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RESUMO 
 
Muitas vezes, o ambiente que tem uma função comportamental para nós é o comportamento de outras 
pessoas (Glenn, 1991). Isso faz com que exista uma similaridade entre os conteúdos dos 
comportamentos de diferentes indivíduos, caracterizando uma prática cultural (Glenn, 2004). Os 
conceitos de macrocontingência e metacontingência caracterizam as relações de contingências contidas 
nessas práticas culturais e servem como  ferramentas  para analisar a cultura. Considerando-se que os 
conceitos mencionados são relativamente recentes, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a 
funcionalidade dos elementos propostos por M. Malott e Glenn (2006) para identificar e classificar 
intervenções como envolvendo: contingência operante, macrocontingência, metacontingência ou 
nenhuma seleção de contingências. Para isto, foi refeito, independentemente, os percursos por meio do 
qual M. Malott e Glenn (2006) classificaram os tipos de intervenções contidas em relatos de pesquisas 
como: contingências operantes, macrocontingências ou metacontingências. Também foram 
classificados outros artigos, selecionados por tratarem de problemas que envolvem diversas pessoas. Os 
resultados obtidos nesta pesquisa mostraram que: (1) Foi possível identificar os valores dessas variáveis 
de classificação (Número de pessoas contribuindo para o produto,  Variedade das topografias que 
contribuem para o produto ,  Produto de interesse,  Conseqüência selecionadora  e  Local da mudança) 
em 16 dos 17 artigos analisados, porém (2) é necessário considerar que em análises classificadas como 
contendo relações de metaconting ências, ao ser analisado cada componente das relações envolvidas, é 
possível encontrar novas relações, incluindo relações de macrocontingências. A presente pesquisa 
também mostrou que (3) não é necessário identificar as cinco variáveis propostas para encontrar o tipo 
de contingência envolvida nas pesquisas. 
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