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RESUMO
A inclusão dos fenômenos ditos culturais como objeto de interesse ou estudo da
análise do comportamento tem inicio quando Skinner descreveu comportamento
humano e aspectos característicos das relações sociais. Desse interesse participam
outros estudiosos da análise do comportamento que em seus estudos tomaram o
conceito de metacontingência como ferramenta conceitual para compreensão dos
fenômenos culturais. Diversas tentativas de se produzir análogos de metacontingência
em ambiente experimental tem sido feitas e dando continuidade a esses esforços a
pergunta que dirigiu o presente estudo foi se a suspensão de conseqüências que são
individualmente relevantes, mas que não são necessárias para a produção de produtos
agregados, teria efeitos sobre os entrelaçamentos que envolvem a seleção de / por
metacontingências. Ou seja, o que ocorreria com CCEs e seus produtos agregados,
selecionados por conseqüências culturais, quando ocorre a suspensão de
contingências para comportamentos operantes associadas (mas não necessárias) a tais
produtos agregados? Para tanto foram delineados dois experimentos, o Experimento 1
foi constituído por 3 fases e a principal manipulação foi a retirada da conseqüência
individual após selecionada uma metacontingência. No segundo experimento
suprimiu‐se a fase de seleção e fortalecimento do comportamento operante, nele
somente uma determinada relação entre os participantes e seu conseqüente produto
agregado eram consequenciados. Os resultados indicaram que no Experimento I não
houve a manutenção simultânea da conseqüência individual e da cultural, embora seja
possível afirmar que ambas as conseqüências programadas tiveram efeito
selecionador. No Experimento 2 demonstrou‐se que independente da seleção de um
comportamento operante específico houve a seleção da contingências
comportamentais entrelaçados e seu produto agregado por conseqüências culturais.
Conclui‐se que a despeito da seleção operante ser programada, o produto agregado
pode emergir e a conseqüência cultural programada pode incidir sobre a coordenação
de maneira a fortalecê‐la. Devido a algumas circunstâncias que se apresentaram no
Experimento 1, sugere‐se sua replicação com algumas modificações para verificar‐se
os efeitos da suspensão de conseqüências diferenciais de contingências operantes
sobre CCEs.
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