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RESUMO 

O tratamento da cultura pela análise do comportamento foi uma preocupação desde os primeiros 
manuais na década de 50. Com o objetivo de sistematizar tal tratamento foram feitos quatro 
estudos: (1) sobre os principais conceitos da análise do comportamento; (2) sobre as unidades de 
seleção envolvidas nos três níveis de seleção propostos por Skinner (1981), (3) dos estudos 
experimentais envolvendo unidades culturais propostas por analistas do comportamento e por 
fim (4) um estudo experimental como proposta de separação e diferenciação entre unidades 
comportamentais e culturais. No primeiro estudo tentou-se organizar os principais conceitos da 
análise do comportamento em uma ordem do mais simples (aquele que envolve menos relações 
na sua descrição – o reflexo) para os conceitos mais complexos (que envolvem muitas relações 
na sua descrição – metacontingência, agências de controle). No segundo estudo tentou-se fazer 
um levantamento das principais unidades de seleção nos níveis filogenético, ontogenético e 
cultural. Foram apresentadas as principais unidades biológicas alvo de análises selecionistas, 
bem como apresentada a discussão sobre unidades na seleção do comportamento. Para a 
evolução cultural foi feito um levantamento da discussão sobre a aplicação do selecionismo na 
cultura e apresentadas as unidades de seleção propostas por analistas do comportamento. O 
terceiro artigo foi uma revisão dos estudos experimentais com o conceito de metacontingências, 
onde foram classificados quatro grupos de estudos a partir das tarefas experimentais utilizadas 
nos experimentos. Grande parte dos estudos demonstrou seleção de unidades culturais, embora a 
comparação entre eles seja difícil dada as diferenças nas preparações experimentais. Por fim, o 
experimento realizado para a separação e diferenciação de unidades comportamentais e culturais, 
utilizou o modelo meta. Foram 18 participantes, seis em cada grupo, onde cada grupo foi exposto 
a mesma tarefa experimental; entretanto os participantes foram submetidos individualmente 
(G1), em duplas (G2) e em duplas com substituições de participantes periodicamente (G3). Os 
resultados destas manipulações não foram conclusivos, há a necessidade de mais dados. 
Entretanto, diferenças importantes entre unidades comportamentais e culturais foram sugeridas, 
entre elas: a escala temporal envolvida nas diferentes seleções comportamentais e culturais e 
reforçadores promovidos pelo grupo que parecem facilitar a seleção da tarefa experimental. 

Palavras-chave: Análise do comportamento, Cultura, Unidades de Seleção, Metacontingência. 

 

  



ABSTRACT 

The treatment of the Culture by Behavior Analysis was a concern since the first manuals in the 
decade of 50. With aim of systematize such treatment were done four studies: (1) about the main 
concepts of behavior analysis; (2) about unities of selection involved in the three levels of 
selection proposed by Skinner (1981); (3) about experimental studies involved cultural unities 
proposed by behavior analysts and, at the end, (4) an experimental study as proposal of 
differentiation and separation between behavioral and cultural unities. In the first study tried to 
organize the main concepts of behavior analysis in an order of simpler (one that involves fewer 
relations in its description – the reflex) for the concepts more complexes (that involves many 
relations in your description – metacontingencies, controlling agencies).  In the second study 
tried to make a collection of the principal unities of selection in the levels phylogenetic, 
ontogenetic and cultural. The main biological unities target of selectionist analysis were 
presented, as well as the discussion unities of selection in behavior. For cultural evolution was 
done a collection of the discussion about the application of selectionism in culture and were 
presented the unities of selection proposed by behavior analysts. The third paper was a revision 
of the experimental studies with the concept of metacontingencies, where were classified four 
groups of studies from the experimental tasks used in the experiments. Great part of the studies 
demonstrated selection of cultural unities, although the comparison among then was difficult 
because of the differences in the experimental preparations. Finally, the experiment realized for 
separation and differentiation of behavioral and cultural unities, used the meta model. Were 18 
participants, six in each group, were each group was exposed to the same experimental tasks; 
however the participants were submitted individually (G1), on pairs (G2) and on pairs with 
participants ‘substitution periodically (G3). The results of these manipulations were not 
conclusive, more data are needed. However, important differences between behavioral and 
cultural unities were suggested, among them: the temporal scale involved in the different 
selections behavioral and cultural and reinforcers promoted by the group that seem to facilitate 
the selection of the experimental task. 

Key-words: Behavior Analysis; Culture; Unities of Selection; Metacontingencies.   
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Apresentação  

 

O que será apresentado aqui nesse trabalho é um conjunto de investigações (a) 

sobre o tratamento conceitual dado pela Análise do Comportamento à cultura, (b) quais 

unidades podem ser objetos de seleção em três níveis de análise, (c) estudos experimentais 

sobre unidades culturais propostos por analistas do comportamento e por fim (d) uma 

proposta de investigação experimental e comparação entre a seleção de unidades 

comportamentais e culturais. Os artigos a seguir foram pensados individualmente, 

pensando nos formatos de publicação, apesar disso seguem uma ordem e estão 

interligados na formação do problema experimental.  
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Introdução ao tratamento da cultura pela análise do comportamento 

 

Entender como funciona o comportamento humano é, em boa parte, entender 

como funciona a cultura e vice-versa.  Muitas vezes são variáveis sociais (aquelas que 

envolvem outros indivíduos) que afetam os comportamentos que são alvos de 

investigação por analistas do comportamento, tanto em análises teóricas como aplicadas. 

A forma como as variáveis sociais afetam o comportamento humano pode, por exemplo, 

auxiliar a compreender problemas psicopatológicos, dado que as interações entre 

indivíduo e grupo são relevantes e muitos dos chamados problemas psicológicos 

relacionam-se a dificuldades com o contexto social. Também é de interesse da análise do 

comportamento entender como variáveis individuais afetam outras pessoas do grupo em 

que indivíduos se inserem, como ocorre por exemplo, com os comportamentos de 

funcionários e administradores de uma dada organização.  

A ampla gama de variações dos comportamentos humanos não existiria se não 

fosse a riqueza das relações interpessoais provenientes da cultura. Certamente, nem 

mesmo haveria uma ciência do comportamento sem a existência da cultura o que torna a 

cultura objeto de interesse no caso de uma análise da própria ciência enquanto prática. 

Serão apresentados neste artigo os principais conceitos do tratamento de uma 

ciência do comportamento para a compreensão da cultura. Tentou-se expor os conceitos, 

começando com aqueles que envolvem a descrição de menos relações na sua definição.  

As discussões sobre qual o objeto de estudos da psicologia (Sério, 2005; Skinner, 

1963a; Todorov, 2007) e o que define uma cultura (Glenn, 2003; Harris, 1964; Richerson, 

& Boyd, 1984; Skinner, 1953) são extensas e controversas.  Os conceitos que serão aqui 
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apresentados colocam o comportamento humano no centro das duas definições, Assume-

se que o comportamento humano é objeto de estudos privilegiado da psicologia e que é 

parte fundamental e definidora de uma cultura.    

A definição funcional de comportamento (Skinner, 1953) envolve sempre a 

relação entre atividades de um organismo e eventos ambientais, sociais ou não. É a 

interação entre organismo e ambiente o objeto de interesse de uma ciência do 

comportamento.  

No caso da análise do comportamento (AC), o interesse pela cultura aparece desde 

o seu início. Os primeiros manuais de AC têm conteúdo voltado para a compreensão e 

discussão da cultura como variável relevante para o estudo do comportamento. ( Keller 

& Schoenfeld, 1950; Skinner, 1953)   

A comunidade na qual homens e mulheres vivem representa uma parte 

importante do seu meio. É difícil, senão impossível, pensar em uma simples 

atividade operante do indivíduo que não mostre em algum grau, a influência 

penetrante dos ensinamentos da comunidade (Keller & Schoenfeld, 1950, p. 

380). 

Quando um organismo faz parte do ambiente de outro, a análise das interações 

indivíduo-ambiente precisa de cuidados. O comportamento de um organismo se torna 

objeto de interesse, enquanto o comportamento do outro organismo se torna variável 

ambiental que afeta o objeto de interesse. A análise dos comportamentos de mais de um 

indivíduo é necessária para a compreensão do comportamento individual, nesses casos, é 

comum tratar-se do comportamento como um fenômeno de grupo e a expressão 

comportamento de grupo é recorrente. Mas, nesse ponto Skinner é claro: é sempre o 
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indivíduo que se comporta e a expressão comportamento do grupo é uma abstração, o que 

existe são pessoas se comportando em contextos sociais, em grupo. (Skinner, 1953, p. 

312.) 

Seleção Natural e Análise do Comportamento 

Antes de esclarecer o tratamento da cultural pela Análise do Comportamento é 

necessário entender a proposta selecionista, apresentada por Skinner (1981), para a 

compreensão do comportamento humano. Tal proposta é uma analogia ao modelo de 

seleção natural descrito por Darwin em “A origem das espécies” (1859) para a explicação 

da diversidade e origem das espécies. A teoria da seleção natural, pedra angular do 

paradigma evolucionista moderno foi caracterizada, em sua origem, por duas etapas 

complementares: variação e seleção (Mayr, 2004). Posteriormente uma terceiro processo, 

a retenção, foi apresentado. 

Na evolução de características biológicas dos indivíduos/espécies, ou melhor na 

evolução biológica, a primeira etapa é a produção de variação de características 

fisiológicas, morfológicas ou comportamentos. Em uma população de organismos, há 

diversidade e as fontes dessa variação são múltiplas: mutação, reestruturação de 

cromossomos na meiose, mudanças aleatórias na divisão reprodutiva e no encontro dos 

gametas etc. (Mayr, 2004, p. 152) 

Diante da diversidade que ocorre nos organismos de uma espécie, a seleção, é 

caracterizada pela eliminação de alguns organismos – que não se reproduzem - e pelo 

sucesso reprodutivo de outros. A recorrência dos padrões genéticos que sobreviveram nas 

sucessivas gerações caracteriza o processo de seleção natural. Mayr (2004) define a 

seleção pela descrição de organismos que obtiveram sucesso na sobrevivência e na 

reprodução (p. 149). Assim, em um grupo de organismos submetidos a determinadas 
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contingências ambientais só uma parte dos indivíduos sobrevive e transmite suas 

características às gerações seguintes.  

Um terceiro processo tem sido apresentado como constitutivo da seleção natural 

na proposta evolucionária moderna, o processo de retenção, que descreve o processo de 

transmissão de características e permite que características se acumulem ao longo de 

gerações. (Donahoe, 2012) 

Logo, como explicação, a seleção natural se aplica a populações de organismos 

individuais, já que supõe medidas provenientes das características individuais de muitos 

organismos. (Mayr, 2004, p.159) 

O modelo explicativo de Skinner (1981) para o comportamento humano é 

chamado de selecionista porque é análogo ao modelo darwinista para as espécies, mas 

Skinner trata de outro tipo de “populações” – as chamadas classes de respostas, as quais, 

por sua vez, precisam conter variações: são as instâncias de respostas de classes que 

recorrem em um único organismo. Skinner trata de comportamento e comportamento 

envolve populações de atividades de um organismo, que sofrem efeito da seleção. É a 

evolução do comportamento de um organismo, durante sua vida, que é o principal objeto 

de estudo da análise do comportamento. (Glenn, Ellis, & Greenspoon, 1992; Skinner, 

1981) 

Mas essa evolução ontogenética, Skinner esclarece (1981), só ocorre porque 

evoluíram via seleção natural processos comportamentais que regulam, ou originam, os 

processos de variação e seleção comportamental. Para Skinner, tais processos 

comportamentais são o condicionamento respondente e o condicionamento operante. 

(Skinner, 1981, p.501) 



16 
 

Comportamento respondente 

Os comportamentos respondentes são caracterizados pelas relações descritas 

pelos estudos do reflexo, definido como relação entre um estímulo antecedente e a 

ocorrência de uma resposta eliciada, fidedigna à ocorrência do estímulo. Comportamentos 

respondentes envolvem interações entre um evento ambiental e a atividade de um 

organismo, nas quais os estímulos que controlam a atividade do organismo antecedem tal 

atividade, envolvem sempre o que se convencionou chamar de uma sequência S-R. Os 

reflexos podem ser reflexos incondicionais ou condicionais1. (Catania, 1999; Skinner, 

1953) 

Os reflexos incondicionais são caracterizados pela eliciação de uma dada resposta 

por um estímulo sem haver nenhuma história prévia daquele organismo com o estímulo 

apresentado (estímulo incondicionado); é um tipo de comportamento selecionado pela 

história evolutiva da espécie. Já os reflexos condicionais são caracterizados pelo mesmo 

tipo de relação entre evento antecedente e resposta do organismo, porém o evento 

ambiental eliciador requer uma história prévia desse organismo com o pareamento entre 

o estímulo a ser condicionado e um estímulo incondicionado. Através da repetição, da 

junção temporal entre a apresentação dos dois estímulos e a ocorrência da resposta do 

organismo, um estímulo que era neutro – não eliciava a resposta – passa a eliciar a 

resposta que é chamada de reflexo condicional. (Catania, 1999; Skinner, 1953). A 

descrição do processo pelo qual se produz um reflexo condicional (condicionamento 

clássico ou pavloviano) é a descrição funcional de como atividades do organismo se 

                                                           
1 O processo descoberto por Ivan Pavlov, fisiologista russo, despertou ainda mais em Skinner o 

interesse pelas transformações no comportamento que ocorrem ao longo da vida de um 

organismo. (Glenn, Ellis, & Greenspoon. 1992) 
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adaptam a novos ambientes, dado que o processo descreve a substituição de um estímulo 

por outro no controle do comportamento dos organismos.  

Mas muitos comportamentos não são selecionados por processos respondentes e, já 

na década de 1930, Skinner propôs que outro processo selecionado biologicamente 

explicaria comportamentos: o paradigma operante (Skinner 1938). As relações atividade-

ambiente são mais complexas nesse caso.  A relação mais conspícua é entre respostas e 

os estímulos por ela produzidos (consequências) e Skinner propôs que o comportamento 

seria submetido em casos específicos a um segundo tipo de seleção, diferente da seleção 

natural: a seleção operante: 

Os reflexos condicionados ou não, referem-se principalmente à fisiologia 

interna do organismo. Muitas vezes estamos interessados, entretanto, no 

comportamento que produz algum efeito no mundo ao redor. Este 

comportamento origina a maioria dos problemas práticos nos assuntos 

humanos e é também de um interesse teórico especial por suas características 

singulares. (Skinner, 1953, p. 59)  

Comportamento Operante 

Pedra angular da proposta selecionista do behaviorismo radical, o conceito de 

comportamento operante é uma forma de analisar uma gama enorme de comportamentos 

que não seriam passiveis de explicação com o conceito de reflexo. Trata-se de outro tipo 

de relação entre atividade do organismo e eventos ambientais, já que as atividades dos 

organismos são transformadas pelas consequências que produzem. 

Assim, quando classes de respostas têm sua probabilidade de ocorrência alterada 

por eventos subsequentes à sua ocorrência, dizemos que essas classes de respostas são 
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operantes. O processo de seleção envolvido na seleção operante foi chamado de 

reforçamento e refere-se ao aumento na probabilidade de que uma classe de respostas 

recorra (ocorra novamente), após uma consequência, chamada de reforçadora. (Skinner, 

1953) 

A descrição do reforçamento é uma descrição selecionista: um conjunto de 

instâncias de respostas compõe uma unidade (nesse caso, classes de respostas) e essa 

unidade se tornam mais ou menos provável dada uma determinada consequência, ou seja, 

a recorrência de novas instâncias é determinada pelas consequências que foram 

produzidas por instâncias passadas. Desde cedo, a analogia entre seleção natural e 

reforçamento foi citada por Skinner:  

Vimos que em certos aspectos, o reforço operante se assemelha a seleção 

natural da teoria evolucionista. Assim como características genéticas que 

surgem como mutações são selecionados ou descartados por suas 

consequências, também novas formas de comportamento são selecionados ou 

descartados através de reforço (Skinner, 1953, p. 430). 

As investigações experimentais que derivaram de e que foram possibilitadas pelos 

conceitos de comportamento operante e reforçamento permitiram a análise de 

comportamentos que não eram possíveis com o reflexo, comportamentos esses que 

produzem alterações no mundo. Desde alterações no mundo físico até alterações no 

ambiente social – alterações no comportamento de outras pessoas.  

Além das relações do comportamento com eventos subsequentes, eventos 

antecedentes também passam a controlar o comportamento operante. Tal controle é 

chamado de discriminativo. A produção de estímulos discriminativos é produto da 
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seleção operante e esses se caracterizam como eventos ambientais antecedentes a 

respostas operantes que evocam instâncias de certas classes de respostas que produziram 

reforços, anteriormente, na presença de eventos ambientais semelhantes Assim, a 

ocorrência do evento discriminativo tende a evocar resposta, mas a relação antecedente-

resposta é fundamentalmente diferente dos estímulos eliciadores do reflexo incondicional 

e condicional. 

Portanto, três termos compõem a unidade de interação e seleção organismo-

ambiente, no caso do comportamento operante. Skinner se refere a tal unidade como 

contingência tríplice: (1) eventos que antecedem a resposta, (2) a atividade do organismo 

e (3) eventos subsequentes às respostas do organismo. Essa composição envolve relações 

de contingências e são a unidade que melhor descreve as relações funcionais que 

controlam a atividade do organismo, para Skinner2. 

O comportamento operante, assim, envolve uma maior complexidade que os 

comportamentos respondentes, dado que é necessária a descrição de um conjunto maior 

de relações na sua definição e explicação. A sensibilidade a eventos subsequentes (de 

origem filogenética) e a plasticidade e diferenciação do comportamento que surge dessa 

sensibilidade caracteriza o comportamento operante como mais complexo que os 

comportamentos respondentes. 

                                                           

2 A função antecedente discriminativa não é a única função possível de ser estabelecida na história 

de interação do organismo com o ambiente, outras funções entre eventos antecedentes e atividade 

do organismo foram descritas por analistas do comportamento, por exemplo: operações 

estabelecedoras e estímulos condicionais. (Laraway, Snycerski, Michael, & Poling, 2003; 

Sidman, 1994 ). 

 



20 
 

Como já foi adiantado, embora a análise de comportamentos operantes envolverem 

sempre medidas da atividade do organismo individual, a análise do comportamento 

operante não descreve apenas organismos isolados. A descrição de comportamentos 

operantes sociais, sempre supõe também um segundo organismo que compõe a relação 

comportamental, como já destacaram os primeiros manuais de análise do comportamento. 

(Keller & Schoenfeld, 1950; Skinner, 1953) 

Comportamento perante social 

A descrição do comportamento social faz parte de uma discussão central entre 

análise do comportamento em sua relação com a análise da cultura. Nesse caso, a 

atividade de um organismo é funcionalmente relacionada a um ambiente, que envolve a 

atividade de outro organismo. Skinner (1953) definiu 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) 

Se um organismo e seu comportamento são ambiente funcional para o 

comportamento de outro organismo, a relação comportamental envolve fenômeno social. 

Nesses casos, a análise da interação indivíduo-ambiente ganha em complexidade, dado 

que ao menos dois comportamentos precisam ser descritos para uma análise completa, do 

que Skinner chamou de episódio social (Skinner, 1953; Andery, Micheletto e Sério, 

2005). 

Em tese, o conceito de comportamento social pode compor a análise descritiva de 

grupos de qualquer tamanho, seja um grupo de duas pessoas ou uma comunidade. Por 

outro lado, em 1953 Skinner tratou do comportamento social como atividade de um 

organismo que tem como ambiente outros organismos, ou seja, enfatizou a análise dos 

comportamentos de um organismo envolvidos na interação social. No comportamento 
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social a contingência de três termos é composta por eventos que são atividades de outros 

organismos, seja nos eventos que antecedem o comportamento sob análise, seja nos 

eventos que são subsequentes ao comportamento analisado. A análise operante continua 

sendo do comportamento de um organismo, mesmo que o comportamento de outros 

organismos estabeleçam relações funcionais com o comportamento em foco. 

Contingências comportamentais entrelaçadas 

 

Se as interações comportamentais de dois ou mais organismos se tornam foco de 

interesse do analista, ao menos duas contingências precisam ser descritas. Por isso diz-se 

que comportamentos sociais sempre envolvem contingências comportamentais 

entrelaçadas (CCEs). Como esclarecem Andery, Micheletto e Sério (2005): 

Quando tratamos de comportamento social, o recurso à contingência de 

reforçamento como unidade de análise continua sendo possível e, talvez, 

heurístico, desde que se considere a necessidade de descrevermos, pelo 

menos, duas contingências, pois, ao lidarmos com comportamento social, 

estamos já lidando com a interação de, no mínimo, duas contingências. Em 

outras palavras, o comportamento social envolve o que chamamos de 

contingências entrelaçadas (p. 132). 

Logo, contingências comportamentais entrelaçadas são a unidade de análise  de 

qualquer fenômeno social. Fenômenos como cooperação, competição, 

imitação/modelação, interações verbais são compostos sempre por CCEs. Apesar das 

especificidades de cada interação social e ainda que as combinações de contingências 

entrelaçadas formem diversas configurações, são sempre CCEs que estão no cerne de uma 

descrição funcional do fenômeno.  
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Serão então apresentadas algumas interações, que vem sendo investigadas na 

Análise do Comportamento e que podem ser descritas utilizando o conceito de CCEs. 

Cooperação/Competição 

 

Tarefas cooperativas são fenômenos sociais que envolvem sempre a atividade de 

dois ou mais organismos. As consequências dessas atividades dependem do 

comportamento de mais de um organismo e tais tarefas são caracterizadas geralmente 

pela equidade de atividades e reforçadores entre os membros do grupo. (Hake, & 

Vukelich, 1972) 

Cooperação então, por definição, requer sempre que um organismo fique sob 

controle do comportamento do outro. Já na competição há uma inequidade entre 

atividades e reforçadores na interação social. Na competição os comportamentos podem 

estar relacionados, não um sob controle do outro, mas sob controle de um ambiente 

comum. É possível caracterizar um episódio de competição sem que um organismo esteja 

um sob controle do outro. (Skinner, 1953, p. 311) A competição fica caracterizada quando 

os reforçadores para os operantes de um organismo ocorrem as custas do comportamento 

de outros organismos. Geralmente, há também uma inequidade de reforçadores para os 

envolvidos. Assim: “A cooperação, na qual o reforço de dois ou mais indivíduos depende 

do comportamento de ambos ou de todos eles, obviamente não é o oposto de competição, 

pois parece requerer um sistema intercruzado”. (Skinner, 1953, p. 311)  

Imitação/modelação 

 

Quando um organismo “duplica” no sentido de replicar a topografia de respostas 

de outro organismo - completamente ou partes do comportamento de outro organismo - 

a interação social é chamada de imitação: há CCEs uma vez que o comportamento de um 
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organismo se torna estimulação discriminativa para a ocorrência de respostas similares 

de outro organismo, seja esta relação acidental ou planejada pelo organismo que é imitado 

ou pelo imitador. 

A imitação se desenvolve na história do indivíduo como resultado de reforços 

discriminativos que exibem a mesma contingência tríplice já nossa conhecida. 

A estimulação visual fornecida por alguém agitando a mão é a ocasião na qual 

agitar a mão provavelmente receberá reforço (Skinner, 1953, p. 119). 

Quando falamos do comportamento do organismo que dá o modelo falamos 

em modelação. A modelação é quando o comportamento de outra pessoa é 

importante para aquele que dá o modelo, ou seja, dar o modelo é reforçado quando 

a outra pessoa o imita. Já quando falamos do comportamento daquele que imita 

falamos em imitação, o comportamento imitado é reforçado pelas consequências 

selecionadoras da classe de resposta imitada. 

Comportamento Verbal 

 

Outra interação social, que é fundamental para a compreensão da cultura, é o que 

Skinner chamou de comportamento verbal. Skinner (1957) definiu comportamento verbal 

como comportamento reforçado por intermédio de outras pessoas (chamado de ouvinte), 

o qual foi especialmente treinado pela comunidade verbal como ouvinte. É 

comportamento selecionado por consequências derivadas de um ambiente social e cujo 

reforçamento depende de que o ouvinte seja preparado para tal. Comportamento verbal é, 

sem dúvida, por definição, comportamento social e, assim como no caso da descrição do 

comportamento social, quando descrevemos o comportamento verbal, é necessário tratar 
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de falante e ouvinte que participam da interação. Um episódio social verbal é descrito 

funcionalmente por contingências comportamentais entrelaçadas (Andery, 2010).  

Há uma vasta literatura conceitual e experimental sobre o assunto (Andery, 2010; 

Catania, & Shimoff, 1998; Normand, Fossa, & Poling, 2000), que trata desde as 

definições do próprio Skinner de diversos operantes verbais – mando, tato, ecoico, 

textual, intraverbal e autoclíticos – até os efeitos do comportamento verbal sobre 

comportamentos não verbais e a produção do sujeito como ouvinte de si mesmo. Em 

todos os casos a descrição de contingências comportamentais entrelaçadas é necessária. 

(Andery, 2010) 

O comportamento verbal e a imitação/modelação têm grande importância na 

reprodução de comportamentos similares em diferentes organismos, na medida que são 

estes os “processos” que evocam comportamentos em outras pessoas e são importantes 

para a compreensão sobre a seleção de práticas culturais e do terceiro nível de seleção do 

comportamento humano: os ambientes sociais, ou as culturas. Como Skinner (1981) 

pontuou: “O comportamento verbal aumentou muito a importância de um terceiro tipo de 

seleção por consequências, a evolução dos ambientes sociais ou culturas” (p. 502).  

 

 

Práticas Culturais 

 

Quando comportamentos são “transmitidos” entre indivíduos fica caracterizado o 

que Skinner chamou de práticas culturais (Skinner, 1981). O que está implícito na 

descrição desse fenômeno é a formação de um ambiente social que participa da seleção 

do novos comportamento de membros do grupo. (Glenn, 2003) 
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Uma criança nasce um membro da espécie humana, com uma carga genética 

mostrando muitas características idiossincráticas, e ele começa logo a adquirir 

um repertório de comportamento sob as contingências de reforçamento a que 

ele é exposto como um indivíduo. A maioria dessas contingências são 

organizadas por outras pessoas. Eles são, na verdade, o que é chamado de 

cultura, embora o termo é geralmente definido de outras formas. (Skinner, 

1971, p.126)  

A cultura, então, depende de comportamentos de indivíduos e é constituída 

por esses e seus produtos. Assim como é necessário um organismo com 

características estruturais evoluídas para que se observe comportamento, são 

necessários organismos se comportando para que haja a ocorrência de cultura. 

(Glenn, 2003) 

A analogia entre os níveis de seleção é apresentada por Skinner (1971): 

O fato de que uma cultura pode sobreviver ou perecer sugere um tipo de 

evolução, e um paralelo com a evolução da espécie tem sido, é claro, muitas 

vezes apontadas. Ela precisa ser formulada cuidadosamente. Uma cultura 

corresponde a uma espécie. Nós a descrevemos listando muitas de suas 

práticas, como descreve-se uma espécie listando muitas das suas 

características anatômicas. Duas ou mais culturas podem partilhar uma 

prática, como duas ou mais espécies podem partilhar uma característica 

anatômica. As práticas de uma cultura, assim como as características de uma 

espécie, são realizadas por seus membros, que as transmitem para outros 

membros (p. 128).  
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 A transmissão de características comportamentais é o fundamento de um terceiro 

nível de seleção do comportamento humano. De certa forma, a transmissão de 

características / eventos é o fundamento de qualquer análise evolutiva selecionista, sejam 

estas características estruturais ou comportamentais. A transmissão pode ser transmissão 

sexual/genética na evolução das espécies, por alterações cerebrais/ neurais, no caso de 

comportamento, ou por interações sociais/ verbais na evolução cultural. (Glenn, 1989; 

Glenn, & Madden,1995; Glenn, 2003; Skinner, 1981).  

 Linhagens Culturo-Comportamentais  

 

Glenn (2003), em uma excelente descrição dos diferentes níveis de seleção, ou de 

determinação do comportamento, sugere os termos linhagens operantes em substituição 

do termo comportamento operante ou classes de respostas, no caso do comportamento 

operante, e os termos linhagem culturo-comportamental e linhagem cultural para 

distinguir diferentes práticas culturais, para descrever as unidades de variação ou seleção 

no caso do comportamento individual e da cultura. 

O termo linhagem culturo-comportamental é utilizado na descrição da transmissão 

de práticas culturais mais simples, quando comportamentos individuais são transmitidos 

– submetidos à seleção -  por imitação ou por instrução (comportamento verbal), de um 

organismo para o outro. O exemplo descrito por Glenn (2003) trata do que ela chamou de 

“pré-cultura” em animais, tornada possível pela imitação de padrões de comportamentos 

em uma comunidade de macacos: observou-se que depois de uma instância em que uma 

macaca “lavou” uma batata no mar, paulatinamente outros indivíduos passaram a fazer o 

mesmo e depois de algum tempo, todos os indivíduos do grupo faziam o mesmo. 
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Os requisitos mínimos para a designação de um fenômeno como pré-cultural são 

estes: (a) uma linhagem operante (classe) de instâncias comportamentais devem ser 

originários do repertório de pelo menos um organismo, (b) instâncias desse 

operante devem ter uma função de estímulo em relação aos comportamento 

conspecíficos, e (c) contingências de reforçamento devem ser repetidas em 

repertórios sucessivos para estabelecer uma linhagem de comportamento aprendido 

que se replica através de fronteiras orgânicas. Tal linhagem designada aqui como 

uma linhagem culturo-comportamental. (p. 228)  

 Apesar do exemplo com animais, o termo, linhagens culturo-comportamentais, de 

forma alguma se refere apenas a pré-culturas e pode ser aplicado no caso humano. Glenn 

apenas salientou que linhagens culturo-comportamentais podem ser encontradas em 

infra-humanos e estiveram presentes na origem das culturas como conhecemos hoje. E 

que esses tipos de linhagens “fazem a ponte” entre a seleção operante e a seleção cultural 

(Glenn, 2003, p. 231) 

Linhagens Culturais 

 

A seleção de linhagens culturais é, segundo Glenn (2003), um caso mais complexo 

de práticas culturais em que contingências comportamentais entrelaçadas se tornam uma 

unidade coesa e, como decorrência tornam-se objeto de seleção. Quando uma prática 

cooperativa, por exemplo, é alvo de seleção cultural e se torna recorrente em diferentes 

indivíduos em sucessivas gerações chamamos essa prática de uma linhagem cultural. 

“Quando o comportamento replicado em linhagem culturo-comportamental participa em 

repetições de contingências comportamentais entrelaçadas, a seleção no nível cultural 

tornam-se possíveis”. (Glenn, 2003, p. 238) 
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O conceito de metacontingências é uma descrição funcional de um conjunto de 

relações envolvidas na seleção cultural. 

Metacontingências 

 

 Assim com a tríplice contingência é uma ferramenta conceitual para a descrição 

da seleção operante, o termo metacontingências é utilizado para descrever a seleção de 

práticas sociais/ comportamentais no nível cultural. O termo cunhado por Glenn (1986) 

refere-se à seleção de contingências comportamentais entrelaçadas e seus efeitos 

ambientais selecionadores (consequências culturais): 

A relação entre contingências comportamentais entrelaçadas e suas 

consequências têm sido designadas como metacontingências ..., para 

distingui-las de seus componentes, as contingências operantes, embora 

reconhecendo-as como parte / todo da relação entre os fenômenos 

comportamentais e culturais. Em metacontingências, contingências 

comportamentais entrelaçadas funcionam como uma unidade coesa... no 

processo de seleção cultural (Glenn, 2003, p. 237).  

Metacontingências, portanto, são relações de contingência evolvidas na seleção 

cultural e as CCEs e seus produtos ambientais são objeto de seleção, aquilo que recorre 

na evolução cultural. Vale notar que as contingências operantes se tornam parte do 

fenômeno que é selecionado, o que implica dizer que linhagens de respostas recorrentes 

em diversos indivíduos e seus efeitos ambientais são selecionados. Isto não quer dizer 

que meros conjuntos maiores de comportamentos são selecionados. (Glenn, 2003) 

A discussão do conceito de metacontingências tem evidenciado pontos importantes sobre 

a concepção de cultura entre analistas do comportamento. Uma das discussões mais 
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recentes levantou a importância de evidenciar os produtos das CCEs para a compreensão 

de fenômenos culturais complexos. Chama-se produto agregado a o efeito mensurável 

direto do comportamento de muitos indivíduos. (Glenn, 2004a; Glenn, & Malott, 2004; 

Sampaio, & Andery, 2010; Tourinho, & Vichi, 2012) 

Macrocontingências 

 

Outro conceito que tem sido debatido na compreensão de fenômenos sociais refere-

se a comportamentos similares de muitos organismos, que ocorrem independentemente, 

ou seja, não são relacionados em seu processo de seleção. Há situações em que 

comportamentos similares recorrem em muitos indivíduos, mas não há entre eles unidade 

ou relação funcional. Nesses casos, muitas vezes a recorrência desses comportamentos 

produz cumulativamente mudanças ambientais que têm relevância social/ cultural. 

Quando comportamentos similares de muitas pessoas que não compõem CCEs recorrem 

em muitos indivíduos e produzem um efeito cumulativo utiliza-se, para descrever o 

fenômeno, o termo macrocontingências. (Malott, & Glenn, 2006).  

Por exemplo, o comportamento de muitas pessoas se locomovendo de carro em uma 

cidade produz alguns efeitos cumulativos prejudiciais ao grupo, como: poluição, 

congestionamento, excesso de ruído etc. Cada motorista tem seu comportamento mantido 

por contingências de reforço particulares.  Os comportamentos envolvidos em nada são 

mantidos pelos efeitos que o grupo, como um todo, produz. Nesse caso, o grupo não se 

torna uma unidade cultural funcional e o fenômeno que adquire importância deve ser 

compreendido como um conjunto de comportamentos operantes que são explicados por 

contingências de reforço; não há CCEs nem seleção cultural nesse caso, apesar de ser um 

fenômeno social.  
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Sistemas Complexos: Agencias Controladoras 

 

 Skinner, em Science and human behavior (1953), discorre sobre agências de 

controle, descrevendo como grupos se organizam com o fim de controlar o 

comportamento de membros de um grupo maior, no qual estão inseridos. Os exemplos 

descritos são o governo, a religião, a psicoterapia, a economia e a educação. Para Skinner, 

cada uma das agencias com suas especificidades no que tange aos indivíduos que 

participam, variáveis que utilizam no controle dos comportamentos de outros, bem como 

os efeitos do controle nos controladores e controlados. 

Dentro do grupo... certas agências controladoras manipulam conjuntos 

particulares de variáveis. Essas agências são geralmente mais bem 

organizadas que o grupo como um todo, e frequentemente operam com maior 

sucesso. (Skinner, 1953, p. 333) 

 Agências de controle são fenômenos sociais em que emergem coordenação dos 

comportamentos dos membros de um grupo de forma a controlar comportamentos de 

outros com maior sucesso.  

 O conceito de metacontingências é útil na descrição de fenômenos sociais dessa 

proporção, como destacou Todorov (1987), explicitando unidades de análise envolvidas 

na seleção de ambientes sociais, ou melhor, na seleção cultural. Já a noção de agências 

de controle é heurística por ressaltar possíveis relações entre metacontingências e 

macrocontingências, dado que é um grupo coordenado que afeta um grupo não 

coordenado ou com uma coordenação menos integrada. Além disso enfatiza que práticas 

culturais são dependentes de comportamentos operantes. 
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As relações entre metacontingências e macrocontingências ainda carecem de 

discussões teóricas e investigações experimentais, mas compõem o cenário para 

discussões que envolvam maior complexidade. 

Síntese  

 

 Todos os conceitos apresentados aqui estão nas principais discussões sobre análise 

do comportamento e cultura, tanto em estudos conceituais (Andery, Micheletto e Sério, 

2005; Glenn, 1986, 1988, 1991, 2003; Glenn, & Malott, 2004; Malott, & Glenn, 2006; 

Martone, & Todorov, 2007, Tourinho & Vichi, 2012; Vichi & Tourinho, 2012) quanto 

em investigações experimentais (Andery, 2011). É característico dos fenômenos culturais 

um maior conjunto de comportamentos a serem analisados e assim seu estudo exige um 

aumento da complexidade das relações propostas. Da descrição do condicionamento 

clássico à descrição da seleção de contingências comportamentais entrelaçadas por 

metacontingências há um aumento significativo da quantidade de relações envolvidas na 

descrição dos fenômenos em estudo. A discussão e delimitação das unidades envolvidas 

nas diferentes análises, bem como a investigação experimental desses diferentes tipos de 

relações se faz necessária para uma ciência do comportamento humano que visa 

compreender o indivíduo em seu meio. 
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Unidades de Análise e Objetos de Seleção em Três Níveis de Integração 

 

O modelo selecionista utilizado na biologia evolucionária para a explicação da 

diversidade biológica é hoje amplamente aceito e discutido para a organização e 

explicação de muitos fenômenos diferentes. Todas as espécies biológicas têm suas 

características explicadas por uma história de variação, seleção e pelo processos de 

retenção. Além disso, os princípios de variação e seleção também são aplicados na 

explicação dos comportamentos (individuais) dos organismos, bem como na explicação 

da evolução das culturas e das chamadas características culturais de grupos. (Mayr, 2004; 

Richerson, & Boyd, 1984; Skinner, 1981) 

Na biologia evolucionária as discussões sobre seleção natural envolvem o que é 

selecionado, em que condições, e a descrição dos mecanismos de perpetuação das 

características selecionadas. Apesar de não haver consenso, nem uniformidade conceitual 

sobre tais questões, há certamente amadurecimento do modelo explicativo selecionista na 

compreensão da variabilidade de espécies existentes, já que as bases processuais são 

largamente aceitas e há uma enorme massa de dados que fortalecem as hipóteses 

darwinistas (Dawkins, 1978; Lewontin, 1970; Mayr, 2004) 

Por outro lado, na psicologia, a proposta selecionista de Skinner (1904 - 1990) para 

a compreensão do comportamento operante descreve um fenômeno especial – o 

comportamento – e se centra na discussão de um nível de seleção – ontogenético - , no 

qual padrões comportamentais são selecionados, durante o período de vida de um único 

organismo. Mas Skinner (1981) complementa sua proposta afirmando que o 

comportamento operante origina na espécie humana um novo fenômeno, a cultura, cuja 

determinação envolve uma terceira histórias de variação e seleção, a seleção de práticas 

culturais e formação da cultura. 
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A seleção de diferentes práticas humanas socialmente aprendidas, está no cerne da 

discussão desse terceiro tipo de evolução e a seleção cultural, ou evolução cultural, já foi 

sugerida também por biólogos e antropólogos desde muito cedo, como apontou 

Dobzhansky (1968).  

Assim como as perguntas sobre que unidades variam e são selecionadas na 

evolução das espécies e quais são as unidades de análise dos fenômenos estudados foram 

e são importantes na biologia evolucionária, essas mesmas perguntas são relevantes nas 

outras duas histórias evolutivas, no caso o comportamento e a cultura. Como esclarece 

Zeiler, (1986) sobre a importância das unidades: 

Uma unidade bem definida esclarece a forma como os fenômenos são 

conceituados e, assim, a pesquisa orienta e teoria. O isolamento de uma 

unidade traz ordem para fenômenos de outra forma discrepantes; unidades 

inválidas facilmente levam a uma confusão quanto ao significado e 

importância dos dados (p. 1.). 

Do mesmo modo, a descrição dos processos envolvidos na integração e transmissão 

das características selecionadas é importante na biologia e para a compreensão da 

evolução do comportamental e cultural.  Assim, a compreensão do comportamento e da 

cultura como um todo requer a descrição das unidades envolvidas nesses fenômenos. "Se, 

como ocorre em sistemas complexos, as unidades são constituintes do todo, uma imagem 

completa requer não apenas a especificação da unidade, mas também explicações das 

regras de integração". (Zeiler, 1986. P. 2) 

Apresenta aqui uma breve caracterização das principais unidades de seleção 

discutidas na biologia e a discussão de unidades comportamentais e culturais apresentadas 

por analistas do comportamento. 
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O processo de seleção natural  

 

O modelo selecionista criado por Darwin (1859) se baseia em dois processos 

relativamente simples: variação e seleção. Esses processos têm o seu efeito evidente no 

tempo, quando novas características (unidades que variam) de organismos ocorrem e, 

então, recorrem em outros organismos (são selecionadas/tornam-se mais frequentes) em 

decorrência da interação indivíduo-ambiente, que é uma condição necessária dos seres 

vivos.  

Esse processo evolutivo – com suas características históricas de recorrência de 

variações em diferentes organismos por sucessivas gerações - depende de algum 

mecanismo de transmissão das características e a historicidade do processo, bem como as 

características da transmissão envolvem uma tendência também histórica de 

complexificação das unidades selecionadas, uma vez que novas variações são 

selecionadas sobre aquelas já anteriormente selecionadas.  Na evolução biológica, a 

diversidade e a complexidade das unidades que evoluem são, então, explicadas pelo 

acúmulo de mudanças derivadas da história de interação das unidades e um ambiente 

selecionador. "Em uma abordagem selecionista, fenômenos complexos são vistos como 

o produto acumulado de processos relativamente simples que agem ao longo do tempo". 

(Donahoe, 2012, p. 249). 

Como consequência, além dos processos de variação e seleção afirmados por 

Darwin (1859) em sua proposição da seleção natural, posteriormente outros biólogos 

descreveram um terceiro processo na composição da análise selecionista, a “retenção”.  
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Retenção é a terceira fase de um processo de seleção. Retenção permite 

variantes selecionadas persistirem por tempo suficiente para que contribuam 

para a variação sobre a qual a futura seleção age. Sem retenção, as seleções 

não podem se acumular e até mesmo a possibilidade de complexidade é 

impedida (Donahoe, 2012, p. 250). 

A transmissão genética e mutação são processos hoje tidos como complementares 

à seleção natural postulados depois da formulação inicial do modelo selecionista.  

O entendimento atual é que a evolução orgânica requer (a) a retenção ao longo 

de gerações sucessivas de características genotípicas, (b) a variação entre as 

características genotípicas manifesta nos fenótipos de uma espécie, e (c) 

seleção pelo ambiente (Evidenciado por um aumento na frequência de 

algumas características de uma população e diminuição de outras). (Glenn,, 

& Madden, 1995) 

Assim como ocorre com os processos de variação e seleção, assume-se que o 

processo de retenção pode ser aplicado a outros objetos ou fenômenos, como esclarece 

Lewontin (1970), ao comentar a descrição do processo de seleção natural: 

É importante notar uma certa generalidade nos princípios (variação, seleção 

e retenção). Nenhum mecanismo especial de herança é especificado, mas 

apenas uma correlação entre a aptidão de pais e filhos. A população iria 

evoluir se a correlação entre pais e filhos surgiu a partir de herança 

mendeliana, citoplasmática, ou cultural... A generalidade dos princípios da 

seleção natural significa que quaisquer entidades na natureza que tem 

variação, reprodução e hereditariedade podem evoluir (p.1). 
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Objetos de Seleção  

 

O termo “unidade de seleção” foi introduzido por Lewontin (1970) para descrever 

aquilo que é selecionado no processo de seleção natural. Mayr (2004, p. 169) argumenta 

que o termo “unidade” é demasiado ambíguo (dado que é utilizado para unidades de 

comprimento, peso, tempo etc.) e sugere o termo objeto de seleção. Outros termos como 

alvo de seleção também podem ser encontrados na literatura da biologia evolucionária. 

A. O individuo  

 

Darwin (1859) propôs que o organismo individual seria o objeto de seleção na 

descrição do processo evolutivo e esta posição foi mantida entre os evolucionistas até a 

ascensão da genética em meados do século XX. A proposição de Darwin baseou-se no 

fato de que os indivíduos têm características variadas, reproduzem-se e a transmissão de 

tais características é evidente na prole e, como destacou Mayr (2004), no século XIX e 

início do XX as análises evolutivas das características dos indivíduos eram baseadas em 

medidas de fenotípicas3.  

Mais tarde constatou-se o que hoje é amplamente divulgado: características 

fenotípicas são sempre transmitidas na reprodução - sexuada ou assexuada - e para 

caracterizar a seleção natural é necessário desvendar, na reprodução biológica, qual é o 

mecanismo que permite a recorrência. A investigação dos mecanismos de hereditariedade 

                                                           
3 Dawkins (1978) utiliza o termo interagentes (interactors) para essas características. Mayr 

(2004) completa: “O termo fenótipo se refere não só a características estruturais, mas também às 

comportamentais e aos produtos desse comportamento, como os ninhos dos pássaros e as teias 

de aranha” (p. 160). 
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envolvidos na reprodução dos fenótipos levou à descoberta dos genes e à sua proposição 

como mecanismo de transmissão/ retenção e também como objeto de seleção. 

B. Os Genes 

 

Os genes são o mais popular objeto de seleção biológica e têm grande importância 

histórica na explicação da seleção natural porque sua descoberta evidenciou os 

mecanismos de transmissão de características filogenéticas entre organismos de uma 

mesma linhagem (Dobzhansky, 1968, p. 30).  

Entretanto, a descoberta dos genes também produziu uma mudança importante na 

proposição de qual seria o objeto de seleção na evolução das espécies por seleção natural 

e alguns biólogos passaram a ver o gene como o objeto da seleção natural. “A 

redescoberta da obra de Mendel em 1900 levou os geneticistas, por conveniência 

matemática, a substituir paulatinamente o indivíduo pelo gene como objeto de seleção” 

(Mayr, 2004, p. 157). 

O conceito de genes resultou da busca por unidades mínimas de variação e seleção, 

apesar de serem eles mesmos agregados de unidades ainda menores (moléculas de ácidos 

nucléicos). Posteriormente, buscou-se decompor ainda mais o fenômeno. Como destacou 

Dobzhansky (1968): “Pode-se dizer que os geneticistas seguiram o exemplo dos físicos e 

químicos, que supunham ser a existência de moléculas, átomos, elétrons e muitos outros 

elementos e partículas responsáveis pelos fenômenos físicos e químicos observados.” (p. 

36).  

Mas a redução a unidades menores como os genes como objeto de seleção na 

seleção natural foi duramente contestada e mesmo os defensores do genótipo como objeto 

de seleção (Dawkins, 1976) admitiram que os genes sozinhos não podiam ser objeto de 
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seleção, dado que esses não entravam em contato diretamente com o ambiente e 

dependiam do fenótipo para sofrer efeito da seleção (Mayr, 2004, p. 158). Com esta 

posição, recupera-se a importância que tem na teoria de evolução por seleção natural da 

análise de como interagem indivíduo e ambiente e como variações são selecionadas 

quando promovem características que se relacionam positivamente com as “pressões” 

ambientais.  

C. Seleção por parentesco e seleção de grupo 

Outra posição sobre qual seria o objeto de seleção que tem alguma repercussão na 

biologia evolucionária é a ideia da seleção por parentesco (Kin Selection) entre 

organismos que compartilham parte do genótipo (Mayr, 2004, p. 162). Esse processo é 

relatado quando o progenitor coloca em risco sua sobrevivência e tem sua aptidão (fitness) 

diminuída em benefício da prole. A sobrevivência do parente (prole) garantiria a 

continuidade do genótipo/fenótipo  e por esta razão seria o mecanismo que orientaria a 

seleção e retenção filogenéticas (Lewontin, 1970, p. 10). Em muitos casos essa relação 

de “altruísmo” biológico ocorreria entre organismos de um mesmo grupo social, apesar 

de linhagens diferentes.  

Essa posição implica a ideia de seleção de/ por grupo e daí decorre a pergunta se o 

grupo - como uma unidade coesa - pode ser objeto de seleção. A questão tornou-se uma 

das discussões mais ácidas e controversas da biologia na segunda metade do Século XX 

e envolve posições sobre como grupos organizados socialmente (que cooperam) podem 

ter sua aptidão aumentada e se grupos casuais ou associações acidentais de indivíduos 

podem ter a aptidão como função do grupo como um todo. (Lewontin, 1970; Mayr, 2004). 

A conclusão final, amplamente aceita em biologia evolucionista, é que os 

grupos casuais nunca são objeto de seleção, mas grupos sociais, como 
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unidades coesas, podem de fato ser alvo de seleção. Para se qualificar como 

objeto potencial de seleção, um grupo precisa estar claramente delimitado e 

competir com outros grupos sociais (Mayr, 2004, p. 162). 

D. Espécie 

 

A espécie como objeto de seleção também é um assunto controverso, de extenso 

debate na biologia, na medida que é entendida como um grupo de indivíduos que 

partilham características estruturais, funcionais, genéticas etc. (Mayr, 2004, p.189). As 

análises através de objetos de seleção “menores”, como indivíduos e genes, que compõem 

esse grupo, sempre são possíveis. As posições de Lewontin (1970) e Mayr (2004) 

mostram a divergência. Lewontin defende unidades mais gerais, como as espécies como 

potenciais objetos de seleção na evolução biológica:  

Em níveis ainda mais elevados, das espécies e da comunidade, a seleção 

natural obviamente deve ocorrer. As espécies evoluem para sobreviver em 

alguma escala ambiental e se o ambiente mudar de repente algumas espécies 

serão extintas, mas outros sobreviverão. O mesmo é verdade para as 

comunidades cuja estabilidade da composição depende da interação entre as 

espécies constituintes (Lewontin, 1970, p. 15). 

Já Mayr (2004) tem posição que defende a redução a unidades menores, como 

características de indivíduos, afirmando que a unidade que constatamos em uma espécie 

não responde à seleção, mas é, sim, produto da seleção: “A característica selecionada 

havia sido favorecida por beneficiar certos indivíduos da espécie e, gradualmente, se 

espalhara para todos os outros. A espécie, como entidade, não responde à seleção” (Mayr, 

2004, p. 167).  
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E. Outros objetos de seleção natural 

 

Outras unidades também já foram propostas como objeto de seleção evolutiva, tais 

como células e gametas, em um extremo mais molecular e famílias (conjunto de gêneros, 

ou subfamílias, inseridos em ordens), clados (grupo de organismos originados em um 

mesmo ancestral comum) e ecossistemas em perspectivas mais molares (Lewontin, 1970; 

Mayr, 2004). 

Como foi apontado aqui, a discussão sobre quais seriam as unidades ou objetos de 

seleção é extensa e marca a investigação e conceituação do processo de seleção natural. 

As perguntas envolvidas são sempre referentes a características dos organismos que 

teriam sua recorrência derivada do mecanismo de recombinação gênica e, obviamente, da 

interação com o ambiente, já que o mecanismo responsável pela recorrência de qualquer 

das unidades aqui apresentadas marca a seleção natural.  

Se a seleção natural for exemplo, nos outros níveis de seleção (comportamental e 

cultural) a serem apresentados aqui também deverá haver discussão sobre os objetos de 

seleção. Mas nos casos da seleção comportamental e cultural, destaca-se, há ainda que se 

construir consenso sobre as unidades que compõem os fenômenos de interesse e quais 

seriam os mecanismos de seleção e transmissão que promovem a recorrência das 

unidades. 

Seleção Natural do Comportamento 

 

Quando o comportamento se torna objeto de interesse do cientista, as análises da 

evolução biológica ainda são necessárias. O objeto de interesse, o comportamento, só 

ocorre na medida em que um organismo esteja vivo e, portanto, membro de uma linhagem 
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da evolução biológica. O comportamento enquanto parte do fenótipo dos organismos tem 

uma participação central na seleção natural. 

O próprio Darwin, e muitos biólogos desde então, reconheceram que o 

comportamento exerce um papel central na evolução. A seleção ocorre 

porque os indivíduos interagem com seu ambiente. Muita dessa interação é 

comportamento... A reprodução, chave de todo o processo, não pode ocorrer 

sem comportamentos tais como cortejar, acasalar-se e cuidar da prole (Baum, 

W. 1994, p. 72). 

Assim, comportamento, qualquer que seja ele, depende diretamente da seleção 

natural. As mudanças observadas na seleção comportamental só são possíveis em um 

organismo e dependem assim, da seleção natural.  

A espécie humana, como as demais espécies, é um produto da seleção natural. 

Cada um de seus membros é um organismo extremamente complexo, um 

sistema vivo, o objeto da Anatomia e da Fisiologia. Campos como respiração, 

a digestão, a circulação e a imunização foram isolados para estudo especial e 

entre eles está a área que chamamos comportamento. Este envolve 

comumente o ambiente. O recém-nascido é construído de forma a ingerir ar 

e comida e a expelir resíduos... o mesmo se pode dizer de todas as outras 

atividades fisiológicas (Skinner, 1974). 

Um tipo de relação entre atividade do organismo e a estimulação ambiental que o 

Skinner aponta é o reflexo. 

 

 

A unidade reflexo: Classes de Respostas Eliciadas 
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O conceito de reflexo enquanto uma unidade comportamental para Skinner 

envolvia não apenas uma relação funcional entre um evento ambiental singular e uma 

resposta eliciada singular do organismo, mas uma correlação observável entre uma classe 

de estímulos e uma classe de respostas. “Ambos os estímulos e respostas podem variar 

nos valores das suas propriedades relevantes, mas a unidade correlacional teve de ser 

definida ao nível de restrição marcada pela ordem da mudança na correlação” (Skinner, 

1935/1972). 

Glenn e cols. (1992, p. 1330) ao comentar a formulação feita por Skinner concluem 

que esta representou uma ruptura radical com seus contemporâneos, a exemplo da 

fisiologia e como estudavam o arco-reflexo.  

A formulação skinneriana, assim, representou não apenas uma ruptura com o 

sentido anterior de reflexo, mas a tentativa de descrever fenômenos que envolviam uma 

maior variação nos elementos da unidade. No caso variações no estímulo foram 

classificadas como classes de estímulos e variações nas respostas como classes de 

repostas. O que importa é a relação entre os eventos. 

Os princípios variação e recorrência começavam a aparecer nos conceitos 

formulados por Skinner derivados da necessidade de repetição envolvida na 

experimentação e de um grau de variação nos elementos da unidade de análise, que 

derivavam dessa testagem em sua preparação experimental. Mas a resposta do organismo, 

mesmo com variações em intensidade, ainda é a mesma resposta, a relação entre estímulo 

ambiental e resposta eliciada é relativamente fixa. 

Não obstante, padrões mais complexos de comportamento também podem compor 

relações com eventos ambientais antecedentes, como o reflexo incondicionado, e são 

característicos de espécies. Os padrões fixos de ação são caracterizados como 
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comportamentos liberados por alguma estimulação ambiental, como por exemplo a 

produção da teia pelas aranhas, ou a construção de ninhos em algumas espécies de 

pássaros. Esses comportamentos não são aprendidos, são produtos da evolução natural, e 

continuam podendo ser descritos como a relação entre um evento ambiental eliciador, ou 

liberador, e uma ação ou conjunto de ações. (Baum, 1994, p.73) 

Além disso, e, sobretudo sob controle do trabalho de Pavlov sobre o reflexo 

condicionado, o interesse de Skinner sobre o que acontecia com as unidades 

comportamentais no período de vida do organismo se tornava evidente. O trabalho de 

Pavlov mostrava como uma unidade comportamental nova poderia emergir durante a vida 

de um organismo.  

O reflexo tornou-se um instrumento de análise mais importante, quando foi 

demonstrado que as relações entre novos estímulos e as respostas poderiam 

ser estabelecidas durante o tempo de vida do indivíduo por um processo 

inicialmente estudado pelo fisiologista russo I. P. Pavlov (Skinner, 

1953/2005. P.53). 

O reflexo condicionado descreve uma relação que é produzida pelo pareamento de 

estímulos, no controle da resposta. "Um estímulo anteriormente neutro adquire a 

capacidade de eliciar uma resposta que foi originalmente eliciada por outro estímulo. A 

alteração ocorre quando o estímulo neutro é seguido ou ‘reforçado’ pelo estímulo eficaz". 

(Skinner, 1953/2005. P. 56) 

Há uma mudança importante na explicação entre os dois padrões comportamentais: 

reflexo incondicionado e reflexo condicionado. Enquanto no primeiro a explicação 

remonta a história evolutiva da espécie, dado que o organismo nasce com tal 

comportamento. No segundo caso, o reflexo condicionado, há uma história que se 
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acrescenta na determinação do fenômeno, a história ontogenética. Assim, as condições as 

quais o organismo foi submetido, durante o período de vida, que determinam a existência 

da relação, mais especificamente um evento ambiental compõe a relação e passa a 

controlar a resposta reflexa.  

A gênese de um reflexo condicionado (mais tarde chamado respondente) 

durante o tempo de vida de um indivíduo requer, como um pré-requisito, uma 

unidade comportamental já existente (filogenética ou incondicionada). 

Embora o reflexo condicionado tenha sua origem na história do indivíduo, as 

características da unidade derivada (ontogênico) estão limitadas tanto no lado 

da resposta como no lado do estímulo da unidade (Glenn & Cols. 1992, p. 

1331). 

Desta forma o reflexo condicionado é uma unidade comportamental de origem 

ontogenética que correlaciona uma classe de estímulos e uma classe de respostas com 

características específicas, derivadas de um reflexo preexistente, por sua vez, explicado 

pela seleção natural. As alterações comportamentais produzidas na interação com o 

ambiente são a base para um segundo tipo de seleção, a seleção comportamental. 

 

Seleção comportamental 

 

Em analogia à seleção natural, a seleção comportamental é baseada em unidades 

que variam e são selecionadas. Além disso, mecanismos de retenção também são 

sugeridos. O paralelo entre as duas seleções é, obviamente, funcional e não estrutural. E 

as descrições desses princípios para a explicação do comportamento, como na biologia, 

são livres de conteúdo. Assim, há diferenças entre seleção natural e comportamental no 

que tange aos três princípios, mas a analogia funcional é mantida (Donahoe, 2012). Por 

exemplo quanto às diferenças na variação nos dois níveis: 
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No caso da seleção natural, variação refere-se a diferenças entre as 

características (fenótipo) de organismos diferentes, dentro de uma população 

reprodutiva. A população de variantes na seleção de comportamento é 

fundamentalmente diferente. Aqui, a variação refere-se a as diferenças dentro 

da população de comportamentos (o repertório comportamental) de um único 

organismo (Donahoe, 2012. p. 251). 

Tratar de seleção comportamental implica também em mudanças metodológicas em 

relação à biologia. A decisão metodológica de tratar experimentalmente o comportamento 

e de valorizar as metodologias de “sujeito único” é, a mais evidente: enquanto na evolução 

biológica analisa-se populações de organismos, na evolução comportamental analisa-se 

populações de respostas de um único organismo e tal análise privilegia a manipulação do 

ambiente.  

Além disso, a definição de unidades comportamentais envolve sempre a 

caracterização de uma interação organismo-ambiente na qual parte é atividade do 

indivíduo e parte é um evento ambiental. Ademais a definição de tais unidades 

comportamentais é sempre funcional e não estrutural, ou seja, parte do que é selecionado 

e parte do que é selecionador estão descritos nas unidades, que são chamadas unidades de 

análise. 

Classes de Respostas Operantes 

 

A descrição ou descoberta do comportamento operante é a maior contribuição de 

Skinner para a ciência e possibilitou a explicação de uma gama enorme de 

comportamentos que eram e são explicados no senso comum através dos conceitos de 

propósito, intenção, consciência etc..  
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O conceito de comportamento operante refere-se a uma relação entre classes de 

repostas de um dado organismo e classes de eventos subsequentes às respostas. As 

respostas, ou atividade do organismo são selecionadas: têm a frequência de sua 

recorrência alterada por eventos ambientais subsequentes. Cada resposta é uma instância 

única do comportamento, são as respostas que variam e sofrem efeito da seleção. 

A unidade de uma ciência preditiva é, portanto, não de uma resposta, mas 

uma classe de respostas. A palavra "operante" será utilizado para descrever 

esta classe. O termo salienta o fato de que o comportamento opera sobre o 

meio ambiente para gerar consequências. As consequências definem as 

propriedades com respeito as quais as respostas são chamadas similares 

(Skinner, 1953, p. 65).  

É ao longo das recorrências dessas respostas, sob controle dos eventos 

subsequentes, que ocorre a evolução do comportamento operante. "O resultado é uma 

unidade de evolução do comportamento, uma unidade composta por uma população de 

movimentos ou efeitos, mantidas na existência por uma contingência de reforço". (Glenn 

e cols. 1992, 1331). 

Essa seleção é descrita pelo processo de reforçamento. Quando o organismo se 

comporta e a consequência produzida por uma resposta torna as próximas respostas dessa 

classe (ou linhagem) mais prováveis, diz-se que esta classe de respostas foi reforçada. As 

classes de respostas são o objeto de seleção na seleção comportamental ou seleção por 

reforçamento. 

Por analogia com a seleção natural: são as classes de respostas que entram em 

contato com o ambiente selecionador. “Como organismos, as respostas são interagentes 
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por excelência. Respostas entram em contato direto com o ambiente de seleção. Eles são 

os fenótipos de evolução do comportamento” (Glenn, & Madden, 1995).  

Assim como Darwin ao caracterizar o processo de seleção não descreveu a retenção 

e os mecanismos da hereditariedade, Skinner também não explicitou os mecanismos 

envolvidos no processo de reforçamento para que a recorrência de respostas seja possível, 

apenas citou de forma geral como efeitos no organismo. “A retenção do comportamento 

é mediada pelos efeitos sobre o sistema nervoso da seleção prévia por reforçamento” 

(Donahoe, 2012, p. 256). 

As atividades neurobiológicas envolvidas nas respostas que são selecionadas é o 

análogo aos genes envolvidos na composição do fenótipo de um organismo que entra em 

contato com a seleção natural. Glenn & Madden (1995) também entendem da mesma 

maneira: “Ao considerar um análogo comportamental à unidade genética de replicação, 

um candidato óbvio seria eventos neuroquímicos” (p.246). 

Assim, as classes de respostas operantes são a unidade de seleção fundamental da 

proposição de seleção comportamental apresentada por Skinner. No caso desse tipo de 

evolução há uma característica peculiar a esse objeto de seleção. As respostas operantes 

de um organismo podem, além de serem selecionadas por suas consequências, serem 

evocadas, terem sua probabilidade alterada, por alguma condição ambiental antecedente. 

Operantes Discriminados 

 

“Quando instâncias de uma unidade operante são correlacionados com uma 

consequência de reforço apenas na presença de certas propriedades de estímulo, essas 

propriedades de estímulo adquirem uma função evocativa em relação às instâncias 

daquele operante” (Glenn & Cols. 1992, p.1332) 
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Assim um evento antecedente exerce controle sobre a probabilidade de ocorrência 

de classes de respostas operantes, caracterizando uma unidade comportamental 

funcionalmente distinta, dado que as unidades comportamentais são definidas por sua 

relação funcional com o ambiente. 

A composição das relações antecedentes e consequentes que envolvem classes de 

respostas operantes, Skinner chamou de tríplice contingência. Uma unidade de análise 

que descreve as relações que as classes de respostas estabelecem com o ambiente. Aqui 

diferente da análise na seleção natural, as variáveis que alteram a probabilidade de 

ocorrência de uma dada unidade (classe de respostas) compõe a unidade de análise 

fundamental do comportamento.  

Outras formas de controle antecedente também foram descritas a exemplo das 

operações motivadoras, onde condições de privação e estimulação aversiva exercem 

função evocativa sobre as classes de respostas. 

Combinação de Diferentes Classes: Molar x Molecular 

 

Portanto, a unidade de seleção do comportamento é sempre uma classe de respostas 

e são as relações entre essas respostas e ambiente que caracterizam a unidade de análise 

que descreve o comportamento.  

Thompson e Lubinski (1986) sintetizam as unidades comportamentais em três 

tipos: classes de respostas eliciadas, emitidas e evocadas. Referindo-se aos reflexos 

(classes eliciadas), às classes operantes (classes emitidas) e aos operantes discriminados 

e operações motivadoras (classes evocadas). 

Comportamento pode ser dividido em três classes de respostas 

funcionalmente diferentes de acordo com suas principais condições de 
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controle: comportamento eliciado, comportamento emitido (ou operante), e 

um derivado de duas classes formais, comportamento evocado. 

Comportamento eliciado é identificado como comportamento cuja 

probabilidade é determinada por estímulos eliciadores antecedentes e 

condicionados através do pareamento de estímulos antecedentes; 

comportamento emitido é definido como movimentos constituintes de um 

organismo, a probabilidade do qual varia como uma função do estímulo 

consequente de instancias anteriores de membros dessa classe; e 

comportamento evocado é induzido pelo arranjo temporal do evento 

estimulador atual” (Thompson, T. e Lubinski, D.,1986, p. 221). 

Não obstante, as discussões sobre a extensão das classes de respostas e das classes 

de estímulos ainda é fonte de grande discussão na análise do comportamento, como Zeiler 

(1986) aponta: 

Note, no entanto, que esse esquema de Skinner não impõe nenhuma restrição 

sobre o tamanho ou extensão de qualquer estímulo ou resposta, nem exige 

que o comportamento complexo seja composto por unidades menores. 

Qualquer comportamento, não importa quão prolongado no tempo e no 

espaço, pode ser ele próprio uma unidade (p. 6). 

De maneira semelhante, o próprio Skinner descreveu, cadeias de respostas podem 

funcionar como uma unidade integrada e ser afetada por uma única consequência. 

“Algumas cadeias têm uma unidade funcional. As ligações têm ocorrido mais ou menos 

na mesma ordem e toda a cadeia tem sido afetada por uma consequência única. Nós 

muitas vezes tratamos uma cadeia como uma única ‘resposta’” (Skinner, 1953, p. 224). 

Além disso a combinação dos três tipos de unidades como descritos por Thompson 

e Lubinski, podem ser estudadas conjuntamente o caracteriza análises molares. Seja em 
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conjuntos de comportamentos do mesmo tipo de classe, seja em conjuntos de 

comportamentos de tipos de classes diferentes (Thompson & Lubinski, 1986). 

O caso dos comportamentos induzidos por esquemas (comportamentos 

adjuntivos) são um caso especial de classes maiores de comportamentos evocados. 

“Vemos comportamento adjuntivo como uma classe de comportamento de ordem 

superior porque ele emerge quando condições de estímulo que regulam as probabilidades 

das unidades fundamentais (de "primeira ordem") são temporalmente estruturada de uma 

maneira particular” (Thompson, T. e Lubinski, D.,1986, p. 222). 

Outra estratégia para a compreensão de comportamentos mais complexos foi o 

aumento da unidade de análise proposto por Sidman (1986). A proposta consistiu em 

adicionar estímulos antecedentes no controle de contingências de três termos. Sidman 

demonstrou que os operantes discriminados podiam ficar sob controle contextual de uma 

estimulação ainda mais antecedentes. Assim haveria a formação de contingências de 

quatro termos e na sua preparação experimental passo a passo para o aumento da unidade 

de análise a contingência de quatro termos também poderia ser colocada sob controle 

condicional formando uma contingência de cinco termos. Os estudos sobre relações de 

equivalência são em si uma preparação experimental para a análise de fenômenos 

comportamentais mais complexos, onde o aumento da unidade de análise permite a 

compreensão de variações comportamentais humanas mais complexas. 

A unidade de quatro termos faz o controle de estímulos do comportamento 

flexível, a unidade de cinco termos faz o controle condicional do controle 

estímulo flexível. Ampliar a unidade de análise passo a passo fornece 

ferramentas analíticas que nos permitem sintetizar e contabilizar qualquer 
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grau de complexidade e amplitude de variação de comportamento, que pode 

ser necessária (Sidman, 1986, p. 239). 

O aumento da unidade de análise ou o uso de unidades menores é derivado da 

necessidade do cientista e da complexidade do fenômeno comportamental a ser explicado. 

Comportamentos muito complexos podem ser decompostos em unidades menores para 

que se ache ordem entre os eventos ambientais e comportamentais. 

Da mesma forma que a potência de um microscópio deve ser ajustada em 

função do fenômeno estudado, assim também o nível de análise do 

comportamento precisa ser ajustados para a unidade funcional da interação 

comportamento-ambiente. Para ser específico, quando a ordem não é aparente 

a um nível molar, uma análise mais molecular pode ser necessária (Morris, 

Higgins, & Bickel, 1982, pp. 119-120) 

Assim como na biologia a discussão de unidades mais amplas ou mais restritas é 

controversa na análise do comportamento. O que caracteriza a seleção comportamental é 

que todas as unidades aqui apresentadas são sempre atividades de um organismo em 

interação com o ambiente, que há recorrência dessas unidades em um organismo 

modificado, que há alterações no sistema nervoso do organismo em interação com o 

ambiente e que são estas alterações que garantem a recorrência das unidades. 

A análise de organismos em grupos, quando outro organismo se torna ambiente 

para o comportamento analisado, precisam de um certo cuidado. O comportamento de 

outro organismo é uma variável que afeta o comportamento analisado e a função 

estabelecida pode ser qualquer uma das funções descritas acima. Assim ao analisar um 

grupo de pessoas se comportando a análise da seleção comportamental é sempre possível, 

desde que se descreva as funções que o comportamento de outros organismos exerce no 

comportamento sob investigação.  
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Quando o interesse do cientista é o comportamento de mais de um organismo em 

interação um com o outro, a descrição do comportamento de ambos se faz necessária, o 

comportamento de um vira ambiente para o comportamento do outro e qualquer das 

unidades comportamentais podem ser estabelecidas. Fenômenos sociais podem ser 

descritos através de unidades comportamentais desde que se descreva o comportamento 

de todos envolvidos no fenômeno. As descrições de Skinner (1953, 1957) de fenômenos 

como comportamento social, imitação, modelação, comportamento verbal são análises 

compostas onde se faz necessário a descrição de operantes de mais de um organismo. 

A integração de operantes de diferentes organismos da origem a um terceiro nível 

de seleção, a seleção cultural. 

Seleção Cultural 

 

O terceiro nível de seleção assim só é existe porque muitos organismos se 

comportam e interagem entre si. Não há seleção cultural sem seleção comportamental que 

por sua vez não existe sem uma seleção natural, os níveis de seleção se sobrepõem de 

forma hierárquica.  

Assim, não existem unidades comportamentais sem unidades biológicas, como 

não existem unidades culturais sem unidades comportamentais. É a partir dos 

comportamentos aprendidos, e sobretudo, os comportamentos socialmente aprendidos, 

ou seja aprendidos em um ambiente social, que a seleção cultural é discutida.  

Historicamente a transmissão de características em um contexto cultural, como a 

difusão de práticas humanas, ideias, línguas, modos de organização social logo foram 

comparadas a evolução biológica e sugerida uma seleção cultural. 



57 
 

Essa seleção, ou evolução cultural, foi sugerida desde muito cedo a partir da 

proposição de Darwin dos processos de variação e seleção. De certo modo a compreensão 

de uma cultura mutável (a palavra evolução no sentido Darwiniano quer dizer mudança) 

antecedeu a ideia de evolução da vida. “O nascimento da ideia de evolução sociocultural 

do Homem precedeu de pouco o da ideia de evolução do cosmo... As teorias sobre a 

evolução da vida apareceram por último, depois que surgiram a evolução cultural e 

cósmica.” (Dobzhansky, 1968, p. 4). 

As propostas de uma cultura mutável à luz do selecionismo de Darwin, mesmo esse 

se atendo a assuntos estritamente biológicos, tiveram uma enorme influência no 

pensamento filosófico do final do século XIX. Dobzhansky comenta a influência das 

ideias de Darwin na compreensão das sociedades: 

Outros prontamente aplicaram suas descobertas, ou pelo menos suas frases, à 

sociedade e à história humana. Spencer (1820 – 1903), que especulava sobre 

sociologia evolucionária mesmo antes que viesse à luz A Origem das 

Espécies, foi um dos primeiros a se juntar aos ovacionadores de Darwin, 

aplicando a Biologia à Sociologia e vice-versa, com uma enorme influência 

no clima intelectual da época (Dobzhansky, 1968, p. 4).  

Darwinismo Social 

 

Rapidamente a luta pela sobrevivência em um compreensão biológica foi estendida 

para competição entre indivíduos, camadas sociais, nações, raças etc. O racismo e a 

discriminação com sociedades ou “castas menos evoluídas” ou “raças inferiores” ganhou 

argumentos se apoiando erroneamente nas análises Darwinistas, o auge da utilização de 
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argumentos selecionista às sociedades culminou na tentativa de Hitler “selecionar” uma 

“raça suprema” no mundo (Dobzhansky, 1968, p. 14).  

As ideias selecionistas da biologia foram “adulteradas” na interpretação das 

sociedades para corroborar com ideais racistas, nacionalistas ou para embasar a 

dominação de alguns grupos sobre outros.  Hoje é largamente reconhecido que as 

distorções feitas pelos darwinistas sociais foram um absurdo em termos científicos. “As 

distorções de raça e classe da eugenia devem ser certamente rejeitadas como uma 

aberração da ciência” (Dobzhansky, 1968, p. 15). 

O declínio do darwinismo social veio junto com a rejeição ao racismo ariano do 

hitlerismo. Por outro lado a compreensão da cultura como característica da espécie 

humana permanece, e a explicação da cultura precisa estar contida na explicação geral da 

vida. 

 Unidades na evolução cultural 

 

Outros biólogos, e cientistas de diversas disciplinas, levaram adiante o desafio da 

compreensão das interações sociais humanas utilizando os princípios de variação e 

seleção de características adquiridas por aprendizagem, caracterizando uma evolução 

cultural. Em um dos esforços para integrar trabalhos de diferentes áreas, os autores 

propõem: 

A ideia que unifica esse trabalho é que aprendizagem social ou transmissão 

cultural pode ser modelado como um sistema de herança; para compreender 

a mudança cultural, deve-se, portanto, compreender o microscópico 

processos que aumentam a frequência de alguns variantes culturalmente 

transmitidos e reduzir a frequência de outros. Dito de outra forma, para 
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entender evolução cultural devemos levar em conta todos os processos pelos 

quais a variação cultural é transmitida e modificada (Richerson, P., & Boyd, 

R. 1984, p. 430). 

Porém, o problema começa na definição de cultura, e quais seus variantes, uma 

infinidade de definições de cultura existem e a discussão vai além do escopo desse texto. 

Para exemplificar algumas unidades culturais que foram sugeridas por biólogos, 

antropólogos e psicólogos sociais: informações (Richerson, P., & Boyd, R. 1984), memes 

(Dawkins, R. 1976), traços culturais (O’Brien, M. J., Lyman, R. L., Mesoudi, A., & 

VanPool, T. L. 2010). Essas unidades não se excluem porém uma síntese conceitual ainda 

é necessária. 

Unidades culturais na análise do comportamento 

Práticas Culturais 

 

Tentar-se-á ater-se a compreensão de cultura que reconhece esta como dependente 

ou composta por comportamentos, mais especificamente ao tratamento que analistas do 

comportamento fizeram para os fenômenos culturais. Como Glenn (2003) sugere: 

Tomo como ponto de partida de que a cultura não é nada mais do que 

comportamento aprendido e seus produtos físicos, no mesmo sentido que os 

organismos vivos são nada mais do que elementos químicos. Mas a origem e 

evolução dos fenômenos biológicos não podem ser explicados sem recorrer a 

princípios, além das leis que descrevem processos físicos e químicos. Nem 

podem ser o comportamento aprendido explicado sem recorrer a princípios, 

para além dos da evolução biológica. No mesmo sentido, uma explicação da 

origem e evolução das culturas requer ir além dos princípios evolutivos e 

comportamentais que representam características da espécie e do 

comportamento aprendido de organismos individuais (Glenn, 2003, p 223.) 
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Essa compreensão de diferentes níveis de seleção, derivada da proposta de Skinner 

de seleção por consequência (1981), trata a cultura como um fenômeno que surge da 

integração de muitos organismos se comportando em grupo. O objeto de seleção, ou sobre 

o que a seleção atua, foi sugerido por Skinner (1953): 

Vimos que em certos aspectos, o reforço operante se assemelha a seleção 

natural da teoria evolucionista. Assim como características genéticas que 

surgem como mutações são selecionadas ou descartadas por suas 

consequências, assim novas formas de comportamento são selecionadas ou 

descartadas através de reforço. Existe ainda um terceiro tipo de seleção que 

se aplica a práticas culturais (p.430). 

A concepção de Skinner de práticas culturais envolve características fundamentais 

em todas as definições de cultura. A transmissão de padrões comportamentais entre 

diferentes organismos caracteriza a evolução do que ele chamou de terceiro nível de 

seleção. Diferente da seleção por reforçamento o efeito selecionador do ambiente afeta o 

grupo como um todo, obviamente os operantes dos membros do grupo são também 

alterados, mas não se resumem a esses. “É o efeito no grupo, não as consequências de 

reforço para membros individuais, que é responsável para a evolução da cultura” 

(Skinner, 1981, p.502). 

Apesar de extensa produção sobre seleção comportamental e detalhamento das 

unidades comportamentais, Skinner não propôs explicitamente uma unidade de análise 

diferente para a cultura. Um detalhamento dessa proposta de seleção no terceiro nível e 

uma proposta explicita de unidade de análise cultural foi feito por Glenn (1986, 1988, 

1991, 1992, 2003, 2004). 
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Metacontingência 

 

Declaradamente uma analogia a tríplice contingência, unidade de análise da 

seleção comportamental, o termo metacontingência cunhado por Glenn (1986) descreve 

as relações funcionais estabelecidas por contingências comportamentais entrelaçadas 

(CCEs) e seus efeitos ambientais. 

Nesse caso, a unidade analisada não é apenas o comportamento individual e 

classes de respostas operantes (ou linhagens comportamentais) que se tornam elemento 

da unidade; e, assim como a seleção operante envolve a recorrência de instâncias classes 

de respostas, a seleção por metacontingências envolve a recorrência de CCEs. As relações 

funcionais entre as CCEs e as consequências culturais são chamadas linhagens culturais.  

O conceito de metacontingências diz respeito à evolução por seleção quando 

as linhagens envolvidas não são os atos recorrentes de um indivíduo... mas 

são sim contingências comportamentais entrelaçadas (CCEs) que funcionam 

como uma unidade integrada e resultam em um efeito que afeta a 

probabilidade de recorrências futuras das CCEs. (Glenn & Malott, 2004, 

p.144) 

As CCEs, assim são as unidades que sofrem efeito da seleção na evolução 

cultural. São elas que variam e tem sua probabilidade alterada pelos eventos 

subsequentes, característico do modelo de seleção por consequência. A proposta de 

CCEs como unidade integrada é heurística no que tange a sua definição baseada em 

unidades menos complexas (tríplice contingência), dado que as relações 

comportamentais envolvidas precisam ser descritas na composição da unidade 
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cultural. A construção do conceito dessa forma, permite um maior diálogo entre as 

análises comportamentais e culturais. 

Além disso, a definição de CCEs como unidade de seleção, permite a 

descrição de práticas culturais sem especificar um “conteúdo”, grupo social, ou 

valores morais específicos, também não fazem referência a qualquer característica 

topográfica para sua definição.  

Síntese  

 

A construção de uma unidade social em um modelo de explicação selecionista 

para a cultura é um desafio cientifico. Pois, construir conceitos que não promovam 

a dominação de um grupo sobre outro, não atribuindo valor a um grupo social 

específico, bem como a descrição das mudanças culturais a partir de relações 

funcionais entre eventos mensuráveis e replicáveis parece ser difícil enquanto 

prática científica. Nesse sentido a descrição de metacontingências em termos de 

CCEs e seus efeitos ambientais funcionalmente demonstrados, não especificam 

nenhum tipo de “valor”, não envolvem qualquer tipo de intencionalidade e não há 

tautologia na sua definição. 

Além disso o fato de uma unidade ser descrita pela composição de unidades 

menos complexas não quer dizer que o fenômeno deva, e também que não possa, 

ser decomposto ou reduzido a essas unidades menores. Isso ocorre também na 

descrição de outras unidades apresentadas aqui, a exemplo, os genes são compostos 

de moléculas de ácidos nucléicos, organismos são compostos por células, que por 

sua vez também são compostos de outras moléculas, para a ocorrência de 

comportamentos operantes é preciso a combinação de moléculas, células e órgãos 

que caracterizam os organismos e o estudo dos operantes não se resume ao estudo 
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dos órgãos, os quais não se reduzem ao estudo de suas células etc. Apesar da 

possível decomposição no exercício analítico a integração do conhecimento desses 

diferentes níveis de complexidade requer conceitos que envolvam um maior 

número de relações do nível de complexidade anterior. 

As unidades dos três níveis de seleção aqui apresentados, precisam ser 

contextualizadas no tipo de análise que está sendo feita. Medidas comportamentais 

podem ser alvo de uma análise da evolução filogenética ou características 

fenotípicas podem ser alvo de análises culturais. É importante que se organize os 

dados a caracterizar os processos de seleção que garantem a “herdabilidade” de 

características entre as recorrências das unidades, se por reprodução e transmissão 

genética, se por atividade neurobiológica ou por transmissão de características 

socialmente aprendidas. 

O que também marca a discussão sobre essas unidades é que o organismo 

aparece no centro das discussões nos três níveis de seleção. Seja como unidade 

primordial da evolução filogenética, seja como elemento definidor da evolução 

comportamental, dado que é no organismo que essa evolução ocorre, seja pela 

importância fundamental na delimitação e definição das relações sociais às quais 

mudam na evolução cultural. O organismo individual é a unidade que permite essas 

três evoluções. 
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Seleção de Contingências Comportamentais Entrelaçadas: Estudos 

Experimentais de Metacontingências 

 

Os estudos experimentais que envolvem contingências comportamentais 

entrelaçadas são muitos, de diferentes áreas e subáreas, a exemplo os estudos sobre 

comportamento verbal (Andery, 2010) e com tarefas cooperativas (Hake, D., & Vukelich, 

R. 1972), na análise experimental do comportamento, bem como os estudo experimentais 

de fenômenos que envolvem evolução cultural em humanos ou pré-cultura em não 

humanos (Mesoudi, A., & Whiten, A. 2008; Whiten, A., & Mesoudi, A. 2008). É uma 

produção extensa e carece de uma unidade conceitual. Serão aqui apresentados um 

conjunto de estudos experimentais formulados e analisados através do conceito de 

metacontingências. 

O conceito de metacontingência (Glenn, 1986, 1988, 1991, 2003; Glenn, S. S., & 

Malott, M. E. 2004; Malott, M., & Glenn, S. 2006) é uma descrição funcional da relação 

entre eventos comportamentais/culturais e eventos ambientais.  Analogamente ao 

conceito de tríplice contingência (Skinner, 1953), unidade de análise para a descrição da 

seleção comportamental, que descreve a relação funcional entre classes de respostas de 

um organismo e eventos ambientais, o conceito de metacontingências é uma proposta de 

unidade de análise para a seleção cultural. Os comportamentos de pessoas em grupo se 

tornam alvo de seleção e variável dependente na análise evolutiva. 

A proposta de metacontingência como unidade de análise, cunhada por Glenn 

(1986) sofreu algumas reformulações (Martone, R., & Todorov, J., 2007), mas a lógica 

funcional do conceito permaneceu a mesma, como pode ser visto nessas duas definições. 



68 
 

“A metacontingência é a unidade de análise que descreve as relações funcionais 

entre uma classe de operantes, cada operante possuindo suas consequências únicas 

e imediatas, e uma consequência de longo prazo comum a todos os operantes na 

metacontingência. Metacontingências devem ser mediadas por contingências de 

reforçamento socialmente arranjadas”. (Glenn, 1986. p. 2) 

As contingências operantes se tornam parte integrante do fenômeno descrito por 

metacontingências. Em uma citação mais recente as mesmas relações funcionais podem 

ser observadas: 

“Metacontingências são relações entre contingências comportamentais entrelaçadas 

e um ambiente selecionador. Juntamente às contingências comportamentais, 

metacontingências respondem pela seleção cultural e pela mudança evolucionária 

em organizações” (Glenn & Malott, 2004, p. 100). 

Essa definição, feita em um contexto de análises sobre mudanças organizacionais, 

também deixa claro que contingencias comportamentais entrelaçadas (CCEs) são objetos 

de seleção que funcionam de forma integrada na relação com o ambiente selecionador, 

esse chamado de consequências culturais. 

A proposição do conceito se iniciou com análises teóricas sobre o terceiro nível 

de seleção proposto por Skinner (1981). A necessidade de investigações experimentais 

foi uma consequência do amadurecimento do conceito e do interesse pelo controle de 

fenômenos sociais. 

O interesse de analistas do comportamento em pesquisas experimentais 

envolvendo metacontingências cresceu na última década. De 2004 a 2012 floresceram 

estudos experimentais, sobretudo no Brasil. Sendo assim, fazer um levantamento geral 
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destes estudos parece promissor para o entendimento do tratamento experimental do 

conceito. Para esse levantamento, foi feita uma busca no Banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a palavra-

chave “metacontingência”. A partir dos estudos encontrados através desta busca, a 

pesquisa foi estendida para os currículos lattes dos orientadores e dos autores destes 

estudos. Também foi feito um levantamento de estudos sobre o conceito no currículo da 

pesquisadora Sigrid Glenn, criadora do conceito. Só as pesquisas experimentais foram 

analisadas. Os estudos foram lidos na integra. 

Foram encontrados 31 estudos experimentais. Destes, 26 foram realizados por 

quatro grupos em diferentes universidades brasileiras; e três foram realizados nos EUA, 

como mostra a Tabela 1. 

Os estudos, originaram-se em cinco laboratórios diferentes como mostra. A 

maioria dos estudos encontrados foram dissertações (22). Foram encontradas duas teses 

e seis artigos. Destes seis artigos, sabe-se que os artigos de Vichi, C., Andery, M. A. P. 

A., & Glenn, S. S. (2009); Costa, D., Nogueira, C., & Vasconcelos, L. (2012) e Tadayesky 

& Tourinho (2012) foram originados das dissertações de mestrado de algum dos autores, 

entretanto também foram contados como produção.  

Observa-se que a PUC-SP é a universidade onde mais estudos foram realizados 

(12 estudos). A UnB produziu seis estudos e a UFPA sete estudos. A UNT e a USP foram 

as universidades que tiveram menos estudos (cinco e um). O primeiro estudo realizado 

data de 2004, mostrando que a investigação experimental do conceito é recente.  

Os estudos foram planejados com diferentes preparações experimentais. Foi 

possível separar tais estudos em quatro grupos (“Meta”, “Jogos”, “Matriz” e “Sui 

generis”), divididos pelas características da preparação experimental utilizada. Segue 
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uma breve caracterização: 1) das tarefas experimentais envolvidas nos experimentos, 2) 

manipulações realizadas e 3) principais resultados relativos a seleção de CCEs.  Com 

relação às dissertações que deram origem a artigos, optou-se por fazer essa caracterização 

apenas para os artigos. 

 

 

 

O Grupo “Meta” 

 

No grupo Meta, nome derivado do software criado para a preparação 

experimental, pensado em analogia ao nome do conceito, se encontram 10 estudos da 

PUC-SP (Amorim, 2010; Bullerjhann, 2009; Brocal, 2010; Caldas, 2009; Dos Santos, 

Universidades Dissertações Teses
Artigos vinculados 

às universidades

Total de 

estudos

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São

Paulo (PUC-SP)

Amorim (2010); 

Bullerjhann, (2009); Brocal 

(2010); Caldas (2009); Dos 

Santos (2011); Gadelha 

(2010); Oda, (2009);Pereira 

(2008); Saconatto, (2012); 

Vichi (2004);Vieira (2010)

-----------

Vichi, C., Andery, M. 

A. P. A., & Glenn, S. 

S. (2009);

12

Universidade 

Federal do Pará

(UFPA)

Esmeraldo (2012);Leite 

(2009); Lopes 

(2010);Marques, (2012); 

Tadayesky (2010)  

Vichi (2012)
Tadayesky & 

Tourinho (2012)
7

Universidade de

Brasília (UnB)

Andreozzi (2009);Baia

(2008); Nogueira, (2009);

Nogueira (2010)

Martone 

(2008)

Costa, D., Nogueira, 

C., & Vasconcelos, L. 

(2012).

6

Universidade do

Norte do Texas

(UNT)

Hunter (2010);Neves, A.

(2010)
------------

Hunter (2012); Ortu, 

Becker, Woelz & 

Glenn, (2012); 

Neves, A. B., Woelz, 

T., & Glenn, S. 

(2012).

5

Universidade de

São Paulo (USP)
         ------------------ -------------

Franceschini, 

Samelo, Xavier & 

Hunziker(2012)

1

Tabela 1. Estudos experimentais sobre metacontingências: universidades, autores e ano de dissertações e 

teses, artigos e total de estudos por universidade.
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2011; Gadelha, 2010; Oda, 2009; Pereira, 2008; Saconatto, 2012; Vieira, 2010). Nestes 

estudos, os participantes foram distribuídos em “gerações” de dois a quatro participantes 

e foram submetidos a um procedimento de tentativas com mudança de gerações. A cada 

tentativa, um software apresentava para cada participante quatro números, em quatro 

colunas, na tela do computador de cada um deles. A tarefa de cada participante era 

escolher quatro números logo abaixo dos números apresentados e pressionar um botão de 

“ok”. 

Havia sempre, ao menos, duas consequências experimentais planejadas, uma 

contingência de reforço e uma metacontingência, nas quais poderiam ser produzidas: a) 

consequência individual – pontos – a depender da relação entre os números apresentados 

pelo computador e os números inseridos pelo participante individualmente; e b) 

consequência cultural – bônus – a depender da relação entre as somas produzidas por cada 

um dos participantes.  

Tanto pontos como bônus eram convertidos em dinheiro ao final dos 

experimentos. Essa preparação experimental permitiu verificar que a consequência 

cultural (bônus), em analogia à consequência operante, exerceu função selecionadora e 

mantenedora das contingências comportamentais entrelaçadas e seus produtos agregados. 

 

 

Variáveis Manipuladas 

 

Nos estudos do grupo Meta foram manipuladas as seguintes variáveis no controle 

de metacontingências: seleção de CCEs por consequências culturais e operantes em uma 

mesma preparação experimental (Pereira, 2008); extinção – suspensão da consequência 
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cultural selecionadora – (Caldas, 2009); aumento da complexidade de componentes, ou 

seja a quantidade de participantes envolvidos no entrelaçamento (Bullerjhann, 2009); 

intermitência da consequência cultural selecionadora (Amorim, 2010); condições 

antecedentes no controle de metacontingências (Vieira, 2010); suspensão dos 

reforçadores envolvidos nas contingências operantes da preparação experimental (Brocal, 

2010); maior quantidade de produtos agregados atrelados a diferentes consequências 

culturais (Gadelha, 2010); produção de variabilidade nas CCEs através da realocação dos 

participantes nos diferentes operantes que compunham as CCEs (Dos Santos, 2011); e 

análogos de seleção por reforço negativo da unidade cultural (Saconatto, 2012). O estudo 

de Oda (2009) teve como objetivo a análise de interações verbais em um dos grupos 

experimentais que manipulou a seleção e extinção de CCEs. 

 

Principais Resultados 

 

Os resultados desses estudos sugeriram que as CCEs poderiam ser analisadas 

como uma unidade integrada, objeto de seleção por consequências. O estudo de Pereira 

(2008), apesar de pouca sistematicidade na recorrência de CCEs, aludiu que a seleção 

poderia ocorrer e que os critérios de estabilidade precisariam ser revistos na preparação 

experimental do modelo Meta.  

Os estudos de Bullerjhann (2009) e Caldas (2009) demonstraram seleção estável 

de CCEs, mesmo ao longo das mudanças de participantes que integravam o 

entrelaçamento, bem como, no caso de Caldas (2009), os efeitos da suspensão da 

consequência cultural sobre prática cultural selecionada. O aumento da variabilidade nas 

CCEs, como efeito da extinção, ficou evidente após duas substituições de participantes, 

o que fortaleceu a análise das CCEs enquanto uma unidade integrada supra-organísmica. 
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O estudo de Oda (2009) analisou as interações verbais de um dos grupos experimentais 

de Caldas (2009) e concluiu que as interações verbais foram afetadas pelas consequências 

culturais, bem como, afetaram comportamentos que eram relevantes para a produção 

dessas consequências.  

No estudo de Amorim (2010) a manipulação análoga aos esquemas de 

reforçamento com operantes, no caso esquemas de razão variável, demonstrou uma 

considerável sensibilidade das CCEs à intermitência. Apesar dos dados ainda serem de 

difícil comparação com os estudos tradicionais de esquemas, como sugere a autora, 

padrões de estereotipia das CCEs e produtos agregados, foram encontrados. 

Já Vieira (2010) encontrou resultados análogos aos estudos de discriminação 

operante, com uma manipulação das condições de estímulos antecedentes à 

metacontingência. Os resultados mostraram que uma condição de estímulo antecedente à 

contingencias comportamentais entrelaçadas tiveram função evocativa análoga ao nível 

operante. 

O estudo de Brocal (2010) demonstrou que os operantes (reforçados 

individualmente pelos “pontos”), na tarefa experimental compartilhada pelos estudos com 

esse modelo, ficaram sob controle estrito dos reforçadores e independentes das 

consequências culturais. O estudo de Gadelha (2010) por sua vez, demonstrou a seleção 

de diferentes CCEs (e seus diferentes produtos agregados) por consequências culturais de 

diferentes magnitudes. 

O estudo de Dos Santos (2011) demonstrou a indução de variabilidade através da 

realocação dos membros das CCEs a cada substituição de participante. Foi possível 

verificar o atraso da seleção devido a uma maior variabilidade e a transmissão de padrões 
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de entrelaçamentos com uma gama de variação maior, ou melhor padrões de 

entrelaçamentos mais “flexíveis”. 

Por fim, o estudo de Saconatto (2012) demonstrou a seleção de CCEs em uma 

situação análoga à seleção por reforçamento negativo no nível operante. Ficou evidente 

nos dados que a seleção de CCEs ocorre tanto de forma análoga ao reforçamento positivo 

quanto negativo. 

Os resultados desse conjunto de estudos demonstram uma grande generalidade 

nos dados de seleção cultural, pois mostraram muitas similaridades no que tange à seleção 

de CCEs. Além disso o modelo experimental se mostrou sensível a diferentes 

manipulações, bem como relativa regularidade nos dados. Assim, o modelo se mostra útil 

na investigação de processos culturais como a seleção por metacontingências. 

 

O Grupo “Matriz” 

 

O segundo grupo de experimentos, grupo Matriz, nome derivado da matriz 

utilizada na tarefa experimental, contou com um estudo da PUC- SP; um da UnB; quatro 

da UFPA; e um da USP (Esmeraldo, 2012; Franceschini et al., 2012; Leite, 2008; Lopes, 

2010; Martone, 2008; Marques, 2012; Tadayesky & Tourinho, 2012; Vichi, C, 2012; 

Vichi, C., Andery, M. A. P. A., & Glenn, S. S. 2009). Estes estudos também utilizaram 

um procedimento de tentativas discretas. De uma maneira geral, a tarefa experimental 

envolveu uma matriz, cujas fileiras e colunas formavam células preenchidas com um sinal 

positivo (+) ou negativo (-), em alguns experimentos, ou preenchidas com círculos pretos 

e células vazias, em outros experimentos. Os diferentes experimentos envolviam a cada 

tentativa: (1) cada participante decidia individualmente quantas fichas apostar em um 
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jogo; (2) os participantes escolhiam conjuntamente em qual fileira apostar. Ou a escolha 

individual de uma das linhas da matriz e a combinação entre as escolhas era o produto 

agregado das CCEs. 

 Em alguns experimentos, houve apostas de fichas que ocorriam individualmente, 

a cada tentativa (Franceschini et al., 2012; Lopes, 2010; Martone, 2008, Tadayesky & 

Tourinho, 2012; Vichi, et al. 2009); em outros, ocorreu a escolha individual de uma ficha 

colorida, antes das apostas e escolha da linha, como critério para as relações que deveriam 

ser combinadas entre os participantes de modo a produzir efeitos culturais (Tadayesky & 

Tourinho, 2012). Em outros dois experimentos a tarefa consistiu na combinação das 

linhas escolhidas na matriz como critério para a ocorrência de consequência cultural 

(Esmeraldo, 2012; Marques, 2012; Vichi, C, 2012). 

As consequências individuais e culturais, nestes experimentos, ocorreram de duas 

formas: em alguns estudos foram de mesma natureza (fichas, como consequências 

individual e cultural, trocadas por dinheiro) e, em outros, de natureza diferente entre si 

(fichas, como consequência individual, trocadas por dinheiro e fichas, como 

consequência cultural, que formavam um kit escolar, doados a uma população carente). 

 

 

Variáveis Manipuladas 

 

As manipulações nos estudos do grupo Matriz foram: seleção de dois tipos de 

entrelaçamentos concorrentes (Franceschini et al., 2012; Martone, 2008; Vichi, et al. 

2009), efeitos de instrução e história sobre transmissão de entrelaçamentos (Leite, 2009), 

manipulação da contiguidade da consequência cultural (Lopes, 2010), incontrolabilidade 
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do evento cultural selecionador (Marques, 2012), seleção com aproximações sucessivas 

de um dado produto agregado (Esmeraldo, 2012), a produção de entrelaçamentos de duas 

maneiras diferentes: a) reforçando individualmente através de contingências de suporte e 

b)  por consequências culturais (Tadayesky e Tourinho, 2012) e diferentes esquemas de 

apresentação de consequências culturais (Vichi, C, 2012). 

 

Principais Resultados 

 

O estudo de Vichi et al. (2009) não envolvia transmissão social em seu 

delineamento, a seleção de dois tipos de entrelaçamento concorrentes se dava em um 

grupo fechado, sem substituição de participantes. Os resultados demonstraram a seleção 

das duas CCEs diferentes, ao longo das mudanças de condições em um delineamento 

ABAB, os padrões de comportamentos inter-relacionados mudaram de acordo com as 

mudanças de condições. 

Os resultados do estudo de Martone (2008) não foram conclusivos quanto à 

seleção de CCEs ao longo das mudanças de condições e substituição de participantes. 

Não houve sistematicidade dos padrões de comportamentos inter-relacionados, os 

critérios de estabilidade usados em cada condição, segundo o autor, parecem ter sido 

muito curtos (cinco tentativas corretas) para garantir a seleção dos padrões de 

coordenação das escolhas. As descrições das contingências e metacontingências 

envolvidas na tarefa experimental, feitas pelos participantes, também não foram acuradas. 

Os resultados de Franceschini et al. (2012) demonstraram seleção de apenas uma 

das CCEs (divisão desigual dos ganhos) que tinham consequências culturais contingentes 

nas condições experimentais. Esse estudo não envolvia substituição de participantes e 
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envolvia uma competição entre os grupos experimentais, diferentemente dos outros 

estudos já descritos. A tentativa era tornar as consequências culturais mais reforçadoras 

através da competição entre grupos. 

Os resultados de Leite (2009) foram referentes ao efeito de história e da instrução, 

por parte de participantes confederados, no desempenho da coordenação dos participantes 

do grupo. Foi demonstrado que, em um procedimento com substituição de participantes, 

quando havia história prévia, dos membros do grupo, de exposição as contingências, a 

participação dos confederados (que instruía de forma desfavorável ao grupo) tinham 

pouco efeito. Quando a instrução dos confederados ocorreram no grupo inicial, ou seja 

não havia história prévia de exposição as contingências experimentais, houve a 

manutenção da prática de fazer escolhas desfavoráveis por uma ou duas substituições de 

participantes. Não obstante, as práticas de escolha retornaram para padrões de escolhas 

favoráveis, ao longo das substituições nos grupos experimentais. 

Os resultados de Lopes (2010) demonstraram-se inconclusivos quanto ao efeito 

das condições experimentais. O autor sugere que nos grupos experimentais surgiram 

coordenações entre os participantes, porém supersticiosas. Nesse estudo não havia 

substituição dos participantes e os padrões supersticiosos de coordenação encontrados 

eram entre os mesmos participantes ao longo de várias sessões experimentais. 

Os resultados de Marques (2012) demonstraram seleção por metacontingências 

em seus grupos experimentais com substituição de participantes. A alternância de fases 

de controlabilidade e incontrolabilidade demonstraram um efeito de ordem. Quando a 

condição de controlabilidade antecedia a condição de incontrolabilidade, a autora sugere 

que as práticas selecionadas inicialmente tenderam a se manter. Já quando a condição de 
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incontrolabilidade era inicial, os padrões de coordenação supersticiosos foram mais 

evidentes. 

No Estudo de Esmeraldo (2012) não houve mudanças de participantes, em um 

grupo fechado ficou evidente a seleção de CCEs. A coordenação exigida pela tarefa 

experimental foi sendo selecionada de forma a exigir cada vez mais critérios nas 

combinações de escolha. De forma que a última condição envolvia combinações de 

escolhas mais complexas que nas primeiras condições. 

Tadayesky e Tourinho (2012) demonstraram que contingências comportamentais 

entrelaçadas podem ser selecionadas de duas maneiras. Houve seleção do padrão de 

coordenação entre os participantes, de grupos fechados, tanto reforçando cada operante 

individualmente como por efeito da consequência cultural sobre contingências 

entrelaçadas. 

Os resultados dos experimentos do estudo de Vichi (2012) mostraram a seleção 

de CCEs em um esquema de apresentação continua das consequências culturais (CRF) e 

a manutenção dos entrelaçamentos em esquemas de razão fixa e variável (FR2, VR2, FR3 

e VR3). Esses dados foram demonstrados mesmo com a substituição de participantes que 

envolvia o procedimento. 

Os experimentos do grupo Matriz mostraram que a tarefa experimental é útil no 

estudo da seleção de CCEs. Apesar de algumas diferenças na tarefa entre os experimentos, 

a seleção de CCEs ocorreu na maioria dos estudos. Esse grupo envolveu tanto pesquisas 

com grupos fechados como pesquisas com substituições de participantes. Para uma 

análise mais detalhada desse procedimento ver Vichi (2012). 
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Grupos “Jogos” 

 

O terceiro grupo de estudos – grupo Jogos – foi composto por três estudos da UnB 

e um estudos da UNT (Costa, et al. 2012; Nogueira, 2009; Nogueira, 2010; Ortu, et al., 

2012). Tais estudos foram assim agrupados e nomeados por utilizar tarefas baseadas nos 

modelos derivados da teoria dos jogos da matemática aplicada, como o dilema do 

prisioneiro e o dilema dos comuns. São jogos que envolvem escolhas cooperativas, 

favorece o grupo, e escolhas individuais, favorece o indivíduo. As tarefas diferiram entre 

escolhas simples diante um software (Ortu, et al., 2012) e escolha simples diante cartões 

(Costa, 2009; Nogueira, 2009). Nestes experimentos, as escolhas eram competitivas ou 

cooperativas e baseavam-se no Dilema do Prisioneiro.  

Outro experimento (Nogueira, 2010), baseado no jogo Dilema dos Comuns ou 

“Tragédia dos Comuns”, utilizou uma tarefa que simulava escolhas dos participantes em 

uma pescaria em um tanque, onde os peixes ganhos funcionavam como consequências 

individuais e escolhas moderadas ou exploratórias eram possíveis (os participantes 

escolhiam pescar, 2, 4 ou 6 peixes, através da escolha de cartões). Os peixes restantes no 

tanque se multiplicavam em uma taxa específica ou se extinguiam, simulando a 

exploração de bens comuns e fornecendo consequências culturais diferentes a depender 

da coordenação da “pesca”.  

 

 

Variáveis Manipuladas 

 

As manipulações desses estudos foram: consequências diferenciais para escolhas 

cooperativas - ganhos iguais -  ou competitivas – ganhos desiguais - (Ortu, et al., 2012), 
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efeito da comunicação verbal e consequência cultural nas seleção de CCEs (Costa, et al. 

2012), escolhas com comunicação simultâneas e sequenciais (Nogueira, 2009) acesso ao 

comportamentos dos outros membros do grupo ou não (Nogueira, 2010). 

 

Principais Resultados 

 

Os resultados de Ortu, et al., 2012 demonstraram não somente uma caracterização 

explicativa do dilema do prisioneiro através do conceito de metacontingência, mas 

também seleção das CCEs por consequências culturais em um grupo fechado. 

Já o estudo de Costa, et al. 2012 demonstrou a seleção de CCEs mesmo sem a 

interação verbal dos participantes, a consequência cultural teve efeito sobre a 

coordenação dos comportamentos dos participantes mesmo sem as interações verbais 

características dos outros estudos aqui apresentado. Os dados de Nogueira, 2009 também 

sugeriram que a comunicação é importante na produção de coordenação entre as escolhas 

individuais, mas não necessária. 

Os resultados de Nogueira (2010) demonstraram que o acesso ao comportamento 

dos outros membros do grupo é fundamental para o surgimento da coordenação e a 

caracterização de metacontingências. Os comportamentos não relacionados, mantidos 

apenas por consequências individuais, foram caracterizados como macrocontingências. 

O estudo fez uma caracterização do jogo “dilema dos comuns” através de unidades 

conceituais da análise do comportamento. 

Esse conjunto de estudos se mostra heurístico na caracterização de discussões da 

teoria dos jogos, derivado da matemática aplicada, através da descrição de processos 

comportamentais e culturais. Tanto o dilema do prisioneiro como o dilema dos comuns, 
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foram satisfatoriamente descritos através dos conceitos de comportamento operante, 

metacontingências e macrocontingências. 

 

Grupo “Sui generis” 

 

Por fim, o quarto grupo contém estudos que não se encaixaram nos grupos 

anteriores por apresentarem tarefas bem específicas - grupo “Sui generis”. Este grupo 

contou com dois estudos da UnB e dois da UNT (Baia, 2008; Andreozzi, 2009; Hunter, 

2012 e Neves, et al., 2012). Dois destes estudos caracterizaram-se por escolha simples 

entre cartões, apresentados pelo experimentador, e a essas escolhas eram atreladas 

consequências diferenciais, seguidas por produção de aviões ou barcos de papel como 

tarefa distrativa4·. A divisão dos ganhos entre os membros dos grupos experimentais 

ficava a critério dos próprios participantes e essa tarefa fazia parte dos ciclos de tentativas 

dos experimentos (Baia, 2008; Andreozzi, 2009). O terceiro estudo consistiu em uma 

tarefa diante do computador, com três escolhas discretas possíveis, simulando a busca por 

cristais num jogo. Nesta tarefa, era possível realizar tanto escolhas cooperativas como 

competitivas (Hunter, 2012). A tarefa do estudo de Neves, et al. (2012) simulava, através 

de escolhas diante um computador, a caça de coelhos por dois participantes (díades), cada 

participante caçava individualmente, independentes um do outro. A cada ciclo eles podia 

escolher “consumir”, “estocar”, “trocar por dinheiro” ou “compartilhar” a caça com o 

outro participante, configurando escolhas que produziam consequências individualistas 

ou cooperativas. 

                                                           
4 Em alguns experimentos, principalmente os que manipularam atraso de consequências, havia tarefas 

distrativas, que eram inseridas entre a tarefa alvo (variável dependente do estudo) e a apresentação das 

consequências (variáveis independentes). 
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Variáveis Manipuladas 

 

As manipulações realizadas nos experimentos desse grupo foram: efeitos de 

diferentes consequências sobre contingências entrelaçadas, que variavam em magnitude 

e atraso (Baia, 2008), regras tecnológicas ou cerimoniais inseridas em contingências 

entrelaçadas (Andreozzi, 2009) e condições onde havia contingências entrelaçadas e 

quando não havia necessidade do comportamento de um participante ficar sob controle 

do comportamento do outro (Hunter, 2012). No estudo de Neves, et al. (2012) as variáveis 

manipuladas foram condições ambientais mais “ricas” ou mais “pobres” de caças que 

poderiam ser produzidas no procedimento, ou seja condições com maior ou menor 

probabilidade dos participantes serem reforçados. 

 

Principais Resultados 

 

Os resultados do estudo de Baia (2008) demonstraram a seleção de contingências 

comportamentais entrelaçadas ao longo das condições e substituição de participantes. Os 

efeitos de atraso e magnitude também ficaram evidentes e contribuíram para a seleção 

das CCEs envolvidas na tarefa. 

Já no estudo de Andreozzi, (2009) demonstrou seleção de CCEs com destaque 

para a função das diferentes regras as quais os participantes, em um procedimento que 

envolvia substituições, eram expostos. Tanto regras cerimoniais (só descreviam o 

comportamento a ser emitidos) como regras tecnológicas (descreviam consequências dos 

comportamentos) sem mostraram importantes para o surgimento de contingencias 

comportamentais entrelaçadas. 
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 O estudo de Hunter (2012) demonstrou o controle individual e o controle de CCEs 

por diferentes consequências. A seleção de coordenação entre as escolhas dos membros 

se mostrou funcionalmente relacionada às consequências culturais. As duplas de cada 

grupo experimental, os quais não envolviam substituição de participantes, ficaram sob 

controle das condições experimentais. 

Os resultados apresentados por Neves, et al. (2012) mostraram que em condições 

onde haviam mais consequências mantenedoras envolvidas, a ocorrência de CCEs 

(compartilhar os ganhos) foi mais frequente. O que corrobora com a análise de seleção de 

CCEs como uma unidade integrada. Porém os autores concluem que a relação funcional 

entre o compartilhar e as condições “pobres” não foram conclusivas, variaram entre 

experimentos. 

Esses estudos demonstraram seleção com tarefas bem distintas. Apesar dos 

estudos sempre envolverem tentativas discretas como todos os outros, as características 

nessa tarefas se diferenciam dos outros grupos e a replicação desses modelos 

experimentais podem dar mais sistematicidade aos dados. 

 

Conclusão 

 

De forma geral os modelos experimentais aqui apresentados demonstraram a 

generalidade do conceito de metacontingência. A demonstração da relação funcional 

entre contingências comportamentais entrelaçadas e seus efeitos ambientais, com 

diferentes preparações experimentais sugere a consistência do conceito e embasa análises 

em ambiente natural. 
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A diversidade de modelos experimentais, bem como a diversidade de condições 

experimentais, tipos de variáveis manipuladas, substituição ou não de participantes no 

delineamento, diferentes critérios de estabilidade entre experimentos dificultam a 

comparação entre os experimentos.  

Por fim, o conceito de metacontingência se mostrou útil na compreensão e 

explicação de fenômenos que envolvem muitas pessoas se comportando de forma 

coordenada. A diferenciação de contingências operantes e metacontingências ficou clara 

nesses experimentos, apesar de serem investigadas sempre juntas no mesmo 

procedimento. Outras questões referentes a seleção de contingências entrelaçadas ainda 

podem ser investigadas nos diferentes modelos aqui apresentados, dado que eles não 

esgotaram, de forma alguma, as possibilidades de manipulação.  

Possiblidades de diálogos com pesquisadores que não utilizam conceitos da 

análise do comportamento também são possíveis, dado que os métodos utilizados nesses 

experimentos compartilham de características com os experimentos descritos por 

Mesoudi, & Whtien. (2008), como por exemplo as diferenças entre grupos experimentais 

fechados e com substituição de participantes, como pode ser visto na tabela 2. 

 

 

Grupos com Substituição de Participantes Total Grupos Fechados Total

Amorim (2010);Andreozzi (2009); Baia (2008);

Bullerjhann, (2009); Brocal (2010); Caldas (2009);

Dos Santos (2011); Gadelha (2010); Leite (2009);

Marques, (2012); Martone (2008); Oda, (2009);

Pereira (2008); Saconatto, (2012); Vieira (2010);

Vichi (2012)

16

Esmeraldo (2012); Franceschini, et al. (2012); Hunter (2010);

Hunter (2012); Lopes (2010); Neves, A. (2010); Neves, et al.

(2012); Nogueira (2010); Ortu et al. (2012); Tadayesky &

Tourinho (2012); Tadayesky (2010); Vichi (2004); Vichi, et al.

(2009)

13

Tabela 2. Estudos experimentais com delineamentos que envolviam substiruição de participantes ou grupos fechados
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Além disso, é possível embasar discussões com a biologia sobre evolução cultural 

(Boyd, R., & Richerson, P. 2005) e as discussões experimentais sobre unidade de análise 

envolvidas nos diferentes tipos de seleção – biológica, comportamental e cultural. 
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Investigação Experimental das Diferenças na Seleção de Unidades 

Comportamentais e Culturais 

 

A proposta de explicação do comportamento humano apresentada por Skinner em 

1981, seleção por consequências, supõe que três níveis de análise são necessários para 

identificar os determinantes do comportamento humano, cada um deles envolvendo uma 

história de interações: a filogênese, a ontogênese e a evolução cultural. Para Skinner 

(1981), essas histórias envolvem os processos complementares de variação e seleção 

pelas consequências.  

Assim como variações genéticas, através das interações organismo – ambiente, 

promovem sua seleção (sua reprodução em linhagens filogenéticas), variações no 

comportamento produzem interações entre respostas e consequências, as quais são 

selecionadas no processo de reforçamento (trata-se da reprodução, no organismo 

individual, de classes de respostas ou linhagens operantes5). São as relações dessas 

consequências com as respostas de um organismo, o principal objeto de estudo da análise 

do comportamento.  

As classes de respostas são selecionada pelas consequências, ou seja, classes de 

respostas tornam-se recorrentes quando seguidas de consequências reforçadoras 

contingentes a classe resposta. A recorrência dessa relação caracteriza uma classe 

operante ou linhagem operante. A tríplice contingência, conjunto de relações entre 

eventos que antecedem e sucedem as classes de respostas, é a unidade de análise que 

melhor descreve o comportamento operante (Skinner, 1953, p, 108). 

                                                           
5 O termo foi cunhado por Glenn & Madden (1995) 
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Desde muito cedo, Skinner (1953) e outros (p.ex. Keller & Schoenfeld, 1950), 

afirmaram a importância de um tipo especial de comportamento operante, especialmente 

no caso do comportamento humano: o comportamento social, traçando um evidente 

caminho em direção a compreensão de casos mais complexos6 envolvendo o 

comportamento humano e a cultura.  

Em 1953, então, Skinner definiu comportamentos sociais como aqueles 

“comportamentos de duas ou mais pessoas, uma em relação à outra ou em conjunto em 

relação a um ambiente comum” (p. 325). 

Comportamento social, então, envolveria relações nas quais um ser humano faz 

parte do ambiente comportamental de outros seres humanos, o que envolve sempre a 

noção de contingências comportamentais entrelaçadas. São as contingências entrelaçadas 

que fundam os fenômenos sociais ou práticas culturais (Andery, Micheletto e Sério, 2005; 

Glenn & Malagodi, 1991; Skinner, 1953). Com esta posição, Skinner (1953) assumiu a 

importância do ambiente social e passou a discutir como este ambiente participa da 

seleção de comportamento operante no caso humano e as diversas formas/ níveis de 

controle social.  

Esta posição foi refinada no artigo de 1981, no qual Skinner reconhece que, no 

caso humano, um terceiro tipo de seleção dá origem a um fenômeno mais complexo, a 

formação do ambiente social, mais especificamente, as práticas culturais que são 

dependentes de comportamento individual, mas não apenas de um único organismo.  

Práticas culturais, um termo bastante utilizado por na obra de Skinner ao tratar da 

cultura, caracterizam-se por comportamentos aprendidos que se disseminam entre 

                                                           
6 Complexos no texto quer dizer apenas que mais relações são mensuradas e 

analisadas. 
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indivíduos de um grupo e entre gerações desse grupo (não necessariamente definidas 

como gerações verticais).  

As práticas que são transmitidas socialmente, compartilhadas por membros de um 

grupo e mantidas através de gerações são chamadas práticas culturais. Assim, “quando 

relações comportamentais que definem parte do conteúdo do repertório de um organismo 

são replicadas nos repertórios de outras pessoas, o comportamento replicado é chamado 

de uma prática cultural”. (Glenn & Malagodi, 1991, p.5) 

Ao estudar práticas culturais não fugimos da concepção de que essas são formadas 

por fenômenos comportamentais, porém lidamos com fenômenos que envolvem maior 

complexidade, dado que envolve um maior conjunto de relações e que não podem ser 

necessariamente reduzidos a fenômenos comportamentais descritos como contingências 

de reforçamento individuais, sem quaisquer outras referências. (Glenn, 1991; Andery, 

Micheletto & Sério, 2005) 

Glenn (1986, 1991, 2003) e Glenn e Malott (2004, 2006) sugerem que certamente 

há práticas culturais que não podem ser descritas como simples contingências 

entrelaçadas e que envolvem um nível de organização dos fenômenos comportamentais 

e ambientais que exige outra unidade de análise para que possam ser interpretadas.  

A necessidade de uma nova unidade de análise pra tratar de algumas práticas 

culturais sugere um aumento da complexidade do fenômeno estudado. Quando o objeto 

do estudo é o comportamento pressupõe-se que ele emerge de um organismo vivo, 

resultado da seleção natural e, portanto, que emerge de uma série de processos 

fisiológicos e de interações do organismo com o ambiente em que vive. Quando tomamos 

como objeto a cultura, pressupomos que esta emerge de grupos de organismos que se 

comportam e interagem entre si. 
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Neste contexto, para o estudo de alguns fenômenos culturais, que são de base 

comportamental seria necessário assumir o estudo de novas relações de dependência, não 

apenas entre respostas, seus efeitos e consequências selecionadoras (R-ef. – c), como na 

contingência operante. Mas relações de dependências entre contingências 

comportamentais entrelaçadas (CCE), seus produtos agregados, que dependem e 

necessariamente ocorrem contingentes ao entrelaçamento, e consequências com função 

selecionadora, chamadas por Glenn e Malott (2006) de consequências culturais.  

Tais consequências culturais são contingentes às CCEs, mas não necessariamente 

ocorrem a cada novo ciclo de CCEs. Por outro lado, essas mesmas consequências têm 

função selecionadora sobre as CCEs e seus produtos agregados. Glenn (1986, 1991, 2003) 

e Glenn & Malott (2004, 2006) propõem, que neste caso, estaríamos diante de um 

fenômeno que é selecionado pelas suas consequências e que a seleção ocorre por 

metacontingências e não apenas por contingências de reforçamento.  

O termo metacontingência, cunhado por Glenn em 1986, claramente derivado do 

termo contingência, sugere que a evolução cultural envolve, no caso de 

metacontingências, os processos de variação de CCEs e de seleção por consequências 

culturais.  Supõe-se a recorrência das contingências entrelaçadas, e seus efeitos 

agregados, e sua seleção por consequências, chamadas culturais (CCE-ea. – C).  

Nesse caso, a unidade analisada não é apenas o comportamento individual e 

classes de respostas operantes (ou linhagens comportamentais); a seleção por 

metacontingências envolve a recorrência de CCEs entre indivíduos, assim como a seleção 

operante envolve recorrência de instâncias do comportamento. As relações funcionais 

entre as CCEs e as consequências culturais são chamadas linhagens culturais, como 

apontam Glenn e Malott (2004): 
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O conceito de metacontingências diz respeito à evolução por 

seleção quando as linhagens envolvidas não são os atos 

recorrentes de um indivíduo... mas são sim contingências 

comportamentais entrelaçadas (CCEs) que funcionam como uma 

unidade integrada e resultam em um efeito que afeta a 

probabilidade de recorrências futuras das CCEs. ( p.144) 

De forma geral o estudo de fenômenos sociais poderia se caracterizar como a 

investigação de linhagens culturais ou mesmo linhagens culturo-comportamentais, estas 

últimas se referem à “transmissão” de linhagens operantes através de diferentes 

indivíduos.  

Esses fenômenos, tanto na análise do comportamento como fora desta, veem sendo 

investigados de diferentes modos. O modelo evolucionista na explicação de fenômenos 

sociais não é exclusividade da análise do comportamento. Outras propostas explicativas 

baseadas nos princípios de variação, retenção e seleção existem (Boyd e Richerson, 

1984).  

Assim como o modelo evolucionista não é exclusivo da análise do comportamento, 

tampouco somente esta ciência conduziu estudos sobre práticas culturais. Como Andery, 

Micheletto e Sério (2005) argumentaram, o estudo de fenômenos sociais pode ser (e tem 

sido) conduzido com diferentes métodos. Os estudos conceituais e observacionais são os 

mais comuns na literatura antropológica, sociológica, da psicologia sobre fenômenos 

sociais, especialmente sobre a evolução e seleção da cultura (Diamond, 2007; Kunkel, 

1986; Sampaio 2008; Schnelle & Lee, 1974; Boyd & Richerson, 2009). Há também 

estudos experimentais que utilizam bases conceituais diferentes da análise do 

comportamento como apontam Mesoudi & Whiten (2008)  
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Contudo, são os trabalhos de analistas do comportamento que são de especial 

interesse aqui, tais trabalhos seguiram a tradição de produção de conhecimento da área, 

principalmente os estudos experimentais. A partir do trabalho de Glenn (1986, 1991, 

2003, 2006) surgiram novas possibilidades para o estudo de práticas culturais: estudos 

conceituais (Tourinho, & Vichi, 2012), descritivo/observacionais e estudos 

experimentais. Esses estudos são relativamente mais complexos se comparados à tradição 

experimental da análise do comportamento de processos básicos, onde se estuda relações 

operantes sob controle de poucas variáveis quando comparados a estudos onde muitos 

organismos se comportam diante um setting experimental que requer interações sociais. 

Há alguns laboratórios em diversas universidades (PUC-SP, USP UFPA, UNB, UNT-

US) realizando pesquisas envolvendo experimentação com contingências 

comportamentais entrelaçadas e os conceitos de metacontingências e 

macrocontingências.  

Os primeiros estudos experimentais com os conceitos de contingências 

comportamentais entrelaçadas e metacontingências demonstraram a seleção em grupos 

fechados, onde não há a substituição de participantes durante as fases do experimento 

(Cavalcanti, 2012; Franceschini et al, 2012; Hunter, 2010; Hunter, 2012; Lopes, 2010; 

Neves, 2010; Neves et al, 2012; Nogueira, 2010; Ortu et al (2012); Tadayesky & 

Tourinho, 2012; Tadayesky, 2010; Vichi, 2004; Vich et al, 2009). 9)  

Por outro lado também houve estudos experimentais que utilizaram 

procedimentos envolvendo a substituição de participantes durante as fases experimentais 

como os estudos de Amorim (2010); Andreozzi (2009); Baia (2008); Bullerjhann, (2009); 
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Brocal (2010); Caldas (2009); Dos Santos (2011); Gadelha (2010); Leite (2009); 

Marques, (2012); Pereira (2008); Saconatto, (2012); Vieira (2010); Vichi (2012). Tais 

estudos também demonstraram a seleção de CCEs. 

Os trabalhos anteriormente citados demonstraram diferenças entre a seleção de 

comportamentos operantes e CCEs, porém as tarefas envolvidas nos operantes e nas 

CCEs foram sempre distintas. Sendo assim, uma comparação direta entre a seleção de 

operantes e a seleção de CCEs onde a mesma tarefa experimental está envolvida nos dois 

conjuntos de relações estudadas pode evidenciar ainda mais as diferenças. Evidenciar as 

diferenças pode trazer maior clareza conceitual. 

Este trabalho, então, tem como proposta investigar diferenças envolvidas nas 

unidades comportamentais e culturais, através da mesma tarefa experimental.  Será uma 

continuidade de trabalhos com uma base experimental que foram elaborados para 

produzir análogos experimentais de metacontingências (Amorim, 2010; Bullerjhann, 

2009; Brocal, 2010; Caldas, 2009; Gadelha, 2010; Oda, 2009; Pereira, 2008; Saconatto, 

2012; Vieira, 2010).  

Apesar dos estudos mostrarem o controle diferente de CCEs e operantes, será 

proposto a seleção de unidades comportamentais em grupos experimentais diferentes da 

seleção de CCEs. A proposta é mostrar a seleção isolada de unidades comportamentais 

com a mesma preparação experimental da seleção de CCEs por metacontingências. Bem 

como mostrar a seleção de CCEs com e sem substituição dos membros do grupo. 

Partido desse ponto a proposta deste trabalho decorre dos seguintes problemas: 

(a)  O aumento da complexidade (maior número de operantes, de 

participantes) produz diferenças no padrão de seleção observado, seja no 
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padrão de seleção de classes de respostas ou no padrão de seleção de 

CCEs? 

(b)  Há diferenças funcionais em tarefas realizadas por um ou por muitos 

organismos? 

(c)  Quais as diferenças seleção de CCEs em um grupo fechado ou com 

substituição de participantes? 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

 

Esse estudo contou com a participação de menos 18 pessoas selecionadas em 

universidades. Os participantes foram informados que participariam de uma pesquisa que 

consistia em manipulação de um programa de computador. Também foram informados 

que ganhariam pontos por seus desempenhos e que esses pontos seriam trocados por 

dinheiro ao final do experimento. Os participantes assinaram um termo de consentimento 

que especificava o anonimato dos dados, a possibilidade de interromper sua participação 

a qualquer momento e seu acesso ao material ao final do estudo, caso tivessem interesse.  

Os 18 participantes foram divididos em três grupos equitativos: Grupo 1 (G1); 

Grupo 2 (G2); Grupo 3(G3); e Grupo 4 (G4). Estes grupos passaram pelas condições 

experimentais de forma distinta, como será exposto nas condições experimentais. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da PUC-SP. 
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Equipamento, material e setting 

 

Os experimentos foram conduzidos em quatro salas. Uma sala experimental com 

quatro computadores um de frente para o outro, ligados em rede a um quinto computador 

(localizado em outra sala) para gerenciar os computadores da sala experimental. A sala 

experimental estava mobiliada com mesa, duas a quatro cadeiras e caixas de som que 

emitiam sons liberados pelo computador gerenciador.  

Além da sala experimental, outras três salas foram utilizadas durante a coleta de 

dados: uma delas era ocupada pelos participantes aguardando sua participação (sala de 

espera); outra ocupada pelos experimentadores, de onde, através de um computador se 

observava a tela dos participantes e se controlava parte das contingências experimentais 

(sala controle), e uma quarta sala que foi utilizada para pagar os participantes e dar-lhes 

um feedback sobre a pesquisa (sala feedback).  

O software - Meta2 utilizado nas pesquisas de Bullerjhann (2009), Amorim 

(2010), Brocal (2010), Caldas (2009), Gadelha (2010), Oda (2009), e Vieira (2010), 

permitiu acompanhar a interação dos participantes com o programa, da sala controle e 

manipular algumas contingências as quais os participantes foram expostos.  

 

Procedimento 

 

Os participantes foram conduzidos à sala experimental um a um e participaram 

simultaneamente da sessão experimental no máximo dois participantes. Quando houve 

substituição de participantes, a sessão experimental era interrompida, o participante mais 

antigo retirado da sala e um novo participante era conduzido à sala experimental. 
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Durante a sessão experimental cada participante teve diante de si um computador 

com a tela dividida em duas partes. Quando havia dois participantes, cada um em um 

computador, suas telas continuavam sendo divididas em duas áreas, cada uma 

correspondente a um participante.  

  

As duas áreas tinham ao fundo cores diferentes. Assim, as telas dos dois 

computadores mostravam duas áreas e cada participante manipulava uma delas, como 

está diagramado na Figura 1, e tudo que ocorria na área de um participante era visto 

imediatamente na tela do outro. 

Na parte superior da tela dos participantes havia duas fileiras com quatro janelas 

cada uma. No início de cada tentativa cada janela superior mostrava números de 0 a 9, 

liberados semi-randomicamente pelo software. Nas janelas inferiores, então, o 

participante inseria números de 0 a 9, um em cada janela. 

No retângulo preto à direita, indicado como “SOMA” na Figura 1, aparecia a soma 

dos números inseridos pelos participantes quando eles eram digitados. A soma é um efeito 

direto e necessário das respostas dos participantes. 
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Quando o participante considerava encerrada sua “escolha” de números, clicava 

com o cursor do mouse sobre a área designada como OK, que só aparecia após a inserção 

dos quatro números. Só então as consequências experimentais (reforço e consequência 

cultural) eram apresentadas, sendo que as consequências culturais, quando planejado, só 

eram apresentadas quando os dois participantes clicavam em OK. 

 

Condições experimentais 

Condição 1: Seleção de Comportamento Operante 

 

O objetivo desta condição é a seleção de comportamentos operantes. Diante dos 

números apresentados, uma dada resposta dos participantes produzia consequências e 

uma relação específica era reforçada.  Apenas o Grupo 1(G1) passou por esta condição 

experimental. Os seis participantes foram expostos a tarefa individualmente. 

O participante era encaminhado à sala experimental onde o experimentador dava 

a seguinte instrução, (que foi dada a todos os participantes de todos os grupos 

experimentais): 

“Sua tarefa será preencher os espaços em branco com quaisquer 

números de 0 a 9 a sua escolha. Clique com o mouse no botão OK 

quando terminar suas escolhas. Seu objetivo é fazer o maior número 

de pontos e bônus possível”. 

Havia uma mensagem na tela do computador pedindo ao participante que 

pressionasse a barra de espaço para início da sessão. O contador PONTOS iniciava com 

200 pontos e o contador BÔNUS zero. 

No início de cada tentativa nas quatro janelas superiores, (também chamadas de 

s1, s2, s3 e s4, da esquerda para a direita), apareciam números (de 0 a 9) cada um em uma 

janela. Um som característico acompanhava o aparecimento de cada número. Esses 
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números eram liberados semi-aleatoriamente (não se repetia em mais de duas tentativas 

sucessivas o mesmo número na mesma posição, exceto em procedimento de correção). 

Quando os números da janela superior eram liberados o participante poderia 

inserir os quatro números – de 0 a 9 - nas janelas inferiores utilizando o mouse e os 

números do teclado (estes números, a partir daqui serão denominados r1, r2, r3 e r4 da 

esquerda para a direita ou de números inseridos).  

Terminada a inserção dos quatro números aparecia o botão “OK”, sobre o qual o 

participante clicava com o mouse, terminando um ciclo. 

Após escolha do botão OK com o mouse, eram liberados ou retirados pontos, o 

que era sempre acompanhado de sons específicos (de acréscimo ou perda de pontos) e 

mudanças de cores nas janelas, como será descrito a seguir. 

Se as somas entre os números liberados e inseridos em cada coluna (s1+r1, s2+r2, 

s3+r3 e s4+r4) resultasse, cada uma delas, em número ímpar (somas que não aparecem 

na tela), quando o participante clicar em OK, eram acrescidos 10 pontos (reforço) no 

mostrador de PONTOS, juntamente com um som específico de sucesso, com duração de 

2 segundos. 

 Caso a soma resultante entre números liberados pelo software e inseridos pelo 

participante em uma (ou mais) coluna (s) fosse um número par eram retirados, dos pontos 

registrados, 1 ponto para cada coluna em que s+r (soma do número liberado pelo 

computador e do úmero inserido pelo participante) fosse par, o que era acompanhado de 

um segundo som, específico de erro. Simultaneamente as janelas com os números 

liberados e inseridos que originaram a soma par piscavam, em amarelo, por 2 segundos.  
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O intervalo entre tentativas (ITI) será de 0.8s, quando todas as janelas diminuirão 

de tamanho e a tela ficará inativa.  

Um de dois critérios foi utilizado como critério para o encerramento dessa 

condição: (a) o mínimo de 20 tentativas, sendo que nas dez últimas deveria haver ao 

menos oito tentativas corretas (80% de acerto) e as quatro últimas tentativas deveriam ser 

sucessivamente corretas (100% de acerto); ou (b) um máximo de 40 tentativas.  

Encerrada a condição um, aparecia uma tela agradecendo o participante, pedindo 

que aguardasse o experimentador e mostrando os pontos acumulados por ele. O 

experimentador entrava na sala experimental, anotava em uma ficha (chamada de vale-

pontos) os ganhos do participante e informava que esses ganhos seriam acumulados na 

continuação de sua participação e trocados no final. O experimentador reiniciava o 

programa preparando o computador para a condição seguinte. 

 

Condição 2: Seleção de Contingências Entrelaçadas ou Encadeamento 

 

Essa condição foi diferente entre os grupos experimentais. No grupo experimental 

1(G1) foi encadeamento e nos demais grupos (G2 e G3) foi contingências entrelaçadas.  

Para G1, que passou pelo encadeamento, os participantes foram expostos a tarefa 

experimental individualmente. Na tela do computador apareciam duas janelas tal qual 

mostra a Figura 1. O participante passava a manipular dois computadores, executando a 

mesma tarefa da condição. O participante podia manipular qualquer computador em 

qualquer ordem e as consequências eram apresentadas após a pressão dos dois botões OK. 

Sendo assim, a mesma tarefa experimental realizada para investigar CCEs poderia ser 

executada por um só indivíduo. 
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Diferentemente da fase anterior, nessa segunda Condição, depois que eram 

apresentadas as consequências PONTOS, outro conjunto de eventos ocorria. Após a 

pressão dos dois botões “OK” e a liberação das consequências PONTOS nas duas janelas, 

se a soma dos números inseridos na janela de um computador fosse maior que a soma dos 

números inseridos na janela do outro computador, na interconexão entre as duas janelas, 

aparecia em um pequeno quadrado branco e nele, grafado em preto, +600 (aqui chamado 

de consequência cultural ou bônus) junto com um som específico de sucesso.  

O bônus (de 600 créditos) era liberado toda vez que o critério soma dos números 

digitados na janela esquerda fosse menor que a soma dos números digitados na janela 

direita (D < E) e somente após a liberação das consequências PONTOS, lembrando que 

os números que apareciam na janela de direita de um computador eram os mesmos que 

eram inseridos na janela esquerda do segundo computador, que o mesmo participante 

manipulava. 

Para G2 e G3, expostos a condição de contingências entrelaçadas, dois 

participantes eram inseridos simultaneamente na sessão experimental, sendo que cada um 

deles manipulava um computador. No G2, os seis participantes formaram três duplas 

fixas. No G3, a condição 2 se iniciou com uma dupla, e em seguida houve troca de 

participantes, que caracterizará a condição 3. 

 Quando havia dois participantes eles podiam trabalhar simultaneamente ou não e 

todos os eventos que apareceriam na tela do computador de um participante apareciam 

também na tela do outro.  As tentativas sempre começavam com a apresentação de quatro 

números pelo software. Quando cada participante pressionava a tecla “OK”, de forma 

contingente eram apresentadas as consequências individuais, independentemente, para 

cada participante.   
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A produção de PONTOS e BÔNUS era semelhante a de G1 (encadeamento). A 

diferença era que em G2 e G3, dois participantes manipulavam os dois computadores. Com 

eram dois participantes, os 600 créditos (BÔNUS) eram divididos igualmente entre eles, 

acumulando-se 300 no contador BÔNUS de cada janela, como indicado na Figura 1. 

Tanto no G1 como em G2 ou G3, o objetivo foi selecionar a relação (D < E), seja 

um encadeamento (quando houver apenas um sujeito) ou um entrelaçamento de 

contingências (quando houver mais de um sujeito). 

Em todos os grupos, nas tentativas em que o critério para bônus não era atingido, 

os dois cliques ao botão “OK” eram seguidos de um som específico de erro, a borda do 

mostrador das somas piscava em amarelo e no quadrado branco central aparecia +0.  

O critério de encerramento dessa condição foi ao menos 100 ciclos, quando então 

o experimentador perguntava se o participante gostaria de continuar, então o participante 

era exposto a tarefa por mais por mais 50 ciclos. Ou caso ocorresse do participante pedir 

a interrupção do experimento.  

O critério de mudança de G3 da condição 2 para a condição 3 (troca de 

participantes) foi: (a) mínimo de 20 tentativas, sendo que nas 10 últimas deveria haver 

oito tentativas corretas com critério de obtenção de bônus e as quatro últimas deveria ser 

todas corretas, ou (b) um máximo de 30 tentativas.  

O critério para encerramento foi a primeira geração onde ocorreu a seleção de 

CCEs. 

 

 Atingido um desses critérios, durante o ITI aparecia na tela dos participantes, uma 

mensagem com os ganhos e solicitando que os participantes aguardassem. 
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Após isso um dos experimentadores conduzia o (s) participante (s) à sala de 

feedback onde seus pontos e bônus eram convertidos em dinheiro e ele(s) recebia 

informações sobre a pesquisa.  

 

Condição 3: Mudança de Gerações 

 

Essa condição é um análogo de mudanças de gerações na vida real e simula práticas 

culturais e a transmissão de padrões comportamentais. Foi iniciada com a substituição do 

participante que primeiro entrou na sala experimental. Somente G3 passou por esta 

condição. 

Todas as contingências experimentais da Condição Contingências Entrelaçadas 

foram mantidas. O critério para a interrupção e substituição de mais um participante foi: 

(a) o mínimo de 20 tentativas, sendo que nas dez últimas deveria haver ao menos oito 

tentativas corretas (80% de acerto) e as quatro últimas tentativas deveriam ser 

sucessivamente corretas (100% de acerto); ou (b) um máximo de 30 tentativas e toda vez 

que o critério de encerramento de uma dupla fosse atingido havia substituição de um 

participante. Sempre o participante mais antigo era substituído.  

 

Condição 4: retirada de consequências (extinção) 

 

Nesta condição, foi feita uma mudança na contingência experimental de BÔNUS, 

é um análogo a um procedimento de extinção operante, porém com a quebra da relação 

entre contingências entrelaçadas (ou cadeias operantes) e consequência cultural (ou 

reforço). Assim, toda vez que os participantes atingissem o critério para produção de 

bônus e clicassem sobre botão “ok”, não havia a produção BÔNUS. Em todas as 
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tentativas desta condição aparecia +0 nos contadores. As demais consequências 

associadas com a liberação de bônus - como os sons de acertos e erros – também foram 

retiradas. Apenas G1 passou por esta condição. 

A tabela a seguir, mostra os grupos experimentais e as condições pelas quais 

passaram:

 

 

RESULTADOS 

 

Na figura 2 é possível ver o registro cumulativo da produção de pontos e bônus 

de todos os participantes do grupo 1. Os participantes estão indicados com número do 

grupo experimental e indicado com (a) ou (b) o computador que fazia uma das duas 

tarefas exigidas nesse grupo, dado que cada participante manipulava dois computadores. 

Assim o P11a é o participante um do grupo experimental um, manipulando o computador 

que ele iniciou a tarefa. P12b é o participante dois do experimento um, manipulando o 

segundo computador adicionado a tarefa. 
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Pode-se observar na figura 2, que a seleção dos operantes que tinham como 

consequência selecionadora os pontos, ocorreu em todos os participantes. As curvas mais 

finas e com marcadores representam a produção acumulada de pontos. Todos os 

participantes atingiram um padrão estável ao longo das condições. Apenas o P11a na 

condição 4, onde o bônus foi suspenso, apresentou uma maior variabilidade. É possível 

observar também que apenas o P15 demorou um pouco mais de ciclos na seleção do 

comportamento operante de fazer relações ímpares entre números liberados e inseridos. 

Já a seleção dos operantes que tinham como consequência selecionadora o bônus, 

se mostrou mais difícil. Apenas os participantes P13 e P15 mostraram um desempenho 
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estável na produção de bônus durante a condição 2. E tiveram esse padrão enfraquecido 

durante a condição de extinção (condição 4).  

Tanto o participante P13 como o participante P16 tiveram sua participação 

encerrada por solicitação do próprio participante.  

Já no grupo experimental 2 é possível ver na figura 3 que a seleção dos operantes 

pela consequência pontos também ocorreu nos seis participantes das três duplas.  
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A seleção de CCEs por bônus não ocorreu em nenhuma dupla. O padrão de 

entrelaçamento não se mostrou estável em nenhuma das duplas. Todas as duplas duraram 

mais de uma hora e meia na sessão experimental e todas pediram para o encerramento da 

sessão. 

No grupo 3 pode-se observar na Figura 4, que a seleção dos operantes se deu muito 

mais facilmente que a seleção de CCEs. Porém a seleção de CCEs pode ser vista no final 

da geração 4 e se confirmando na geração 5. 

 

O tempo gasto na sessões experimentais foi diferente entre os grupos, como é 

possível ver na Tabela 1, o grupo G2 passou gastou mais tempo nas sessões e fizeram 

menos ciclos que os grupos G1 e G3. 

 



112 
 

Outros padrões foram procurados nas relações entre as somas dos números 

inseridos pelos participantes na tarefa experimental, mas não se mostrou uma análise 

proveitosa na comparação entre os grupos experimentais. A produção de mais dados de 

grupos organizados com essas unidades pode ajudar nas análises comparativas. Os 

gráficos estão inseridos em anexo. 

 

 

 

Conclusão 

 

As diferenças entre os grupos experimentais, apesar de não conclusivas sugerem 

uma dinâmica mais reforçadora no G3. Nos outros dois grupo a insatisfação dos 

participantes foi notória e alguns deles inclusive pediram o encerramento do experimento. 

Além disso, a substituição dos participantes no G3 parece favorecer a seleção de CCEs 

dado que as duplas do G2 passaram mais tempo na sessão experimental e mesmo assim 

não houve seleção de CCEs. Parece que a variação de participantes na dupla que ocorre 

no procedimento com transmissão favorece a seleção cultural. 

Os três grupos experimentais também são três formas diferentes de analisar um 

grupo de organismos se comportando. Seja uma análise individual de muitos membros 

(G1) e a seleção operante da conta da explicação da evolução do padrão. Seja uma análise 

onde através de medidas agregadas do comportamento de mais de um organismo e a 

evolução do padrão de interação entre eles ao longo da sucessivas tentativas (G2). Ou 

uma análise também através de medidas agregadas do comportamento de mais de um 

organismo, porém a transmissão social assume o papel da “hereditariedade” das 
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características comportamentais que mudam ao longo das mudanças dos integrantes do 

grupo. 
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Anexo II 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I – Identificação do participante 

Nome: ________________________________________________ 

Documento de identidade:________________ Sexo: (  ) M     (  ) F 

Curso:_________________ 

Período:________________ 

Data de nascimento:___/___/___ 

 

II – Dados sobre a pesquisa científica 

1. Título da pesquisa: “Seleção e extinção de unidades comportamentais e culturais” 
2. Pesquisador responsável: Rodrigo Araújo Caldas 
3. Cargo/função: Pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Experimental: Análise do Comportamento da PUC-SP 
4. Avaliação do risco da pesquisa: sem risco 
5. Duração da Pesquisa: uma sessão de aproximadamente 3h de duração. 

 

III – Explicações do pesquisador sobre a pesquisa 

1. Objetivo: Investigar interações em pequenos grupos. 
2. Os procedimentos utilizados serão: 

 Os participantes tomarão parte de um jogo de computador, no qual poderão receber 
um valor em dinheiro ao final da participação no mesmo.  

 Todos os participantes serão informados sobre os objetivos e métodos da pesquisa e 
deverão dar seu consentimento por escrito conforme os princípios éticos que norteiam 
a pesquisa com seres humanos. Os participantes poderão interromper a participação 
em qualquer momento da pesquisa. As informações obtidas na presente pesquisa 
poderão ser divulgadas em congressos e periódicos científicos e haverá garantia do 
anonimato e sigilo. A identidade dos participantes não será revelada em nenhuma 
publicação ou exposição em congresso. 

3. Os participantes não correrão nenhum risco. 
  

IV – Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias ao participante 
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1. Acesso, a qualquer tempo, a informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa, 
inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. A salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
3. O direito de retirar-se da pesquisa no momento em que desejar. 
V – Consentimento livre e esclarecido 

Eu compreendo os meus direitos como participante desta pesquisa. Compreendo sobre o que, 

como e por que este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento. 

 

São Paulo, ___ de ___ de 2013 

 

______________________________            _______________________________ 

       Assinatura do participante                                  Assinatura do pesquisador 
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Anexo III 

 

Esta é uma atividade introdutória para sua participação no jogo, nenhum dos exercícios 

propostos abaixo tem como objetivo avaliar seu desempenho. 

Efetue as operações abaixo e coloque P para resultados pares e I para resultados ímpares de 

acordo com o exemplo: 

 

soma 5+          0+        5+        2+         4+         7+         6+         8+         3+        9+         5+          2            

8          8           5           0           3            1           1           8                    

resultado 10 

P/I P 

 

5+4=     (   ) 9+8=     (   ) 3+7=     (   ) 2+1=     (   ) 6+4=     (   ) 

 

soma 1+         5+        3+        6+         9+         2+         4+         7+         0+        8+         5+        2            

8          4           1           0           5           9             3           6           

resultado  

P/I  

 

8+3=    (   ) 7+1=    (   ) 3+1=     (   ) 4+1=    (   ) 1+9=    (   ) 
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Anexo IV 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO (PEXP) 

 

 

 

São Paulo, ___ de ________ de 201__ 

 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 Certifico que, a pedido do 

interessado,__________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________ foi participante por _____ horas de pesquisa realizada no Laboratório de 

Psicologia Experimental da PUC-SP. 

 

__________________________________ 

Prof. Paula Suzana Gioia  

(Coordenadora do PEXP) 

 

_____________________________ 

de acordo  

 

 

  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Programa de Estudos Pós-graduados 

em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 

Fone: (11) 3675-7081 e (11) 3868-3099 

E-mail: ancpto@pucsp.br 

Rua Bartira, 387 –  05009-000 – Perdizes – São Paulo 
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PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA 

EXPERIMENTAL: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO (PEXP) 

 

 

 

São Paulo, ___ de ________ de 201__ 

 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 Certifico que, a pedido do 

interessado,__________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________ foi participante por _____ horas de pesquisa realizada no Laboratório de 

Psicologia Experimental da PUC-SP. 

 

__________________________________ 

Prof. Paula Suzana Gioia  

(Coordenadora do PEXP) 

 

_____________________________ 

de acordo  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Programa de Estudos Pós-graduados 

em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 

Fone: (11) 3675-7081 e (11) 3868-3099 

E-mail: ancpto@pucsp.br 

Rua Bartira, 387 –  05009-000 – Perdizes – São Paulo 

 

 


