 

ensino de algumas relações é suficiente para que desempenhos emergentes 

ocorram. Em tendo sido ensinado as relações AB, AC e AD, verificou-se a 

emergência das relações BA, CA, DA, BC, CD e BD.  
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Tabela 15. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico nas relações 

transitivas BC, CD e BD 

   FUT EXP FAU ABS  

 BC 80% 100% 100% 100% 95% 
  CD 100% 80% 100% 100% 95% 

  BD 100% 80% 100% 80% 90% 

   93% 87% 100% 93% 93% 

 

 A seguir será analisada a relação de ensino AE. 

 

 

5.5  Desempenho de P1 no ensino da relação AE 

 

 A Figura 43 mostra a porcentagem de acertos de P1 na relação de ensino 

AE, por movimento artístico. 

 

 

 Figura 43.  Porcentagem de acertos da relação AE por movimento 

artístico  
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 Na relação AE, simétrica a relação EA do Pré-Teste, o estímulo modelo é 

a figura do movimento artístico e os quatro estímulos de escolha são os nomes 

dos movimentos artísticos.  

 No ensino da relação AE, P1 apresenta desempenho satisfatório com 

índice de 100% de acertos no Fauvismo; com 92% de acertos no Futurismo e no 

Expressionismo; e 88% de acertos no Abstracionismo. Observando os índices de 

acertos obtidos por P1 em todos os movimentos artísticos, é possível dizer que o 

participante não apresentou qualquer dificuldade, sendo os erros cometidos, 

pouco frequentes, tanto que não alteraram seu desempenho satisfatório. 

 

 As Figuras 44, 45, 46 e 47 mostram os conjuntos de imagens da relação 

AE nos movimentos Futurismo, Expressionismo, Fauvismo e Abstracionismo. 

 

 
Figura 44. Tela da relação AE no movimento Futurismo. 
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Figura 45. Tela da relação AE no movimento Expressionismo. 

 

 

 
Figura 46. Tela da relação AE no movimento Fauvismo. 
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Figura 47. Tela da relação AE no movimento Abstracionismo. 

 

 Sintetizando, conforme mostra a Tabela 16, P1 apresentou desempenho 

satisfatório em todas as relações e em todos os movimentos artísticos. 

Igualmente a etapa anterior, o participante apresentou desempenho de 100% de 

acertos no movimento Fauvismo. Nos demais movimentos apresentou erros, 

mas em baixa frequência, tanto que o resultado foi desempenho satisfatório. 

 

Tabela 16. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico na relação de 

ensino AE 

   FUT EXP FAU ABS  

Ensino AE 92% 92% 100% 88% 90% 

   92% 92% 100% 88% 90% 
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5.6  Desempenho de P1 na avaliação das relações emergentes BE, 

CE e DE 

  

 Nas relações de avaliação BE, CE e DE, simétricas às relações EB, EC e 

ED do Pré-Teste, P1 obteve índice de 100% de acertos em todas as relações e 

em todos os movimentos artísticos, conforme mostra a Tabela 17. 

 Vale ressaltar que nenhuma destas relação foi anteriormente ensinada, 

diferentemente da relação AE; pelo contrário, as relações BE, CE e DE foram 

apenas avaliadas e o desempenho de 100% de acertos em todas estas relações 

indica que emergiram sem treino prévio. 

 

Tabela 17. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico nas relações 

BE, CE e DE 

   FUT EXP FAU ABS  
Avaliação BE 100% 100% 100% 100% 100% 
  CE 100% 100% 100% 100% 100% 
  DE 100% 100% 100% 100% 100% 

    100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

5.7  Desempenho de P1 nas relações EA, EB, EC e ED no Pós-Teste 

 

 No Pós-Teste, com nova avaliação das relações EA, EB, EC e ED, P1 

obteve 100% em todas as relações e em todos os movimentos. Vale ressaltar que 

o conjunto de estímulos utilizados no Pós-Teste foi idêntico ao do Pré-Teste. 

  

A Tabela 18 mostra a porcentagem de acertos de P1 no Pós-teste. 

 

 

Tabela 18. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico no Pós-teste 

(relações EA, EB, EC e ED) 
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   FUT EXP FAU ABS  
ETAPA 7 EA 100% 100% 100% 100% 100% 
  EB 100% 100% 100% 100% 100% 
  EC 100% 100% 100% 100% 100% 

  ED 100% 100% 100% 100% 100% 

  100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 P1 apresentou desempenho máximo em todos os itens avaliados no Pós –

Teste. Comparativamente aos resultados obtidos por P1 no Pré-Teste, houve 

melhora em todos os índices de acertos. No Pré-Teste o índice de acertos no 

Futurismo da relação EA, foi de 40% de acertos, sendo que no Pós-Teste foi de 

100% de acertos. P1 obteve desempenho máximo em todas as relações do Pós-

Teste. Seguro daquilo que escolhia durante as atividades, nestas relações, P1 

disse: “ Acho que bati o recorde professor!” 

  

 

5.8  Desempenho de P1 nas relações EA, EB, EC e ED no Teste de 

Generalização 

  

 É de fundamental importância ressaltar, que na Generalização, o 

participante realizou as atividades com novos estímulos. Em outras palavras as 

obras de arte do conjunto de estímulos das relações de Generalização foram 

apresentadas pela primeira vez ao participante.   

 A Figura 48 mostra a porcentagem de acertos de P1 nas relações de 

Generalização EA, EB, EC e ED. 
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Figura 48. Porcentagem de  acertos, por movimento artístico, nas relações de 

Generalização EA, EB, EC e ED, obtido por P1. 

 

 Conforme mostra a Figura 48, P1 apresentou desempenho satisfatório 

com 100% de acertos nas relações EA, EB e EC e 94% de acertos na relação 

ED.  

 A Figura 49 mostra  a porcentagem de acertos, por movimento artístico, 

na relação ED, obtida por P1. 
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Figura 49. Porcentagem de  acertos de P1, por movimento artístico, na relação 

ED 

 

 Embora o desempenho de P1 tenha sido satisfatório em todas as relações, 

atingindo o índice máximo, na relação ED, exclusivamente no movimento 

Abstracionismo, o participante apresentou desempenho insatisfatório com 75% 

de acertos.  

 A Figura 50 mostra o conjunto de estímulos da relação ED no movimento 

Abstracionismo. 

ED 
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Figura 50. Tela da relação ED do movimento Abstracionismo 

 

 Conforme mostra a Figura 50, a relação avaliada tinha como estímulo 

modelo o nome do movimento artístico Abstracionismo, e como estímulos de 

escolha quatro figuras de obras de arte dos quatro movimentos artísticos. Assim, 

as imagens eram novas, P1 teve que escolher o estímulo correto utilizando-se do 

repertório adquirido por meio da programação de ensino realizada 

anteriormente. Embora o desempenho de P1, nesta relação (ED), tenha sido 

insatisfatório no Abstracionismo, comparativamente ao desempenho do Pré-

Teste, no qual apresentou desempenho deficiente em todas as relações, o índice 

de 75% de acertos representa uma melhora significativa.  

 A Figura 51, mostra comparativamente a porcentagem de acertos por 

movimento artístico, no Pré-Teste e na Generalização, obtida por P1. 
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Figura 51. Porcentagem de  acertos de P1, por movimento artístico, no Pré-

Teste e na Generalização. 

 

 Sintetizando, apresenta-se o desempenho de P1 durante a avaliação de 

Generalização na Tabela 19.  

Tabela 19. Porcentagem de acertos de P1 por movimento artístico nas relações 

de Generalização EA, EB, EC e ED 

  FUT EXP FAU ABS  
GENERALIZAÇÃO EA 100% 100% 100% 100% 100% 
 EB 100% 100% 100% 100% 100% 
  EC 100% 100% 100% 100% 100% 
  ED 100% 100% 100% 75% 94% 
    100% 100% 100% 94% 99% 

 

 P1 só não obteve desempenho de 100% de acertos na relação ED (ver 

Tabela 19), sendo exclusivamente devido ao índice de acertos no movimento 

Abstracionismo que foi de 75%. Em outras palavras, P1 apresentou desempenho 

satisfatório com um alto índice de acertos em todas as relações, com novas 

imagens, com as quais não tinha familiaridade e apresentou melhora 

significativa no desempenho por movimentos artísticos, conforme mostra a 
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Figura 51. O desempenho de P1 na avaliação de Generalização das relações EA, 

EB, EC e ED foi satisfatório, mostrando que o participante  utilizou o 

conhecimento aprendido com os  novos estímulos. 

 

 A seguir será apresentado o desempenho prévio de P2. 

 

5.9  Desempenho Prévio de P2 
 
 A seguir será descrito o desempenho de P2 no Pré-Teste. A Figura 52 

apresenta a porcentagem de acertos, por relação, obtida por P2 no Pré-Teste.  

 

Figura 52. Porcentagem de acertos de P2 por relações. 

 

 No Pré-Teste, P2 apresenta desempenho satisfatório na relação EA com 

95% de acertos; insatisfatório na relação EB com 65% de acertos; e deficiente 

nas relações EC (com 50% de acertos) e ED (com 40% de acertos).  

 Será analisado, a seguir, o desempenho de P2 em cada relação, bem como 

por movimento artístico. A Figura 53 mostra a porcentagem de acertos de P2 na 

relação EA. 
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Figura 53. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

EA. 

 

 Ao focalizar o desempenho de P2 por movimentos artísticos observa-se 

que apresenta desempenho satisfatório com 100% de acertos em quase todos os 

movimentos, sendo exceção o Expressionismo, no qual apresenta desempenho 

satisfatório com 80% de acertos. 

 

 A Figura 54 mostra o conjunto de estímulos da relação EA. Nesta relação 

o estímulo modelo é a palavra Expressionismo e os estímulos modelos, as quatro 

imagem de obras artísticas. A seta vermelha representa a escolha de P2 e a seta 

azul representa a escolha correta para o estímulo modelo. 
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Figura 54. Tela da relação EA no movimento Expressionismo. 

 

 Ao analisar as respostas de P2 para este conjunto de estímulos, verifica-se 

que quando não respondeu corretamente foi devido à escolha da obra do 

movimento Fauvismo (indicada com seta vermelha), conforme mostrado na 

Figura 54. É possível notar que as cores de ambos estímulos escolhidos por P2 

se assemelham pelas cores que compõem ambas imagens. Tal fato pode ter 

causado a escolha incorreta, caso o critério utilizado por P2 tenha sido as 

tonalidades das obras. Em suma, na relação EA, embora tenha cometido erro no 

movimento Expressionista, P2 manteve desempenho satisfatório obtendo 100% 

nos demais movimentos.  

 

 A Figura 55 mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação EB. 
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Figura 55. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

EB. 

 

 Na relação EB, P2 apresenta desempenho satisfatório em três 

movimentos, no Futurismo com 100% de acertos; no Fauvismo com 80% de 

acertos; e no Abstracionismo com 80% de acertos. No movimento 

Expressionismo apresenta desempenho deficiente com 20% de acertos. 

Conforme analisado na relação EA, P2 obteve menor índice de acertos no 

movimento Expressionismo, entretanto manteve o desempenho satisfatório; já 

na relação EB, também apresenta o índice mais baixo no movimento 

Expressionismo, mas o seu desempenho é insatisfatório.  

 A Figura 56 mostra o conjunto de estímulos da relação EB. A seta 

vermelha representa a escolha de P2 e a seta azul a resposta correta para o 

estímulo modelo. 
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Figura 56. Tela da relação EB. 

  
 Analisando o conjunto de estímulos da relação EB, observamos que P2, 

ao errar, escolhe a obra do Fauvismo, fato também verificado na relação EA, no 

entanto com outro conjunto de estímulos. Parece, portanto, que oscila entre o 

movimento Expressionismo e Fauvismo. 

 A Figura 57 mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação EC. 

 
Figura 57. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico na relação 

EC. 
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 Na relação EC, P2 apresenta desempenho satisfatório apenas no 

movimento Expressionismo com 80% de acertos. Nos demais movimentos 

apresenta desempenho deficiente, sendo no Futurismo 40% de acertos, no 

Fauvismo 0% de acertos e no Abstracionismo 20% de acertos. É interessante 

notar que anteriormente, os menores índices foram os do movimento 

Expressionismo, mas na relação EC é exclusivamente neste movimento o seu 

único desempenho satisfatório. 

 A Figura 58 mostra o conjunto de estímulos utilizados na relação EC. 
 

 Figura 58. Tela da relação EC do movimento Expressionismo. 

  

 Nas quatro imagens do conjunto mostrado na Figura 58, observamos que 

em duas delas há a representação de figura humana (Expressionismo e 

Fauvismo) e nas outras duas delas não há semelhança nas representações 

contidas. Dessa forma, P2 parece ter ficado sob controle das características 

figurativas de ambos os estímulos, mas que no entanto estímulo do 

Expressionismo (indicado com seta azul na Figura 56) foi corretamente 

assinalado por P2 em  80% de suas respostas, sendo o do Fauvismo em 20% das 
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respostas.  No entanto P2 provavelmente discrimina outra característica que o 

faz associar corretamente o estímulo do representativo do Expressionismo. 

 

 No Fauvismo P2 apresenta desempenho deficiente com 0% de acertos. O 

conjunto de estímulos de escolha utilizados para este movimento foram os 

mesmos mostrados na Figura 58, exceto o estímulo modelo, que mudou para a 

palavra Fauvismo. As escolhas de P2, que neste caso não acertou nenhuma, 

foram todas concentradas no estímulo Expressionismo, fato este que reforça a 

análise feita anteriormente, na qual se ressalta a semelhança entre os estímulos 

representativos do Fauvismo e do Expressionismo. P2 parece confundir os dois 

movimentos artísticos. 

 A Figura 59 mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação ED.  

 
Figura 59. Índice de acertos de P2, por movimento artístico na relação ED. 

 

 Na relação ED, a Figura 59 mostra que P2 obteve desempenho satisfatório 

apenas no movimento Futurismo, com 100% de acertos e deficiente nos demais 

movimentos, tendo no movimento Expressionismo 0% de acertos.  

 A Figura 60 mostra o conjunto de estímulos utilizados na relação ED. 
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Figura 60. Tela da relação ED do movimento Expressionismo. 

 

 Ao analisar o conjunto de estímulos da relação ED, vale observar que as 

escolhas de P2 para o movimento Expressionismo, novamente apresentaram 

confusão com os estímulos de escolha  do Fauvismo. No caso do 

Abstracionismo, que até então apresentava desempenho satisfatório, P2 

apresenta desempenho deficitário. Neste movimento as escolhas de P2 foram 

direcionadas, equivocadamente, para o estímulo relativo ao Futurismo. Verifica-

se que em ambas as imagens há geometrização, a qual é insuficiente para 

caracterizar tanto o Abstracionismo quanto o Futurismo, mas que provavelmente 

foi a característica que interferiu em sua escolha. 

 Sintetizando, vale observar a Tabela 20.  

 

Tabela 20. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos nas relações do 

Pré-Teste (EA, EB, EC e ED). 

   FUT EXP FAU ABS   
Pré-Teste EA 100% 80% 100% 100% 95% 
  EB 100% 20% 80% 80% 65% 
  EC 100% 20% 0% 80% 50% 
  ED 100% 0% 20% 40% 40% 

   100% 30% 25% 75% 63% 
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 Verifica-se que P2 apresentou porcentagens de acertos satisfatórios com 

95% de acertos na relação EA e nas demais relações apresentando índices 

insatisfatório (EB) e deficientes (EC e ED). Ao focalizar os acertos por 

movimentos artísticos nota-se variação entre as porcentagens de acertos na qual 

encontramos desempenhos satisfatórios, insuficientes e deficientes. Destaca-se 

nesta variação os desempenhos no movimento Futurismo, com porcentagens de 

100% de acertos em todas as relações, o que é indicativo de que P2 tem 

conhecimento de características deste movimento. No caso do Abstracionismo, 

P2 apresentou desempenho deficitário apenas na relação ED, o que pode indicar 

que, embora tenha conhecimento sobre este movimento, pode ficar em dúvida 

quando os estímulos se aproximam, em alguma característica, com outro 

movimento. Nota-se ainda baixos índices de acertos nas relações EB e ED para 

o Fauvismo e Expressionismo o que é indicativo de não domínio desses 

movimentos. 

 

 A seguir, será apresentado o desempenho de P2 durante o ensino das 

relações AB, AC e AD. 

 

 

5.10 Desempenho de P2 no ensino das relações AB, AC, AD 

 

 A Figura 61 apresenta a porcentagem de acertos de P2 nas relações de 

ensino AB, AC e AD. 
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Figura 61. Porcentagem de acertos de P2 nas relações AB, AC e AD. 

  

 Conforme mostra a Figura 61, P2 apresentou desempenho satisfatório, 

com índices entre 90% e 100% de acertos, em todas as relações de ensino. No 

caso da relação AB, P2 obteve 100% de acertos em todos os movimentos 

artísticos. Como nas demais relações não obteve desempenho máximo será 

apresentado, a seguir, o desempenho por movimento artístico. 

 A Figura 62 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico, na relação AC. 
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Figura 62. Porcentagem de acertos de P2 na relação AC. 

 

 Na relação AC verifica-se que P2 obteve desempenho satisfatório (100% 

de acertos) em três dos movimentos artísticos, sendo que no movimento 

Fauvismo obteve 50% de acertos. 

 A Figura 63,  mostra um conjunto de estímulos da relação AC no 

movimento Fauvismo. A escolha de P2 está indicada pela seta vermelha e a 

escolha correta (correspondente ao movimento Fauvismo) está indicada com a 

seta azul. 
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Figura 63.  Tela da relação AC, no movimento Fauvismo. 

 

 Diante dos estímulos mostrados na Figura 63, P2 escolhia ora o estímulo 

do Expressionismo (seta vermelha) e ora o estímulo correto correspondente ao 

Fauvismo (seta azul). Nota-se que ambos os estímulos de escolha apresentam 

figuras humanas e que o estímulo modelo apresenta como figura, um vaso com 

flores. Neste caso, não há similaridade temática entre estímulo modelo e o 

estímulo correto de escolha, o que para P2, pode ter causado a dificuldade em 

discriminar o estímulo correto.  

 A Figura 64 mostra um conjunto de estímulos da relação AC do 

movimento Expressionismo. A seta azul na figura indica o estímulo escolhido 

por P2, que neste caso foi o correto. 
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Figura 64. Tela da relação AC no movimento Expressionismo. 

 

 É interessante notar que quando o estímulo modelo foi a obra do 

movimento Expressionismo, P2 não apresentou a mesma oscilação para escolher 

o estímulo correto, pois, obteve 100% de acertos neste movimento artístico. 

Pode-se observar na Figura 64, que tanto os estímulos  modelo, quanto os 

estímulos de escolha do Expressionismo e do Fauvismo, da relação AC, 

apresentam como características em comum a representação de figuras humanas. 

Tal fato indica que P2 deve ter identificado outro elemento para discriminar a 

obra do Expressionismo e não confundi-la com a do Fauvismo. 

 A Figura 65 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico, na relação AD. 
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Figura 65. Porcentagem de acertos de P2 na relação AD. 

 

 Conforme mostra a Figura 65, P2 apresentou desempenho satisfatório 

com  100% de acertos em três movimentos artísticos e desempenho deficitário, 

com 50% de acertos, apenas no movimento Expressionismo. 

 A Figura 66 mostra um conjunto de estímulos da relação AD no 

movimento Expressionismo. A seta azul na figura indica a escolha correta 

(Expressionismo) e a seta vermelha a escolha errada (Fauvismo). 
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Figura 66. Tela da relação AD no movimento Expressionismo. 

 

 Na Figura 66, observa-se que P2, ao escolher o estímulo correspondente 

ao Expressionismo (seta azul), mostra confusão com o movimento Fauvismo 

(seta vermelha). Vale lembrar que na relação AC, no movimento Fauvismo, P2 

também confundiu os estímulos de escolha dos dois movimentos. P2 oscila entre 

dois estímulos de escolha com características figurativas, os quais não 

apresentam similaridade com o tema representado, no estímulo modelo (no 

estímulo modelo estão representadas  figuras humanas montadas em cavalos; no 

estímulo de escolha do Expressionismo são nuvens; e no Fauvismo uma 

paisagem com barcos). Em sendo assim, P2 deveria diferenciar os movimentos 

por outras características, o que não ocorreu, já que a confusão entre os 

movimentos Expressionismo e Fauvismo é reincidente. 

 

 Sintetizando, apresenta-se o desempenho de P2 durante o ensino na 

Tabela 21.  

 

Tabela 21. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

de ensino. 
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    FUT EXP FAU ABS   
ensino AB 100% 100% 100% 100% 100% 
 AC 100% 100% 50% 100% 90% 
  AD 100% 50% 100% 100% 90% 
    100% 83% 83% 100% 93% 

 

 P2 apresentou desempenho satisfatório em todas as relações com índices 

de acertos variando entre 90% e 100%. No desempenho por movimento 

artístico, P2 apresentou erros apenas nos movimentos Fauvismo da relação AC e 

no Expressionismo da relação AD, entre os quais oscilou suas escolhas. 

 

 A seguir será apresentado o desempenho de P2 na Emergência das 

relações simétricas (BA, CA e DA). 

 

5.11 Desempenho de P2 nas relações simétricas (BA, CA e DA) 

  

 A Figura 67 mostra a porcentagem de acertos de P2 nas relações 

simétricas (BA, CA e DA). 

 
Figura 67. Porcentagem de acertos de P2 nas relações BA, CA e DA. 
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 Nas relações simétricas P2 apresentou desempenho satisfatório com 

índices de acertos de 90% (BA e DA) e 100% (CA). Como teve 100% de 

acertos na relação CA será analisado apenas as relações BA e DA.  

 A Figura 68 mostra a porcentagem de acertos de P2, na relação BA, por 

movimento artístico. 

 
Figura 68. Porcentagem de acertos de P2 na relação BA. 

 

 Na relação BA, P2 obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos com índices de 80% de acertos (Expressionismo e 

Abstracionismo) e 100% de acertos (Futurismo e Fauvismo). 

 A Figura 69 mostra um conjunto de estímulos da relação BA no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 69. Tela da relação BA no Expressionismo. 

 

 Mesmo tendo apresentado desempenho satisfatório no movimento 

Expressionismo da relação BA , vale destacar dois aspectos sobre as escolhas de 

P2 neste movimento. O primeiro é que P2 quando errou a escolha do estímulo, 

foi porque indicou o estímulo do Fauvismo (seta vermelha) ao invés do 

Expressionismo (seta azul), comportamento também ocorrido anteriormente na 

relação AC. O segundo aspecto é que P2 escolhe corretamente o estímulo do 

Expressionismo (figuras humanas montadas em cavalos), mesmo não havendo 

similaridade com a figura representada no estímulo modelo (representação de 

vaso com flores). É interessante notar que se P2 ficasse sob controle das figuras 

representadas nas obras, ele deveria ter escolhido mais a obra do Fauvismo, a 

qual, também tem a figura de vaso com flores. Além disso, o índice apresentado 

por P2 nesta relação também sinaliza que não ocorreu a confusão apresentada 

anteriormente, que envolvia os movimentos Expressionismo e Fauvismo.  

 

 A Figura 70 mostra um conjunto de estímulos da relação BA no 

movimento Fauvismo. 
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 Na relação BA, o desempenho de P2 no Fauvismo foi de 100% de acertos,  

conforme mostra a Figura 70, os estímulos de escolha foram os mesmos e diante 

da mudança do modelo, no caso correspondente ao movimento Fauvismo, P2 

apresentou a escolha correta em todas as suas tentativas. 

 

 
Figura 70.  Tela da relação BA no movimento Fauvismo. 

 

  

 A Figura 71 mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação DA. 
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Figura 71. Porcentagem de acertos de P2 na relação DA 

 

 Na relação DA, P2 obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos, tendo 80% de acertos nos movimentos Fauvismo e Abstracionismo 

e 100% de acertos nos movimentos Futurismo e  Expressionismo. 

 A Figura 72, mostra um conjunto de estímulos da relação DA no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 72. Tela da relação DA no movimento Expressionismo. 

 

 Na relação DA, P2 escolhe corretamente o estímulo do Expressionismo 

(seta azul) acertando todas as tentativas. Pode-se  notar, conforme mostra a 

Figura 72, que a escolha de P2 não foi baseada em similaridades explícitas entre 

os estímulos modelo e de escolha, uma vez que imagens, cores e temas são bem 

diferentes entre elas. É provável, neste caso, que P2 ficou sob controle de outras 

evidências que caracterizam o movimento Expressionismo. 

 A Figura 73, mostra um conjunto de estímulos da relação DA no 

movimento Fauvismo. 

  



 128 

 
Figura 73.  Tela da relação DA no movimento Fauvismo. 

 

 No movimento Fauvismo da relação DA, P2 apresenta desempenho 

satisfatório com poucos erros, os quais ocorreram quando escolheu o estímulo 

do Expressionismo (seta vermelha), quando o correto era o do Fauvismo (seta 

azul). Vale notar que tanto o estímulo modelo como os dois escolhidos por P2 

são similares por serem figurativos, embora com representações de temas 

diferentes. Focalizando apenas o estímulos de escolha há outra similaridade 

entre eles que pode ter causado o erro na hora da escolha: as cores utilizadas em 

ambas as obras são de tonalidades semelhantes.  

 A Figura 74 mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação DA do 

movimento Abstracionismo.  
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Figura 74. Tela da relação DA no movimento Abstracionismo. 

 

 Conforme mostra a Figura 74, P2 escolheu o estímulo do movimento 

Futurismo (seta vermelha), quando o correto era o estímulo do Abstracionismo 

(seta azul). Embora o seu desempenho tenha sido satisfatório, é interessante 

analisar o que pode ter causado tal erro. No conjunto de estímulos da Figura 74, 

vemos que o estímulo modelo tem características geométricas e que tais 

características também aparecem no estímulo do movimento Futurismo (seta 

vermelha). Possivelmente a geometrização entre ambos os estímulos podem ter 

ocasionado o erro. No entanto, é preciso considerar que a geometrização não foi 

utilizada sistematicamente, como critério, já que P2 acertou 80% das tentativas. 

P2 escolheu, em quase todas as tentativas, o estímulo correto, o qual não tem 

qualquer similaridade explícita com o estímulo modelo apresentado na tela. 

Dessa forma, é provável que P2 elegeu outro critério de análise para escolher o 

estímulo correto. 

 Sintetizando, o desempenho de P2 nas relações emergentes é apresentado 

na Tabela 22. P2 obteve desempenho satisfatório em todas as relações e em 

todos os movimentos. Apresentou poucos erros, os quais ocorreram nos 
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movimentos Expressionismo (relação BA), Fauvismo (relação DA) e 

Abstracionismo (relação BA e DA). 

 

Tabela 22. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

simétrica. 
    FUT EXP FAU ABS   
Emergência da  BA 100% 80% 100% 80% 90% 
Simetria CA 100% 100% 100% 100% 100% 
  DA 100% 100% 80% 80% 90% 
    100% 93% 93% 87% 93% 

 

 A seguir será apresentado o desempenho de P2 nas relações transitivas 

(BC, CD e BD). 

 

5.12 Desempenho de P2 nas relações transitivas (BC, CD, BD) 

 

 A Figura 75 mostra a porcentagem de acertos de P2 nas relações 

transitivas (BC, CD e BD). 

 
Figura 75. Porcentagem de acertos de P2 nas relações transitivas. 
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 Nas relações transitivas, P2 obteve desempenho satisfatório (CD e BD) 

apresentando erros apenas na relação BC (90% de acertos), nas demais relações 

obteve 100% de acertos. 

 A Figura 76 mostra a porcentagem de acertos de P2 por movimento 

artístico, na relação BC. 

 

Figura 76. Porcentagem de acertos de P2 na relação BC. 

 

 Conforme mostra a Figura 76, P2 apresentou desempenho insatisfatório 

no movimento Expressionismo com 60% de acertos. Entretanto, como 60% de 

acertos está à apenas um ponto percentual do desempenho deficitário este índice 

será analisado como deficitário. Nos demais movimentos, P2 apresentou 

desempenho satisfatório com 100% de acertos. 

 A Figura 77 mostra um conjunto de estímulos da relação BC no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 77. Tela da relação BC no movimento Expressionismo. 

 

 Na relação BC, P2 apresenta dificuldade para discriminar entre o estímulo 

representativo do Expressionismo (seta azul), e o do Fauvismo (seta vermelha), 

quando errou. Conforme mostra a Figura 77, os dois estímulos de escolha 

(Expressionismo e Fauvismo) apresentam figuras humanas e cores com 

tonalidades semelhantes, que, se comparadas ao modelo, são bastante diferentes 

destes, tanto com relação às figuras representas, quanto às suas cores e 

tonalidades. Tais características em comum entre ambos os movimentos podem 

ter controlado as escolhas de P2, fato indicativo de que não encontrou outros 

elementos que o fizessem identificar corretamente o estímulo de escolha do 

Expressionismo. 

  

 Sintetizando, o desempenho de P2 nas relações emergentes (BC, CD e 

BD) é apresentado na 23. P2 apresentou desempenho satisfatório em todas as 

relações com índice entre 90% (BC) e 100% de acertos (CD e BD). No 

desempenho por  movimentos artísticos, P2 apresentou problemas apenas no 

movimento Expressionismo, da relação BC, fato indicativo de que ainda não 

discrimina tal movimento.  
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 Os dados relativos ao teste de emergência de relações mostram que o 

ensino de algumas relações é suficiente para que desempenhos emergentes 

ocorram. Em tendo sido ensinado as relações AB, AC e AD, verificou-se a 

emergência das relações BA, CA, DA, BC, CD e BD. 

Tabela 23. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

transitiva. 

 

 A seguir serão apresentados os desempenhos de  P2 no ensino da relação 

AE. 

 

5.13 Desempenho de P2 no ensino da relação AE 

 

 A Figura 78 mostra a porcentagem de acertos de P2, por  movimento 

artístico na relação AE. 

 
Figura 78. Porcentagem de acertos de P2 na relação AE 

    FUT EXP FAU ABS   
Emergência BC 100% 60% 100% 100% 90% 
da CD 100% 100% 100% 100% 100% 
transitividade BD 100% 100% 100% 100% 100% 
    100% 87% 100% 100% 97% 
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 Na relação AE, P2 obteve desempenho satisfatório em três  movimentos 

artísticos com índices de 92% a 100% de acertos. No Abstracionismo obteve 

desempenho insatisfatório, entretanto o índice foi de 79%, o que é apenas um 

ponto percentual abaixo do desempenho satisfatório. 

 A Figura 79 mostra um conjunto de estímulos da relação AE no 

movimento Fauvismo. 

 
Figura 79. Tela da relação AE  no movimento Fauvismo. 

 

 No ensino da relação AE, P2 comete um único erro semelhante à 

confusão ocorrida anteriormente entre os movimentos Expressionismo e 

Fauvismo. Nesta relação os estímulos de escolha eram os nomes dos 

movimentos artísticos; na primeira tentativa, quando, P2 não recebeu o aviso de 

que havia acertado ao escolher o estímulo Expressionismo (seta vermelha), P2 

escolher o estímulo correto, Fauvismo (seta azul), nas demais tentativas. 

 A Figura 80 mostra um conjunto de estímulos da relação AE no 

movimento Abstracionismo. 
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Figura 80. Tela da relação AE no movimento Abstracionismo. 

 

 No movimento Abstracionismo da relação AE, P2 apresentou o menor 

índice desta relação (79% de acertos, um ponto percentual abaixo do 

desempenho satisfatório). Na Figura 80 pode-se observar que P2 escolheu o 

estímulo do movimento Expressionismo (seta vermelha), quando o correto era o 

do movimento Abstracionismo (seta azul). Uma possível explicação para os 

erros de P2 nesta relação, pode ser atribuída às características da  imagem do 

estímulo modelo (Abstracionismo), a qual apresenta pinceladas bem gestuais, 

soltas e acentuadas, que para P2 poderiam representar o Expressionismo. 

 Sintetizando, o desempenho de P2 no ensino da relação AE é apresentado 

na 24. P2 obteve desempenho satisfatório na relação ensinada AE e em 

praticamente todos os movimentos artísticos. Apenas no Abstracionismo 

apresentou o seu menor índice de acertos na relação AE. 

Tabela 24. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos no ensino da 

relação de AE. 

    FUT EXP FAU ABS   
ensino AE 100% 100% 92% 79% 90% 
   100% 100% 92% 79% 90% 
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 A seguir será apresentado o desempenho de P2 na avaliação da 

emergência das relações BE, CE e DE. 

 

 

5.14 Desempenho de P2 na avaliação das relações emergentes BE, CE e 

DE 

  

 A Figura 81 mostra a porcentagem de acertos de P2 na avaliação da 

emergência das relações BE, CE e DE. 

 
Figura 81. Porcentagem de acertos de P2 nas relações BE, CE e DE. 

 

 Conforme mostra a Figura 81, P2 obteve desempenho insatisfatório na 

relação BE com 75% de acertos e desempenho satisfatório nas demais relações, 

sendo 80% de acertos na CE e 100% de acertos na DE. 

 A Figura 82 mostra o desempenho de P2, por movimento artístico, na 

relação BE.  
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Figura 82. Porcentagem de acertos de P2, por  movimento artístico, na relação 

BE. 

 

 Na relação BE, P2 apresentou desempenho deficitário com 40% de 

acertos no movimento Expressionismo e desempenho satisfatório nos demais 

movimentos, sendo no Fauvismo e no Abstracionismo 80% de acertos e no 

Futurismo 100% de acertos. 

 A Figura 83 mostra um conjunto de estímulos da relação BE no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 83. Tela da relação BE no movimento Expressionismo. 

 

 Conforme mostra a Figura 83, P2 apresentou dificuldade para relacionar o 

estímulo modelo ao nome do movimento Expressionismo. Nota-se que P2 

escolhe o estímulo com o nome do movimento Fauvismo (seta vermelha), ao 

invés do estímulo correto (seta azul), novamente confundindo os dois 

movimentos. Vale destacar que nesta relação não há um estímulo de escolha que 

possa ser comparado, em suas características, ao estímulo modelo; o indivíduo 

deve discriminar tais características, especificadoras dos movimentos artísticos, 

baseado apenas no estímulo modelo. 

 A Figura 84 mostra um conjunto de estímulos da relação BE no 

movimento Fauvismo. 
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 Figura 84. Tela da relação BE no movimento Fauvismo. 

 Apesar de P2 ter apresentado desempenho satisfatório no movimento 

Fauvismo, vale observar que os poucos erros cometidos ocorreram quando 

escolheu o estímulo Expressionismo (seta vermelha), conforme mostra a Figura 

84. 

 A Figura 85 mostra um conjunto de estímulos da relação BE do 

movimento Abstracionismo. 

 
Figura 85. Tela da relação BE no movimento Abstracionismo. 
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 Conforme mostra a Figura 85, P2 escolhe o estímulo Futurismo, quando o 

correto era o Abstracionismo. Embora tenha apresentado erros o seu 

desempenho no movimento Abstracionismo foi satisfatório. 

 A Figura 86 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico, na relação CE. 

 
Figura 86. Porcentagem de acertos de P2 na relação CE. 

 

 Na relação CE, P2 apresentou desempenho deficitário no movimento 

Expressionismo com índice de 40% de acertos; nos demais movimentos 

apresentou desempenho satisfatório com 80% de acertos no movimento 

Abstracionismo e 100% de acertos no Futurismo e no Fauvismo. 

 A Figura 87 mostra um conjunto de estímulos da relação CE no 

movimento Expressionismo. 
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Figura 87. Tela da relação CE no movimento Expressionismo. 

 

 No movimento Expressionismo, P2 oscila ao escolher ora o estímulo 

Fauvismo (seta vermelha) e ora o correto (seta azul). 

 

 A Figura 88 mostra um conjunto de estímulos da relação CE no 

movimento Abstracionismo. 

 
Figura 88. Tela da relação CE no movimento Abstracionismo. 
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 Vale notar que no movimento Abstracionismo, embora em poucas 

tentativas, P2 apresenta novamente confusão ao escolher o estímulo Futurismo 

ao invés do Abstracionismo. 

 Na relação DE, P2 apresentou 100% de acertos em todos os movimentos. 

 

 Sintetizando, o desempenho de P2 na avaliação das relações BE, CE e DE 

é apresentado na Tabela 25. 

 

Tabela 25. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos na avaliação das 

relações BE, CE e DE. 
    FUT EXP FAU ABS   
avaliação BE 100% 40% 80% 80% 75% 
 CE 100% 40% 100% 80% 80% 
  DE 100% 100% 100% 100% 100% 
    100% 60% 93% 87% 85% 

 

 

 Diferentemente da relação anterior (AE), nenhuma destas relações foi 

ensinada. No entanto, se comparado ao Pré-Teste, P2 melhora o seu 

desempenho em todas as relações e em todos os movimentos artísticos, 

conforme mostra a Tabela 25. 

 Verifica-se, pois, que P2 mostra ter conhecimento não apenas de obras 

representativas do Futurismo, como ocorrera no Pré-Teste, durante o ensino e no 

teste de emergência das relações simétricas e transitivas, mas também dos 

movimentos Fauvismo e Abstracionismo. Entretanto, no movimento 

Expressionismo a melhora do índice de acertos não foi suficiente para que 

apresentasse um desempenho satisfatório, o que representa que há dificuldade de 

P2 para discriminar corretamente os estímulos deste movimento artístico. 

 Em suma, pode-se afirmar que, em ensinando a relação AE, novas 

relações emergem sem terem sido ensinadas; no caso emergiram as relações BE, 

CE e DE. 
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5.15 Desempenho de P2 nas relações EA, EB, EC e ED no Pós-Teste 

  

 A Figura 89  mostra a porcentagem de acertos de P2, nas relações EA, 

EB, EC e ED do Pós-Teste. 

 
Figura 90. Porcentagem de acertos de P2 nas relações EA, EB, EC e ED do 

Pós-Teste 

 

 No Pós-Teste, P2 apresentou desempenho satisfatório em todas as 

relações com índices de 90% (EC), 95% (EB, ED) e 100% (EA) de acertos, 

apresentando melhora evidente de desempenho após o ensino. 

 A seguir será apresentado o desempenho de P2, por movimento artístico, 

em cada relação do Pós-Teste.  

 A Figura 90 mostra um conjunto de estímulos da relação EA do Pós-Teste 

no movimento Expressionismo. 
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Figura 90. Tela da relação EA do Pós-Teste no movimento Expressionismo. 

 

 Na relação EA, P2 apresentou 100% de acertos em todos os movimentos 

artísticos, valendo ressaltar que, no Expressionismo, o participante havia 

apresentado uma freqüente dificuldade conforme demonstrada nos índices de 

acertos anteriores em relação a este deste movimento artístico.  

 A Figura 91 mostra a porcentagem de acertos de P2 por movimento 

artístico na relação EB. 
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Figura 91. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

EB. 

 

 Na relação EB, P2 obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos, sendo de 80% de acertos no movimento Expressionismo, 

índice inferior aos dos demais movimentos, conforme mostra a Figura 91. 

 A Figura 92 mostra um conjunto de estímulos da relação EB do Pós-Teste 

no movimento Expressionismo. 
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Figura 92. Tela da relação EB do Pós-Teste, no movimento Expressionismo. 

 

 No movimento Expressionismo, P2 cometeu alguns erros, os quais não 

afetaram o seu desempenho satisfatório. Conforme mostra a Figura 92, os erros 

cometidos indicou a dificuldade, que frequentemente surgiu, quando escolhia 

estímulos representativos do movimento Expressionismo. P2 assinalou o 

estímulo de escolha do Fauvismo (seta vermelha) ao invés do Expressionismo 

(seta azul). No entanto, tal confusão embora apresentada, ocorreu com menor 

freqüência nesta relação do Pós-Teste (EB), e na qual melhorou o seu 

desempenho que passou de deficitário, com 20% de acertos (no Pré-Teste), para 

satisfatório, com 80% de acertos (no Pós-Teste). 

 A Figura 93 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico na relação EC. 
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Figura 93. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

EC. 

 

 Na relação EC, P2 obteve desempenho insatisfatório com 60% de acertos 

no movimento Fauvismo; nos demais movimentos apresentou desempenho 

satisfatório com 100% de acertos. 

 

 A Figura 94 mostra um conjunto de estímulos da relação EC no 

movimento Fauvismo. 
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Figura 94. Tela da relação EC no movimento Fauvismo. 

 

 Se comparado aos índices de acertos obtidos no Pré-Teste na mesma 

relação (EC), verifica-se que P2 melhora seu desempenho que passa de 

deficitário, com 0% de acertos (Pré-Teste), para insatisfatório, com 60% de 

acertos. Nota-se uma melhora significativa, apesar da dificuldade que 

apresentou para diferenciar os estímulos dos movimentos Fauvismo e 

Expressionismo. Tal confusão ocorreu em muitas relações, inclusive nesta (EC), 

como pode se observar na Figura 94, na qual a seta vermelha indica a escolha do 

estímulo do Expressionismo e a seta azul o estímulo do Fauvismo. 

 

 A Figura 95 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico na relação ED do Pós-Teste. 
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Figura 95. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

ED. 

 Na relação ED, P2 obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos, sendo 80% de acertos no movimento Expressionismo, 

índice inferior ao dos demais movimentos, conforme mostra a Figura 95. 

 A Figura 96 mostra um conjunto de estímulos da relação ED do Pós-Teste 

no movimento Expressionismo. 

 

 



 150 

 
Figura 96. Tela da relação ED no movimento Expressionismo. 

 

 Comparativamente aos índices de acertos do Pré-Teste, no qual P2 obteve 

desempenho deficitário, vale ressaltar a melhora obtida no Pós-Teste em que a 

sua porcentagem de acertos passa de 0% (Pré-Teste) para 80% (Pós-Teste). 

Ressalta-se também que a dificuldade apresentada com relação a escolha dos 

estímulos dos movimentos Expressionismo e Fauvismo ainda ocorre (ver figura 

96), mas com menor freqüência. 

 Sintetizando, o desempenho de P2 no Pós-Teste é mostrado na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos no Pós-Teste. 
    FUT EXP FAU ABS   
ETAPA 7 EA 100% 100% 100% 100% 100% 
Pós-Teste EB 100% 80% 100% 100% 95% 
  EC 100% 100% 60% 100% 90% 
  ED 100% 80% 100% 100% 95% 
    100% 90% 90% 100% 95% 

 

  P2 apresentou desempenho satisfatório  em todas as relações e nos 

movimentos artísticos, com índices variando entre 90% e 100% de acertos. Uma 
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única exceção ocorreu na relação AC no Fauvismo, no qual obteve desempenho 

insatisfatório.  

 Comparativamente ao Pré-Teste, houve melhora evidente pois apresentou 

índice satisfatório não apenas no Futurismo, como ocorreu no Pré-Teste, mas 

também nos demais movimentos, e não apenas na relação AC (como ocorreu no 

Pré-Teste), mas também nas demais relações. 

 A seguir, será apresentado o desempenho de P2 nas relações de 

Generalização. 

 

5.16 Desempenho de P2 nas relações EA, EB, EC e ED no Teste de 

Generalização  

  

 Nas relações de Generalização, P2 realizou as atividades com novos 

estímulos. Em outras palavras, as obras de arte do conjunto de estímulos das 

relações de Generalização foram apresentadas pela primeira vez ao participante. 

 A Figura 96 mostra a porcentagem de acertos de P2 nas relações de 

Generalização EA, EB, EC e ED. 

 
Figura 96. Porcentagem de acertos de P2 nas relações de Generalização EA, 

EB, EC e ED. 

EA EB EC ED 
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 Nas relações de Generalização, P2 obteve desempenho insatisfatório em 

duas delas (EA e EB) e nas outras duas (EC e ED), apresentou desempenho 

satisfatório atingindo o máximo de acertos, conforme mostra a Figura 96. 

 A Figura 97 apresenta a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico, na relação EA. 

 
Figura 97. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artístico, na relação 

EA. 

 

 Na relação EA, P2 obteve desempenho deficitário com índice de 50% de 

acertos nos movimento Expressionismo e Abstracionismo; insatisfatório no 

movimento Futurismo e apresenta desempenho satisfatório conseguindo o 

máximo de acertos no movimento Fauvismo. 

 

 

 Comparativamente ao Pré-Teste, P2 manteve o mesmo desempenho 

apenas no Fauvismo, nos demais movimentos apresenta menor porcentagem de 

acertos. No Futurismo passa de 100% acertos (Pré-Teste), para 75% de acertos 

na Generalização; no Expressionismo passa de 80% de acertos para 50% de 
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acertos; e no Abstracionismo diminui o índice de acertos de 100% para 50%. 

Assim P2, que no Pré-Teste obteve desempenho satisfatório em todos os 

movimentos artísticos desta relação (EA), apresenta queda na porcentagem de 

acertos de quase todos os movimentos, sendo exceção o Fauvismo. 

 

 A Figura 98 mostra a porcentagem de acertos de P2, por movimento 

artístico, na relação EB. 

 
Figura 98. Porcentagem de acertos de P2, por movimento artísticos, na relação 

EB. 

 

 Conforme mostra a Figura 98, P2 obteve desempenho satisfatório com 

100% de acertos em dois movimentos artísticos (Futurismo e Fauvismo) e nos 

demais movimentos apresenta porcentagem de acertos igual ou inferior a 75% 

(Expressionismo, Abstracionismo).  

 A Figura 99, mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação EB do 

Pré-Teste e da Generalização, por movimento artístico.  
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Figura 99. Porcentagem de acertos de P2 no Pré-Teste e na Generalização da 

relação EB, por movimento artístico. 

 

 Comparativamente ao Pré-Teste, observa-se que P2 na Generalização 

alcança o patamar de 100% de acertos em dois movimentos artísticos 

(Futurismo e Fauvismo), aumenta a porcentagem de acertos no Expressionismo, 

passando de 20% de acertos (Pré-teste), para 50% de acertos (Generalização), 

sendo que diminui em 5 pontos percentuais a porcentagem de acertos no 

movimento Abstracionismo. Considerando que, na Generalização, as atividades 

apresentam estímulos inéditos ao participante, o desempenho de P2 – mantendo 

o patamar no Futurismo, e melhorando no Expressionismo e no Fauvismo, com 

uma ligeira queda no movimento Abstracionismo – pode ser considerado como 

indicando efeito positivo do treino. 

 

 

 A Figura 100, mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação EC do 

Pré-Teste e da Generalização, por movimento artístico. 
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Figura 100. Porcentagem de acertos de P2 no Pré-Teste e na Generalização da 

relação EC, por movimento artístico. 

 

  Pode-se observar na Figura 100, que na relação EC, P2 apresentou 100% 

de acertos em todos os movimentos artísticos repetindo, no movimento 

Futurismo, o índice obtido no Pré-Teste (100% de acertos); nos demais 

movimentos  elevou o índice de acertos ao máximo. 

 Vale destacar o desempenho no Fauvismo, o qual no Pré-Teste foi de 0% 

de acertos, passando na Generalização para 100% de acertos. 

 

 A Figura 101, mostra a porcentagem de acertos de P2 na relação ED do 

Pré-Teste e da Generalização, por movimento artístico. 
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Figura 101. Porcentagem de acertos de P2 no Pré-Teste e na Generalização da 

relação ED, por movimento artístico.  

 

 Na relação ED, P2 apresentou 100% de acertos em todos os movimentos 

artísticos, sendo que no Futurismo manteve o mesmo desempenho obtido no 

Pré-Teste, nos demais movimentos elevou significativamente a porcentagem de 

acertos, ao máximo, com destaque para o movimento Expressionismo, no qual 

havia apresentado no Pré-Teste, desempenho deficitário com 0% de acertos. 

 

 A Figura 102, mostra comparativamente a porcentagem de acertos por 

movimento artístico, no Pré-Teste e na Generalização, obtida por P2. 
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Figura 102. Porcentagem de  acertos de P2, por movimento artístico, no Pré-

Teste e na Generalização. 

 

 Conforme mostra Figura 102, observa-se que na Generalização, P2 obteve 

desempenho satisfatório em todos os movimentos artísticos. Nos movimentos 

Futurismo e Abstracionismo, o desempenho de P2 é praticamente mantido 

apresentando, no entanto, uma suave queda no Futurismo e uma pequena 

elevação no Abstracionismo. Já nos movimentos Expressionismo e Fauvismo, 

nos quais P2 apresentou desempenho deficitário no Pré-Teste, passa a apresentar 

desempenho satisfatório na Generalização. A melhora na porcentagem de 

acertos nestes dois movimentos é surpreendente, uma vez que foi obtida sob 

nova condição de avaliação, ou seja, com estímulos que não foram apresentados 

anteriormente.  

 A Figura 103, mostra a porcentagem de acertos de P2, por relação, no 

Pré-Teste e na Generalização.  
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Figura 103. Porcentagem de acertos de P2 no Pré-Teste e na Generalização, por 

relação. 

 

 Comparativamente ao Pré-Teste, no qual o índice de acertos vai 

diminuindo à cada relação, na Generalização, P2 vai aumentando o índice de 

acertos, sendo que apenas na relação EA, o participante apresenta uma queda no 

desempenho que passa de 95% de acertos para 69% de acertos, conforme mostra 

a Figura 103. 

 

 Sintetizando, o desempenho de P2 na Generalização é mostrado na Tabela 

27. 

 

Tabela 27. Porcentagem de acertos de P2, por movimentos artísticos em cada 

relação da Generalização. 
    FUT EXP FAU ABS   
 EA 75% 50% 100% 50% 69% 
Generalização EB 100% 50% 100% 75% 77% 
  EC 100% 100% 100% 100% 100% 
  ED 100% 100% 100% 100% 100% 
    94% 75% 100% 81% 87% 
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 Conforme mostra a Tabela 27, observa-se que  nas relações EA e EB,  P2 

apresentou desempenho insatisfatório em razão dos índices de acertos nos 

movimentos Expressionismo e Abstracionismo, os quais variaram entre 50% e 

75% de acertos. Nas demais relações (EC e ED), P2 obteve 100% de acertos 

  

 A seguir será analisado o desempenho de P3. 

 

5.17 Desempenho Prévio de P3 

 

 A Figura 104 apresenta a porcentagem de acertos, por relação, obtida por 

P3 no Pré-Teste.  

 
Figura 104. Porcentagem de acertos por relações de P3. 

 

 No Pré-Teste (Figura 104) o participante P3 apresenta o seu menor índice 

de desempenho na relação EA, com 56% de respostas corretas; nas demais 

relações obteve índice satisfatório, sendo que na relação EB apresenta 100% de 

acertos. 
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 A seguir será analisado o desempenho de P3 em cada relação. A Figura 

105 apresenta a porcentagem de acertos na relação EA. 

  

 
Figura 105. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

EA. 

 

 Ao analisar as respostas dadas por P3 nas atividades da relação EA, nota-

se que o participante não acertou nenhuma referente às obras do movimento 

Expressionismo e  acertou 20% no movimento Fauvismo, demonstrando clara 

dificuldade em reconhecer as imagens destes dois movimentos. 

 A Figura 106, a seguir, apresenta um exemplo da relação EA, no qual o 

estímulo modelo (E) é o nome do movimento artístico Expressionismo e as 

quatro imagens abaixo são os estímulos de escolha (A). A seta vermelha na 

figura indica a imagem escolhida pelo participante, a seta azul indica a escolha 

correta. 
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Figura 106. Tela da relação EA 

 

 Como pode ser observado na Figura 106, no conjunto de estímulos 

apresentados na relação EA não há uma diferença acentuada entre as cores do 

estímulo Expressionismo (indicado pela seta azul) e Fauvismo (indicado pela 

seta vermelha), o que pode ter ocasionado a dificuldade citada nesta relação. 

  

 Na relação EB pode-se afirmar que P3 já estabelece plenamente a relação 

entre palavra e imagem conforme mostra a Figura 107, uma vez que apresenta 

um ótimo desempenho por  movimentos artísticos, com 100% de acertos em 

todos os movimentos.  
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Figura 107. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

EB. 

 

 Na Figura 108, a seguir, apresenta-se um exemplo da relação EB. A seta 

vermelha indica a resposta do participante,  a qual está correta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Tela da relação EB. 
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 É possível notar neste conjunto de estímulos uma maior diferença entre os 

elementos que compõe a imagem dos movimentos Expressionismo e Fauvismo,  

como por exemplo as cores, as linhas e as formas. Na obra expressionista, 

estímulo escolhido corretamente por P3, o contraste entre os tons claros e 

escuros está muito mais acentuado em razão do uso que o artista faz do preto, 

espalhando-o por toda a composição, para definição das formas da obra. Já na 

obra fauvista, a composição destes elementos é acentuada sem a utilização do 

preto como recurso, mas com as próprias cores que representam cada elemento 

da obra, o que deixa o contraste mais tênue do que na outra expressionista.  

 

 Na relação EC, P3 apresenta o menor índice, 60%, no movimento 

Fauvismo e o maior no movimento Abstracionismo com 100% de acertos, 

conforme Figura 109. 

 
Figura 109. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico na relação 

EC. 
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 Diferentemente do que ocorreu na relação EA, na qual os menores índices 

de acertos ocorreram nos movimentos artísticos Expressionismo (0%) e 

Fauvismo (20%), e na relação EB, na qual P3 diferenciou corretamente ambos, 

na relação EC apenas no Fauvismo apresenta desempenho insatisfatório. 

Analisando as respostas dadas por P3, na relação EC, verifica-se que quando 

errou, a resposta dada sempre era a obra expressionista, conforme mostra a 

Figura 110.  

 A Figura 110, a seguir, mostra o conjunto de estímulos apresentados na 

relação EC, nos quais exemplifica-se a resposta dada por P3 (seta vermelha) e a 

resposta correta (seta azul), e na qual obteve o desempenho insatisfatório (60%), 

conforme foi analisado anteriormente. 

 
Figura 110. Tela da relação EC. 

 

 O conjunto de estímulos da Figura 110 também mostra que dois, dos 

quatro movimentos artísticos, apresentam imagens geometrizadas (Futurismo) e 

abstratas (Abstracionismo); já nas outras duas obras, uma das quais referente ao 

Fauvismo, percebe-se a representação da figura humana e semelhança entre as 

cores utilizadas. Como, P3 oscilava em sua respostas, ora escolhendo uma 

dessas obras e ora a outra pode-se supor que não tinha como critério nem a 
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geometrização nem a abstração da figura, havendo a exclusão destas duas 

últimas imagens como sendo correspondente ao Fauvismo.  

 Na relação ED, conforme Figura 111, P3 apresenta desempenho 

insatisfatório com 60% de acertos no movimento Expressionismo e desempenho 

satisfatório nos demais movimentos inclusive o Fauvismo, no qual obteve 100% 

de acertos. 

 
 Figura 111. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico na 

relação ED. 

 

 A Figura 112, a seguir, mostra um exemplo do conjunto dos estímulos 

apresentados na relação ED com a resposta dada por P3 (seta vermelha) e a 

resposta correta (seta azul).  
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Figura 112. Tela da relação ED 

 

 É interessante notar que P3, novamente, oscila as respostas entre as obras 

dos movimentos Expressionismo e Fauvismo. Analisando o conjunto de 

estímulos apresentados na relação ED, chama a atenção o fato de que, no 

estímulo correspondente ao Expressionismo (terceiro da esquerda para direita), 

há a imagem de nuvens que ocupam o espaço, no entanto parecendo manchas 

espalhadas pela superfície da obra; já a imagem escolhida apresenta 

características figurativas mais claras, o que pode ter levado o participante a não 

ficar sob controle de outras características da obra expressionista, as quais 

poderiam diferenciá-la da fauvista (escolhida por P3). Nesta relação, P3 

mostrou-se confuso entre as duas obras mostradas na Figura 112.  

 

 Sintetizando, como se pode observar na Tabela 28, com exceção da 

relação EB, nas outras relações P3 apresentou erros, sendo os índices 

deficitários na relação EA. 
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Tabela 28. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

do Pré-Teste 

  FUT EXP FAU ABS   

Pré-Teste EA 100% 0% 20% 100% 55% 

  EB 100% 100% 100% 100% 100% 

  EC 90% 90% 60% 100% 80% 

  ED 100% 60% 100% 90% 85% 

   95% 60% 70% 95% 80% 

 

 Observando o desempenho, por movimento artístico, é possível notar 

índices iguais ou inferiores  a 60% de acertos aparecendo nos movimentos 

artísticos Expressionismo e Fauvismo, diferentemente do que ocorre nos 

movimentos Futurismo e Abstracionismo, nos quais P3 alcança desempenho 

satisfatório atingindo índices entre 90% e 100%. Focalizando-se o 

Expressionismo e o Fauvismo, verifica-se que P3 não é consistente, pois em 

cada um destes movimentos os índices de acertos nas diferentes relações são 

muito variados. Portanto, pode-se afirmar que P3 já tem conhecimento prévio de 

dois movimentos: Futurismo e Abstracionismo. Sua dificuldade encontra-se no 

Fauvismo e Expressionismo 

  

  

5.18  Desempenho de P3 no ensino das relações AB, AC e AD 

 

 A seguir será apresentado o desempenho de P3 nas relações ensinadas 

(AB, AC, AD)24. 

 A Figura 113 mostra a porcentagem de acertos, por relação ensinada, 

obtida por P3. 

                                                             
24 É importante lembrar que nas atividades de ensino de relações, ao acertar a 
resposta, o participante é avisado do acerto por uma mensagem, mas quando 
erra apenas segue para atividade seguinte sem qualquer mensagem de aviso. 
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Figura 113. Porcentagem de acertos de P3 nas relações ensinadas (AB, AC, 

AD). 

 

 Nas relações ensinadas AB, AC e AD (Figura 113), P3 apresenta 

desempenho satisfatório em todas a relações. No entanto, na relação AB, P3 

apresenta 92% de respostas corretas; nas demais relações obteve 100% de 

acertos em todos os movimentos artísticos.  

  A seguir, será apresentado o desempenho de P3 na relação AB, na qual 

apresentou índice de acertos insatisfatório. A Figura 114 mostra a porcentagem 

de acertos de P3, por movimento artístico, na relação AB.  
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Figura 114. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico na relação 

AB. 

  

 Pode-se observar, na Figura 114, que P3 apresentou dificuldade apenas 

nas atividades do movimento Expressionismo, sendo que nos demais 

movimentos seu desempenho foi de 100% de acertos. 

 Analisando as respostas dadas por P3 nas tentativas relativas ao 

movimento Expressionismo (quando o modelo era a obra representativa deste 

movimento), verifica-se que ora escolhia a alternativa relativa ao 

Expressionismo (neste caso, correta) e ora escolhia a alternativa representativa 

do movimento Fauvismo, tal como ocorreu no Pré-Teste.  

 A Figura 115 mostra uma tela com o conjunto de estímulos utilizados no 

ensino da relação AB, sendo a resposta dada por P3 indicada com a seta 

vermelha e a resposta correta indicada com a seta azul. 
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Figura 115. Tela da relação AB, no movimento Expressionismo 

 

 Neste conjunto de estímulos da relação AB, P3 oscilava, na sua escolha, 

entre duas imagens que tinham, ao centro, um vaso com planta. Já os demais 

estímulos possuem características geométricas, que não os aproximam do 

modelo apresentado, fato que os exclui como possível escolha. No caso dos 

outros dois estímulos (as obras do movimento Fauvismo, indicado com seta 

vermelha e do Expressionismo com seta azul), apresentam elementos figurativos 

com ausência de elementos geométricos.  

 Vale ressaltar que P3 apresentou no Pré-Teste 100% de acertos neste 

mesmo conjunto de estímulos de escolha (ver Figura 108), sendo diferente 

apenas o estímulo modelo, que no Pré-Teste era o nome do movimento 

Expressionismo. É interessante notar a queda no desempenho de P3, 

comparativamente ao apresentado no Pré-Teste, queda que é um novo indício de 

que o conhecimento de P3 sobre o Expressionismo e o Fauvismo é consistente. 

 A seguir, será analisado o desempenho de P3 na relação AC. Nesta 

relação P3 apresentou desempenho máximo. Embora tenha apresentado 

desempenho de 100% de acertos em todos os movimentos, é interessante 
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analisar o conjunto de estímulos do movimento Expressionismo, uma vez que 

este movimento foi aquele no qual P3 apresentou dificuldade na relação AB. 

  

 A Figura 116 mostra o conjunto de estímulos da relação AC. 

 
Figura 116. Tela da relação AC, no movimento Expressionismo 

 

 O conjunto de estímulos de escolha da relação AC (Figura 116) é o 

mesmo que, no Pré-Teste, compôs a relação EC e na qual P3 apresentou 

desempenho de 60% de acertos no movimento artístico Fauvismo (Figura 110). 

No Pré-Teste, as respostas dadas por P3, indicavam confusão entre ambos os 

movimentos Expressionismo e Fauvismo, conforme discutido anteriormente. 

Entretanto, durante o ensino da relação AC, P3 não teve qualquer dificuldade 

em discriminar as obras tanto do movimento Fauvismo quanto do movimento 

Expressionismo.  

 A seguir será analisado o desempenho de P3 na relação AD, na qual 

apresentou, em todos os movimentos, 100% de acertos.  
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 A Figura 117 apresenta o conjunto de estímulos relativo ao movimento 

Expressionismo, o qual foi utilizado para o ensino da relação ED. 

 

 
Figura 117. Tela da relação AD, no movimento Expressionismo 

 

  Anteriormente, no Pré-Teste, P3 apresentou desempenho insatisfatório 

com 60% de acertos no movimento Expressionismo; vale ressaltar que os erros 

cometidos no movimento Expressionismo ocorreram por escolha do Fauvismo, 

erros indicativos da dificuldade em discriminar as imagens que representavam 

estes dois movimentos. Durante o ensino da relação AD, porém, P3 apresenta 

desempenho de 100% de acertos com os mesmos estímulos de escolha. 

 

 O conjunto de estímulos apresentados na relação AD é o mesmo  que 

compôs a relação ED do Pré-Teste. 

 Sintetizando, o desempenho de P3 durante o ensino, apresenta-se na 

Tabela 29.  

 



 173 

Tabela 29. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

de ensino 

  FUT EXP FAU ABS   

 AB 100% 67% 100% 100% 92% 

ENSINO AC 100% 100% 100% 100% 100% 

  AD 100% 100% 100% 100% 100% 

   100% 89% 100% 100% 97% 

 

 Como se pode observar na Tabela 29, durante o ensino P3 apresentou 

índice insatisfatório, com 67% de acertos, apenas no movimento Expressionismo 

da relação AB; nas demais relações, AC e AD, seu desempenho foi satisfatório 

com 100% de acertos em todos os movimentos. Nos movimentos Futurismo e 

Abstracionismo, tal desempenho era esperado já que o Pré-Teste indicou que P3 

conhecia tais movimentos, já no caso do Expressionismo e Fauvismo, o Pré-

Teste indicou dificuldade de discriminação entre as imagens desses 

movimentos, provavelmente em razão dos elementos que os caracterizam. Os 

estímulos não possuem elementos geométricos e há semelhança entre eles pois 

as imagens são sempre figurativas, o que exige outro critério para a escolha. Tal 

semelhança pode ter favorecido a reflexão sobre as imagens que, quando 

apresentadas, provocaram dúvidas; (durante o ensino P3 verbalizou: “Sempre 

confundo estes dois; não sei ainda distinguir o Expressionismo do Fauvismo. 

Tenho que olhar com mais atenção”) e podem ter produzido um olhar mais 

refinado sobre as imagens. Vale notar que o índice insatisfatório ocorreu 

especificamente entre obras dos movimentos Expressionismo, cujas alternativas 

de escolha foram assinaladas, às vezes, como Fauvismo.  

 Vale salientar que o desempenho de P3 melhorou durante o ensino, já que 

embora na relação AB ainda tenha apresentado dúvidas entre Expressionismo e 

Fauvismo, a partir do ensino da relação AC o índice de acertos foi máximo. 
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 A seguir será apresentado o desempenho de P3 nas relações simétricas 

(BA, CA e DA). 

 

5.19 Desempenho de P3 nas relações simétricas (BA, CA e DA) 

 

 A Figura 118 mostra a porcentagem de acertos, por relação simétrica, 

obtida por P3.  

 
Figura 118. Porcentagem de acertos de P3 nas relações BA, CA e DA 

 

 No teste das relações simétricas, P3 apresenta desempenho satisfatório em 

todas a relações avaliadas, com índice variando entre 80% e 100% de acertos.  

  Embora o desempenho de P3 seja satisfatório em todas as relações 

simétricas, o seu desempenho por movimento artístico apresentou índices 

inferiores nos movimentos Fauvismo e Expressionismo, conforme será 

apresentado a seguir. 

 A Figura 119 mostra a porcentagem de acertos de P3, por movimento 

artístico, na relação BA.  
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Figura 119. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

BA. 

 

 Analisando os índices de acertos de P3 por movimento artístico, pode-se 

observar, na Figura 119, que o melhor desempenho continua a ser no Futurismo 

e no Abstracionismo, dos quais já tinha conhecimento prévio. Já no 

Expressionismo e no Fauvismo apresenta desempenho insatisfatório com 60% 

de acertos nestes dois movimentos. 

 A Figura 120 mostra o conjunto de estímulos da relação BA. 
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Figura 120. Tela da relação BA do movimento Expressionismo 

 

 Nas escolhas de P3 para o movimento Expressionismo novamente 

observou-se a confusão com os estímulos do Fauvismo, conforme exemplificado 

na Figura 120, a qual mostra com a seta azul a escolha correta e com a seta 

vermelha a escolha feita por P3. Vale notar que o estímulo escolhido por P3 

(Fauvismo) apresenta um tema semelhante ao estímulo modelo apresentado, ou 

seja um vaso com planta. Ao que parece, em vez de ficar sob controle do 

contraste de cores, uma das características do Expressionismo, P3 parece ter 

ficado sob controle da temática comum à composição do quadro. A Figura 121,  

mostra o conjunto de estímulos da relação BA do movimento Fauvismo, na qual 

também houve nível insatisfatório na emergência de simetria. 
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Figura 121. Tela da relação BA do movimento Fauvismo 

 

 Nota-se que o estímulo modelo apresenta o mesmo tema representado no 

Expressionismo, vaso com planta. No entanto, possivelmente não foi este o 

critério agora utilizado por P3 para escolher o estímulo correspondente ao 

Fauvismo, tanto que deixa de escolher a imagem com a temática do vaso (a 

correta) para escolher uma imagem com figuras humanas montadas à cavalos 

(representantes do Expressionismo). O participante não errou todas as 

alternativas deste movimento, mas as que errou foi por escolha de um estímulo 

representante do Expressionismo, fato que repete a confusão que P3 veio 

fazendo entre os dois movimentos. 

 A Figura 122 mostra a porcentagem de acertos de P3, por movimento 

artístico, na relação CA. 



 178 

 
Figura 122. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

CA 

 

 Conforme mostra a Figura 122, P3 obteve desempenho deficitário com 

40% de acertos no movimento Expressionismo, sendo que no movimento 

Fauvismo apresentou desempenho satisfatório, embora com alguns erros. 

 A Figura 123 mostra o conjunto de estímulos da relação CA, do 

movimento Expressionismo. O estímulo escolhido por P3 está sinalizado com a 

seta vermelha e a escolha correta está indicada com a seta azul.  
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Figura 123. Tela da relação CA do movimento Expressionismo 

 

 É interessante notar que, mais uma vez, P3 apresenta erros que 

envolveram o movimento Fauvismo, como se pode observar na Figura 123.  

 Pode-se observar que, neste conjunto de estímulos, o modelo apresenta 

figuras humanas assim como o estímulo de escolha correto. No entanto, o 

desempenho apresentado por P3 foi deficitário em razão das escolhas feitas ao 

estímulo Fauvismo (seta vermelha). Isto indica que P3 não fez suas escolhas 

pelo tema, mas por outros critérios que não correspondem ao movimento 

expressionista. 

 A Figura 124 mostra a porcentagem de acertos de P3, por movimento 

artístico, na relação DA. 
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Figura 124. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, nas 

relações DA 

 

 Conforme mostra a Figura 124, P3 apresenta desempenho satisfatório 

com índice de 100% de acertos em três movimentos artísticos incluindo o 

Fauvismo, e insatisfatório apenas no movimento Expressionismo, no qual 

apresenta 60% de acertos.  

 A Figura 125 mostra um conjunto de estímulos do movimento 

Expressionismo. 
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Figura 125. Tela da relação DA do movimento Expressionismo 

  

 Analisando as escolhas de P3 no movimento Expressionismo, observa-se  

que os erros cometidos, novamente deram-se com os estímulos do Fauvismo, 

conforme mostra a Figura 125. A seta vermelha indica a escolha de P3 

(Fauvismo) e a seta azul sinaliza a resposta correta (Expressionismo). 

 Sintetizando, a Tabela 30, mostra o desempenho de P3 no teste das 

relações emergentes BA, CA e DA. 

 

Tabela 30. Porcentagem de acertos por movimentos artísticos em cada relação 

de Simetria  

  FUT EXP FAU ABS   

 BA 100% 60% 60% 100% 80% 

Simetria CA 100% 40% 80% 100% 80% 

  DA 100% 60% 100% 100% 90% 

   100% 53% 80% 100% 83% 

 

 Embora nas relações emergentes tenha atingido o nível esperado, quando 

se focaliza o desempenho de P3 por movimento artístico, verifica-se que não 
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houve emergência das relações no patamar esperado para o Expressionismo e 

Fauvismo, mostrando que o treino não foi suficiente para promovê-las. 

 A seguir será apresentado o desempenho de P3 nas relações Transitivas 

(BC, CD e BD) 

 

5.20 Desempenho de P3 nas relações Transitivas (BC, CD e BD) 

 

A Figura 126 mostra a porcentagem de acertos por relações Transitivas, obtidas 

por P3. 

 
 

Figura 126. Porcentagem de acertos de P3 nas relações BC, CD e BD 

 

 Nas relações Transitivas, conforme mostra a Figura 126, P3 apresenta 

desempenho satisfatório em todas as relações, com índices variando entre 90% e 

95% de acertos. 

 A seguir será analisado o desempenho de P3 na relação CD em razão 

desta apresentar índice insatisfatório em um dos movimentos artísticos, no caso 



 183 

o Fauvismo. Nas demais relações, P3 obtém índices satisfatórios em todos os 

movimentos artísticos. 

 A Figura 127 mostra a porcentagem de acertos, obtida por P3 por 

movimento artístico, na relação CD.  

 
Figura 127. Porcentagem de acertos de P3, na relação CD 

 

 Na relação CD, conforme mostra a Figura 127, P3 apresenta desempenho 

insatisfatório no movimento Fauvismo, no qual obtém a porcentagem de 60% de 

acertos. 

 A Figura 128 mostra o conjunto de estímulos da relação CD, no 

movimento Fauvismo. 
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Figura 128. Tela da relação CD do movimento Fauvismo 

 

 Os estímulos escolhidos por P3 como correspondente ao Fauvismo 

envolveram em algumas alternativas estímulos do movimento Expressionismo. 

Novamente a confusão entre ambos está presente. Tal como ocorrido na relação 

de ensino AB e na avaliação de Simetria, mas agora com outro conjunto de 

estímulos. 

  

 Sintetizando, a Tabela 31, mostra o desempenho de P6 nas relações 

transitivas.  

 

Tabela 31. Porcentagem de acertos de P3 nas relações transitivas (BC, CD e 

BD) 

  FUT EXP FAU ABS   

Transitividade BC 100% 100% 100% 90% 95% 

 CD 100% 100% 60% 100% 90% 

  BD 100% 100% 100% 90% 95% 

   100% 100% 87% 93% 93% 
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 Vale destacar, que diferentemente do que apresentou na emergência das 

relações simétricas, P3 apresenta desempenho de 100% de acertos no 

movimento Expressionismo nas relações transitivas. No movimento Fauvismo, 

apenas na relação CD, obteve desempenho insatisfatório, com 60% de acertos, 

sendo que nas demais também obteve 100% de acertos, neste último caso um 

desempenho esperado tendo em vista o desempenho prévio.  

 

 Em suma, já era esperado que P3 apresentasse nas relações de emergência 

simétricas, desempenho satisfatório nos movimentos Futurismo e 

Abstracionismo, já nos movimentos Expressionismo e Fauvismo não ocorreu, 

como era esperado, a emergência  da simetria. Nota-se que da mesma forma nas 

relações de emergência transitivas, especificamente na relação CD, não houve 

emergência do movimento Fauvismo, no qual P3 apresentou índice 

insatisfatório com 60% de acertos. É importante ressaltar que se considerarmos 

o desempenho de P3 por relações, encontramos índices que confirmam a 

emergência de simetria e transitividade, uma vez que foi estabelecido o critério 

de 80% de acertos. Mas ao focalizar a análise nos índices de P3 por movimento 

artístico, encontraremos índices abaixo de 80%. E então, considerando o 

desempenho de P3, observa-se que não ocorre inicialmente a emergência de 

simetria, mas ocorre a emergência de transitividade. Em outras palavras, na 

transitividade os índices de acertos sobem significativamente em relação aos 

índices de acertos da simetria. Teria o conjunto de estímulos favorecido (no caso 

da transitividade) ou desfavorecido (no caso da simetria) a emergência das 

relações? 

 Os dados relativos ao teste de emergência de relações mostram que o 

ensino de algumas relações é suficiente para que desempenhos emergentes 

ocorram. Em tendo sido ensinado as relações AB, AC e AD, verificou-se a 

emergência das relações BA, CA, DA, BC, CD e BD. Entretanto ao analisar o 

desempenho por movimento artístico, observou-se que no Expressionismo (nas 
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relações BA, CA e DA), e no Fauvismo (relações BA e CD), não houve a 

emergência, pois os índices variaram entre 40% e 60% de acertos, sendo que o 

estipulado era de 80% de acertos. 

  

 A seguir será apresentado o desempenho de P3 na relação de ensino AE. 

 

5.21 Desempenho de P3 no ensino da relação AE  

  

 Na relação de ensino AE, P3 obteve desempenho satisfatório com 100% 

de acertos em todos os movimentos artísticos. Vale ressaltar que nesta relação o 

participante tem como estímulo modelo a imagem do movimento artístico e 

como estímulo de escolha, o nome dos quatro movimentos artísticos, conforme 

mostra a Figura 128, que mostra o conjunto de estímulos do movimento 

Fauvismo.  

 

 
Figura 128. Tela da relação  AE do movimento Fauvismo 

 

 Como se pode notar na Tabela 32, P3 alcançou desempenho satisfatório 

com 100% de acertos tanto por relação, quanto por movimentos artísticos. 
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Tabela 5. Porcentagem de acertos de P3 na relação AE 

  FUT EXP FAU ABS   

ENSINO AE 100% 100% 100% 100% 100% 

   100% 100% 100% 100% 100% 

 

 A seguir, será apresentado o desempenho de P3 de avaliação de relações 

não ensinadas. 

  

5.22 Desempenho de P3 na avaliação das relações emergentes BE, 

CE e DE 

 

 A Figura 129  mostra o conjunto de estímulos da relação CE do 

movimento Fauvismo. 

  

 
Figura 129. Tela da relação CE do movimento Fauvismo. 

  

 Diferentemente da relação anterior (AE), nenhuma destas relações foi 

ensinada. No entanto, P3 mantém o desempenho satisfatório com 100% de 



 188 

acertos em todas as relações e em todos os movimentos artísticos, conforme 

mostra a Tabela 32. 

 Tabela 32. Porcentagem de acertos nas relações não ensinadas (BE, CE e 

DE) 

 BE 100% 100% 100% 100% 100% 

 Avaliação CE 100% 100% 100% 100% 100% 

  DE 100% 100% 100% 100% 100% 

    100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Verifica-se, pois, que neste momento P3 demonstra ter conhecimento não 

apenas de obras representativas do Futurismo e Abstracionismo, como ocorrera 

no Pré-Teste durante o ensino e no teste de emergência das relações simétricas e 

transitivas, mas também dos movimentos Expressionismo e Fauvismo, os quais 

eram confundidos entre si. 

 

5.23 Desempenho de P3 nas relações EA, EB, EC e ED, no Pós-teste 

 

 As relações EA, EB, EC e ED foram as mesmas avaliadas no Pré-Teste, 

as quais foram replicadas no Pós-Teste.  

 A Tabela 33 mostra o desempenho de P3 nas relações EA, EB, EC e ED, 

no Pós-teste. 

Tabela 33. Porcentagem de acertos de P3 no Pós-teste das relações EA, EB, EC 

e ED 

  FUT EXP FAU ABS   

Pós-Teste EA 100% 100% 100% 100% 100% 

 EB 100% 100% 100% 100% 100% 

  EC 100% 100% 100% 100% 100% 

  ED 100% 100% 100% 100% 100% 

  100% 100% 100% 100% 100% 

 



 189 

 Comparativamente aos índices obtidos no Pré-Teste, é possível notar a 

melhora dos índices. P3 apresentou 100% de acertos no desempenho por 

relações e por movimento artístico. O destaque é para o movimento 

Expressionismo da relação EA, no qual foi de 0% de acertos, no Pré-Teste, para 

100% de acertos no Pós-teste. Ainda na mesma relação EA, P3 tinha 

apresentado no Pré-Teste desempenho deficitário (de 20%) também no 

movimento Fauvismo, o qual foi elevado para 100% de acertos no Pós- teste. 

Vale destacar ainda outras duas relações, a EC e ED, nas quais P3 apresentou no 

Pré-Teste desempenho insatisfatório com 60% de acertos tanto no Fauvismo 

como no Expressionismo, passando a 100% no Pós-teste.  

 

 A seguir será analisado o desempenho de P3 na avaliação de 

Generalização das relações EA, EB, EC e ED que avaliaram a Generalização do 

desempenho. 

 

5.24 Desempenho de P3 nas relações EA, EB, EC e ED no Teste de 

Generalização  

 

 Na avaliação de Generalização, P3 é avaliado com atividades que 

apresentam novas imagens para cada movimento artístico. 

 A Figura 130 mostra a porcentagem de acertos de P3, por relação 

avaliada. 
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Figura 130. Porcentagem de acertos de P3 na avaliação de Generalização 

   

 Na avaliação de Generalização, P3 apresenta desempenho satisfatório em 

duas relações, na EA com 81% de acertos e na relação EB com 100% de acertos. 

Nas relações EC e ED apresenta desempenho insatisfatório com 63% de acertos.  

 A Figura 131, mostra a porcentagem de acertos de P3, por relação, no 

Pré-Teste e na Generalização. 

 

 EA   EB   EC  ED 
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Figura 131. Porcentagem de acertos de P3, por relação no Pré-Teste e na  

Generalização. 

 Comparativamente ao Pré-Teste, P3 permaneceu com 80% de acertos do 

total de tentativas, no desempenho por relação manteve 100% de acertos na 

relação EB, melhorou o desempenho na relação EA passando de 55% de acertos 

(Pré-Teste), para 81% de acertos (Generalização) e apresentou queda no 

desempenho de duas relações (EC e ED). 

 A Figura 132 mostra os estímulos da relação EB do movimento 

Expressionismo. 

 

 
Figura 132. Tela da relação EB do movimento Expressionismo, no teste de 

Generalização. 

 

 Se comparado ao desempenho no Pré-Teste, P3 repete o mesmo índice 

com 100% de acertos, em todos os movimentos, porém com estímulos novos. 

Nesta relação P3 mantém o nível de acerto previamente apresentado.  

 A Figura 133 mostra a porcentagem de acertos de P3 na relação EA. 
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Figura 132. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico na relação 

EA, no teste de Generalização. 

 

 Conforme mostra a Figura 132, P2 obteve desempenho satisfatório com 

100% de acertos no movimento Expressionismo e desempenho insatisfatório 

com 75% de acertos nos demais movimentos. 

 Comparativamente aos índices obtidos no Pré-Teste na relação EA, é 

possível notar que P3 apresentou melhora nos índices do movimento 

Expressionismo e do Fauvismo. Destaca-se o desempenho no movimento 

Expressionismo, o qual, passou de 0% de acertos no Pré-Teste,  para 100% de 

acertos na relação EA da Generalização. No movimento Fauvismo, P3 tinha 

apresentado no Pré-Teste desempenho deficitário (de 20%), o qual na 

Generalização foi elevado para 75% de acertos. No entanto, nos movimentos 

Futurismo e Abstracionismo houve piora no desempenho (passa de 100% de 

acertos para 75% acertos em ambos os movimentos). 

 A Figura 133 mostra o conjunto de estímulos da relação EA do 

movimento Expressionismo. 

EA 
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Figura 133. Tela da relação EA do movimento Expressionismo no teste de 

Generalização. 

  

 Apesar da tela apresentar duas obras figurativas (representativas do 

Expressionismo e do Fauvismo), no conjunto de estímulos, P2 escolhe o 

estímulo correto sem exitar. Entretanto, verifica-se, pois, que no Fauvismo da 

relação EA, houve a reincidência da confusão entre os estímulos de escolha do 

Expressionismo e do Fauvismo, tal como ocorrido durante o Pré-Teste. 

 A Figura 134 mostra o conjunto de estímulos da relação EA do 

movimento Futurismo no teste de Generalização. 
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Figura 134. Tela da relação EA do movimento Futurismo, no teste de 

Generalização. 

 No Futurismo e no Abstracionismo na Generalização, houve queda no 

desempenho de P3, em relação ao Pré-Teste na relação EA. No Futurismo e no 

Abstracionismo, P3 passa de 100% de acertos na relação EA do Pré-Teste, para 

75% de acertos na Generalização.  

 A Figura 135 mostra a porcentagem de acertos da relação EC, por 

movimento artístico, obtida por P3 no teste de Generalização. 

 
Figura 135.  Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

EC no teste de Generalização. 

EC 
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 Comparativamente aos índices obtidos no Pré-Teste na relação EC, é 

possível notar que P3 apresentou queda nos índices do movimento 

Expressionismo e do Fauvismo. No movimento Expressionismo, foi de 90% de 

acertos, no Pré-Teste, para 25% de acertos na relação EC da Generalização. No 

movimento Fauvismo, P3 tinha apresentado no Pré-Teste índice de 60% de 

acertos e na Generalização o índice de acertos caiu para 25%. 

 

 A Figura 136 mostra o conjunto de estímulos da relação EC do 

movimento Expressionismo no teste de Generalização. 

 

 
Figura 136. Tela da relação EC do movimento Expressionismo no teste de 

Generalização. 

 

 Na relação EC do movimento Expressionismo,  P3 apresentou dificuldade 

na escolha do estímulo correspondente (seta vermelha), já que diversas vezes 

escolheu o estímulo representante do Fauvismo (seta azul).  
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A Figura 137 mostra o conjunto de estímulos da relação EC do movimento 

Fauvismo no teste de Generalização. 

 

 
Figura 137. Tela da relação EC do movimento Fauvismo no teste de 

Generalização. 

 

 Também no movimento Fauvismo, P3 apresenta dificuldade, na qual 

também evidencia a confusão com o movimento Expressionismo. Vale notar que 

tal como ocorreu na relação EC do Pré-Teste, a confusão entre os dois 

movimentos, Fauvismo (seta azul) e Expressionismo (seta vermelha), ocorre 

novamente. 

 Diferentemente, nos movimentos Futurismo e Abstracionismo, P3 

apresenta nível máximo de desempenho (100% de acertos). 

 A Figura 138 mostra o conjunto de estímulos da relação EC do 

movimento Futurismo no teste de Generalização. 
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Figura 138. Tela da relação EC do movimento Futurismo no teste de 

Generalização. 

 

 Na relação EC, no movimento Futurismo, comparando-se Pré-Teste e 

Generalização, verifica-se que P3 eleva o índice de acertos que passa de 90%, 

no Pré-Teste, para 100% de acertos na Generalização, mantendo, assim o 

desempenho em nível.  

 A Figura 139 mostra o conjunto de estímulos da relação EC do 

movimento Abstracionismo no teste de Generalização. 
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Figura 139. Tela da relação EC no movimento Abstracionismo no teste de 

Generalização. 

 

 No movimento Abstracionismo, P3 obtém na relação EC, no teste de 

Generalização, o mesmo índice máximo de acertos apresentado no Pré-Teste. 

Mantém, portanto o mesmo desempenho com o mesmo índice de acertos. 

  Comparativamente ao Pré-Teste, P3 manteve , no teste de Generalização, 

o nível de desempenho máximo (100% de acertos), nos movimentos Futurismo 

e Abstracionismo, da relação EC, valendo ressaltar que, desta vez, obteve o 

máximo de acertos em atividades com novos estímulos de escolha. 

 A Figura 140 mostra a porcentagem de acertos, por movimento artístico 

na relação ED, obtida por P3 no teste de Generalização. 
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Figura 140.  Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, na relação 

ED no teste de Generalização. 

  

 Comparativamente aos índices obtidos no Pré-Teste na relação ED, é 

possível notar que P3 apresentou melhora no índice do movimento 

Expressionismo, o qual foi de 60% de acertos, no Pré-Teste, para 100% de 

acertos na relação ED da Generalização. Já no movimento Fauvismo, P3 tinha 

apresentado no Pré-Teste desempenho máximo (de 100%), o qual passou para 

deficitário com índice de 25% de acertos no teste de Generalização.  

 A Figura 141 mostra os  estímulos da relação ED do movimento 

Expressionismo no teste de Generalização. 

ED 
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Figura 141. Tela da relação ED do movimento Expressionismo no teste de 

Generalização. 

 

 Na relação ED, P3 escolheu sempre corretamente a imagem 

expressionista.  

 Vale notar, que P3 selecionou corretamente o expressionista nesta tela 

acertando 100% das tentativas. Dos quatro estímulos de escolha apresentados na 

tela, o expressionista é o que claramente mostra a figura representada, elemento 

que, provavelmente, P3 usa como critério para discriminar a categoria artística 

Expressionismo. 

 A Figura 142 mostra os  estímulos da relação ED do movimento 

Fauvismo no teste de Generalização. 
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Figura 142. Tela da relação ED no movimento Fauvismo no teste de 

Generalização. 

 

 No movimento Fauvismo, P3 obteve desempenho deficitário porque 

escolheu a imagem correspondente ao Expressionismo (seta vermelha) ao invés 

da imagem correta (seta azul). Novamente, P3 apresentou confusão entre os 

movimentos Fauvismo e Expressionismo.Verifica-se que ambas as imagens 

apresentam características figurativa. Como P3 escolheu mais vezes o estímulo 

representativo do Expressionismo, do que o representativo do Fauvismo, pode-

se supor que ficou sob controle da característica figurativa, mais evidente, o que 

ocorre na obra expressionista, em maior proporção do que na fauvista. 

 A Figura 143 mostra o conjunto de estímulos da relação ED do 

movimento Futurismo no teste de Generalização. 
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Figura 143. Tela da relação ED no movimento Futurismo no teste de 

Generalização. no teste de Generalização. 

 

 No movimento Futurismo da relação ED, P3 mantém o desempenho 

obtido no Pré-Teste. Como os estímulos são diferentes dos apresentados nesta 

relação, no Pré-Teste, tem-se mais uma evidência de que P3 possuía 

conhecimento prévio, no movimento Futurismo, e este conhecimento se 

manteve inalterado no teste de Generalização. 

 A Figura 144 mostra o conjunto de estímulos da relação ED do 

movimento Abstracionismo no teste de Generalização. 
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Figura 144.  Tela da relação ED no movimento Abstracionismo no teste de 

Generalização. 

  

 No movimento Abstracionismo da relação ED, P3 apresentou 

desempenho deficitário com índice de 25% de acertos, o que representa uma 

queda em comparação ao desempenho satisfatório obtido por P3 no Pré-Teste 

(90% de acertos).  

 O índice deficitário no movimento Abstracionismo da relação ED, 

ocorreu em razão da escolha do estímulo Futurismo (seta vermelha) ao invés do 

correto (seta azul). Como se pode observar, em ambas as figuras os elementos 

são geométricos e não figurativos; em vista das escolhas, é possível que P3 

tenha escolhido o estímulo Futurismo por este apresentar características 

geométricas, desconsiderando os outros elementos que caracterizam o 

movimento.  

 Sintetizando, o desempenho de P3 no teste de Generalização é mostrado 

na Tabela 34. 
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Tabela 34. Porcentagem de acertos de P3 no teste de Generalização 

  FUT EXP FAU ABS   

 EA 75% 100% 75% 75% 81% 

Generalização EB 100% 100% 100% 100% 100% 

  EC 100% 25% 25% 100% 63% 

  ED 100% 100% 25% 25% 63% 

    94% 81% 56% 75% 80% 

 

 P3 melhorou o desempenho atingindo índice satisfatório na relação EA 

(81%), elevando seu índice de acertos do Pré-Teste que foi de 55% de acertos. 

Na relação EB mantém os mesmos 100% de acertos do Pré-Teste. Porém nas 

relações EC e ED os índices insatisfatórios (63% de acertos) significaram uma 

queda em relação aos índices obtidos no Pré-Teste das relações EC (80%) e ED 

(85%).  

 A Figura 146, mostra a porcentagem de acertos de P3, por relação, no 

Pré-Teste e na Generalização. 

 
 Figura 146. Porcentagem de acertos de P3, por movimento artístico, no 

Pré-Teste e na  Generalização. 
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 Conforme mostra a Figura 146, no desempenho por movimento artístico, 

P3 apresentou desempenho satisfatório com índice de 100% de acertos no 

Expressionismo das relações EA, EB e ED. Porém diminuiu de 90% de acertos 

(EC), para 25% de acertos na relação EC; no Fauvismo manteve o índice de 

acertos da relação EB (100%), apresentando queda no desempenho das demais 

relações. No movimento Futurismo das relações EB, EC e ED apresentou 

melhora no índice de acertos e diminuição de desempenho apenas na relação 

EA, passando de 100% de acertos do Pré-Teste para 75% de acertos na 

Generalização. No Abstracionismo nas relações EB e EC manteve o 

desempenho de 100% de acertos, mas nas relações EA e ED apresentou queda 

no desempenho.  

  

 Sumarizando, os resultados do Pré-Teste de P3 sinalizaram que o 

participante não dominava satisfatoriamente os movimentos Expressionismo e 

Fauvismo. Na avaliação do Pós-Teste, P3 chega ao patamar máximo (100% de 

acertos) em todos os movimentos.  

 Entretanto os índices de acertos obtidos no teste de Generalização 

mostram que no Expressionismo, P3 melhora o desempenho passando de 60% 

de acertos (no Pré-Teste), para 81% ; já no Fauvismo apresenta queda, passando 

de 70% (no Pré-Teste), para 56%. 

 O desempenho de P3 no movimento Futurismo se mantém inalterado em 

todas as relações; no movimento Abstracionismo, P3 apresenta queda no 

desempenho passando de 95% de acertos (no Pré-Teste), para 75% de acertos no 

teste de Generalização.  

 Comparativamente com o Pré-Teste, os índices obtidos no teste de 

Generalização, sinalizam que  conhecimentos prévios de domínio do 

participante, podem desestabilizar quando em situação de avaliação. 
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6. Discussão 

 

 O presente trabalho teve como objetivo implementar uma proposta de 

ensino de arte pautada no modelo de equivalência de estímulos, focalizando o 

estudo em um dos três eixos de aprendizagem em Artes, o apreciar, no qual a 

leitura de imagem constitui um conteúdo fundamental para este ensino. Para 

tanto, avaliou-se o repertório dos participantes antes de iniciar o ensino, 

acompanhando as modificações de tal repertório durante o ensino, e após a sua 

finalização. 

 Antes do ensino, os três participantes foram selecionados para que 

inicialmente tivéssemos sujeitos com três tipos de desempenhos - um 

satisfatório, um insatisfatório e um deficitário. 

 Após o ensino, todos os sujeitos conseguiram estabelecer as relações 

condicionais entre os estímulos de cada classe (A1, B1, C1, D1; A2, B2, C2, 

D2; A3, B3, C3, D3; A4, B4, C4, D4) atingindo 100% respostas corretas. 

Durante o ensino das relações AB, AC, AD, todos obtiveram uma porcentagem 

média acima de 90% na comparação entre pinturas e estímulos de escolha. 

Igualmente conseguiram entre 90 e 100% de acertos no ensino da relação AE 

(entre uma das pinturas e o movimento artístico correspondente).  

 Quanto ao surgimento das relações simétricas (BA, CA, DA)  e transitivas 

(BC, CD, BD) entre as pinturas, as porcentagens também aparecem entre 83% 

de acertos, para um dos participantes, e acima de 90% nos outros dois.  

 Quanto à categorização verbal das imagens (relação entre as pinturas e 

seu movimento artístico correspondente, representada por BE, CE, DE, EA, EB, 

EC, ED), os sujeitos também apresentaram índices entre 85% e 100% de 

acertos. 

 A emergência de relações simétricas (BA, CA, DA, BE ,CE , DE), e 

transitivas (BC, CD, BD) indicam, conforme proposto pelo modelo de 

equivalência de estímulos, que as classes de estímulos A, B, C, D e E se 

tornaram equivalentes. Também, conforme postulado pelo modelo, o ensino de 
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algumas relações é suficiente para a ocorrência de novas relações, sem que estas 

tenham sido alvo direto de ensino. 

 A comparação de dados no Pré-Teste e Pós-Testes (relações EA, EB, EC 

e ED) demonstrou que todos os três participantes tiveram um grande aumento de 

porcentagem de respostas corretas; mesmo um deles, que já apresentara um 

desempenho satisfatório desde a primeira avaliação (80% de acertos), elevou o 

índice de acertos no Pós-teste (chegando a 100% de acertos). As avaliações 

finais mostram índices de acertos entre 85% de acertos para um deles e 100% de 

acertos para os outros dois, indicando, como já dito, que relações de 

equivalência entre as pinturas e seus movimentos correspondentes se deram sem 

ensino direto. 

 Os dados confirmam a possibilidade de formação de conceitos artísticos 

através da emergência  de relações de equivalência entre imagens de pinturas e 

suas categorias verbais (nomes dos movimentos artísticos), com estudantes de 

arte. 

 A presente pesquisa, portanto, apresenta resultados que corroboram os do 

estudo de García e Aguayo (2005), que foi realizado com base na proposta de 

equivalência de estímulos, e que foi tomado como referência.  

 Vale ressaltar que nenhum dos participantes levou mais do que duas horas 

para concluir toda a programação proposta. 

 Tendo em vista o tempo que cada participante levou para realizar todas as 

atividades (400 atividades25, incluindo-se programação de ensino e testes) 

conclui-se que, tal como proposto nesta pesquisa, o ensino de arte com base nas 

relações de equivalência permitiu economia de tempo na promoção de 

aprendizagem de conceitos arbitrários.  

 A presente pesquisa teve como diferencial o uso de figuras inteiras das 

pinturas e não somente de seus fragmentos, como proposto por García e Aguayo 

(2005), o que foi importante para a análise de características do movimentos 

                                                             
25 400 tentativas, das quais 320 foram de avaliações (antes e após o ensino) e 80 de ensino. 
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artísticos que poderiam estar controlando as escolhas dos participantes durante 

os testes. 

 Assim como no trabalho dos autores, todos os três participantes 

estabeleceram corretamente as categorias de pintura através das relações de 

equivalência, tanto durante o ensino das relações, quanto nas avaliações das 

relações emergentes. Entretanto, o estudo de García e Aguayo (2005) focalizou 

a análise dos resultados apresentando os dados obtidos por relações, os quais são 

confirmados na presente pesquisa, não sendo analisados os desempenhos por 

movimentos artísticos. No presente estudo, ao se observar as porcentagens de 

acertos dos participantes por movimento artístico26, verificou-se que embora as 

porcentagens de acertos por relação, atingiram patamares satisfatórios, as 

porcentagens de acertos, por movimento artístico, podem ser maiores ou 

menores do que a obtida por relação. Isto ocorreu, por exemplo, com um dos 

participantes no teste de emergência da simetria, no qual ele apresentou 

desempenho satisfatório nas relações (no caso BA, CA e DA), com índices 

acima de 80% de acertos, sendo que, ao se focalizar os movimentos artísticos, 

verificou-se porcentagens de acertos abaixo do patamar desejado, no movimento 

Expressionismo, com 53% de acertos. Situações similares ocorreram com os 

outros dois participantes. 

 Dessa forma, a análise por movimento artístico revelou informações 

relevantes sobre o desempenho dos participantes, uma vez que ao observar tais 

dados, o pesquisador identifica informações que podem ser utilizadas a favor do 

ensino mais eficaz através das relações de equivalência. Em outras palavras, a 

análise por movimento artístico revela informações sobre o conhecimento prévio 

e o adquirido por meio do ensino, as quais podem auxiliar o professor a repensar 

a programação de ensino em benefício da necessidade do aprendiz. O professor 

tanto pode aproveitar, em sua programação, aspectos dominados, quanto pode 

focalizar diretamente apenas os detectados como não-dominados.  No primeiro 

caso pode-se exemplificar como desempenho de um dos participantes que, no 

                                                             
26 O Anexo 5 apresenta três gráficos com a porcentagem geral de acertos por movimento artístico. 
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Pré-Teste, apresentou índices de acertos baixos, tanto por relação (63% de 

acertos no total das relações), quanto por movimentos artísticos, nos quais a 

exceção foi o Futurismo, no qual apresentou 100% de acertos, o que significa 

domínio do participante sobre este movimento. Neste caso, em uma situação de 

ensino em sala de aula, o professor poderia aprofundar o estudo do movimento 

Futurismo, que já domina, trabalhando com novos estímulos de modo a 

solidificar seu repertório, antes de serem ensinados os outros movimentos 

artísticos, que precisam ainda ser adquiridos. A proposta de solidificar o 

repertório, antes de passar a ensinar a leitura de imagens de outros movimentos 

artísticos, é decorrente de um fato observado no presente trabalho – a 

desestabilidade do repertório, a partir da introdução de novos conhecimentos. 

Isto parece ter ocorrido com um dos sujeitos que, na avaliação do repertório 

prévio, demonstrou domínio em dois dos movimentos, sendo que na 

Generalização, apresentou piora nestes mesmos movimentos. O professor tanto 

pode optar por solidificar um repertório, como também pode focalizar o 

repertório que represente falta de conhecimento por parte do aprendiz. Neste 

caso, precisa preocupa-se em levar o aluno a aquisição de novo repertório, sem 

se preocupar concomitantemente com possível desestabilidade do repertório 

existente 

 
 No presente trabalho, novos estímulos foram apresentados aos 

participantes, para verificar a ocorrência de Generalização. Dito de outra forma, 

foi avaliado se os participantes reconheciam os nomes dos movimentos 

artísticos em imagens novas representativas de tais movimentos. 

 Considerando a porcentagem média geral obtida, verificou-se que todos 

os participantes apresentaram desempenho satisfatório com 80% a 100% de 

acertos, por relações no teste de Generalização. Focalizando a porcentagem por 

relação, verificou-se que em algumas relações parte dos participantes apresentou 

índices abaixo do desejado; no entanto, mesmo apresentando patamar 
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insatisfatório, pode-se considerar que o efeito do treino foi positivo, já que os 

participantes estão em processo de generalização.  

 Ao se considerar a generalização tendo por referência cada movimento 

artístico, verificou-se que as porcentagens médias variaram por participante. 

Verificou-se que P1 apresentou Generalização em todos  os movimentos 

artísticos; P2 em quase todos os movimentos, sendo a exceção o 

Expressionismo, no qual obteve índice próximo do esperado (75% de acertos); e 

P3 apenas no Futurismo e no Expressionismo, sendo que no Futurismo já vinha 

apresentando excelente desempenho desde o Pré-Teste, e no Fauvismo e no 

Abstracionismo apresentou queda comparativamente ao Pré-Teste. No caso do 

trabalho de García e Aguayo (2005), os autores não verificaram a generalização 

do desempenho para novos estímulos. No presente trabalho ao se avaliar a 

generalização pode-se constatar que houve efeito do treino na ampliação do 

repertório, de leitura de imagens principalmente para dois participantes. Para 

novos estudos sugere-se inserir a avaliação da generalização a fim de verificar se 

os achados no presente estudo são corroborados. 

 Os dados do presente trabalho vão ao encontro dos de García e Aguayo 

(2005), pois também se verificou que a média geral no teste de emergência de 

relações ficou entre 80% e 100% de acertos. Há que se destacar, porém, a 

necessidade de novos estudos, diferenciando o desempenho também por 

movimento artístico, para aprofundar a reflexão sobre a emergência de novas 

relações e sobre a generalização. 

 

 Com o presente trabalho tinha-se a preocupação de verificar se um 

procedimento de  ensino com base na proposta de equivalência de estímulos, 

contribuiria para o ensino de arte, em especial ao ensino de leitura de imagens. 

Em função disso, diferentemente de García e Aguayo (2005), que trabalharam 

com fragmentos de imagens das pinturas (como modelo e como estímulos de 

comparação), no presente estudo trabalhou-se com a figura total. Há indícios de 
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que tal fato tenha possibilitado aos participantes, refletir sobre as características 

das imagens, durante a escolha do estímulo correspondente ao modelo.  

 

  Os participantes, durante as sessões, comentaram sobre as imagens que 

observavam e sobre a programação no Jclic. As sessões foram  momentos nos 

quais houve intensa interação dos participantes com as imagens, enquanto 

decidiam a que iriam escolher. Alguns destes momentos foram selecionados e 

transcritos a seguir com a finalidade de evidenciar a possibilidade da proposta 

de relação de equivalência contribuir para o ensino de arte, em especial para a 

leitura de imagens e o desenvolvimento estético. 

 

 Num dado momento, P1 afirma que “Para decidir qual é a obra correta 

observo como as cores são utilizadas e as formas. Quando não dá certo vejo de 

outro jeito.”  

 Este participante, selecionado como o sujeito com desempenho deficitário 

no Pré-Teste, ao longo das atividades foi aprendendo a atentar para 

características das imagens apresentadas, o que resultou em aumento dos seus 

índices de acertos, a ponto de ser o participante que obteve o maior índice de 

acertos do teste de Generalização alcançando 99% de acertos. Em seu 

comentário fica evidente que, ao olhar os estímulos, busca características que o 

auxiliarão na sua escolha, entretanto é uma busca por características tanto físicas 

(explícitas), quanto conceituais peculiares de cada movimento artístico. Tal 

aspecto também é evidenciado nos comentários de P3, a seguir. 

 

Penso no nome dos movimentos artísticos para escolher a obra certa.  

 

O Futurismo tem as linhas quebradas, mas você entende o que é.  

 

O Fauvismo é mais agressivo. (neste momento o participante mostra na tela a 

imagem de Vlamink, Figura 147).  
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Figura 147. Obra do movimento Fauvismo - VLAMINCK, Maurice de  Jarrón 

azul con flores, c. 1906 

 

 Nos três comentários P3 parece explicitar alguns critérios que utiliza para 

escolher as imagens; além de, pensar no nome dos movimentos, faz observações 

sobre as características das imagens, que associa corretamente aos respectivos 

movimentos, como por exemplo ao evidenciar no Fauvismo o fato de ser 

agressivo  e  no Futurismo o tratamento que foi dado as linhas. 

  

 Ainda P3, na obra “Barcos” (Figura 148), afirma: Muito interessante, dá a 

sensação de vários espelhos; indica que está observando características do 

movimento Futurismo, como por exemplo o “dinamismo”. 
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Figura 148. Obra do movimento Futurismo - FEININGER, Lyonel, Barcos, 

1917.  

 

 

 Fazendo referência ao fato de se apresentar as imagens às vezes como 

modelo, outras como um dos quatro estímulos de comparação, P3 afirma: 

 Quando as imagens aparecem várias vezes com outras imagens, 

confunde, faz a gente pensar.  

 O participante se refere à randomização das imagens, na qual o estímulo 

modelo ou de escolha aparece em outros conjuntos de imagens, afim de levar o 

indivíduo a estabelecer as relações entre os estímulos. Este comentário é muito 

importante, uma vez que um dos ataques mais comuns a teoria Skinneriana é a 

de que nela o indivíduo é passivo e autômato; na escola por exemplo se associa 

o behaviorismo radical a atividades de memorização. Ora, embora se tenha 
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trabalhado com uma intensa repetição de imagens, o participante explicita que 

não encontra facilidade para memorizar os estímulos e assim decorar as 

respostas, muito pelo contrário, afirma que exige que se pense antes de fazer a 

sua escolha. Tal comentário é um indicador da correção da decisão tomada por 

García e Aguayo (2005) de trabalhar com quatro estímulos de escolha. Embora 

no presente estudo tenha sido utilizado o software Jclic, e não o Igualacion Lab 

versíon 1.0,  o qual García e Aguayo (2005) utilizaram em sua pesquisa, pode-se 

reafirmar que o uso do procedimento Escolha de Acordo com o Modelo (MTS) 

com quatro estímulos de comparação, com a possibilidade de acertos ao acaso 

em 25% das tentativas, produz dados com maior confiabilidade, já que se torna 

menos provável o acerto ao acaso.  

 No caso, P3 acertou a escolha do movimento Expressionismo (seta 

vermelha), como o estímulo representativo do Fauvismo (o primeiro da esquerda 

para direita) também apresenta características figurativas, aproximando-se do 

estímulo modelo, supõe-se que P3 buscou outra característica do movimento 

expressionista para decidir sua escolha.  

   

 
Figura 149. Tela da relação AC no movimento Expressionismo. 
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 Em um momento, diante de uma tela da relação AC (Figura 149), P3 

verbaliza encontrar dificuldade ao dizer: O movimento expressionismo e o 

fauvismo foram os mais difíceis: estes dois me deixam sempre em dúvida.  

 

 Houve momentos em que os participantes observavam atentamente as 

imagens antes de fazer a escolha; diante da obra Nubes de Verano, do 

movimento Expressionismo, P3 afirmou: A pintura das nuvens com o mar é 

muito bonita. A impressão que dá é que ele tentou fazer a sombra das nuvens no 

mar (Figura 150). 

 

 
Figura 150. Obra do movimento Expressionismo - NOLDE, Emil, Nubes de 

verano, 1913  
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 Com este comentário, o participante mostra que está apreciando a obra, 

dando um sentido pessoal a organização das cores, formas, texturas apresentada 

pelo artista em sua composição. “Ou seja, a imagem tem sempre um grau de 

associação em que o espectador colhe os seus significados com base em suas 

experiências pessoais e na cultura” (Ferraz, s.p., 1999). Este é um lado 

importante da leitura de imagens – o subjetivo, que se refere à relação do 

observador com a obra. No entanto, a leitura de imagens em sentido pleno exige 

também a articulação com os aspectos formais da obra, que são objetivos.  

 Assim, para identificar os movimentos artísticos, através de relações de 

equivalência, o participante adquiri e aciona um conjunto de informações 

(linhas, cores, aspectos conceituais, pessoais) que produz uma leitura 

enriquecida sobre a obra de arte.  

Devemos nos preocupar principalmente com habilidades para interpretar obras de arte, 
para fazer sentido delas. Essas habilidades sobrepõem-se às habilidades perceptivas, é 
verdade, mas somam-se à elas. Ao serem adicionadas, elas mudam nossa idéia do que 
são as habilidades perceptivas (Parsons, s.p., 1999).  

 Nesse sentido, os resultados obtidos no presente trabalho não estão 

restritos a mera discriminação dos elementos visuais dos estímulos, mas 

ultrapassa tal percepção, uma vez que a proposta de relações de equivalência 

trata de conteúdos atrelados ao universo linguagem, dos signos e símbolos, os 

quais o aprendiz aprende não somente a decodificar, mas também a 

compreender, fato que sinaliza a possibilidade de trabalho com os repertórios 

acadêmicos da área de Artes. 

 

 Um último comentário a se destacar refere-se à programação de ensino 

realizada no software Jclic. Um participante diz: Gostei da brincadeira; É mais 

fácil aprender assim, eu consigo compreender melhor. Observe que o 

participante diz que conseguiu compreender melhor, e que se sente satisfeito e 

contente com o ensino oferecido. Tem sido raro ver a escola oferecer situações 

de ensino que sejam consideradas, pelos alunos, agradáveis ou a sociedade 
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manifestar tal satisfação com o conhecimento que adquire por meio da escola. 

Se, por meio de uma programação de ensino viabilizada com o uso de um 

software, isso é possível, abrem novas perspectivas para o professor. 

Concordando com García e Aguayo (2005), considera-se a utilização educativa 

da equivalência de estímulos promissora; a escola pode beneficiar-se de novas 

tecnologias de ensino para levar o indivíduo à aquisição de conceitos 

matemáticos, históricos, estilos literários, categorias gramaticais e até mesmo 

artísticos. Abrem-se, pois, novas alternativas para a Arte/Educação diante das 

contribuições reveladas, à luz da Abordagem Comportamental. 
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ANEXO 1 - Conjunto de figuras das pinturas a serem utilizadas como estímulos visuais. 
 

FUTURISMO (E1) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A1 
 
BALLA, Giacomo  
Manifestación patriótica, 1915  
Óleo sobre lienzo  
101 x 137,5 cm 
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

B1 
 
FEININGER, Lyonel  
La dama de malva, 1922  
Óleo sobre lienzo  
100,5 x 80,5 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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C1 
 
FEININGER, Lyonel  
Barcos, 1917  
Óleo sobre lienzo  
71 x 85,5 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

D1 
 
LINDNER, Richard  
Luna sobre Alabama, 1963  
Óleo sobre lienzo  
202 x 102 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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EXPRESSIONISMO (E2) 
 

 
 

 
  
 
 

A2 
 
MACKE, August  
Húsares al galope, 1913  
Óleo sobre lienzo 37,5 x 56,1 cm  
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

B2 
 
BECKMANN, Max  
Bodegón con rosas amarillas, 1937  
Óleo sobre lienzo 110,5 x 65,5 cm 
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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C2 
 
KIRCHNER, Ernst Ludwig  
Escena callejera berlinesa, 1914-1925  
Óleo sobre lienzo 125 x 90,5 cm 
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
 

D2 
 
NOLDE, Emil  
Nubes de verano, 1913  
Óleo sobre lienzo  
73,3 x 88,5 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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FAUVISMO (E3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 
 
 
VLAMINCK, Maurice de  
Jarrón azul con flores, c. 1906  
Óleo sobre lienzo  
81,5 x 45,7 cm    
 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 
en depósito en el Museo Thyssen-
Bornemisza 
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B3 
 
DUFY, Raoul  
La pequeña palmera, 1905  
Óleo sobre lienzo 91,5 x 79 cm  
 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 
en depósito en el Museo Thyssen-
Bornemisza 
 

C3 
 
MANGUIN, Henri  
Las estampas, 1905  
Óleo sobre lienzo  
81 x 100 cm    
 
Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza en depósito en el 
Museo Thyssen-Bornemisza 
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D3 
 
CAMOIN, Charles 
Puerto de Cassis con dos tartanas, c. 1905  
Óleo sobre lienzo 65 x 81 cm   
 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza 
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ABSTRACIONISMO (E4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A4 
 
KOONING, Willem de  
Hombre rojo con bigote, 1971  
Óleo sobre papel  
186 x 91,5 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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B4 
 
LÉGER, Fernand  
Composición. El disco, 1918  
Óleo sobre lienzo  
65 x 54 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
 
 
 

C4 
 
KANDINSKY, Wassily  
Alrededor de la línea, 1943  
Óleo sobre cartón  
42 x 57,8 cm    
 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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D4 
 
LISSITZKY, Eliezer  
Proun 4 B, 1919-1920  
Óleo sobre lienzo  
70 x 55,5 cm    
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Anexo 2 – Estímulos para verificação de Generalização 

Abstracionismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilya Chashnik 
Composición suprematista 
1923 
Óleo sobre lienzo 
183,5 x 112 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Willem De Kooning 
Abstracción 
1949-1950 
Técnica mixta sobre tablero 
37 x 46,5 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Karel Appel 
Caballos salvajes 
1954 
Óleo sobre lienzo 
190 x 112 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Wassily Kandinsky 
Pintura con tres manchas, n. 196 
1914 
Óleo sobre lienzo 
121 x 111 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Expressionismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Ludwig Kirchner 
Fränzi ante una silla tallada 

1910 
Óleo sobre lienzo 
71 x 49,5 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Max Pechstein 
Feria de caballos 
1910 
Óleo sobre lienzo 
70 x 81 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Lyonel Feininger 
El hombre blanco 
1907 
Óleo sobre lienzo 
68,3 x 52,3 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

George Grosz 
Escena callejera 
(Kurfürstendamm) 
1925 
Óleo sobre lienzo 
81,3 x 61,3 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Fauvismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexej Von Jawlensky 
El velo rojo 
1912 
Óleo sobre cartón 
64,5 x 54 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Edouard Vuillard 
Bajo los árboles 
1897 
Óleo sobre lienzo 
53 x 67 cm 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 
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Robert Delaunay 
Naturaleza muerta con 
papagayo (anverso) 
1907 
Óleo sobre lienzo 
62 x 51 cm 
Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza en depósito en el 
Museo Thyssen-Bornemisza 

Maurice De Vlaminck 
Ramo de flores 
c. 1909 
Óleo sobre lienzo 
65 x 54 x 0 cm 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en 
depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza 
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Futurismo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Sergeevna 
Goncharova 
Paisaje rayonista. El bosque 
1913 
Óleo sobre lienzo 
130 x 97 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Fernand Léger 
La escalera (Segundo 
estado) 
1914 
Óleo sobre lienzo 
88 x 124,5 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
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Max Weber 
Estación terminal "Grand 
Central" 
1915 
Óleo sobre lienzo 
152,5 x 101,6 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Ludwig Meidner 
La casa de la esquina 
(La villa Kochmann en 
Dresde) 
1913 
Óleo sobre lienzo 
97,2 x 78 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, 

Madrid 
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Anexo 3 – Características dos Movimentos Artísticos 
Movimento artístico  Características  
Futurismo  

• Apologia da máquina, da velocidade, da luz e da própria sensação dinâmica; 
• Libertação e exaltação das energias;     
• Exaltação do presente, da velocidade e das formas dinâmicas produzidas pela civilização, 

refletindo a vida moderna;      
• Alternância de planos e sobreposição de imagens, ora fundidas, ora encadeadas, para dar a 

noção de velocidade e dinamismo;     
• Arabescos contorcidos, linhas circulares emaranhadas, espirais e elipses;      
• Geometrização dos planos em ângulo agudo, mais dinâmico, abolindo totalmente os ângulos 

retos cubistas na organização espacial, permitindo a sugestão da fragmentação da luz;      
• Cores muito contrastadas, em composições violentas e chocantes. 

 
Expressionismo • É uma arte impulsiva e fortemente individual;�    

•  Utiliza grandes manchas de cor, intensas e contrastantes, aplicadas livremente;�    
• seu vocabulário estético reduz-se a formas primitivas e simples;�     
• Formas distorcidas e forma caricatural do desenho, no sentido de se obter maior 

expressividade;�    
• Contornos fortes e grosseiros;�     
• Temática pesada, que privilegia a angústia, o desespero, a morte, o sexo, a miséria social, 

com o objetivo de abalar as estruturas burguesas da sociedade e a mentalidade 
conservadora que se fazia sentir. 

 
Fauvismo • Tem como eixo comum a exploração das amplas possibilidades colocadas pela utilização da 

cor;  
• Afastamento do real, pois a arte deve refletir a verdade inerente, que deve desvincular-se da 

aparência exterior do objeto;      
• As pincelas nítidas constroem espaços; 
• A temática não é relevante, não tendo qualquer conotação social, política ou outra. 
• Primado da cor sobre as formas: a cor é vista como um meio de expressão íntimo;      
• Desenvolve-se em grandes manchas de cor que delimitam planos, onde a ilusão da terceira 

dimensão se perde;      
• A cor aparece pura, sem sombreados, fazendo salientar os contrastes, com pinceladas diretas e 

emotivas. 
 

Abstracionismo • Advogava a autonomia da obra de arte em relação à realidade e ao seu criador e estabelecia 
relações entre a música e a pintura.     

• A arte não tinha nenhuma relação com a Natureza, usando uma linguagem puramente abstrata, 
em que se buscava ritmo e dinamismo através da cor e das formas.  

• É uma arte não figurativa, propondo-se, não manifestar a realidade sensível ou a sua ilusão, 
mas abstrair dessa realidade uma outra produzida pelo espírito: a das linhas e cores 
conjugadas numa unidade valendo por si própria, sem qualquer referência à natureza.    Pode 
apresentar tanto formas orgânicas quanto geométricas. 

• O Abstracionismo Lírico  
    Inspirou-se na intuição, no instinto e no inconsciente, construindo uma arte imaginativa ligada 

à emoção e à “necessidade interior”; vive do jogo das formas orgânicas e da vibração da cor; 
as linhas, as formas e as cores e seus respectivos significados substituem a representação dos 
objetos, aproximando-se da música, a linguagem não figurativa por excelência; possui um 
sentido filosófico, baseado na convicção de que uma grande mudança espiritual se estava a 
desenvolver no novo século, com o abandono das doutrinas materialistas dos finais do século 
XIX e com a procura da essência das coisas. 
• Abstracionismo Geométrico ou Formal, as formas e as cores devem ser organizadas de tal 

maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. 
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Anexo 4 – Mensagem de correio eletrônico do Museo Thyssen-Bornemisza 
 
Data: Fri, 2 Oct 2009 12:03:41 +0200 
De:Sara Martinez <smartinez@museothyssen.org> 
Para:Coordenação Artes Visuais <coord.artesvisuais.sp@unicastelo.br> 
Cc:Sara Martinez <smartinez@museothyssen.org> 
Assunto:RE: Permiso para utilizar las imágenes del acervo 
 
Estimado Sr. Ferreira 
 
El Museo Thyssen-Bornemisza autoriza el uso de las imágenes de la página web para uso 
privado o con fines educativos, con sujeción a las condiciones de uso. 
 
www.museothyssen.org 
 
 
Se entiende por uso con fines educativos la utilización no comercial de las imágenes para 
presentaciones, conferencias, trabajos escolares o universitarios, y publicaciones 
académicas o de investigación con una tirada inferior a 1.000 ejemplares y sin ánimo de 
lucro. Para otros usos es preciso dirigirse al departamento de Derechos de reproducción. 
 
El Museo ofrece imágenes con mayor resolución y tamaño a través de este 
departamento, para su información le adjuntamos las tarifas de los materiales 
fotográficos disponibles. 
 
Si estuviera interesado en adquirir este material por favor no dude en ponerse en 
contacto conmigo. 
 
Atentamente le saluda, 
 
 
Sara Martinez-Sarandeses 
Archivo Fotográfico y Derechos de Reproducción  
Photo Archive & Reproductions Department  
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA  
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid  
 
Tel: 0034 91 420 39 44  
Fax: 0034 91 420 27 80  
smartinez@museothyssen.org 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA  
www.museothyssen.org  
 
EXPOSICIONES TEMPORALES  
Fantin-Latour (1836-1904) (Del 29 de septiembre de 2009 al 10 de enero de 2010)  
De martes a domingo, de 10.00h a 19.00h  
 
TEMPORARY EXHIBITIONS  
Fantin-Latour (1836-1904) (From 29 September 2009 to 10 January 2010)  
From Tuesdays to Sundays, 10am to 7pm  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo 5 –  Gráficos de desempenho em todas as etapas 

 

 

 

 
 

 

 


