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Nos últimos anos há um crescente interesse no estudo de fenômenos sociais e da
cultura pela análise do comportamento. Skinner (1953) definiu o comportamento social como
"o comportamento de duas ou mais pessoas, uma em relação à outra ou em conjunto em
relação a um ambiente comum" (p. 297). Assim, no comportamento social, a resposta de um
indivíduo produz consequências para si mesmo e também funciona como parte do ambiente
de outro indivíduo. Essas contingências operantes inter-relacionadas são chamadas de
contingências comportamentais entrelaçadas (CCEs) (Glenn, 1991; Skinner, 1957).
Recentemente, a proposição do conceito de metacontingência (Glenn, 1991; 2004)
representou um passo importante na direção de lidar com o comportamento do grupo como
um todo organizado, como uma unidade em si mesmo.
Metacontingências são definidas como “contingências comportamentais entrelaçadas
(CCEs) que produzem um efeito agregado sobre o qual a ação de um ambiente externo é
contingente" (Vichi, Andery, & Glenn, 2009, p. 42). Por ser contingente aos comportamentos
entrelaçados de duas ou mais pessoas, a ação do ambiente externo foi chamada consequência
cultural. A consequência cultural seria responsável pela seleção e manutenção de CCEs e seus
efeitos. Assim, metacontingências seriam as contingências de seleção cultural (Glenn, 2004).
Muitos pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento de protocolos de pesquisa
apropriados ao estudo experimental de metacontingências. Três protocolos se destacam: (a) o
da Matriz (Vichi et al., 2009; Vichi, 2012); (b) o dos Números (Pereira, 2008; Saconatto &
Andery, 2013); e (c) o do Dilema do prisioneiro (Morford & Cihon, 2013; Ortu et al., 2012).
Embora empreguem tarefas diferentes, em todos estes estudos, grupos de participantes
trabalham juntos e, a cada tentativa, tem que fazer escolhas, para as quais são programadas
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consequências individuais e consequências que dependem do entrelaçamento dos
comportamentos dos participantes (i.e., consequências culturais). Todos estes estudos
mostraram a seleção de CCEs por uma dada consequência cultural contingente, em análogos
experimentais de metacontingências.
A proposta do presente estudo foi investigar a possibilidade de seleção de CCEs com
um procedimento muito diferente dos empregados anteriormente. Trata-se de um
procedimento de operante livre, no qual os participantes são livres para emitir respostas a
qualquer momento da sessão.
Participaram do experimento três estudantes universitários (um do sexo feminino e
dois do sexo masculino, com idades entre 19 e 21 anos). O recrutamento foi realizado por
meio de contato pessoal dos pesquisadores. Uma carta de esclarecimentos e consentimento foi
utilizada no recrutamento dos participantes. O projeto foi aprovado no comitê de ética em
pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso.
Um software, chamado de Culturante Livre, foi utilizado no experimento. As sessões
experimentais ocorreram em uma sala com uma mesa retangular grande, três computadoresclientes (sem teclado), dispostos lado a lado e outra mesa com o computador servidor.
Os três participantes formaram uma microcultura e trabalharam juntos durante todo o
experimento. A atividade consistiu em um jogo no qual os participantes deveriam encher
galões de água que apareciam no monitor do computador. A tela dos computadores era
dividida em três quadrantes, de modo que todos acompanhavam os efeitos das ações e as
consequências uns dos outros. No jogo, uma única resposta, clicar com o botão do mouse
sobre uma torneira localizada em seu respectivo quadrante, era livre para ocorrer e podia
produzir consequências individuais e para o grupo (culturais). A contingência para o
comportamento individual foi programada da seguinte maneira: clicar sobre a torneira
produzia uma porção de água em um esquema de intervalo variável 12 s (VI 12 s).
Contingência

para

o

entrelaçamento

dos

comportamentos

dos

participantes

ou

metacontingência: quando o intervalo entre as respostas dos participantes era maior do que x
s, uma porção de água era adicionada a uma caixa d'água, localizada em uma área comum, e a
palavra “Bônus” aparecia acompanhada de um som. O valor do intervalo entre respostas
requerido para a produção de Bônus variou de 750 a 1250 ms.
Duas condições foram conduzidas em um delineamento de reversão ABAB. Na
Condição A, apenas a contingência para o comportamento individual estava em vigor; na
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Condição B, a contingências individual e a metacontingência estavam em vigor
simultaneamente. O critério para o encerramento da primeira Condição A foi de 9 minutos. A
segunda exposição foi encerrada quando a CCE alvo ocorreu com uma frequência semelhante
à apresentada durante os três minutos finais da primeira exposição (linha de base), por 3
minutos consecutivos. Os critérios para o encerramento da Condição B foram os seguintes: (a)
12 minutos consecutivos com a produção de bônus; (b) estabilidade na frequência de CCEs
nos últimos 6 minutos. Ao final da segunda Condição B, o experimentador anotava os ganhos
de cada participante e os ganhos do trio e perguntava como queriam dividir o valor
acumulado a partir dos bônus. Os participantes tinham 3 minutos para tomar essa decisão. Em
seguida, entregava ao grupo uma folha com a seguinte pergunta: Que estratégia seu grupo
utilizou para produzir bônus? Eles tinham 5 minutos para responder por escrito.
Foram realizadas 3 sessões de aproximadamente 50 minutos cada. A Tríade emitiu a
CCE alvo (750 ms) 15 vezes durante a primeira Condição A (linha de base), sendo 9
ocorrências nos três últimos minutos. Quando a Condição B entrou em vigor, a taxa da CCE
alvo variou entre 2 e 7 ocorrências por minuto, atingindo estabilidade entre 2 e 4 ocorrências
no 24o. minuto da condição. O espaçamento exigido foi então aumentado de 750 para 1000
ms e a taxa da CCE variou entre 1 e 6 ocorrências por minuto, tornando-se estável entre 2 e 4
ocorrências no 7o. minuto da Sessão 2. Como a taxa de CCEs era praticamente igual à taxa
registrada nos três minutos finais da linha de base (3/min, em média), decidiu-se aumentar o
espaçamento exigido de 1000 para 1250 ms. No entanto, com a introdução desta exigência,
houve um enfraquecimento na ocorrência das CCEs, chegando a cessar por três minutos
consecutivos, ao final de 23 minutos de exposição a esta condição. A exigência do
espaçamento foi então reduzida de 1250 para 1000 ms. A taxa de CCEs retornou
imediatamente a uma média de 3 ocorrências por minuto, mas nos últimos cinco minutos da
Sessão 2, a taxa caiu para 1,2 ocorrências/min. Essa mesma taxa se manteve nos primeiros
cinco minutos da sessão 3. O espaçamento exigido pela metacontingência foi então reduzido
de 1000 ms para 750 ms e a taxa de CCEs passou a ocorrer entre 7 e 13 vezes por minuto,
atingindo a estabilidade por seis minutos consecutivos (média de 12 por minuto) no 25o.
minuto de exposição a esta condição. A consequência cultural foi suspensa, dando início à
segunda Condição A (extinção). Nos dois primeiros minutos, a taxa de CCEs permaneceu
inalterada, mas a partir do terceiro minuto, as CCEs tiveram sua frequência reduzida,
chegando a 0,67 ocorrência/min nos três últimos minutos da condição, que durou nove
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minutos. A Condição B (750 ms) foi novamente introduzida e a taxa de CCEs retornou aos
níveis anteriores (entre 10 a 14 por minuto). A análise das taxas médias de reforço, de bônus e
de respostas mostrou que, nas duas Condições A, a taxa de reforços foi maior do que a de
bônus e as taxas de respostas dos três participantes foram altas e diferenciadas entre si. Nas
Condições B finais (a que precedeu e a que sucedeu a segunda Condição A) as taxas de
respostas dos três participantes se sobrepuseram e a taxa de bônus foi maior que a de reforços.
Em relação à coleta do relato verbal, o grupo respondeu (por escrito) que para produzir
bônus, os participantes tinham que clicar seguindo uma dada sequência. Quanto ao dinheiro
acumulado (bônus), os participantes decidiram usar a quantia para um lanche conjunto.
Embora ainda incipientes, esses resultados demonstram a possibilidade de seleção de
CCEs, por uma metacontingência, em um procedimento análogo ao de operante livre. Caso
esses resultados sejam replicados em pesquisas futuras, podem contribuir para o
fortalecimento da noção de metacontingência como uma unidade de análise de fenômenos no
terceiro nível de seleção por consequências, o cultural. Ao lado dos protocolos de pesquisa
sobre metacontingências anteriormente descritos (Ortu et al., 2012; Saconato & Andery,
2013; Vichi et al., 2009), um procedimento análogo ao de operante livre pode propiciar um
avanço das investigações nesta área de pesquisa, especialmente no que se refere ao estudo de
processos análogos que ocorrem nos níveis ontogenético e cultural.
Um exemplo deste tipo de contribuição foi a demonstração do processo de extinção de
CCEs. No presente estudo, a suspensão da consequência cultural resultou em uma curva
negativamente acelerada, com um retorno da taxa de ocorrência das CCEs aos níveis de linha
de base, semelhante ao que ocorre durante a extinção de operantes. Com procedimentos de
tentativas, a exposição a uma condição de suspensão das consequências culturais (extinção)
não produziu uma curva característica de extinção (c.f., Borba, 2013; Vichi, 2012). Nestes
procedimentos, independente da condição em vigor, a cada tentativa, os participantes têm que
emitir respostas (caso contrário, o experimento não avança). Assim, mesmo quando a
consequência cultural é suspensa, o grupo tem que, a cada tentativa, escolher uma linha ou
inserir números ou selecionar um cartão (ou tecla), não sendo possível deixar de responder.
No culturante livre, a medida do entrelaçamento (ou de CCEs) não é limitada pela
duração de tentativas. Os participantes podem pressionar o botão a qualquer momento da
sessão e o experimentador pode planejar diferentes critérios para a apresentação de
consequências individuais e culturais. Dessa forma, é possível avaliar os efeitos da
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superimposição de uma metacontingência sobre o desempenho individual gerado por
esquemas simples de reforçamento.
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