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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo construir um análogo experimental de metacontingências. O 
experimento foi iniciado com um participante que trabalhava em um computador. Em cada tentativa, 4 
números eram apresentados na tela em uma fileira e o participante digitava outros 4 números em uma 
fileira imediatamente abaixo. Se a soma de cada coluna (número apresentado pelo computador + 
número digitado pelo participante) fosse um número ímpar, eram acrescentados pontos (trocáveis por 
dinheiro no final da sessão) a um contador na tela. Cada coluna que somasse um número par produzia a 
retirada de pontos. Estas somas não eram visíveis para o participante. Quando o comportamento de P1 
se estabilizou, um segundo participante foi introduzido e as mesmas contingências mantiveram-se para 
os dois participantes, trabalhando lado a lado diante de uma mesma tela de computador, produzindo 
comportamentos independentes. Para responder às perguntas: (a) haveria seleção de contingências 
entrelaçadas e seu produto agregado, se tal produto produzisse conseqüências para ambos os 
participantes e (b) tal seleção teria efeitos sobre sucessivas gerações de participantes, as seguinte 
manipulações foram introduzidas: (a) quando a soma dos 4 números digitados por um participante era 
maior/ menor que a soma dos números digitados pelo outro, ambos os participantes recebiam bônus 
(trocados por dinheiro), independente dos pontos contingentes às colunas; (b) quando a dupla atingia 
critério de estabilidade um dos participantes era substituído por um participante ingênuo. Dois 
experimentos com estas características fora conduzidos. Os resultados do Experimento 1, do qual 
participaram 6 adultos (formando 6 gerações) sugeriram a ocorrência da seleção do produto agregado, 
uma vez que 3 duplas sistematicamente produziram bônus. No entanto, o exame das topografias de 
respostas (números digitados) mostrou que um participante sistematicamente escolheu apenas certos 
números, indicando a possibilidade de ausência de contingências entrelaçadas. No segundo 
experimento, do qual participaram 7 adultos (7 gerações) foram feitas pequenas mudanças no aparato 
para tornar a liberação de bônus mais saliente e aumentou-se a magnitude dos bônus. Os resultados 
mais uma vez sugeriram a seleção de contingências entrelaçadas e seu produto agregado, uma vez que 
as duplas de 3 gerações sistematicamente produziram bônus. O exame das topografias de respostas 
individuais fortaleceu esta interpretação. A discussão enfatiza que o modelo experimental utilizado 
parece útil para esse tipo de investigação e pesquisas futuras que utilizem variações dele podem 
produzir resultados experimentais sobre análogos de metacontingências. Palavras-chave: 
metacontingências, análogos experimentais, produtos agregados, contingências comportamentais 
entrelaçadas   
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