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RESUMO  

Para Skinner o comportamento humano é determinado por variáveis filogenéticas, ontogenéticas e culturais,
segundo o modelo de seleção por conseqüências. Também as práticas culturais são mantidas, segundo
Skinner, pelas suas conseqüências para o grupo: entre elas, os resultados agregados que produzem.
Experimentos acerca da seleção de tais práticas, raros na análise do comportamento, têm sido conduzidos
por sociólogos e psicólogos sociais, como Wiggins. No presente trabalho investigou-se a possibilidade de 
alterar o modo como os participantes de um grupo experimental distribuíam seus ganhos em um jogo de
apostas - distribuições igualitárias ou não - manipulando somente os resultados agregados produzidos por
este grupo - o sucesso ou fracasso no jogo. Participaram oito universitários distribuídos em dois grupos, que
passaram pelas mesmas condições experimentais em diferentes seqüências. A mudança de condição
experimental dependia de estabilidade no desempenho do grupo. Num jogo de apostas cada participante do
grupo apostava fichas e com seus colegas debatia e escolhia um resultado possível. Se a aposta fosse
anunciada como certa o grupo recebia de volta o dobro do investimento feito, se a aposta fosse errada, o
grupo recebia metade das fichas apostadas. O resultado era anunciado pelo experimentador e dependia (sem
o conhecimento dos participantes) do modo como o grupo havia distribuído as fichas entre os membros na
jogada anterior. Na condição experimental “A” se a distribuição das fichas era igualitária entre todos os seus 
integrantes na jogada anterior a aposta seguinte era anunciada como certa. Na condição “B” acerto seguia 
uma divisão desigual. Os resultados mostram que o procedimento foi eficaz em alterar o modo como os
integrantes dos grupos distribuíam os recursos obtidos. Os resultados mostraram também que a mudança no
desempenho dos participantes foi mais difícil quando ganhar era seguido de distribuição desigual dos
resultados das apostas. Relatos verbais coletados ao final do experimento indicam que nenhum participante
foi capaz de descrever verbalmente as variáveis responsáveis pelo sucesso na tarefa. Discute-se a 
possibilidade de interpretar as manipulações feitas e seus resultados em termos da noção de
metacontingências. 
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