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Ano de ref. Definição 1º Termo 2º Termo Conceitos relevantes

classe de operantes 

... [com] sua própria 
conseqüência 

imediata e única

Mantêm RELAÇÃO 
FUNCIONAL

Conseqüência a 

longo prazo comum a 
todos os operantes

Metacontingências 
são socialmente 

mediadas

Projetar construir e 
usar.... catalisadores 

para automóveis

Redução da poluição 

do ar

1988

(...) incluindo a prática cultural em 
todas as suas variações, e o efeito 
agregado de todas as variações 
correntes. (p. 168).

INCLUEM

1989

(...) no nível cultural que envolve 
uma relação funcional entre 
práticas culturais (contingências 
entrelaçadas) e seus efeitos. (p. 
11).

Mantêm RELAÇÃO 
FUNCIONAL

Mantêm RELAÇÕES 
CONTINGENTES

Práticas educacionais

Maior número de 

crianças que pode ler 

com certo grau de 

proficiência

Contingências 

comportamentais 

entrelaçadas

Conseqüências

Caçar em grupo
Maior quantidade e 

variedade de alimento

Contingências 

comportamentais 

entrelaçadas

PRODUZEM Efeito agregado

Efeito afeta 

CCE/Recorrência 

CCE

Cozinhar (casal) Refeição

Contingências 

comportamentais 

entrelaçadas
Produto agregado Sistema Receptor

Atendimento 

realizado pelos 

garçons, chefe de 

cozinha fornecendo 

instruções, cozinheiro 

preparando a comida 
e colocando-a onde o 

garçom possa pegá-

la.

Refeições disponíveis 

para serem servidas.
Consumidores

Contingências 

comportamentais 

entrelaçadas
Produto agregado

Conseqüências 

funcionais baseadas 

no produto

Lançamentos, cestas, 

tiros e passes (equipe 

de basquete)

Vitória ou perda do 

time e a colocação no 

torneio

Ganhos ou perdas de 

investimentos 

externos

2006

Práticas culturais Efeito agregado

2003

As relações entre as 
contingências comportamentais 

entrelaçadas e suas 
conseqüências. (p. 273)
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2004a
(...) a recorrência de contingências 

comportamentais entrelaçadas 
geram efeitos. Segundo, o produto 
afeta a freqüência futura e outras 
medidas de recorrências futuras 

dessas contingências 
entrelaçadas. (p. 149).

Prática cultural: refere-se a 
padrões similares de 
conteúdo comportamental 
geralmente resultado de 
similaridades do ambiente.                       
Macrocontingência: 

relação entre uma prática 
cultural e a soma agregada 
das conseqüências de 
macrocomportamentos que 
a constitui.

(...) são relações entre 
contingências comportamentais 

entrelaçadas (CCE’s) e seus 
ambientes selecionadores 

(Sistema Receptor - é o recipiente 
do produto agregado e assim, 

funciona como o ambiente 
selecionador de CCE’s). (p. 100).

2004b

(...) são relações contingentes 
entre contingências entrelaçadas 
operantes recorrentes tendo um 

produto agregado e 
conseqüências funcionais 

baseadas na natureza do produto. 
(p. 38)

(...) descreve a relação funcional 
entre uma classe de operantes, 
cada operante possuindo sua 
própria conseqüência imediata e 
única, e uma conseqüência a 
longo prazo comum a todos os 
operantes que pertencem à 
metacontingência. (p. 2)

1986

(...) são as relações contingentes 
entre práticas culturais e os efeitos 

dessas práticas. (p. 62).
1991

Inclui todas as 
variações de práticas 

culturais

Práticas culturais: conjunto 
de contingências de 
reforçamento entrelaçadas.


