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 Resumo 

 

A evolução cultural cumulativa, que supõe não só a transmissão, mas o acúmulo 

progressivo e a modificação de repertórios comportamentais – o que permitiria o 

desenvolvimento de conhecimentos que não são possíveis de serem produzidos por um 

único indivíduo –, tem sido estudada por diversas áreas do conhecimento. Uma questão 

relevante nesses estudos diz respeito a qual(ais) mecanismo(s) de aprendizagem social 

é(são) necessário(s) para que ocorra evolução cultural cumulativa. O objetivo deste 

estudo foi verificar o efeito de três diferentes formas de transmissão – acesso ao 

processo, acesso ao produto final e instrução – em uma tarefa experimental sobre a 

ocorrência ou não de evolução cultural cumulativa. Para isso, foi utilizado uma tarefa de 

construção de uma estrutura com massa de modelar e palha. A estrutura foi avaliada 

colocando-a em cima de um suporte de madeira com um buraco no meio, e sobre ela 

eram jogados, um por um, pesos de 50 gramas, até que ou a estrutura se rompesse ou 

um peso tocasse a mesa. Participaram do estudo 200 estudantes de graduação e pós-

graduação. Os participantes foram distribuídos em quatro condições: na condição 

processo, os participantes viam um outro construir a estrutura; na condição produto 

final, os participantes tinham acesso visual à estrutura pronta do participante anterior; já 

na condição instrução, cada participante tinha acesso a uma instrução escrita deixada 

pelo participante que o procedera. Em cada uma dessas condições trabalharam oito 

grupos, com oito participantes cada, sendo que cada participante de um grupo seguia o 

outro na realização da tarefa. Na condição controle, oito participantes realizaram a 

tarefa de construir a estrutura por oito vezes seguidas (cada participante equivaleria a 

um grupo de oito participantes das demais condições). Nenhum participante teve acesso 

ao resultado da avaliação das estruturas. Os resultados mostraram que não houve, em 

nenhuma das condições, aumento gradativo do número de pesos suportados pelas 

estruturas conforme os participantes eram substituídos; e que nos grupos da condição 

processo houve diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle, 

sendo este o grupo em que o número de pesos que as estruturas suportaram foram 

menores do que nas demais condições. Levanta-se a possibilidade de que o 

desconhecimento dos participantes em relação ao resultado da avaliação das estruturas 

seja um fator que contribua para a não ocorrência de evolução cumulativa. 
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