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Resumo 

Os experimentos de cooperação discutem importantes parâmetros sobre o comportamento 

social e o ambiente social, utilizando a unidade de análise tríplice contingências. O jogo 

dilema do prisioneiro iterado foi recorrentemente utilizado como um procedimento para 

investigação experimental sobre cooperação por analistas do comportamento. O dilema 

do prisioneiro consiste na relação de conflito entre ganhos individuais e ganhos para o 

grupo. A combinação das escolhas dentre todos os envolvidos no dilema pode acarretar 

em: prejuízos para todos, ganhos para todos, ou prejuízo para um, enquanto há ganho para 

o outro. Tais análises sob cooperação podem ser ampliadas quando utiliza-se outra 

unidade de análise, a metacontingência. Este estudo buscou replicar o trabalho de Ortu et 

al. (2012), investigando o efeito das consequências culturais para a seleção de 

contingências comportamentais entrelaçadas. Três modificações foram realizadas:  1) 

foram programados grupos abertos - substituição de participantes 2) a apresentação de 

consequências culturais (feedback de mercado) foi realizada em um esquema de CRF; e 

para contribuir para a compreensão do comportamento verbal na seleção por 

metacontingências 3) as regras emitidas pelos participantes ao longo das gerações foram 

analisadas. Cada um dos três grupos experimentais, ainda que no contexto experimental, 

construiu uma “prática cultural” como forma de coordenação para obtenção dos pontos 

individuais e/ou das consequências culturais previstas nas várias condições 

experimentais. Para todos os grupos foi possível a exposição à todas consequências 

culturais programadas experimentalmente. Os grupos 1 e 3 ao início durante as gerações 

iniciais variaram na produção dos entrelaçamentos, mas, em sua maioria, atingiram o 

critério de desempenho exigido, portanto, foram consistentes na produção de 

entrelaçamentos de cooperação. O grupo 2 produziu variavelmente os entrelaçamentos, 

sendo o mais consistente XYYY e YYYX, entrelaçamentos ditos como “competitivos”. 

A análise das interações verbais esclarece o porquê de tal produção, o grupo 2, para que 

obtivessem mais pontos individualmente coordenou-se em um arranjo de “rodízio”, 

aquele que escolhesse diferente dos demais teria o ganho mais vantajoso, enquanto que 

os demais o ganho médio, e não receberiam nenhum ganho adicional na consequência 

cultural. Os participantes do grupo 2 obtiveram o total de ganhos individuais 

aproximadamente iguais e coordenaram-se com maior frequência a partir de regras 

informativas. O grupo 3 coordenou-se mais frequentemente a partir de regras coercitivas 

e obtiveram totais individuais desiguais. Os resultados do presente estudo indicam que a 

seleção de padrões de cooperação depende das consequências individuais previstas nos 

procedimentos mais “tradicionais”, mas depende também e de maneira importante de 

variáveis externas aqui investigadas: a produção de consequências culturais contingentes 

a produtos agregados, e a interação verbal que favorece a coordenação para a seleção por 

metacontingências. 
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