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RESUMO 

Neste artigo são apresentados aspectos relacionados a contribuição de Edward Lee Thorndike 
para o dos saberes elementares matemáticos com base na psicologia conexionista. A opção por 
essa temática pode ser justificada pelas referências explícitas a esse psicólogo em periódicos, 
como a Escola Nova da década de trinta em temática relacionadas a leis de aprendizagem e aos 
testes. Além disso, de formas diferenciadas pesquisadores como Marques (2013), Parré (2013) e 
Almeida (2013) citam esse psicólogo, tomando como base, a Nova Metodologia da Aritmética, 
obra do autor traduzida em 1936 no Brasil e o trabalho de Santos(2006). Constata-se nos 
referidos trabalhos que não é dado visibilidade sobre os aspectos teóricos defendidos por esse 
psicólogo no que diz respeito as leis da aprendizagem e a conceitos próprios da psicologia da 
aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

A opção por apresentar neste artigo aspectos a contribuição de Edward Lee 

Thorndike para o ensino de matemática se deve a pelo menos dois motivos. O primeiro é 

que para a continuidade do projeto A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: A 

Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-

comparativa, 1890-1970  é necessário localizar para examinar periódicos que circularam em 

Sergipe  dentro desse marco cronológico. Um objetivo primeiro é identificar em que medida 

os modelos divulgados em periódicos podem ser relacionados com programas de ensino e 

documentos oficiais prescritos para o ensino dos saberes matemáticos da escola primária 

sergipana. Na execução dessa atividade foram constatadas referências explicitas a 

temáticas defendidas pelo psicólogo Edward Lee Thorndike, como é o caso da lei do 

exercício e do efeito1, conforme está posto nos recortes que segue.  

                                            
1
 Vale destacar que nesse caso trata-se de um artigo que apresenta prescrições sobre a saúde.  
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Figura 2: recorte da revista Escola Nova de Janeiro –Fevereiro de 1931. 
Fonte: acervo do repositório2. 
 
  

 

Ou ainda, 

 

 

 
Figura 3: recorte da revista Escola Nova de Janeiro – Fevereiro de 1931. 
Fonte: acervo do repositório3. 

 

 

Outro fator que foi decisivo para escolha da psicologia conexionista de e Edward Lee 

Thorndike como tema deste artigo,  é que desde 2013 o nome desse  psicólogo passou a 

ser referido em produções de pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa sobre a 

História da Educação Matemática no Brasil - GHEMAT, quando são defendidas as primeiras 

dissertações de mestrado no Programa  de Pós graduação  Educação e Saúde na Infância e 

na adolescência da Universidade Federal de São Paulo, sob a orientação do Professor 

Doutor Wagner Rodrigues Valente e da Professora Doutora Maria Célia Leme da Silva.  

Por exemplo, Marques (2013) analisou manuais pedagógicos com a finalidade de 

investigar as orientações dadas para o ensino de Matemática no período do movimento da 

Escola Nova no Brasil a professores do curso primário. Examina manuais como Metodologia 

de la aritmética y la geometria (COMAS, 1932); Como se ensina a aritmética: didáctica  

(VASCONCELOS, 1933); Como se ensina a raciocinar em aritmética (VASCONCELOS, 

                                            
2
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130244.  

3
 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130244.  

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130244
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130244
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1934); Didática da Escola Nova (AGUAYO,1935); A aritmética na Escola Nova 

(BACKHEUSER,1933). e A nova metodologia da aritmética (THORNDIKE,1936). No caso 

desse último de autoria de Thorndike a autora toma como base o trabalho de Santos (2006) 

e esse manual que foi traduzido no Brasil, por Anadyr Coelho. A autora concluiu, após o 

exame da obra, que Thorndike orienta para o ensino de Matemática a prática de jogos, 

competições e outros recursos semelhantes, como forma de motivação e treinamento das 

habilidades. Além de defender o uso de métodos que levassem em conta a vida da criança 

dentro e fora do ambiente escolar  e que associassem bom humor, sociabilidade, variedade 

desde que não trouxesse prejuízo a realização das tarefas. Observa-se por essa breve 

apresentação que a autora não destaca entendimentos do autor sobre uso de testes, o 

sobre a aplicação da lei do efeito e outros princípios que norteiam a produção de Thorndike. 

Já Parré (2013) procurou responder a seguinte indagação: Como a Matemática se 

faz presente na formação dos normalistas que frequentaram o curso de formação de 

professores ao longo da década de 1940 na escola Caetano de Campos? Buscou também 

compreender como o conjunto de leis e principalmente o pensamento escolanovista foi, ou 

não, apropriado por professores que ensinavam Matemática e atuavam nas Escolas 

Normais, em especial a Caetano de Campos.  No referido trabalho o nome de Thorndike 

aparece como um dos educadores que circularam no Brasil e que criticou de forma severa 

problemas que não se relacionassem  com a realidade. O autor também faz referência ao 

trabalho de Santos (2006) e ao citar a lei do exercício, parece entender que a atividade de 

repetir uma atividade serve apenas para adquirir a prática. 

 A pesquisa de Almeida (2013) analisou como a Matemática se apresenta na 

formação do professor primário nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e de São 

Paulo na década de 1930. O pesquisador procurou resposta para a questão: como a 

Matemática era proposta e ensinada no curso de formação do professor primário dos 

Institutos de Educação do Rio de Janeiro e São Paulo em tempos de Escola Nova? O autor 

utiliza-se de documentos relacionados aos professores responsáveis pelas disciplinas em 

que a Matemática era trabalhada, no caso, Alfredina de Paiva e Souza, no Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro e Antonio Firmino de Proença, no Instituto de Educação de 

São. Almeida (2013) faz referência a lei do exercício, na forma em que ela está posta na  

obra  A nova metodologia da aritmética, já citada anteriormente. 

A constatação da referência explicita a Thorndike em periódicos e em trabalhos 

como os citados serviram de pretexto para a retomada da produção desse psicólogo, para 

dar visibilidade a aspectos relacionados psicologia conexionista como base da 

aprendizagem. O que pode ser esclarecedor para uma compreensão do ensino dos saberes 
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elementares no que diz respeito ao uso dos testes e da organização de livros destinados a 

professores e alunos, no caso do Brasil na  primeira metade do século XX.  Dito de outra 

forma, o intuito é contribuir com elementos que possam servir para identificação de 

elementos de apropriação das leis desse psicólogo para prescrições relativas ao ensino dos 

saberes elementares matemáticos. 

 

PRINCÍPIOS DO CONEXIONISMO DE EDWARD LEE THORNDIKE : UM BREVE APRESENTAÇÃO 

 

Edward Lee Thorndike é segundo Santos (2006)4 um psicólogo conexionista. Mas, a 

compreensão do significado dessa afirmação e da contribuição que ele deu para Educação 

das primeiras décadas do século XX fica completamente minimizada, se tomado como 

referente apenas os manuais para  o ensino de Matemática, pois neles, o autor expõe pouco 

a respeito. As informações acerca disso podem ser encontradas em The Psychology of 

Arithmetic quando o autor afirma que um dos avanços para o ensino efetuado pela 

Psicologia estava associado ao entendimento de que a aprendizagem era um processo 

essencialmente de formação de conexão ou vínculo entre uma situação e uma resposta, e 

que a satisfação era a principal força para formar uma conexão.  

Além disso é vasta a produção de  Thorndike  sobre aprendizagem como uma conexão. 

Tal temática pode ser localizada em títulos como:  The Principles of teaching based on 

Psychology (1905), Education – a first Book (1912), e nos três volumes de Educational 

Psychology – The original nature of man (1913a), The Psychology of learning (1913b) e  Mental 

work and fatigue and individual differences and their cause(1914)5. 

Observa-se que, pelo exame dessas obras, para uma compreensão mínima do que seja a 

psicologia conexionista, como entendida por Thorndike, é necessário compreender o que é a 

natureza original do homem, as leis da aprendizagem e o papel da Educação e da Psicologia da 

educação para produzir um novo homem. Esses temas, na maioria dos casos, são tratados pelo 

autor de forma indissociável. Para Thorndike (1913a), 

[...] arte e a ciência servem para promover o bem-estar humano e ajudar o homem a 
mudar o mundo incluindo ele mesmo. A palavra educação refere-se especialmente 
àqueles elementos da ciência e arte que estão relacionados com a mudança do 
próprio homem. Sabedoria e economia estão na melhoria dos desejos do homem 
para fazê-lo mais capaz e, para satisfazê-lo, depende do conhecimento – primeiro, do 
que é sua natureza, independente da educação, e, segundo, das leis que governam 
essa mudança. Essa é a finalidade da Psicologia Educacional: fornecer certo 

                                            
4
 Este tópico é uma compilação de parte de capítulo da tese de Santos (2006). 

5
 Os principais textos produzidos por Thorndike sobre a psicologia conexionista foram selecionados 

por ele antes de morrer e estão em Selected writings from a connectionist’s Psychology, publicada em 
1949. 
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conhecimento da natureza original do homem e das leis de modificabilidade ou 
aprendizagem, no caso do intelecto, caráter e habilidade (THORNDIKE, 1913a, p. 1). 

 
Identifica-se, nessa citação, elementos fundamentais para o que posteriormente 

Thorndike propôs para o ensino dos conteúdos escolares. Educação, como mudança, e o 

objetivo da Psicologia Educacional, como fundamental para compreender o que é a 

natureza original do homem e as leis de aprendizagem.  

Segundo Thorndike (1913a), a natureza e as mudanças que ocorrem no homem 

podem ser descritas em termos das respostas – de pensamento, sentimento, ação e atitude 

– que ele efetua e dos vínculos pelos quais elas são conectadas com as situações que a 

vida oferece. Um aspecto aceito, ainda segundo Thorndike, pela psicologia elementar, é que 

o homem, independente da educação, é equipado com tendências para sentir e agir de 

certo modo, em certas circunstâncias – que a reposta para uma determinada situação pode 

ser determinada pela organização inata do homem.  

Contudo, o objetivo da educação é perpetuar algumas tendências originais, eliminar, 

modificar ou redirecionar outras. As tendências são: a) perpetuadas pela apresentação de 

estímulos adequados para provocá-los e exercitá-los, e pela associação de satisfação com 

suas ações; b) eliminados pela retenção desses estímulos, que podem desaparecer pelo 

desuso ou pela associação com o desconforto de suas ações; c) redirecionados ou 

substituídos na série situação-conexão-resposta, com outra resposta estabelecida no lugar 

da original indesejável, ou associando a resposta à outra situação.  

Assim, por meio da educação, alguns elementos da natureza original do indivíduo 

são alterados com o objetivo de melhorá-los – a fim de produzir nele a informação, hábito, 

capacidade, interesse e ideais que são desejáveis. O comportamento do homem na família, 

nos negócios, na religião e em outras ocupações da vida surge no equipamento original de 

instintos e capacidades. Todos os esquemas de aperfeiçoamento da vida humana podem 

ser tomados a partir da natureza original do homem, mas, normalmente, a maioria dos 

primeiros instintos é eliminada ou reduzida. 

No volume que trata da psicologia da aprendizagem, Thorndike (1913b) afirma que o 

 

intelecto, o caráter e a habilidade adquirida pelo homem são o produto de certas 
tendências originais e do treinamento que ele recebe. Sua natureza eventual é o 
desenvolvimento da sua natureza original no ambiente em que ele vive. A natureza 
humana, em geral, é o resultado da natureza original do homem, das leis de 
aprendizagem e da força da natureza no meio da qual o homem vive e aprende 
(THORNDIKE, 1913b, p. 1). 

 
As tendências originais do homem constituem enormes reservas de conexões ou 

vínculos de vários graus de direcionamento e força entre a situação fornecida pela força 
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física, plantas, animais e o comportamento de outros homens e a resposta que a criatura 

humana é capaz de fornecer. Muitas das tendências naturais são notavelmente modificáveis 

pela orientação, manipulação e curiosidade que, por exemplo, contribuem para a 

aprendizagem de novos hábitos. 

As mudanças que são produzidas no intelecto, caráter e habilidade ocorrem, de 

acordo com Thorndike (1905, 1913a, 1913b), por meio de três leis: 

a) lei da prontidão – quando uma unidade de condução está pronta para conduzir, 

ela causa satisfação; do contrário, ela causa aborrecimento.  O estado de satisfação 

significa que o animal nada fará para evitá-lo quando ele ocorrer outra vez; e, pelo estado de 

aborrecimento, ele não preservará freqüentemente fazendo coisas que colocará um fim 

nele6. 

b) lei do exercício – é formada pela lei do uso e pela lei do desuso. A primeira 

corresponde ao estabelecimento de uma conexão entre uma situação e uma resposta, e é 

fortalecida ou ampliada se a situação ocorrer com certa freqüência. Já a lei do desuso 

ocorre quando na situação oposta.  

c) lei do efeito – quando uma conexão é modificada entre uma situação e uma 

resposta. Quando acompanhada por um estado de satisfação, a conexão é fortalecida, 

aumenta; mas, quando acompanhada por um estado de aborrecimento, ela diminui7. 

Pela ação dessas três leis, segundo Thorndike (1913b), sobre as tendências 

originais, elas são fortalecidas, preservadas enfraquecidas ou completamente abolidas8. 

                                            
6
 Segundo Hilgard (1972),Thorndike utilizou a expressão “unidades de condução” nos primeiros 

trabalhos, como se fossem neurônios reais, mas não prestou atenção, de fato, a detalhes 
neuroanatômicos. Ele mencionou neurônios para tornar claro que estava falando de impulsos direto 
para a ação e não sobre “consciência” ou idéias, pois o sistema por ele desenvolvido é anterior ao 
behaviorismo. Ainda segundo Hilgard (1972), se o termo unidade de condução for substituído por 
“tendências para agir”, o significado psicológico de prontidão de Thorndike torna-se mais claro. 
“Prontidão significa, assim, prontidão par a ação” (HILGARD, 1972, p. 23). 
7
 Nos manuais que tratam dos conteúdos matemáticos, Thorndike (1922a) faz referências explícitas a 

leis da aprendizagem, a exemplo de em The news methods of Arithmetics, ao afirmar que, para a 
efetivação da aprendizagem, é necessária a formação de “novos hábitos”. “Alguma coisa além da 
repetição é evidentemente trabalhada, alguma coisa pela qual nós chamamos de interesse, 
motivação ou satisfação. Esses vínculos ou conexões, que satisfazem alguma vontade ou desejo do 
aprendiz, são formados com poucas repetições” (THORNDIKE, 1921, p. 57). Ou seja, para garantir a 
aprendizagem dos conteúdos aritméticos, era necessário agregar algo mais além da repetição, para 
que o trabalho alcançasse êxito. Para justificar por que os vínculos ou as conexões que satisfazem ou 
atendem a um desejo do aluno não precisam de tantas repetições, Thorndike (1921) afirma que os 
psicólogos estabeleceram duas leis para a formação de conexão mental: a lei do exercício e a lei do 
efeito.  A lei do exercício estabelece que, em condições iguais, o uso fortalece e o desuso enfraquece 
as conexões mentais. Já a lei do efeito estabelece que as conexões acompanhadas ou seguidas de 
satisfação tendem a fortalecerem-se, já as acompanhadas de aborrecimentos tendem a enfraquecer-
se.  Sugere ainda que a lei do efeito fosse aplicada ao ensino, para que a força da satisfação 
pudesse ser captada em favor da aprendizagem. 
8
 No livro Education – a first book, Thorndike (1912) faz referência apenas à lei do exercício e à do 

efeito e afirma ser esta a lei fundamental da aprendizagem e do ensino (cf. THORNDIKE, 1912). 
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Assim, intelecto, caráter e habilidade de um homem são a soma dessas tendências para 

responder a situações e a elementos das situações.  

 

O número de diferentes conexões, situação–resposta, que formam essa soma, em 
um adulto educado pode chegar a milhões. Conseqüentemente, no lugar de uma lista 
dessas detalhadas tendências e respostas r1, r2, r3, r4, etc., para cada situação 
particular, nós podemos resumir o homem em termos de características ou funções 
amplas como “conhecimento de alemão”, “honestidade”, “rapidez na escrita”, “amor 
pela música”, “memorização de algarismo”, “fidelidade a imagens visuais de 
fisionomias” e outras (THORNDIKE, 1913b, p. 5). 

 

O autor destaca que, à época, as teorias educacionais da aprendizagem humana, e 

ainda mais, o controle existente sobre a prática escolar dessas amplas características ou 

funções – esses conhecimentos, capacidade, condutos, interesse e habilidade – mais do 

que conexões elementares e de prontidão, das quais elas são compostas, eram temas de 

discussão e experimentação.  

Em relação a isso, Thorndike (1913b) afirma que a teoria psicológica e a 

experimentação vinham sendo empregadas e fatos relacionados à natureza de certas 

“características”, “funções” ou “habilidades” e os respectivos aperfeiçoamentos pela prática 

vinham sendo acumulados muito rapidamente nos últimos quinze anos (anteriores a 1913).  

A partir dessa informação, pode-se associar, sem dúvida, que o marco temporal a que o 

autor faz referência coincide exatamente com o período em que ele fez suas primeiras 

investigações sobre a aprendizagem animal, possibilitando, com isso, associar a atuação 

profissional que ele teve como pesquisador das leis da aprendizagem à contribuição para o 

desenvolvimento da Psicologia Educacional9.  

Sobre o entendimento, adotado por Thorndike (1912, 1913b) de que aprendizagem 

humana, é uma conseqüência das leis do exercício e efeito, pode-se afirmar que, para ele, 

aprendizagem é conexão, e o homem é o maior aprendiz, por formar muitas conexões. Um 

homem, de capacidade média para aprender e dentro de determinadas condições da vida 

civilizada, está inserido em um intricado sistema de conexão. Existem milhões de conexões, 

algumas com elementos abstratos e outras com elementos concretos . Das conexões para 

ser estudadas na aprendizagem humana, uma grande maioria começa e termina com o 

mesmo estado de ocorrência, com o próprio cérebro do homem – são vínculos entre um fato 

mental e outro.  

                                            
9
 Cabe ressaltar que, embora o autor não tenha efetuado nenhuma referência explícita a essa contribuição para o 

desenvolvimento dos estudos sobre psicologia animal, antes de tratar da aprendizagem humana, ele apresenta um 

capítulo sobre as leis de aprendizagem nos animais (THORNDIKE, 1913b). 
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As leis, segundo Thorndike (1913b), por meio das quais as conexões são formadas, são 

significantes para a educação e para todos os ramos do bem-estar humano.  

 

Aprendizagem é conexão; e ensinar é a organização de situações que poderão 
conduzir ou moldar vínculos desejáveis ou fazê-los satisfatórios.  Um volume poderá 
ser escrito mostrando, em detalhes, que vínculos em exercícios de aritmética, 
ortografia, Alemão, filosofia e outros, certos costumes e leis, certa moral e ensino 
religioso tendem a ser formados em um homem de dada natureza original; ou mostrar 
como certos vínculos desejados podem ser formados de maneira racionalizada 
(THORNDIKE, 1913b, p. 55). 

 

Para Thorndike (1930), a Psicologia da aprendizagem pode ter como finalidades: 

explanar como e onde começar, exatamente, esse processo a partir da definição do que é a 

natureza original do homem; prestar atenção nos vínculos que são formados e que causam 

no homem certas ações, devendo-se prestar mais atenção para esse aspecto do que para 

as características de certo objeto, tendo, dessa maneira, noção das respostas dadas a certo 

problema, pela satisfação ou rejeição dos mesmos; listar os vínculos e elementos dos 

vínculos que contam sobre os hábitos, associação de idéias, abstrações inferências etc.; 

medir a força de cada um dos vínculos, descobrir suas relações de facilitação e inibição; 

traçar a origem e prever possibilidade e efeitos delas na determinação de novos vínculos ou 

na modificação de velhos, formados por uma dada situação. Quanto a isso, são elucidativas 

as palavras de Thorndike (1913b): 

 

como o geólogo que utiliza as leis da física e da química para explicar as modificações na 
superfície terrestre, o psicólogo pode utilizar as leis da prontidão, exercício e efeito para 
explicar as modificações na natureza do homem – seu conhecimento, interesse, hábitos, 
habilidade e capacidade de pensar ou estimar. Essa tarefa é, porém, ainda para o futuro 
(THORNDIKE, 1913b, p. 56). 

 

Essa última parte da citação é um claro indicativo de que a Psicologia da 

aprendizagem ainda estava em fase de construção.  O que já havia feito em Psicologia, 

segundo Thorndike (1913b), era considerar certos grupos definidos de tendências, descrevê-

los aproximadamente e observar como eles mudavam em certos aspectos importantes, 

notavelmente, no que diz respeito à eficiência na produção de resultados desejáveis. 

O processo de formação de conexões no pensamento, sentimento e direcionamento, 

de acordo com Thorndike (1914), é complicado, porque existem milhões de possibilidades 

de formação. Por isso, a aprendizagem humana envolve uma complexa organização das 

tendências e uma hierarquização de hábitos. 

 Diante da complexidade dessas tendências, Thorndike (1914) sugere que a 

educação efetue três principais perguntas acerca do que pode ser chamado de 
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“conhecimento”, “capacidade”, “direção”, “habilidade” e “interesse”, relacionados com a 

composição, aperfeiçoamento e relações de uma com a outra. As três perguntas são:  

 

1) Qual é a natureza dessa habilidade?  Como ela pode ser melhor? 2) Qual o 
alcance, de que maneira e sob que condições ela pode ser mais  eficiente? 3) De 
que outras particularidades características ela depende; e como ela pode ajudar 
ou prejudicar outras habilidades com o seu aperfeiçoamento? (THORNDIKE, 
1914, p. 104). 

 

Parece que essas perguntas foram ampliadas e postas em The Psychology of 

Arithmetic, em uma introdução geral, intitulada “A Psicologia dos conteúdos da elementary 

school”. Nela, Thorndike (1922) afirma que a psicologia dos conteúdos está relacionada com 

as conexões, por meio das quais uma criança se torna capaz de responder, diante da visão 

de palavras impressas, o conceito dos seus significados, ou de pensar que seis mais oito é 

igual a quatorze, e assim por diante. Para ele, o objetivo da educação elementar, quando 

satisfatoriamente definido deveria ser 

   
produzir mudanças na natureza humana, representada por uma lista quase 
incontável de conexões ou vínculos, por meio dos quais o aluno pensa, sente e age 
de certa forma em resposta para situações que a escola organiza e é influenciado a 
pensar, agir e sentir de forma similar em situações similares quando as encontra fora 
dela (THORNDIKE, 1922, p. xi). 

 

Mesmo não definindo, de forma detalhada, as conexões que deveriam ser 

desenvolvidas na elementary school, o autor procura romper com uma prática do senso 

comum, adotada à época, que tomava a aprendizagem humana de forma imprecisa. 

Segundo Thorndike (1913b), o termo “funções mentais”, como “habilidade para ler o 

vernáculo”, “habilidade para soletrar palavras comuns”, “habilidade para somar, subtrair, 

multiplicar e dividir com inteiros”, não era definido de forma adequada. Cada uma dessas 

funções poderia ser formada por partes menores que a constituíam, e a maioria dos 

psicólogos não levava isso em consideração, observava apenas o resultado geral, e não 

como as conexões específicas eram constituídas.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Pelo exposto no tópico anterior parece ainda ser necessário um investimento no 

sentido de apropriação dos princípios da psicologia da aprendizagem com base no 

conexionismo de Edward Lee Thorndike. Para em seguida buscar elementos da apropriação 

e circulação da produção desse psicólogo no Brasil em relação aos saberes elementares 

matemáticos...   
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