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Existem determinadas culturas que sobrevivem com o passar de muitos anos. E 

atualmente cada vez mais há, tanto no meio científico quanto no leigo, uma 

preocupação com possíveis efeitos remotos das ações das pessoas no mundo. A própria 

ciência se sustenta com a possibilidade de previsibilidade de eventos futuros. Hoje há 

uma preocupação com a possibilidade do fim de recursos naturais, com a sobrevivência 

de uma religião, da disseminação de uma abordagem científica. “Por que pessoas no 

último terço do século vinte se preocupam em como as pessoas do último terço do 

século vinte e um parecerão, como elas serão governadas como e por que elas 

trabalharão produtivamente, o que elas conhecerão, ou de quais livros, pinturas ou 

músicas elas gostarão? Nenhum reforçador atual pode ser derivado de algo tão remoto. 

Por que, então, uma pessoa se preocupa com sobrevivência de sua cultura como um 

‘bem’?” (Skinner, 1971, p. 134).  

O primeiro passo para tentar responder a essas perguntas poderia ser observar as 

relações entre resposta e as consequências de nossas respostas na vida cotidiana das 

pessoas. Em seguida observar como as relações temporais entre as respostas e as 

consequências podem ser estudas. E, tendo em vista que a pergunta de Skinner (1971) 

diz respeito à sobrevivência da cultura, verificar avanços recentes em estudos sobre os 

processos de evolução de uma cultura.  

Relações entre respostas e consequências na vida cotidiana das pessoas  

A cultura passa a se tornar um “bem” para o indivíduo na medida em que existe um 

grupo coeso que através de reforçamento mantém práticas dentro de um grupo que 

reforçam comportamentos ligados à manutenção dessa cultura. Para Skinner (1987a), a 

maior parte dos comportamentos mantenedores de uma cultura no mundo atual não 

preza pela sobrevivência da espécie humana. Exemplos disso são as práticas que 

esgotam os recursos naturais do planeta como andar de carro, consumir produtos 
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industrializados, poluir rios, entre várias outras que envolvem tanto comportamentos da 

vida cotidiana das pessoas quanto produtos do comportamento de várias pessoas.  

Em meio a práticas que andam na contramão da sobrevivência da espécie, a relação 

entre respostas e consequências se desgastam, no sentido de que um dos efeitos do 

reforço erode na relação entre as pessoas o ambiente. O reforço tem dois efeitos, como 

apontou Skinner (1987b): o efeito prazeroso e o efeito fortalecedor. Esses efeitos 

ocorreriam em momentos diferentes e teriam efeitos diferentes sobre o comportamento. 

O efeito prazeroso ocorreria concomitantemente à ocorrência de um reforço 

subsequente, enquanto o efeito fortalecedor seria a propensão a emitir comportamento 

semelhante e esse efeito está se deteriorando nas relações na vida cotidiana. Por 

exemplo, na alienação dos trabalhadores, “pessoas trabalham por salários, mas a maior 

parte do que produzem não reforça diretamente o seu comportamento” (Skinner, 1987b, 

p. 25). Surge uma distância (algumas vezes física, e algumas vezes temporal) entre 

comportamento e seu produto. Os trabalhadores acabam trabalhando por salários ou 

ainda para evitarem punições de seus chefes e os comportamentos relacionados a seu 

trabalho não parecem relacionado com o produto final desse comportamento. 

Os efeitos fortalecedores também se desgastam quando uma pessoa ajuda a outra a 

obter seus reforçadores. Com isso, “pessoas que evitam trabalho e têm coisas feitas por 

elas escapam de muitas consequências aversivas, mas para além de certo ponto elas 

também se privam de consequências fortalecedoras” (Skinner, 1987b, p. 21). Outro 

exemplo das práticas da vida cotidiana ocidental que têm desgastado as relações entre 

resposta e consequência ocorre “quando pessoas fazem coisas só porque lhes foi dito 

para fazê-las” (Skinner, 1987b, p. 21). A história das pessoas de seguir o que lhes é dito 

é particularmente perigosa para a relação entre resposta e consequência, principalmente 

no que diz respeito à correspondência entre o que foi dito e o que é seguido.  
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O comportamento de seguir o conselho é mantido por uma história de seguir um 

conselho e não para obter os reforçadores especificados. Além disso, muitas vezes os 

reforçadores especificados em um conselho ou recomendação fizeram parte do ambiente 

daquele que dá o conselho, mas acabam não sendo acessados por aquele que o segue. 

Skinner (1987b), a respeito da prática de seguir conselhos, apontou que “a maior parte 

da força de nosso comportamento é emprestada do reforçamento de comportamentos 

diferentes em cenários diferentes” (p. 22). Leis ou regras éticas impostas por grupos 

organizados são mais fortes do que as regras inerentes a conselhos. Segundo Skinner 

(1987b), nesses casos, “consequências pessoais fortalecedoras são deferidas em longo 

prazo” (p. 23). Um exemplo curioso ocorre em diversas religiões cristãs: “A noção 

cristã de vida após a morte pode ter surgido do reforçamento social daqueles que sofrem 

por sua religião enquanto ainda estão vivos. O céu é pintado como uma coleção de 

reforçadores positivos e o inferno como uma coleção de reforçadores negativos, apesar 

de serem contingentes a comportamentos executados antes da morte” (Skinner, 1971, p. 

135-136). Pode-se dizer que o produto-alvo do comportamento da pessoa religiosa 

descrito pelas regras éticas dessa religião, são consequências extremamente atrasadas, 

tão atrasadas que ultrapassam a vida daqueles indivíduos. E esses comportamentos 

contribuem para a sobrevivência da cultura que se tornou um bem através do 

reforçamento de práticas do grupo. 

Outro fator que, segundo Skinner (1987b) tem deteriorado a relação entre 

comportamento e consequências, é a existência de práticas que “aparentemente 

aumentam a frequência de reforço imediato” (p. 23). Essas práticas mantêm 

comportamentos por apresentarem como consequências para comportamentos coisas 

que são chamadas “interessantes, belas, deliciosas, divertidas e emocionantes” (p. 23). 

Os únicos comportamentos que são reforçados pela apresentação desses estímulos são 



 

4 
 

aqueles que diretamente os produziram, por exemplo, olhar para belas pinturas. Skinner 

(1987b) apontou que “a cultura ocidental criou muitas oportunidades de serem feitas 

coisas que possuem consequências prazerosas, mas elas não são as coisas cujas 

consequências se tornaram fortalecedoras” (p. 24).   

Muitas vezes as consequências imediatas e fortalecedoras concorrem diretamente 

com os comportamentos importantes para a sobrevivência de grupos e essas práticas 

concorrem ainda com a sobrevivência da espécie humana e são fatores importantes para 

as pessoas não estarem se comportando na direção da manutenção do planeta de forma 

sustentável para os seres humanos (Skinner, 1987a). Essas concorrências diversas vezes 

geram conflitos para as pessoas entre consequências mais imediatas e consequências 

atrasadas.  

Nessa direção entende-se que o estudo de consequências atrasadas se mostra 

importante não só para a compreensão de fenômenos comportamentais mais básicos 

ligados diretamente com o comportamento operante, mas também para a compreensão 

de fenômenos humanos que passaram a ocorrer quando a humanidade passou a viver em 

sociedade e que se desenvolveram em contingências complexas que fazem parte da vida 

cotidiana das pessoas. Contingências essas que parecem ter implicações importantes 

para o futuro da vida em sociedade e principalmente para o futuro da espécie humana. 

Consequências Atrasadas 

Quando há “ruptura da contiguidade temporal entre resposta e reforçador” (Lattal, 

2010, p. 137) ocorre o que tem sido chamado de atraso de reforço. Com relação ao 

atraso de reforço, de Souza (1997) afirmou que “há uma relação de dependência entre a 

consequência e a resposta, (...) mas esses dois eventos – resposta e consequência, estão 

separados no tempo” (p. 86). Nas palavras de Lattal (2010): “Reforçamento é atrasado 

sempre que houver um período de tempo entre a resposta que produziu o reforço e sua 
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apresentação subsequente” (p. 130). Então, no atraso do reforço há uma diferenciação 

entre a produção do reforço e sua subsequente apresentação.  

Michael (1986) salientou que “os esforços dos laboratórios em produzir 

comportamento não humano com consequências atrasadas são singularmente mal 

sucedidos” (p. 12). Lattal (2010) apontou que “em algum ponto atrasos se tornam 

suficientemente longos de forma que seus efeitos são indistinguíveis daqueles 

resultantes de uma ausência de dependência resposta-reforçador” (p. 131). Ou como 

apontou Michael (1986) afirmou que “qualquer atraso no reforçamento não só falha em 

fortalecer as respostas relevantes, mas fortalece qualquer outro comportamento que 

segui-lo imediatamente” (p. 12).  

Rachlin e Green (1972) interpretaram uma situação de escolha entre uma 

consequência imediata de menor magnitude ou uma consequência atrasada de maior 

magnitude em termos do compromisso com a consequência atrasada. A situação se 

assemelharia com aplicar uma quantidade em dinheiro que só poderia ser resgatada no 

futuro, com isso a pessoa teria um “comprometimento” com a consequência atrasada e 

abriria mão da consequência imediata. Devido à falta da relação de contiguidade entre a 

resposta de escolha e a consequência atrasada, os autores interpretaram que seria 

necessário eliminar qualquer contato com a consequência imediata para poder obter a 

consequência atrasado, caso contrário, a resposta que produzisse a consequência 

imediata seria emitida.  

A partir dessa interpretação, Rachlin e Green (1972) realizaram um experimento 

cujo procedimento envolvia duas respostas de escolha em esquemas encadeados 

concorrentes. Primeiramente um pombo era submetido à presença de duas chaves 

iluminadas com luz branca, então se iniciava um esquema FR25, a depender da chave 

em que aconteceu a vigésima quinta resposta, era apresentado o próximo elo de escolha. 
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Se a escolhida fosse a chave da direita, depois de T segundos, uma das chaves era 

iluminada com uma luz vermelha e outra com uma luz verde em posições aleatórias. 

Nesse elo uma bicada na chave vermelha levava ao acesso imediato a comida por 2 

segundos seguidos por um ITI (intervalo entre tentativas) de 6 segundos, uma bicada na 

chave verde levava a um período de escurecimento da câmara experimental por 4 

segundos (atraso) seguidos de 4 segundos de acesso ao alimento e uma nova tentativa se 

iniciava imediatamente. No entanto, se a escolhida fosse a chave da esquerda no 

primeiro elo, somente um dos discos seria iluminado após T segundos com uma luz 

verde, só tendo acesso ao reforçador maior e atrasado. Os autores variaram 

sistematicamente o tempo T, e à medida que T aumentava, também aumentava a 

preferência pela alternativa que levava exclusivamente ao reforçador mais atrasado. 

Os resultados de Rachlin e Green (1972) apontaram que quanto maior o intervalo 

entre uma escolha e uma resposta consumatória, maior a preferência por reforçadores 

atrasados. Rachlin posteriormente reviu a interpretação de que diante do contato com a 

possibilidade de respostas que produzem consequências imediatas não seria possível a 

emissão de respostas que produzissem consequências atrasadas (Rachlin, 2000). Ele 

argumentou que situações de “comprometimento estrito” (aquele que elimina a 

possibilidade de emissão de respostas que produzam consequências imediatas), seria 

muito difícil de ser observado em situações cotidianas e o que provavelmente acontece 

com frequência é o “comprometimento leve”, aquele no qual se tem contato com as 

possibilidades de emissão da resposta que produz consequências imediatas. No entanto, 

Catania (1999) afirmou que “reforçadores perdem sua efetividade com os aumentos nos 

atrasos” (p. 387). Nesse sentido, o que acontece para que seja possível emitir respostas 

que produzam consequências atrasadas em uma situação de “comprometimento leve”?  
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A maioria dos estudos de laboratório tem encontrado dificuldade em produzir 

seleção de respostas que produzam reforçadores atrasados, mas a maior parte dos 

estudos de atraso de consequências tem sido realizada com animais não humanos (e.g. 

Ferster, 1953; Fonseca e Tomanari, 2009; Grossbard e Mazur; 1986; Lattal; 1984; 

Rachlin e Green, 1972; Richards, 1981; Sizemore e Lattal; 1977) apesar o fenômeno de 

que a “habilidade para formular e atingir objetivos de longo prazo parece ser uma 

característica peculiar da espécie humana” (Catania, 1999, p. 198).  

Um dos poucos estudos de laboratório que estudou diretamente o efeito do atraso de 

consequências com seres humanos foi o de Okouchi (2009). Participaram do estudo 30 

universitários, sendo 21 mulheres e 9 homens. No procedimento os participantes 

deveriam selecionar dois círculos brancos entre oito presentes em uma tela sensível ao 

toque com fundo preto. Depois que a sequência círculo superior esquerdo e inferior 

esquerdo fosse concluída, os oito círculos brancos desapareciam e um círculo branco 

aparecia no centro da tela, um toque nesse círculo funcionava como uma resposta 

consumatória e permitia a liberação do reforço. Os participantes foram divididos entre 

seis condições: três delas eram com atrasos contingentes à sequência e três eram com 

participantes acoplados. Nas condições de atraso contingente, um atraso de 0s, 10s ou 

30s era aplicado entre o toque no círculo inferior esquerdo e o aparecimento do círculo 

central, durante o período de atraso ainda permaneciam na tela os oito círculos brancos 

e se ocorresse uma sequência de respostas círculo superior esquerdo – círculo superior 

direito, o atraso era reiniciado. Nas condições de acoplamento, o reforço era liberado 

sem que houvesse a necessidade de ser completada a sequência. Pontos eram utilizados 

como reforçadores e eram contabilizados em um contador localizado no canto superior 

direito da tela. Ao final do experimento os participantes trocavam seus pontos por 

dinheiro. Um toque no círculo central acrescentava 100 pontos ao contador e os oito 



 

8 
 

círculos reapareciam. Os participantes passavam por cerca de 20 sessões experimentais 

e cada sessão experimental se encerrava após a liberação de 45 reforçadores ou 60 

minutos, o que ocorresse primeiro.  

 Os participantes que foram acoplados aos participantes com atraso de 0s, 10s ou 

30s praticamente não realizaram a sequência estabelecida, com pequenas exceções. No 

entanto, os participantes cujo atraso era 0s ficaram sob controle do reforçador, o que 

ficou evidenciado pelo aumento de ocorrência da sequência estabelecida no decorrer das 

sessões, para a maioria desses participantes a frequência de sequências estabelecidas 

manteve um crescimento estável, com exceção de alguns participantes cujas produções 

da sequência oscilaram bastante, mas ainda assim houve um aumento considerável da 

frequência. Com atraso de 10s, a taxa geral de produção da sequência estabelecida foi 

baixa, mas houve produção sistemática da consequência atrasada apesar de alguns 

participantes apresentarem oscilações na produção da sequência. Com atraso de 30s, a 

taxa geral de produção da sequência foi mais baixa do que em 10s, mas, assim como os 

participantes submetidos aos outros valores de atraso, houve oscilações e houve um 

aumento da frequência de produção da primeira para a última sessão.  

Os resultados de Okouchi (2009) apontaram que os participantes humanos ficaram 

sob controle de consequências atrasadas. Esses resultados corroboram a afirmação de 

Michael (1986) de que quando um atraso dura segundos ou até mesmo poucos minutos, 

é possível que haja controle da consequência sobre a classe de respostas. Atrasos 

maiores talvez produzissem efeitos diferentes na seleção de operantes.  

Outros estudos com humanos que envolvem atraso de consequências apesar desse 

não ser objetivo principal desses estudos. Um deles foi o de Mischel e Ebbesen (1970) 

que utilizaram um procedimento que ficou conhecido como atraso de gratificação com o 

objetivo de estudar os efeitos da possibilidade de interrupção da espera por um doce por 
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crianças de 3 a 6 anos. Participaram do estudo 32 crianças que foram submetidas ao 

seguinte dilema: esperar por 15 minutos por um doce mais preferido ou interromper a 

espera a receber um doce menos preferido. Das 32 crianças, 22 interromperam a espera. 

Diversas replicações se seguiram e apesar da literatura apontar que as crianças tendem a 

responderem menos sob controle de reforçadores atrasados (Hanna e Todorov, 2002), 

algumas pesquisas têm encontrado resultados diferentes. Em um estudo feito por 

Kerbauy e Buzzo (1991) utilizando o procedimento de atraso da gratificação, foi 

encontrado que à medida que as crianças eram cada vez mais expostas ao procedimento, 

havia maior probabilidade de que elas esperassem. Bernardes (2011) encontrou que 

quando duas crianças são submetidas juntas ao procedimento de atraso de gratificação 

elas tendem a esperar. Alencar (2012) utilizou diferentes configurações de grupo 

quando submeteu crianças ao procedimento de atraso de gratificação: (1) somente se 

ambas crianças esperassem por 15 minutos poderiam ter a recompensa maior, se uma 

criança interrompesse a espera ambas ganhariam a recompensa menor; (2) se uma 

criança interrompesse a espera a outra poderia continuar esperando; (3) somente se a 

decisão de interromper a espera fosse tomada por ambas as crianças a espera seria de 

fato interrompida. A única dupla que não esperou estava submetida à segunda condição. 

Todas as crianças submetidas às contingências em que deveria haver interação entre as 

crianças esperaram.  

Os resultados dos estudos que utilizaram atraso de gratificação corroboram o 

argumento de Michael (1986) para a possibilidade de seres humanos responderem sob 

controle de consequências atrasadas: a existência do comportamento verbal e de uma 

história de reforçamento social. Esse argumento pode ser observado na seguinte 

passagem: 
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“Suponha que um pesquisador gaste um bom tempo e esforço preparando uma aplicação de 

concessão a uma agência governamental. Tipicamente a decisão para financiar a concessão virá 

vários meses depois que a concessão for enviada. Se a concessão for aprovada é razoável 

assumir - e evidências casuais certamente suportam a ideia de - que o pesquisador estará mais 

propenso a enviar tais aplicações de concessões no futuro. Psicólogos comportamentais 

poderiam falar – e geralmente falam – de tal aprovação como reforço para escrever pedidos de 

concessão, com a implicação de que esse episódio pode ser compreendido como uma instância 

de condicionamento operante que tem sido estudada em laboratório com não humanos. É bem 

claro, no entanto, que se não fosse pelo extenso repertório verbal e história social envolvendo 

tais eventos a aprovação da concessão não teria qualquer efeito sobre a escrita da concessão” 

(Michael, 1986, p. 13). 

 

Algumas situações descritas por Skinner (1971) podem prover exemplos 

semelhantes: “As honras concedidas ao herói ultrapassam sua vida como memoriais. 

Riquezas acumuladas ultrapassam a vida do acumulador. Assim como acontece com 

conhecimento acumulado” (p. 135). Em todos os casos descritos por Skinner, as 

consequências de seus comportamentos são muito atrasadas até o ponto que ultrapassam 

a vida desses indivíduos.  

Quando o atraso durar muitas horas, dias, meses ou até mesmo anos, seria pouco 

provável que existisse uma cadeia de comportamentos que durasse tanto tempo sem ser 

interrompida. Nesses casos, o comportamento verbal poderia favorecer a efetividade do 

reforçamento atrasado. A descrição de que determinadas respostas levam a determinado 

reforço pode fortalecer as respostas que produzem a consequência (Michael, 1986) ao 

ponto que qualquer alteração ambiental produzida por cada resposta pode passar a ter 

valor reforçador através da correlação com os estímulos verbais.  

No exemplo de enviar uma concessão, o recebimento da aprovação da concessão só 

poderia ser reforço para o comportamento de abrir uma carta e não para os vários 
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comportamentos envolvidos em ler uma concessão (Michael, 1986). Os estímulos 

verbais, relacionados com a possível consequência de longo prazo de se obter a 

aprovação da concessão, produzidos pelo próprio comportamento verbal do pesquisador 

funcionam como reforços condicionados para comportamento relacionado com a 

produção final da concessão. Assim como o reforço social que o herói obtém 

provavelmente mantém seus comportamentos heroicos e as contingências verbais, tanto 

dele quanto de outras pessoas, podem auxiliar na manutenção desses comportamentos, 

ainda que um efeito venha em longo prazo. Provavelmente o rico acumula riquezas, 

também por motivos semelhantes somados ainda com o valor reforçador que cada 

obtenção de bens passa a possuir. O acadêmico provavelmente acumula conhecimento 

por razões muito parecidas. Na análise de Michael (1986), a proximidade temporal entre 

a emissão da resposta e a consequência é fator crucial para a efetividade do evento 

ambiental como reforçador. E nesse sentido a efetividade de uma consequência atrasada 

fica comprometida e sujeita à existência de uma comunidade verbal para que haja 

efetividade de consequências atrasadas socialmente relevantes.  

Se a efetividade de consequências atrasadas depende da existência de 

comportamento verbal e consequentemente à existência de uma comunidade verbal, o 

estudo de fenômenos sociais e culturais podem prover dados para a compreensão dos 

fenômenos envolvidos nas relações entre respostas e consequências na cultura ocidental.  

O Estudo de Fenômenos Culturais na Análise do Comportamento 

Uma cultura existe graças às interações entre as pessoas. É nesse sentido que Glenn 

(2004) afirmou que o “conteúdo social nas contingências que favorecem a maior parte 

da aprendizagem realizada por humanos é uma característica definidora das culturas 

humanas” (p. 138). Nessa afirmação, Glenn (2004) coloca a cultura como um fenômeno 
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social. Fenômenos sociais tratam “das interações e dos resultados das interações de 

pessoas agindo em conjunto” (Sampaio e Andery, 2010, p. 183).  

O fenômeno social mais básico é o comportamento social. Skinner (1953) definiu 

comportamento social como “o comportamento de duas ou mais pessoas uma em 

relação a outra ou juntas em relação a um ambiente comum” (p. 297). De forma mais 

geral, um comportamento é social quando o comportamento de uma pessoa participa de 

qualquer um dos termos da contingência tríplice do comportamento de outra pessoa 

(Andery, Micheletto e Sério, 2005; Guerin, 1994). Uma ocorrência de um 

comportamento social é chamada de episódio social e o ambiente que contem o 

comportamento de outros indivíduos é chamado de ambiente social. No comportamento 

social, então, o foco é o comportamento de um indivíduo que se comporta em um 

episódio social, enquanto o outro indivíduo é tratado enquanto ambiente social.  

O termo “contingências entrelaçadas” (Skinner, 1957, p. 432) tem sido usado para 

descrever as contingências tríplices de mais de um indivíduo no qual os 

comportamentos de um indivíduo fazem parte do ambiente de outro(s) indivíduo(s). 

Sampaio e Andery (2010) pontuaram que o termo contingências comportamentais 

entrelaçadas (CCEs) enfatiza “que contingências tríplices de dois [ou mais] indivíduos 

de certa forma se sobrepõem ou se cruzam: a resposta, ou um produto gerado pela 

resposta, ou a consequência em uma das contingências participa como consequência em 

outra contingência” (p. 184). O foco de análise que aparece quando utilizado o termo 

CCEs é o comportamento de todos os indivíduos que participam de um episódio social, 

CCEs certamente compreendem comportamentos sociais, mas a unidade de análise é 

mais ampla.  

CCEs possuem uma característica especial: são capazes de produzir alterações 

ambientais que não seriam possíveis caso não ocorresse o entrelaçamento de 
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contingências. A esse produto foi dado o nome de produto agregado (Andery, 

Micheletto e Sério, 2005; Glenn, 2004; Glenn e Malott, 2004; Malott e Glenn; 2006; 

Sampaio e Andery, 2010). Glenn (2004) discutiu a existência de duas linhagens além 

das linhagens comportamentais
1
: a linhagem culturo-comportamental e a linhagem 

cultural.  A linhagem culturo-comportamental diz respeito, assim como uma linhagem 

comportamental, a similaridades topográficas e funcionais de comportamentos. Mas as 

linhagens culturo-comportamentais enfatizam as similaridades comportamentais em 

organismos diferentes e destaca a transmissão supraorganísmica de formas de 

comportamento. Não é necessariamente o organismo que se comporta de determinada 

maneira que “transmite” a semelhança comportamental a outro indivíduo. Por exemplo, 

um novo funcionário em uma empresa que vai substituir um funcionário que fora 

demitido. O funcionário que foi demitido provavelmente não ensinará o novo trabalho 

ao novo funcionário, ao invés disso, o novo funcionário aprenderá através de manuais 

de trabalho, de um treinamento, de dicas de outros funcionários mais antigos ou do 

feedback de seus superiores. Por fim o novo funcionário estará emitindo 

comportamentos tograficamente e funcionalmente semelhantes aos do funcionário 

antigo.  

As chamadas práticas culturais estão ligadas a linhagens culturo-comportamentais. 

Malott e Glenn (2006) destacaram que “linhagens operantes de muitas pessoas são 

bastante similares em forma ou produto, elas podem ser chamadas de prática cultural” 

(p. 37). Sampaio e Andery (2010) destacaram que “o que parece fundamental na 

distinção entre os outros fenômenos sociais e as práticas culturais é a propagação de 

comportamentos aprendidos similares por sucessivos indivíduos” (p. 188). Nos aspectos 

                                                           
1
 Sigrid Glenn (Glenn, 2004; Glenn e Malott, 2004; Malott e Glenn, 2006) utilizou o termo linhagem 

comportamental ou linhagem operante para se referir a classes operantes.  
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destacados por Malott e Glenn (2006) e Sampaio e Andery (2010) podem ser 

observadas características definidoras de uma prática cultural e consequentemente de 

linhagens culturo-comportamentais. 

Linhagens culturo-comportamentais, então, são o resultado da transmissão dos 

modos de agir. Mesoudi e Whiten (2008) descreveram, entre outros, um procedimento 

para estudar transmissão, o procedimento é denominado “substituição de participantes” 

e consiste em envolver um grupo de participantes em uma tarefa e substituí-los um a um 

e a cada nova configuração do grupo é chamada “geração”. Algumas vezes uma norma 

ou um viés pode ser inserido no grupo, seja explicitamente ou pela introdução de 

confederados (participantes treinados “sigilosamente” para esse fim). A extensão em 

que essa norma ou esse viés é mantido através das gerações representa uma medida da 

transmissão. Um exemplo de estudo que utilizou o método de substituição foi o de 

Jacobs e Campbell (1961) que investigaram, além da transmissão, se o número de 

participantes poderia afetar a transmissão cultural. 

O objetivo específico de Jacobs e Campbell (1961) foi verificar se uma prática 

cultural de descrever o movimento de um ponto de luz de forma não correspondente 

com a realidade se manteria através das gerações. Participaram do experimento 175 

universitários que deveriam sozinhos, em dupla, em trio ou em quarteto descrever o 

movimento de um ponto luminoso que estava, na verdade, imóvel. Alguns participantes 

(confederados) eram treinados a descreverem números extremamente altos de distância. 

Depois de 30 tentativas, o participante mais antigo (na primeira geração sempre era um 

confederado) era substituído por um ingênuo e uma geração se encerrava. Cada grupo se 

encerrava após 10 gerações. Como resultado, os autores encontraram que a ilusão 

inserida pelo confederado se manteve por cerca de 4 ou 5 gerações e gradualmente as 

descrições dos participantes atingiram valores mais próximos de zero. Quanto ao 
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número de participantes, os autores concluíram que nenhuma diferença significativa foi 

encontrada.  

Baum, Richerson, Efferson e Paciotti (2004) também utilizaram a substituição de 

participantes. O objetivo do estudo era observar a evolução de tradições (padrões de 

comportamento através das gerações – linhagens culturo-comportamentais) verbais e 

não verbais. O estudo contou com a participação de 278 estudantes universitários. 

Inicialmente grupos de 4 pessoas, que formavam a primeira geração, tinham que chegar 

a um consenso quanto à escolha entre dois cartões, um vermelho e um azul. Em cada 

cartão havia um anagrama cuja solução não produzia nenhuma consequência 

programada. A escolha do cartão vermelho produzia 10 centavos para cada participante 

e uma nova tentativa se iniciava em seguida; a escolha do cartão azul produzia 25 

centavos para cada participante acompanhado de uma pausa de 1, 2 ou 3 minutos, a 

depender da condição vigente, até que se iniciasse a próxima tentativa. Cada geração 

durava 12 minutos e o participante mais antigo era substituído por um participante 

ingênuo e iniciava-se a segunda geração. Devido à duração da geração, a escolha de um 

dos cartões era mais vantajosa a depender da pausa após a escolha do cartão azul. 

Pausas de 1 minuto tornavam mais vantajosa a escolha do cartão azul uma vez que o 

anagrama era resolvido em cerca de 1 minuto, o cartão vermelho poderia render até 

$1,20 ao final da geração para cada participante, enquanto o cartão azul poderia render 

até $1,50 para cada participante. Quando a pausa era de dois ou três minutos tornava-se 

mais vantajosa a escolha do cartão vermelho, uma vez que agora a escolha do cartão 

azul poderia render no máximo $1,00 ou $0,75, respectivamente. Foram registradas as 

estratégias do grupo em relação à tarefa e as regras relacionadas à tarefa dadas aos 

novos participantes no início da geração. Como resultado, observou-se a transmissão de 
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práticas de instrução corretas para os novos participantes e práticas de escolha dos 

cartões tendendo a maximizar os ganhos.  

Além de demonstrar experimentalmente linhagens culturo-comportamentais, o 

estudo de Baum et al (2004) apontou que os participantes poderiam escolher o cartão 

azul (que apresentava pausas) em detrimento de um cartão vermelha que não 

representava pausas, o que mostra que de fato, as práticas culturais construídas no 

experimento mantinham comportamentos que ficavam mais sob controle do reforçador 

do que sob controle da imediaticidade. Os resultados dos estudos de Jacobs e Campbell 

(1961) e Baum et al (2004) corroboram a análise de Guerin (2009) que afirmou que 

comportamentos verbais podem manter ilusões em um grupo social (Angelo, Melo e 

Martone, 2009).  

Práticas culturais têm aparecido em diversos experimentos de laboratório que 

utilizaram microculturas. Na última década, a maior parte dos experimentos analítico-

comportamentais que lidam com fenômenos sociais têm se dedicado ao estudo da 

terceira linhagem apresentada por Glenn (2004; Glenn e Malott, 2004; Malott e Glenn, 

2006): a linhagem cultural. 

A linhagem cultural diz respeito à seleção de padrões de CCEs selecionados junto 

com seus produtos agregados (PA). Assim como respostas produzem alterações no 

ambiente em um comportamento operante, CCEs produzem uma alteração ambiental 

que não poderia ser produzida caso não ocorresse um entrelaçamento de contingências. 

Skinner (1981) destacou um nível de seleção cultural que dizia respeito ao sucesso das 

práticas de um grupo. Um grupo teria sucesso quando uma forma de entrelaçamento de 

contingências dos membros desse grupo produzisse alterações ambientais de forma a 

aumentar a probabilidade de que ocorressem CCEs semelhantes no futuro.  
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O processo seria análogo à seleção de linhagens operantes e assim como a unidade 

de análise da linhagem operante é uma tríplice contingência, na linhagem cultural a 

unidade de análise é a metacontingência (Glenn, 2004; Glenn e Malott, 2004; Malott e 

Glenn, 2006; Vichi, Andery e Glenn, 2009). Uma metacontingência então diz respeito à 

relação entre CCEs e seus produtos agregados. Assim como somente alguns dos 

produtos de uma resposta operante são relevantes para futuras ocorrências dessa 

resposta, somente alguns dos produtos agregados de CCEs são relevantes para futuras 

recorrências de padrões de CCEs. Aos produtos agregados relevantes para a seleção de 

padrões de CCE é dado o nome consequência cultural selecionadora (CCS). Padrões de 

CCEs ficam mais evidentes quando há substituição de participantes do entrelaçamento. 

Linhagens culturo-comportamentais, então podem funcionar para tornar mais evidente a 

força de um padrão de CCEs.  

Fenômenos culturais dizem respeito, então, às linhagens culturais que são linhagens 

de CCEs e às linhagens culturo-comportamentais. Organizações são exemplos de 

fenômenos culturais complexos que existem em nossa sociedade (Glenn e Malott, 

2004). Em uma organização, por exemplo, a substituição de seus integrantes seja por 

demissão, afastamento ou até mesmo morte, dentro da perspectiva de uma linhagem 

culturo-comportamental, mantém padrões de comportamento semelhantes e dentro da 

perspectiva da linhagem cultural mantém os padrões de contingências entrelaçadas 

inerentes aos processos que mantêm aquela organização bem como os produtos 

agregados. Nesses casos, as pessoas continuam realizando ações semelhantes àquelas 

que as antecederam dentro de uma organização e muitas vezes se engajam em 

atividades cujo fruto do trabalho que algumas vezes só será visto por futuros integrantes 

daquela geração de participantes da organização ou ainda cujos integrantes se engajam 
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em atividades cujo produto poderá exceder a própria participação na organização (ou a 

própria vida).  

Glenn e Malott (2004) apontaram três fatores que podem ser responsáveis pela 

complexidade de fenômenos culturais que envolvem organizações, são eles: (a) maior 

número de componentes dos entrelaçamentos que compõem uma linhagem cultural; (b) 

maior número de hierarquias componentes das CCEs e; (c) quantidade de eventos 

externos ao entrelaçamento de contingências. Tourinho e Vichi (2012) generalizaram os 

apontamentos de complexidade de Glenn e Malott (2004) para todos os fenômenos 

culturais apontando que um fenômeno cultural seria menos complexo quando coincidir 

com a consequência cultural e seria mais complexo quando a consequência cultural for 

proveniente de fatores externos ao entrelaçamento.  

Outro apontamento feito por Tourinho e Vichi (2012) diz respeito à relação entre 

consequências individuais (operante) e consequências culturais. Segundo os autores:  

 

“Nas sociedades modernas (...) existem circunstâncias nas quais existem conflitos entre 

contingências comportamentais e consequências culturais. (...) Parece razoável assumir 

que nos deparamos com fenômenos culturais complexos quando CCEs produzem um 

produto agregado (e consequência cultural) sob circunstâncias nas quais consequências 

individuais são negativas, concorrentemente com as consequências individuais que 

seriam mais favoráveis ao indivíduo no curto prazo” (p. 174).  

 

A ausência de conflito entre consequências culturais e consequências individuais foi 

apontada por Tourinho e Vichi (2012) como uma das falhas dos delineamentos 

experimentais que têm trabalhado na produção de análogos experimentais de 

metacontingências.  



 

19 
 

O primeiro análogo experimental de seleção de linhagens culturais foi elaborado por 

Vichi (2004; Vichi, Andery e Glenn, 2009) em sua dissertação de mestrado. O estudo 

teve como objetivo específico verificar se seria possível modificar as interações em um 

pequeno grupo através de uma consequência contingente a um produto agregado. 

Participaram do estudo 8 universitários divididos em dois grupos. Cada grupo passou 

por 9 sessões experimentais de aproximadamente 1 hora. O procedimento utilizado pelo 

autor consistia na apresentação de uma matriz 8x8, com as colunas de cores diferentes e 

as linhas numeradas de 1 a 8, em cada intersecção entre uma linha e uma coluna havia 

símbolo “+” ou “-” distribuídos de forma de alternada. Cada participante recebia 110 

fichas no início de uma sessão, cada ficha equivalia a R$ 0,01. Cada sessão 

experimental compreendia 30 tentativas.  

Os quatro participantes componentes de cada grupo deveriam escolher uma linha 

para apostar, mas cada um deveria escolher o quanto queria apostar (entre 3 e 10 fichas) 

e o experimentador escolhia uma coluna, se na intersecção da linha escolhida pelo grupo 

com a coluna escolhida pelo experimentador tivesse um sinal positivo a quantidade de 

fichas apostadas era dobrada e se na intersecção houvesse um sinal negativo, a 

quantidade de fichas era reduzida pela metade. Nesse momento os participantes 

deveriam depositar uma parte da quantia ganha pelo grupo em um recipiente que cada 

grupo possuía e dividir o restante das fichas e cujo conteúdo seria dividido ao final da 

última sessão de cada grupo.  

As condições para a escolha da coluna pelo experimentador variaram em um 

delineamento de reversão a fim de verificar se as CCEs estavam sob controle da CCS 

(dobro ou metade da quantidade apostada). O grupo 1 foi submetido a um delineamento 

ABAB e o grupo 2 foi submetido a um delineamento BAB. A condição A era a 

condição cujo produto agregado a ser selecionado (escolha de uma coluna com sinal 
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positivo) era a distribuição igual dos ganhos na tentativa anterior e uma distribuição 

desigual dos ganhos levava à escolha de uma coluna com sinal negativo. A condição B 

favorecia a seleção do produto agregado distribuição desigual dos ganhos na tentativa 

anterior o que levava à escolha de uma coluna com um sinal positivo pelo 

experimentador e uma distribuição igual levava à escolha de uma coluna com sinal 

negativo. Os resultados apontaram que a CCEs ficaram sob controle das CCS 

principalmente quando o PA era a distribuição igualitária dos ganhos.  

Nos procedimentos de Vichi (2004; Vichi, Andery e Glenn, 2009) dois produtos 

agregados diferentes produziam consequências culturais diferentes em cada condição. A 

preferência pela produção agregada que aumentasse os ganhos do grupo e 

consequentemente os ganhos individuais ficou evidente.  

A partir do estudo de Vichi (2004; Vichi, Andery e Glenn, 2009), diversos estudos 

se seguiram. Entre eles está o de Marques (2012). A autora manipulou a relação de 

contingência entre CCEs e um evento cultural subsequente ao entrelaçamento. 

Participaram do experimento 69 universitários. Foi utilizada uma matriz semelhante à 

utilizada por Vichi (2004; Vichi, Andery e Glenn, 2009), mas a utilizada no estudo de 

Marques (2012) era uma matriz 10x10 com linhas coloridas (5 cores diferentes), em 

metade das intersecções entre linha e coluna havia uma ● e não havia nenhuma figura 

nas outras interseções, as ● eram distribuídas alternadamente com os espaços sem 

figura. Três participantes compunham uma geração no experimento, cada um deles 

deveria escolher em sequência uma linha, a experimentadora então escolhia uma coluna, 

se na interseção houvesse um ●, o participante recebia uma ficha (equivalente a R$ 

0,05), se na intersecção não houvesse nenhuma figura, o participante não ganhava 

nenhuma ficha. Quando todos os participantes tivessem escolhido uma linha, uma 

rodada se encerrava. Ao final da rodada, o grupo podia ganhar um carimbo em uma 
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folha que assegurava o ganho de um item escolar para ser doado a uma escola pública, 

esse era o evento cultural subsequente, que a depender da condição era contingente a 

um PA ou não. A cada 20 rodadas um participante era substituído e uma nova geração 

era formada. 

O primeiro experimento contou com as seguintes fases: relação de 

metacontingência, variabilidade, incontrolabilidade do evento cultural subsequente I, 

extinção II e incontrolabilidade do evento cultural subsequente I. Na primeira fase, as 

cores de linha escolhidas deveriam ser lilás, verde e/ou vermelhas para caracterizar o 

produto agregado que produzia CCS, primeiramente um participante iniciou a fase, 

então foi acrescentado outro e por fim um terceiro, a partir de então passou a vigorar o 

critério de mudança de gerações, a fase se encerrava com um critério de 80% de 

produção de CCS em 20 ciclos consecutivos. Na fase de variabilidade, qualquer 

sequência que incluísse linhas azuis ou amarelas. Nas fases de incontrolabilidade, os 

eventos culturais subsequentes eram liberados de forma aleatória em 80% das rodadas. 

Na fase de extinção, não havia liberação do evento cultural subsequente. Os resultados 

apontaram que houve dificuldade na seleção dos produtos agregados na primeira fase e 

atribui isso ao aumento gradual de participantes. Nas fases de incontrolabilidade, 

houveram produções agregadas coordenadas pelos participantes que não condiziam com 

uma relação de contingência entre CCEs e evento cultural subsequente, essas 

coordenações foram observadas com mais frequência ao final da fase.  

O segundo experimento contou com as fases incontrolabilidade – extinção – 

incontrolabilidade e o terceiro experimento foi delineado com as fases contingência – 

incontrolabilidade – extinção – incontrolabilidade. Esses experimentos possibilitaram 

verificar os efeitos de histórias prévias de condições de contingência na seleção de 

produções agregadas. Os resultados apontaram que houve a seleção de padrões de 
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produção agregada por alguns ciclos no experimento 2, mas ocorreram diversas 

variações ao longo do experimento e dos grupos que participaram do experimento. No 

experimento 3, a fase inicial de contingência parece ter influenciado na manutenção de 

padrões de produção agregada nas fases posteriores de incontrolabilidade.  

Além dos métodos utilizando uma matriz como os estudos de Vichi (2004; Vichi, 

Andery e Glenn, 2009) e Marques (2012) outro protocolo tem se destacado no campo de 

metacontingências experimentais. O protocolo consiste em uma repetição de tentativas 

discretas em um programa de computador nas quais a tarefa de cada participante é 

digitar números de 0 a 9 em quatro lacunas. Acima das lacunas o computador apresenta 

aleatoriamente outros números de 0 a 9. Depois de digitados os números, um botão 

“OK” fica disponível e após um clique nesse botão a tentativa de um participante se 

encerra. Nas condições de produção agregada mais de um participante realiza a tarefa ao 

mesmo tempo e um ciclo é composto por uma tentativa de cada participante, o ciclo se 

encerra quando o último participante pressionar “OK”. Pontos (consequências 

individuais) são liberados de acordo com uma relação entre os números digitados e os 

números apresentados pelo computador e bônus (consequências culturais) são liberados 

de acordo com a relação entre as somas dos números digitados por cada participante. 

O estudo que introduziu o protocolo foi o de Pereira (2008) cujo objetivo era separar 

o produto agregado da consequência individual e foi um dos primeiros estudos a utilizar 

a mudança de gerações em um análogo experimental de metacontingências. Diversas 

outras manipulações utilizando esse protocolo se seguiram: efeitos da suspensão da 

consequência cultural (Caldas, 2009), efeitos do número de participantes do 

entrelaçamento (Bullerjhan, 2009), análise das interações verbais dos participantes 

(Oda, 2009), seleção de diferentes produtos agregados ao mesmo tempo (Gadelha, 

2010), análogos de discriminação em metacontingências (Vieira, 2010), intermitência 
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da apresentação e/ou da produção da consequência cultural (Amorim, 2010), retirada da 

consequência individual (Brocal, 2010), tentativa de produção de variabilidade de 

produção agregada através da retirada de um procedimento de correção
2
 utilizado até 

então nos estudos que usaram esse protocolo e realocação dos participantes em 

diferentes linhagens a cada geração (dos Santos, 2011) e análogos de reforçamento 

negativo em metacontingências (Saconatto, 2012).  

O atraso de consequências culturais foi abordado por Amorim (201). No segundo 

experimento de seu estudo, a autora utilizou uma manipulação que a apresentação 

acontecia da consequência cultural em um momento diferente de sua. Esse experimento 

teve como objetivo verificar se a apresentação intermitente da consequência cultural 

com a produção da CCS contingente a cada produção agregada selecionaria padrões de 

CCEs que produzissem o produto agregado ∑Le ≤ ∑Lc ≤ ∑Ld (a soma dos números 

digitados pelo participante da linhagem da esquerda fosse menor ou igual à soma da 

linhagem do centro que por sua vez deveria ser menor ou igual à soma da linhagem da 

direita.). Cada participante iniciava sua participação com 200 pontos e 0 bônus. Dez 

pontos eram distribuídos quando a soma de cada coluna composta por um dos números 

apresentados pelo computador e o número digitado abaixo dele era ímpar, quando a 

soma de pelo menos uma coluna era par havia uma perda de pontos proporcional à 

quantidade de colunas pares (o participante perderia um ponto para uma coluna par, dois 

pontos para duas e assim por diante). A consequência cultural (bônus) era produzida 

quando o PA ocorresse, o valor do bônus era 300 pontos por participante. 

 Inicialmente um participante iniciou o estudo com a finalidade de selecionar os 

comportamentos operantes de digitar o número, posteriormente foi acrescentado um 

participante. O critério para a inserção do segundo participante foi um mínimo de 20 

                                                           
2
 o procedimento de correção era aplicado para que houvesse seleção dos comportamentos operantes de 

digitar números 
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tentativas terem se passado com 80% de acerto nas últimas 10 tentativas sendo as 4 

últimas corretas. Quando os dois participantes produzissem o PA ∑P1 ≤ ∑P2 era liberada 

uma CCS de 600 bônus, o critério para inserção de um terceiro participante era um 

mínimo de 20 ciclos com produção de consequência cultural em 80% das 10 últimas 

tentativas com 100% de produção de consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou a 

passagem de 40 ciclos. Quando o terceiro participante passou a fazer parte do 

experimento, 900 bônus passaram a ser liberados para a produção agregada ∑Le ≤ ∑Lc ≤ 

∑Ld e esse bônus, assim como quando haviam dois participantes era dividido igualmente 

entre os participantes, com a inserção do terceiro participante foi composta a primeira 

geração. A liberação de consequências culturais com apresentação contígua à produção 

aconteceu por três gerações, o mesmo critério para inserção do terceiro participante 

funcionou para a substituição do participante mais antigo. A partir da quarta geração a 

liberação da consequência cultural acontecia em um esquema VR2. A partir de então o 

critério de mudança de gerações passou a ser apresentação da consequência cultural por 

no mínimo 9 vezes sendo que não podiam ocorrer erros em 7 ciclos, ou produção de 

consequência cultural em 30 ciclos ou então 60 minutos terem se passado. 

Os resultados do estudo de Amorim (2010) apontaram que houve a seleção de 

padrões de produção agregada. A partir do sexto ciclo da segunda geração houve uma 

produção maior do PA ∑Le = ∑Lc = ∑Ld, o que fez com que alguns participantes 

sacrificassem pontos individuais para que produzissem a consequência cultural. A partir 

da segunda geração submetida à condição de apresentação da CCS em VR2, começaram 

a ocorrer variações de produção agregada, essas oscilações ocorreram até 43º ciclo 

dessa geração, mas o PA ∑Le = ∑Lc = ∑Ld passou a acontecer sistematicamente a partir 

do 44º ciclo.  
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Tendo em vista a utilização de consequências culturais de natureza diferente das 

consequências individuais (Marques, 2012) e procedimentos cuja consequência cultural 

é contingente, mas não contigua à produção agregada (Amorim, 2010), o presente 

estudo tem como objetivos gerais  investigar: (a) possíveis efeitos de uma consequência 

cultural com natureza diferente da consequência individual e; (b) efeitos de atrasos de 

consequências culturais na frequência de produção agregada e na seleção dessa 

produção. 
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Método 

O presente estudo fará parte de um conjunto de pesquisas sobre metacontingências 

experimentais que têm sido realizadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise do 

Comportamento e Cultura (GEPACC) no Laboratório de Psicologia Experimental da 

PUC-SP.  

Serão realizados dois experimentos diferentes com características singulares e a 

seguir serão apresentadas as características comuns aos dois experimentos e em seguida 

os delineamentos experimentais específico de cada um.  

Participantes 

Participarão do estudo 24 universitários (12 em cada experimento) que serão 

convocados através de cartazes e contato pessoal nos campus de diversas universidades. 

Só poderão participar do estudo, universitários cursando o primeiro semestre do curso 

de psicologia ou de outros cursos. Os participantes serão informados que a pesquisa 

consistirá na operação de um programa de computador e podem ganhar pontos que 

poderão ser trocados por dinheiro ao final do experimento. O nome dos participantes 

interessados será inserido em uma lista e será agendado um horário específico para 

iniciar sua participação.  

Os participantes assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

informando a preservação da identidade do participante, a possibilidade de interrupção 

da participação e o livre acesso material final do projeto.  

Os dois primeiros participantes deverão responder uma folha de exercícios 

aritméticos contendo problemas de soma, subtração e as noções de par e ímpar a fim de 

verificar se possuem os pré-requisitos matemáticos necessários para a realização das 

tarefas. Caso não sejam capazes de responder com 100% de acurácia a folha de 

exercícios, esses participantes será descartados e outros entrarão em seu lugar. 
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Equipamento, material e setting 

Serão utilizados quatro computadores interligados em rede: três computadores 

(clientes) a serem utilizados pelos participantes e um computador que manipulará as 

condições experimentais, registrará os dados e exibirá o desempenho dos participantes 

em tempo real (servidor). Além disso, serão utilizados blocos de anotações e canetas 

durante a coleta.  

Será utilizada uma versão adaptada para esse estudo do software Meta, desenvolvido 

originalmente por Thomas Woelz. A tela do programa aparecerá dividida em quatro 

quadrantes (figura 1) para cada participante (o quadrante do participante da linhagem da 

esquerda será vermelho, o quadrante do participante da linhagem do centro será verde e 

o quadrante do participante da linhagem da direita será lilás). 

A figura 2 mostra os detalhes de um quadrante do participante. Cada quadrante 

apresentará:  

a) Uma fileira com quatro janelas (fileira superior) onde aparecerão números de 

0 a 9 em cada campo selecionados aleatoriamente pelo computador 

Figura 1. Tela do programa que aparecerá para o participante da linhagem da esquerda. 

Adaptado de Amorim (2010). 
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(estímulos gerados pelo computador), o aparecimento desses estímulos será 

acompanhado por um som (som 1) marcando o início de uma tentativa;  

b) Logo abaixo da fileira de janelas nas quais aparecerão os estímulos gerados 

pelo computador, estará uma fileira (fileira inferior) com quatro janelas 

estarão dispostas, nessas janelas o participante poderá inserir um número de 

0 a 9 (estímulos gerados pelo participante), um som (som 2) será emitido 

quando o participante mudar de uma coluna para outra usando ou a seta do 

mouse ou as setas do teclado do computador, a janela ativa (a que o 

participante poderá inserir os números) ficará um pouco acima do 

alinhamento das outras colunas (ver figura 1);  

c) Um botão “OK” que só poderá ser pressionado depois de preenchidas as 

janelas descritas da fileira inferior, que até então estará inativo, a pressão em 

“OK” produzirá as consequências programadas (as consequências 

individuais imediatamente e as consequências culturais quando o último 

participante pressionar o botão);  

d) Um campo contendo a soma dos números digitados aparecerá abaixo do 

botão “OK” e à direita das janelas de estímulos, esse campo “Soma” será 

importante para a liberação de consequências culturais;  

e) Uma janela “Pontos”, onde será mostrada a quantidade de pontos já 

acumulados, o acréscimo de pontos será acompanhado por um som (som 4) e 

a retirada de pontos será acompanhada por outro som (som 5), o campo 

“Pontos” representa as consequências individuais.  
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O quadrante superior direito é o quadrante que o participante poderá manipular. Os 

demais quadrantes apenas mostram as manipulações dos outros participantes. Ao lado 

do quadrante manipulável pelo participante existirá um contador de alimentos em 

gramas que apresentará a consequência cultural.  

Quatro salas do Laboratório de Psicologia Experimental da PUC-SP comporão o 

espaço físico necessário para o experimento:  

Figura 3. Sala experimental. A sala será composta uma mesa, três cadeiras, um 

microfone suspenso, três computadores e uma câmera. 

Figura 2. Detalhes do quadrante do participante da linhagem da esquerda e o contador 

de alimentos (consequência cultural). Adaptado de Amorim (2010). 
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(a) Sala Experimental (figura3) que conterá três computadores clientes, um 

microfone suspenso para captação do áudio das sessões experimentais e uma câmera 

para gravação das imagens de cada participante;  

(b) Sala de Observação onde um experimentador acompanhará o desempenho dos 

participantes e modificará as condições experimentais através do computador servidor;  

(c) Sala de Espera para os participantes aguardarem seu momento de participação e;  

(d) Sala de feedback onde os participantes poderão trocar os pontos obtidos no 

experimento por dinheiro.  

Quatro experimentadores conduzirão a pesquisa:  

(E1) o Experimentador 1 conduzirá as observações e as manipulações experimentais 

através do servidor;  

(E2) o Experimentador 2 será responsável por monitorar os computadores clientes e 

conduzir a entrega dos vale pontos de acordo com o desempenho do participante no 

experimento;  

(E3) o Experimentador 3 terá a função de realizar a substituição de participantes, 

sendo responsável pelo transporte dos participantes da sala de espera para a sala 

experimental e pelo transporte dos participantes que concluírem o experimento para a 

sala de feedback convertendo os “Vale-Créditos” em dinheiro e entregando um 

comprovante de doação de alimentos para uma creche; 

(E4) o Experimentador 4 recepcionará os participantes os monitorará na  sala de 

espera, além de entregar o termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes. 

Procedimento 

Recepção dos participantes e instruções 

Os participantes serão recebidos por E4 que os conduzirá à sala de espera onde lhes 

será dado o TCLE e esclarecido eventuais dúvidas. Os três primeiros participantes 
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responderão uma ficha com exercícios de matemática básica com operações com 

número de um algarismo, identificação de par ou ímpar e noção de maior e menor. Após 

assinarem, dois participantes serão conduzidos para a sala experimental.  

Os participantes serão alocados em frente aos computadores e E2 ativará o software 

em cada computador cliente e lerá e entregará a cada participante uma folha contendo as 

seguintes instruções (adaptadas de Amorim, 2010 e Marques, 2012): 

No quadrante superior esquerdo são mostradas as suas ações e nos quadrantes 

que estão na parte inferior da tela estão as informações das ações de seus 

colegas. No seu quadrante haverá quatro janelas onde serão apresentados 

números de 0 a 9. Logo abaixo de cada janela estará uma janela em branco. 

Sua tarefa é preencher essas janelas com números de 0 a 9. Para selecionar 

cada janela você deverá utilizar as setas do teclado e para digitar o número 

deverá usar o teclado numérico. Você pode alterar os números até que se sinta 

seguro(a) e então pressione “OK”.   

Os espaços completados corretamente produzirão pontos e/ou alimentos para 

serem doados a uma creche. A quantidade de alimentos a serem doadas pode 

ser vista no campo “Alimento” no quadrante superior direito da tela.  

Ocasionalmente haverá a introdução ou substituição de um participante. Cada 

vez que um novo participante for introduzido você receberá um “Vale-Créditos” 

que especifica o quanto você acumulou. Cada 500 pontos equivalem a R$ 1,00 e 

ao final de sua participação seus pontos serão trocados por dinheiro.  

As conversas entre os participantes são permitidas durante todo o experimento. 

Quando sua participação se encerrar você será avisado pelo computador.  

Caso surjam dúvidas esta folha como esta poderá ser consultada.   

Bom trabalho! 
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E2 esclarecerá eventuais dúvidas dos participantes e assim que sair da sala e os 

participantes começarão a tarefa, E1 monitorará o desempenho de cada participante 

através do computador servidor. Aos próximos participantes inseridos ao longo do 

experimento serão dadas por E2 as seguintes instruções logo antes do início da sessão: 

[nome do novo participante] estes são [nome dos dois participantes que estão 

na sala] que vão trabalhar aqui também. No quadrante em evidência você 

poderá ver o seu trabalho e nos outros quadrantes o trabalho dos outros. O 

computador apresenta 4 números de 0 a 9 nessas janelas e seu trabalho é 

digitar números aqui. Quando terminar, clique no botão “OK”. Os pontos que 

você ganhar, poderá trocar por dinheiro ao final do experimento. Quando um 

de vocês terminarem, uma mensagem na tela os avisará. A tarefa não exige 

silêncio. Bom trabalho! 

Quando se encerrar a sessão de um participante, a seguinte mensagem aparecerá na 

tela: “Obrigado por sua participação. Você poderá trocar seus Vale-Créditos e receberá 

um comprovante de sua doação de alimentos à creche. Avise o pesquisador que sua 

participação se encerrou.”.  

Características gerais das sessões experimentais 

Os participantes poderão conversar livremente e fazer anotações nos blocos de notas 

durante todo o experimento. Cada participante ficará em frente a um computador e após 

receberem as instruções e o programa ser iniciado em cada um dos computadores, os 

participantes iniciarão o experimento. 

Uma tentativa se iniciará com cada janela da fileira inferior do quadrante do 

participante em branco. Os estímulos gerados pelo computador (S) deverão evocar a 

resposta de digitar um número de 0 a 9 (R) no quadrante imediatamente inferior 

compondo uma coluna. Quando o participante digitar os quatro números requeridos, o 
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botão “OK” ficará disponível e um clique nesse botão encerra a tentativa. Caso o 

participante queria substituir algum número ele poderá fazê-lo, desde que antes de 

pressionar o botão “OK”. Quando o botão for pressionado imediatamente haverá a 

distribuição de pontos acompanhados pelo som programado para cada tipo de 

consequência (tabela 1).  

Quando todos os participantes pressionarem o botão “OK”, um produto agregado 

será produzido, esse será considerado o final do ciclo em algumas condições e a 

liberação da consequência cultural posterior à pressão do botão pelos três participantes 

sinalizará o final do ciclo em outras condições discutidas em cada experimento. Ao final 

de um ciclo animação de 7 segundos se seguirá até que se inicie a próxima tentativa 

para cada participante. 

Substituição de Participantes 

Sempre que a sessão de um participante se encerrar, E2 preencherá um “Vale-

Crédito” para cada participante e E3 que trará um novo participante e acompanhará 

aquele que encerrou sua participação no experimento até a sala de feedback para que 

haja a troca dos pontos por dinheiro e dará um comprovante de doação de alimentos a 

uma creche. Assim que E1 rodar o programa e o novo participante estiver alocado em 

frente ao computador, E2 dará a instrução ao novo participante e ativará o software nos 

computadores clientes. 

Consequências individuais programadas  

Quando um participante começar o procedimento, ele iniciará com 200 pontos. 

Quando a soma de cada uma das quatro colunas for um número ímpar, o participante 

receberá 10 pontos. Se uma das somas das colunas for um número par, o participante 

terá como consequência -1 ponto. Se a soma de duas colunas forem números pares, o 

participante terá como consequência - 2 pontos. Se a soma de três colunas forem 
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números pares, a consequência será - 3 pontos. Quando a soma das quatro colunas 

forem números ímpares, a consequência será - 4 pontos. A tabela 1 resume as 

contingências individuais programadas. 

Tabela 1. Consequências Individuais.  

Soma de cada coluna Consequências 

4 ímpares + 10 Pontos Som 4 

3 ímpares / 1 par - 1 Ponto Som 5 

2 ímpares / 2 pares - 2 Pontos Som 5 

1 ímpar / 3 pares - 3 Pontos Som 5 

4 pares - 4 Pontos Som 5 

 

A figura 4 mostra um exemplo de uma tentativa correta e de uma tentativa errada. 

Nota-se que as colunas onde a soma for par ficarão destacadas com a cor amarela, 

indicando qual terá sido o erro do participante. A pontuação será independente da janela 

“Soma” e também será independente da soma de qualquer outro participante. 

 

Figura 4. A figura da direita mostra um acerto e a da esquerda mostra um erro. 

Adaptado de Amorim (2010).  

Após todos os participantes pressionarem “OK”, uma animação com duração 

aproximada de 2 segundos acontecerá e será seguida por uma nova tentativa. 
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Consequências culturais programadas 

Ao final de cada ciclo (definido de acordo com a condição vigente), as CCEs que 

produzirem a mesma somatória dos números digitados pelos participantes 

(∑Le=∑Lc=∑Ld) serão consequenciados com 100 gramas de alimento no contador de 

alimento (CCS) e um som (som 6). O tempo entre a produção da consequência cultural 

e sua apresentação será variado em cada fase de cada um dos experimentos.  
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Experimento 1 

Este experimento será delineado para estudar o atraso de consequências culturais 

tendo ainda a possibilidade de produção de consequências individuais durante o período 

de espera. As perguntas específicas que embasarão esse experimento são: 

1. Um evento cultural com natureza diferente da natureza das consequências 

individuais pode adquirir função de Consequência Cultural Selecionadora como 

no estudo de Marques (2012)? 

2. O atraso de uma consequência cultural tendo um período de espera no qual 

ainda é possível obter pontos individuais, produziria efeitos na taxa de produção 

do PA ∑Le=∑Lc=∑Ld quando for possível produzi-lo? 

3. O atraso da consequência cultural com um período de espera no qual seria 

possível produzir pontos individuais teria efeito na quantidade de pontos 

produzidos pelos participantes? 

4. A duração do atraso poderia influenciar tanto na produção de pontos individuais 

quanto na produção agregada delimitada para receber a consequência cultural? 

Método 

Participantes 

O experimento contará com 13 participantes conforme a descrição do método geral. 

Os participantes serão identificados por P1n, P1 indica que é participante do 

experimento 1, n é o número atribuído a cada participante pela ordem de entrada no 

experimento. O quinto participante do experimento 1 será referido como P105. As 

únicas exceções serão os três primeiros participantes que receberão a numeração de 

identificação aleatoriamente uma vez que eles iniciarão o experimento juntos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Procedimento 

Com exceção do delineamento, o procedimento será igual ao descrito acima. 
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Fase 1 – CCS contígua (Linha de Base) 

Três participantes iniciarão o procedimento formando a primeira geração do 

experimento. Um ciclo se encerrará sempre que o último participante pressionar o botão 

“OK”, quando as somas dos números digitados por todos os participantes forem iguais, 

haverá a liberação da consequência cultural imediatamente (100 gramas de alimento no 

contador). A liberação de pontos acontecerá também em cada tentativa de acordo com 

os critérios estabelecidos na tabela 1, e um intervalo de 7 segundos entre o final de um 

ciclo e início do outro acompanhará uma animação.  

Os três participantes, P101, P102 e P103, serão os componentes da primeira geração 

do experimento (G1). Depois de um critério de um mínimo de 20 ciclos com produção 

de consequência cultural em 80% das 10 últimas tentativas com 100% de produção de 

consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou 40 ciclos encerrados, ocorrerá a 

primeira substituição: P101 será substituído por 104 e a segunda geração será composta. 

Quando o mesmo critério for atingido na segunda geração P102 será substituído por 

P105, compondo a terceira geração e se iniciará a próxima fase do experimento.   

Fase 2 – CCS atrasada (30 segundos) 

A terceira geração iniciará a fase. Nessa fase a produção da consequência cultural 

será contingente às respostas dos participantes, mas sua apresentação acontecerá com 

um atraso de 30 segundos. Assim que o PA ∑Le=∑Lc=∑Ld for produzido uma vez, o 

contador de alimentos ficará destacado por um brilho durante 30 segundos. Ao final 

desse período, 100g de alimento serão adicionados ao contador caracterizando a 

apresentação da consequência cultural. Durante o período de espera, nenhuma produção 

de ∑Le=∑Lc=∑Ld produzirá a consequência cultural. A apresentação da consequência 

cultural poderá acontecer em qualquer momento do experimento, não havendo a 

necessidade de se concluir um ciclo para tal.  
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A fase terá a duração de 2 gerações. P103 será o primeiro a ser substituído (G4), e 

em seguida P104 (G5), marcando o final da fase. O critério para mudança de gerações 

nessa fase será: (a) 20 apresentações da consequência cultural; (b) 30 produções do PA 

especificado (∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da consequência cultural ou; (c) 

60 minutos.  

Fase 3 – CCS contígua 

A fase terá as mesmas configurações da fase 1. A produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld 

produzirá imediatamente uma consequência cultural. Essa fase durará apenas uma 

geração obedecendo aos mesmos critérios: mínimo de 20 ciclos com produção de 

consequência cultural em 80% das 10 últimas tentativas com 100% de produção de 

consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou 40 ciclos encerrados. Nessa fase P105 

será substituído por P108 (G6).  

Fase 4 – CCS atrasada (1 minuto) 

A sexta geração (G6) iniciará a fase experimental que será idêntica à fase 2, com a 

exceção de que ao invés de um atraso de 30 segundos, será utilizado um atraso de 1 

minuto. A produção do PA especificado produzirá imediatamente um brilho no 

contador de alimentos que durará 1 minuto ao final do qual haverá a apresentação de 

100g de alimento. Durante o período de atraso a produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld não terá 

qualquer efeito. 

Seguindo os mesmos moldes da fase 2, a fase se encerrará após duas gerações: P106 

será substituído por P109 (G7) e depois de atingido o mesmo critério de substituição de 

participantes, haverá a substituição de P107 por P110 (G8). O critério para mudança de 

participante será: (a) 15 apresentações da consequência cultural; (b) 30 produções do 

PA especificado (∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da consequência cultural ou; 

(c) 60 minutos. 
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Fase 5 – CCS contígua 

A oitava geração participará dessa fase. A apresentação de CCS será contingente e 

contígua à produção de  ∑Le=∑Lc=∑Ld. Quando o critério de um mínimo de 20 ciclos 

com produção de consequência cultural em 80% das 10 últimas tentativas com 100% de 

produção de consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou 40 ciclos encerrados, 

haverá a substituição de P108 por P111 (G9).  

Fase 6 – CCS atrasada (2 minutos) 

A nona geração iniciará a última fase do experimento. O atraso da CCS nessa fase 

será de 2 minutos. Durante esse período que acontecerá entre a produção de 

∑Le=∑Lc=∑Ld e a apresentação dos 100 gramas de alimento para doação, o contador de 

alimentos ficará destacado por um brilho e nenhuma produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld 

produzirá consequências culturais.  

A fase e o experimento se encerrarão após duas gerações. P109 será substituído por 

P112 e será formada G10, a última geração. O critério de encerramento de cada geração 

será: (a) nove apresentações da consequência cultural; (b) 30 produções do PA 

especificado (∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da consequência cultural ou; (c) 

60 minutos. 

 

Previsão de Análise dos Dados 

Os dados coletados serão: a taxa de produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld, o número de pontos 

produzidos por cada participante por ciclo, as anotações feitas pelos participantes 

durante o experimento, as verbalizações dos participantes e as imagens do experimento. 

As verbalizações e anotações dos participantes e as imagens só serão utilizadas 

eventualmente para analisar algum fato específico que possa contaminar os dados.  
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Com relação à taxa de produção do PA, espera-se que a seleção do produto 

agregado aconteça (a taxa se mantenha constante), pelo menos durante a linha de base, 

uma vez que os dados de Marques (2012) apontaram que consequências culturais com 

natureza diferente da natureza da consequência individual podem selecionar produções 

agregadas.  

O atraso diminuirá a possibilidade de produção do PA especificado em relação às 

fases de CCS contígua. No entanto, durante o período de atraso ainda poderá haver 

produção dos pontos individuais que podem ser obtidos por qualquer outro produto 

agregado. A taxa de produção agregada do produto especificado, que terá uma história 

de produção dentro da cultura experimental, pode ser manter a mesma das fases em com 

CCS contígua ou pode diminuir, uma vez que pode acontecer somente no momento em 

que produzir o PA especificado para produzir a CCS.  

Não havendo restrições quanto à produção de pontos individuais durante o período 

de espera, é provável que a taxa de produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld se mantenha durante o 

período de atraso. A sinalização do atraso (brilho no contador de alimentos) por ser 

contígua, pode ser relacionada com a consequência cultural pelos participantes e isso ser 

um fator crucial na taxa de produção, que pode restringir a produção do PA aos períodos 

que antecedem o atraso imediatamente. A duração do atraso pode ser um fator que 

reduza a produção e pode acentuar a queda de produção.  

Prevendo uma possível influência da produção de consequências individuais no 

período de espera, assim como foi observado uma influência de comportamentos 

operantes emitidos durante o período de atraso de uma consequência operante (ver 

Ferster, 1953), será delineado o experimento 2. 
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Tabela 2. Resumo do delineamento do experimento 1. 

Condição 

Experimental 
Gerações 

Participantes 

Critério para 

mudança 

C
indiv. 

(atraso) 

Intervalo 

entre PA 

e CCS 
LE LC LD 

CCS 

contígua 

G1 P101 P102 P103 ≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 

0 s 

G2 P104 P102 P103 - 

CCS atrasada 

G3 P104 P105 P103 
20 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Sim 

30 s 

G4 P104 P105 P106 Sim 

CCS cont. G5 P107 P105 P106 

≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 0 s 

CCS atrasada 

G6 P107 P108 P106 
15 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Sim 

60 s 

G7 P107 P108 P109 Sim 

CCS cont. G8 P110 P108 P109 

≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 0 s 

CCS atrasada 

G9 P110 P111 P109 
9 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Sim 

120 s 

G10 P110 P111 P112 Sim 
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Experimento 2 

Diferentemente do experimento anterior, durante o atraso o programa ficará em 

pausa, não havendo a possibilidade de produção de consequência individual ou qualquer 

produto agregado. As perguntas que delinearão o experimento são: 

1. Os pontos individuais têm um papel na manutenção da produção agregada com 

atraso de consequência cultural? 

2. O atraso de uma consequência cultural tendo um período de espera no qual não 

é possível obter pontos individuais, produziria efeitos na produção do PA 

∑Le=∑Lc=∑Ld? 

3. A duração do atraso poderia influenciar tanto na produção de pontos individuais 

quanto na produção agregada delimitada para receber a consequência cultural? 

Método 

Participantes 

Assim como o experimento anterior, esse experimento contará com 12 participantes 

com as características descritas no método geral. Os participantes também receberão 

uma identificação dada por P2n, P2 indica que é um participante do experimento 2, n é 

o número atribuído a cada participante de acordo com a ordem de entrada nas sessões. O 

quinto participante do experimento 2 será referido como P205. As únicas exceções 

serão os três primeiros participantes que receberão a numeração de identificação 

aleatoriamente uma vez que eles iniciarão o experimento juntos.                                                                                                                                                                                                                                              

Procedimento 

Os procedimento gerais serão semelhantes ao empregado no experimento 1.  

Fase 1 – CCS contígua (Linha de Base) 

A fase será idêntica à fase 1 do experimento 1. O experimento também se iniciará 

com três participantes que formarão a primeira geração do segundo experimento. Os 
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pontos individuais serão liberados quando a soma das colunas forem ímpares, assim 

como no experimento 1 e o intervalo entre ciclos de 7 segundos estará em vigor.  

Da mesma forma que no experimento 1, os três participantes, P201, P202 e P203, 

serão os componentes da primeira geração do experimento (G1). O critério para 

substituição de participantes será mantido: um mínimo de 20 ciclos com produção de 

consequência cultural em 80% das 10 últimas tentativas com 100% de produção de 

consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou 40 ciclos encerrados. Essa fase durará 

duas gerações. Quando P204 substituir P201, a segunda geração se iniciará e quando 

P205 substituir P202, a terceira geração se constituirá e já será submetida ao arranjo de 

contingências da fase seguinte.   

Fase 2 – CCS atrasada (30 segundos) 

Tendo início com a terceira geração, a fase terá as seguintes características: a 

produção da consequência cultural produzirá um brilho no contador de alimento, e os 

controles ficarão travados impossibilitando a emissão das respostas dos participantes 

durante o período em que o brilho estiver presente, ao final de 30 segundos o brilho 

desaparecerá e será apresentada a consequência cultural. O PA também será 

∑Le=∑Lc=∑Ld e os 100 gramas de alimento serão utilizados como consequência cultural.  

Assim como a fase 2 do experimento anterior, a fase terá a duração de duas gerações 

(G3 e G4). A terceira geração terá sido composta na fase anterior e compreenderá P203, 

P204 e P205. Quando P203 for substituído por P206 se formará a quarta geração (G4). 

A próxima substituição encerrará a fase, P204 será substituído por P207 (G5).  

O mesmo critério para substituição de participante da segunda fase do experimento 

1 será utilizado nessa fase: (a) 20 apresentações da consequência cultural; (b) 30 

produções do PA especificado (∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da 

consequência cultural ou; (c) 60 minutos.  
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Fase 3 – CCS contígua 

Essa fase será igual à primeira fase, mas se encerrará em uma geração. Somente G5 

passará por essa fase. O mesmo critério de substituição de participantes da primeira fase 

será usado.  

Fase 4 – CCS atrasada (1 minuto) 

Com o início da sexta geração a quarta fase se iniciará. A fase será semelhante à 

segunda fase, mas o atraso será de 1 minuto. Durante o período de atraso os 

participantes não poderão manipular as janelas da fileira inferior inserindo números, 

portanto, os pontos não serão liberados e não será possível produzir nenhum PA.  

Duas gerações (G6 e G7) passarão por essa fase. O critério de substituição de 

participantes para essa condição será: (a) 15 apresentações da consequência cultural; (b) 

30 produções do PA especificado (∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da 

consequência cultural ou; (c) 60 minutos. 

Fase 5 – CCS contígua 

Uma geração (G8) passará por essa fase. Essa terá a mesma programação de 

contingências das fases 1 e 3. Não haverá um período de atraso entre PA e CCS. O 

critério de substituição de participantes (e no caso de encerramento da fase) será o 

mesmo utilizado para condições de CCS contígua: um mínimo de 20 ciclos com 

produção de consequência cultural em 80% das 10 últimas tentativas com 100% de 

produção de consequência cultural nas últimas 4 tentativas ou 40 ciclos encerrados. 

Fase 6 – CCS atrasada (2 minutos) 

A última fase do segundo experimento se iniciará com a nona geração (G9). A 

duração do atraso da CCS nessa fase será de 2 minutos. Durante esse período que 

acontecerá entre a produção de ∑Le=∑Lc=∑Ld e a apresentação dos 100 gramas de 
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alimento para doação, o contador de alimentos ficará destacado por um brilho e os 

controles ficarão inativos.  

O participante P209 será substituído quando for atingido um dos seguintes critérios: 

(a) nove apresentações da consequência cultural; (b) 30 produções do PA especificado 

(∑Le=∑Lc=∑Ld) independente da produção da consequência cultural ou; (c) 60 minutos. 

A décima geração (G10) se encerrará seguindo o mesmo critério para encerramento 

da nona geração (G9) e com o fim de G10 o experimento termina. 

Previsão de Análise dos Dados 

Os mesmos dados do experimento anterior serão coletados: a taxa de produção de 

∑Le=∑Lc=∑Ld, o número de pontos produzidos por cada participante por ciclo, as 

anotações feitas pelos participantes durante o experimento, as verbalizações dos 

participantes e as imagens do experimento. 

As verbalizações e anotações dos participantes e as imagens só serão utilizadas 

eventualmente para analisar algum fato específico que possa contaminar os dados.  

Quando houver a produção do PA nas condições de atraso, haverá uma 

impossibilidade de obtenção de pontos, e nesse sentido, não produzir o PA possibilitará 

que cada participante produza o PA especificado. A história de CCS contígua à 

produção do PA pode favorecer o controle da CCS sobre o grupo, mesmo na condição 

de atraso. 
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Tabela 3. Resumo do delineamento do experimento 2. 

Condição 

Experimental 
Gerações 

Participantes 

Critério para 

mudança 

C
indiv. 

(atraso) 

Intervalo 

entre PA 

e CCS 
LE LC LD 

CCS 

contígua 

G1 P201 P202 P203 ≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 

0 s 

G2 P204 P202 P203 - 

CCS atrasada 

G3 P204 P205 P203 
20 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Não 

30 s 

G4 P204 P205 P206 Não 

CCS cont. G5 P207 P205 P206 

≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 0 s 

CCS atrasada 

G6 P207 P208 P206 
15 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Não 

60 s 

G7 P207 P208 P209 Não 

CCS cont. G8 P210 P208 P209 

≥ 20 ciclos com 

10 ciclos: 80% 

4 ciclos: 100% 

ou 40 ciclos 

ou 60 min 

- 0 s 

CCS atrasada 

G9 P210 P211 P209 
9 CCS 

ou 30 ciclos 

ou 60 min 

Não 

120 s 

G10 P210 P211 P212 Não 
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