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RESUMO 

 

A pesquisa teve o objetivo de verificar se contingências comportamentais entrelaçadas 

(CCEs) estabelecidas em condições de contingência entre o produto agregado e a 

consequência cultural se mantém quando o evento cultural subsequente passa a ter uma 

relação de mera contiguidade com o produto agregado. Foi conduzido 1 experimento, 

com delineamento ABAC (Contingência I, Contiguidade I, Contingência II, 

Contiguidade II), no qual um grupo formado por 3 participantes jogava um jogo de 

computador. 25 sujeitos participaram do experimento, totalizando 23 gerações (3 

participantes em cada). Os participantes tinham suas respostas individuais 

consequenciadas com pontos, caso inserissem números  cuja soma com os números 

apresentados pelo programa de computador resultasse em números ímpares. O grupo 

tinha seus entrelaçamentos consequênciados com alimentos a serem doados para uma 

instituição de caridade, caso a soma do participante da esquerda fosse menor ou igual 

que a soma do participante do centro e esta fosse menor ou igual que a soma do 

participante da direita nas fases de Contingência (Contingência I e Contingência II), ou 

em 50% e 70% (fase Contiguidade I e Contiguidade II, respectivamente) dos ciclos após 

qualquer produto agregado. Os resultados mostraram a seleção do comportamento 

operante em todas as fases e a seleção por metacontingências de diferentes 

contingências comportamentais entrelaçadas (CCEs) que geravam o produto agregado 

exigido para a produção da consequência cultural nas fases de Contingência I  e 

Contingência II. Nas fases de Contiguidade I e Contiguidade II, estas CCEs 

selecionadas na fase anterior foram mantidas por algumas gerações, porém em 

frequência menor, e dando lugar a outros entrelaçamentos que possivelmente foram 

selecionados “acidentalmente” pelos eventos culturais subsequentes.  
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