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RESUMO 

 

Alguns experimentos sobre metacontingências têm trabalhado com consequências culturais 

intermitentes de formas análogas a esquemas operantes de razão. A transição de razões mais 

baixas para razões mais altas algumas vezes foram seguidas por uma leve instabilidade na 

prática cultural previamente selecionada. Somente um experimento mostrou uma distensão 

da razão na mudança de produção contínua da consequência cultural para um análogo de 

VR2. Em todos os experimento, o aumento na razão foi gradual e somente as razões 2 e 3 

foram usadas. Para avaliar algumas variáveis que podem contribuir para a distensão da 

razão, dois experimentos foram conduzidos. Os participantes tinham a tarefa de inserir 

números em um jogo de computador liberando tanto consequências individuais quanto 

culturais. Os participantes mais antigos foram substituídos por novos durante todos os 

experimentos. Em ambos os experimentos, depois de um período de seleção, a razão para a 

liberação da consequência cultural foi aumentada para 2, então, depois de um critério de 

estabilidade ser atingido, a razão foi abruptamente aumentada para 10. No primeiro 

experimento não houve mudanças na produção agregada quando a razão foi aumentada e a 

metacontingência foi então descontinuada (análogo de extinção operante). O padrão de 

produção contínua por um longo período de extinção até que o padrão deixou de ocorrer. O 

segundo experimento mostrou uma distensão na razão quando a razão foi aumentada de 2 

para 10. Os resultados foram discutidos em termos de diferentes formas de transmissão 

cultural, o formato das regras geradas pelos participantes e o contato com a consequência 

cultural.  
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