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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de um procedimento de 

ordenação do responder dos participantes sobre a seleção e a manutenção de 

contingências comportamentais entrelaçadas e do produto agregado pelas 

consequências culturais. Para isso, foram realizados dois experimentos com, 

19 e 14 participantes, em sua maioria universitários da PUC-SP, de diversos 

cursos. A tarefa experimental, a qual foi apresentada e realizada utilizando-se 

um software de computador (Meta 3), foi realizada em grupo, três participantes 

de cada vez caracterizando uma geração. Ao final de cada geração o 

participante mais antigo era substituído por um novo participante, ingênuo em 

relação à atividade experimental, a qual consistiu em inserir números em 

espaços vazios na tela do computador. A relação entre os números inseridos 

pelos participantes e números apresentados pelo computador gerava pontos, a 

consequência individual; e a relação entre as somas dos números inseridos 

pelo participante e as somas dos números inseridos pelos outros participantes 

gerava bônus, a consequência cultural. Ao final da participação, cada 

participante recebeu R$0,01 por cada 10 pontos ou bônus produzidos, a título 

de ajuda de custos. O Experimento 1 começou com a ordenação forçada do 

responder dos participantes em vigor, e, posteriormente, foi retirada a 

ordenação. Os resultados indicam que houve seleção operante e das 

contingências comportamentais entrelaçadas e produto agregado com a 

ordenação do responder dos participantes e manutenção dos mesmos, e que 

quando a ordenação do responder foi removida, não se observou qualquer 

efeito na manutenção das contingências comportamentais entrelaçadas e do 

produto agregado. O Experimento 2 teve início sem a ordenação forçada do 

responder dos participantes, a qual foi colocada em vigor após a estabilidade 

da produção de bônus por cinco gerações. As contingências comportamentais 

entrelaçadas e o produto agregado foram selecionados e se mantiveram 

durante todo o experimento, não sofrendo qualquer ruptura após a inserção da 

ordenação do responder dos participantes. Concluiu-se, assim, que a 

ordenação do responder não produziu efeito observável sobre a seleção e a 

manutenção de contingências comportamentais entrelaçadas e produto 

agregado. 
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