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RESUMO

A preocupação com questões sociais vem sendo tema de pesquisa e discussão para vários
analistas do comportamento. Parte desses pesquisadores vem se dedicando a intervir no
conteúdo gerado por tais fenômenos, enquanto a outra parcela, a formular princípios que
descrevam processos comportamentais a nível cultural. Este trabalho se insere dentro do
segundo conjunto de pesquisas, mais especificamente no que se refere ao processo
envolvido na seleção do produto de contingências comportamentais entrelaçadas, por uma
conseqüência cultural. Foram realizados dois experimentos. O Experimento 1, manipulou
uma contingência entre o desempenho de cada participante e uma conseqüência com
suposto valor reforçador, e outra entre um produto gerado pelos desempenhos conjuntos
de dois, três, até quatro participantes e uma conseqüência com suposto valor selecionador.
Foi constituído por quatro condições experimentais: (1) seleção do comportamento
operante; (2) conseqüências sobre o produto agregado; (3) aumento do número de
participantes com relação à Fase 2; e (4) mudança de gerações. No Experimento 2, havia
dois participantes por geração, não houve a manipulação da contingência entre o produto
agregado da inter‐relação do comportamento dos participantes, e foi delineado com três
condições experimentais. Os resultados mostram que no Experimento 1, houve
coordenação da resposta dos participantes e produção sistemática do produto agregado,
mesmo quando o produto selecionado gerava a perda de oportunidade da conseqüência
individual, essa produção foi mantida mesmo com sucessivas trocas de participantes. No
experimento 2 constatou‐se inter‐relação dos participantes e a manutenção após algumas
gerações do padrão de respostas reforçado na fase operante. Esses dados indicam que as
manipulações dos dois experimentos foram efetivas na produção de análogos
experimentais de fenômenos sociais, e que a conseqüência com suposto valor selecionador
foi uma variável relevante na diferenciação das práticas culturais que emergiram nos dois
grupos.
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