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• Controle aversivo e não-aversivo (Catania, 1998/ 
1999; Millenson, 1967; Ferster, Culbertson & Boren, 
1977). 
 
• Punição (negativa e positiva), Reforço negativo e 

extinção; 
 
• Reforço positivo. 

Catania, A. C. (1999/1998). Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 108-128. 
Ferster, C. B.; Culbertson, S.; Boren, M. C. P. (1977). Princípio do Comportamento. São Paulo: HUCITEC. 
Millenson, J. R. (1967). Princípios de Analise do Comportamento. São Paulo: EPA. 



• Seleção Cultural 
 
• Comportamento Social (Skinner, 1953/2003);  
 

 
• Práticas Culturais (Andery; Micheletto & Sério, 2005); 
 

 
• Comportamentais Entrelaçadas (CCEs) (Andery e 

cols., 2005; Glenn, 2004); 
 

Andery, M. A. P. A., Micheletto, N, & Sério, T. M. A. P. (2005). A Análise de fenômenos sociais: Esboçando uma proposta 
para a identificação de contingências entrelaçadas e metacontingências. Revista Brasileira de Análise do Comportamento, 
1, 149-165.  
Glenn, S. S. (2004). Individual behavior, culture, and social change. The Behavior Analyst, 27, 133-151. 
Glenn, S. S. & Malott, M. (2004/2005). Complexidade e seleção: Implicações para a mudança organizacional Todorov, J. C.; 
Martone, R. C.; Moreira, M. B. (org.) (2005). Metacontigências: comportamento, cultura e sociedade. Santo André: ESETec. 
Skinner, B. F. (1953/2003). Ciência e comportamento humano. (11. ed.). São Paulo: Martins Fontes. 



• Metacontingência (Glenn, 2004; Glenn & Malott, 
2004/2005). 



• O uso de controle aversivo na cultura para a 
Análise do Comportamento 

Skinner (1948/1978, 1979, 1986)  
 Experimentos com não-humanos generalizados para 

sistemas sociais; 
 

 Efeitos colaterais do controle aversivo; 
 

 Alternativa para o uso do controle aversivo: reforço 
positivo. 

 

“uma cultura deve reforçar positivamente o comportamento 
daqueles que são seu sustentáculo e deve evitar criar 
reforçadores negativos dos quais seus membros fugirão, 
desertando” (Skinner,1948/1978, p.XV).  

Skinner, B. F. (1948/1978). Walden II: uma sociedade do futuro. 2. ed. São Paulo: E.P.U., 1978.  
Skinner, B. F. (1979). The non-punitive society. Japanese Journal of Behavior Analysis, 5, 98-106  
Skinner, B. F. (1986). What is wrong with daily life in the western world. American Psychologist, 41, 568-574. 



OBJETIVOS 
Geral 

• Testar empiricamente a objeção skinneriana ao uso de 
controle aversivo nos sistemas sociais, empregando 
microculturas de laboratório. 

  

Específicos 

• Produzir em laboratório duas linhagens culturais, por 
meio da perpetuação de uma prática cultural entre 
gerações; 

 

• Verificar se o uso de controle aversivo produziria a fuga 
do sistema social aversivo para um não aversivo. 



MÉTODO 

• Pesquisa Experimental; 
 
• Participantes (P):  
 

• 34 estudantes universitários (21 do sexo feminino 
e 13 do sexo masculino) voluntários com faixa 
etária entre 17 e 52 anos de idade, a maioria do 
curso de Psicologia da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco – Univasf. 



• Ambiente  
 

 Local: Laboratório de Desenvolvimento- 
aprendizagem e Processos Psicossociais 
(LDPP) da Univasf em cinco salas que foram 
estruturadas da seguinte forma:  

▫ uma sala de espera;  
 
 
 

▫ uma sala para 
a atividade distrativa; 



▫ uma sala pré-experimental; 
 
 
 
 
 

▫ uma sala experimental; 
 

 
 

▫ uma sala de devolutiva.  
 



• Procedimento 
• Descrição da tarefa experimental (Sampaio, 

Alves, Barros & Brito, 2010) 
 

Sampaio, A. A. S., Alves, A. P., Filho, Barros, N. M. Brito, I. S. (2010). Efeitos do controle verbal em microculturas 
experimentais. Manuscrito em preparação. 

• Tentativa = jogada 
de cada P 
 
• Ciclo = jogadas de 
todos os Ps do grupo 
 
• Rodada = 12 ciclos 

Figura 1. Exemplo de figuras modelo e respostas corretas. 

A B C D 



• Delineamento Experimental 

 Dois grupos (condição aversiva [GAV] e não aversiva 

[GNAV]), cada um inicialmente com 2Ps e 1 

confederado; 

 A primeira substituição ocorreu depois de atingir o 

critério de estabilidade de aprendizagem da tarefa 

coletiva de 80% de acertos, sendo os últimos 4 

consecutivos. 



 Foram lidas instruções impressas. Os Ps fariam parte de 

uma ONG com o objetivo de produzir itens escolares 

(adesivos fixados em uma cartela) para doar a escolas 

públicas da região, ganhariam fichas por desempenho 

individual (R$0,10); 
 

 GAV : P receberia 12 fichas no início da rodada; 
 

 GNAV: P poderia ganhar até 12 fichas por rodada. 
 

 Ps foram informados da substituição de participantes e 

da possibilidade de migrar para o outro grupo. 



• Contingências e metacontingências envolvidas no jogo: 
 

▫ Consequências Reforçadoras Negativas Ontogenéticas 
(SR-) do GAV: cada acerto da tarefa individual evitava perda 
de 1 ficha. 

 

▫ Consequências Reforçadoras Positivas  Ontogenéticas 
(SR+) do GNAV: cada acerto da tarefa individual produzia 1 
ficha. 

 

▫ Consequências Culturais Reforçadoras Positivas (CCR+) 
(Leite, não publicado): as duas condições experimentais 
tiveram o mesmo critério de reforço cultural, segundo o qual 
a cada acerto produzia 1 adesivo (item escolar). 

Leite, F. L. Controle de estímulos e análise comportamental da cultura. Projeto de pesquisa de doutorado (não publicado). 
Belém: Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará. 





• Critério para substituição de participantes e 
possibilidade de fuga. 

 

 12 gerações em cada condição; 
 

 Após a estabilidade (Rodada 3) dispensou-se o P 
da posição A e inseriu-se um novo P na posição 
C. B passou a ser A e C passou a ser B; 

 

 Na Rodada 4, no ciclo 7, os Ps da posição A dos 
dois grupos foram questionados se gostariam de 
migrar para o outro grupo. 



• Entrevista com os Ps dispensados 
 

• Questionário final: 
1) O que você achou do jogo?; 

 2) Você compreendeu a lógica do jogo? Caso afirmativo, poderia 
explicar o que fazia para ganhar fichas e o que faziam para 
ganharem itens para o kit escolar?;  

3) Caso tenha trocado de grupo: Por que você optou por trocar de 
grupo?;  

4) Você percebeu alguma diferença entre os grupos? Caso afirmativo, 
qual?;  

5) Como você se sentiu no(s) grupo(s) que participou?. 



RESULTADOS 

Figura 2. Taxa de migração e permanência no GAV e no GNAV. 
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Figura 3. Acertos acumulados na tarefa individual dos participantes nas diferentes posições 
por rodada (R).   



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

R
od

ad
a 

1 

R
od

ad
a 

2 

R
od

ad
a 

3 

R
od

ad
a 

4 

R
od

ad
a 

5 

R
od

ad
a 

6 

R
od

ad
a 

7 

R
od

ad
a 

8 

R
od

ad
a 

9 

R
od

ad
a 

10
 

R
od

ad
a 

11
 

R
od

ad
a 

12
 

R
od

ad
a 

13
 

R
od

ad
a 

14
 

R
od

ad
a 

15
 

Gnav Gav 

A
ce

rt
os

 a
cu

m
ul

ad
os

 

Figura 4. Taxa de acerto (produção da CCR+) na tarefa coletiva por rodada do GAV e do GNAV. 



Figura 5. Combinações 
de rotações utilizadas 
por ciclo no GAV e GNAV 
divididas em erros (parte 
superior) e acertos 
(parte inferior). 



DISCUSSÃO 
 
• Foram produzidas linhagens culturais (Glenn, 2004); 
 

• Maior ocorrência de fuga do GAV para o GNAV, uma vez 
que 71% do total de migrações ocorreram neste sentido: 

 

• Skinner (1971/2000) aponta que a supressão ou a ameaça 
de remoção de estímulos reforçadores positivos, 
estabelece uma condição aversiva da qual o indivíduo foge 
ou reage de forma a diminuir a eficácia daqueles que lhe 
impõe tal privação. 

Skinner, B. F. (1971/2000). Para além da liberdade e da dignidade. Lisboa: Ed. 70. 



• Participantes que preferiram permanecer na condição 
aversiva: 

 

• Podem ter sofrido efeito de contingências de reforçamento 
social que não eram diretamente controladas pelos 
pesquisadores: 

 

• P14: “Inicialmente insegura por não compreender a lógica do 
grupo e posteriormente, me senti socializada/ integralizada, tanto 
que optei por não trocar de grupo, mesmo sabendo que poderia 
ganhar mais fichas” (sic). 
 

 



   “ A cultura também determina até que ponto os membros do grupo 
se preocupam com alimento ou sexo, ou com fuga de uma 
estimulação aversiva menor na busca de “conforto” ou de uma 
estimulação aversiva maior como trabalho árduo ou combate, na 
medida em que estão sujeitos a exploração de agências poderosas”. 
(Skinner 1953/2003, p.469) 

 
 
   “Se a esquiva não for possível, a fuga é a regra, mas entre as duas, a 

esquiva predomina” (Sidman, 1989/2003, p.148). 

 

Skinner, B. F. (1953/2003). Ciência e Comportamento Humano. (11. ed.). São Paulo: Martins Fontes. 
Sidman, M. (1989/2003). Coerção e suas implicações. São Paulo: Livro Pleno. 
 



 
• Migração do P17 e P24 para o GAV 
 

• P17: “pela possibilidade de conhecer novas estratégias e 
compreender melhor o jogo” (sic); 

 
• P24: “eu imaginei que, por eles [GAV] não receberem fichas a 

cada rodada, eles ainda não teriam compreendido a lógica” (sic). 
 

• Sobre eventos privados nos dois grupos: 
 

• P17: “Estava confortável no grupo que recebia fichas por rodada, 
quando migrei para o outro grupo, fiquei incomodado por não 
receber mais fichas” (sic);  

 
• P24: “Em um dos grupos foi divertido [GNAV], por que a cada 

rodada ganhávamos, enquanto no outro não havia muita 
interação” (sic). 

 



• Variabilidade nos PAs produzidos por CCEs: 

 

• Experimentos realizados com não-humanos indicaram que 
o reforço positivo não contingente a variabilidade atuaria 
na seleção de respostas estereotipadas (Hunziker, 
Caramori, Silva & Barba, 1998 citado por Hunziker, Lee, 
Ferreira, Silva, & Caramori, 2002; Barba & Hunziker, 
2002); 

Barba, L. de S. & Hunziker, M. H. L. (2002). Variabilidade comportamental produzida por dois esquemas de reforçamento. 
Acta Comportamentalia.10(1), pp.5-22. 
Hunziker, M. H. L., Lee, V. P. Q., Ferreira, C. C., Silva, A. P. da & Caramori, F. C. (2002). Variabilidade comportamental em 
humanos: Efeitos de regras e contingências. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 18 (2), pp.139-147.  



• Não replicação de tal dado em estudos com humanos. 
Algumas variáveis que poderiam ter influenciado:  

 

• o caráter aversivo que a repetição de comportamento teria 
para os humanos (monótono) (cf. Hunziker e cols., 2002); 

 

• baixo custo de resposta de variabilidade da tarefa 
experimental (pressionar dois botões no teclado de 
computador) (cf. Hunziker e cols., 2002). 

 

• No experimento houve pouca variabilidade no PA+CCEs 
do GNAV e uma variabilidade um pouco maior no GAV.  

 



 
• Isso sugere semelhança entre o processo de variabilidade na 
culturogênese e na ontogênese com não-humanos; 
 

• O processo de reforçamento restringiria a variabilidade da 
topografia da resposta e a CCR+ parece ter o mesmo efeito 
sobre a variabilidade da topografia do PA+CCEs; 
 

• Tal discrepância pode dever-se às diferentes condições de 
reforço individual (negativo e positivo); 
 

• A variação do GNAV corresponderam a erros, dessa forma não 
foram reforçados. Isso fortaleceu a  estereotipia da CCE, uma 
vez que as variações não foram selecionadas (Skinner, 
1981/2007; Brocal, 2010). 

Skinner, B. F. (1981/2007). Seleção por conseqüências. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. 
9(1),129-137. 
Brocal, A. L. (2010). Análogos experimentais de metacontingência: os efeitos da retirada da conseqüência individual. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia universidade Católica de São Paulo. 



• Controle verbal da variabilidade na transmissão da 
regra da tarefa coletiva do jogo nos dois grupos: 

 

• Os dados sugerem uma mutação na prática cultural 
estabelecida no GAV: 

 

• transmissão de modos de agir dados através da 
propagação de comportamentos aprendidos similares 
por sucessivos indivíduos. (Sampaio & Andery, 2010); 

 

• as CCEs verbais dos sujeitos são selecionadas pela 
consequência cultural contingentes à sua ocorrência 
(Oda, 2009). 

 

Oda, L. V. (2009). Investigação das interações verbais em um análogo experimental de metacontingência. Dissertação de 
Mestrado: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Sampaio, A. A. S. & Andery, M. A. P. A. (2010, jan-mar). Comportamento social, produção agregada e prática cultural: Uma 
análise comportamental de fenômenos sociais. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 26 (1), pp. 183-192. Recuperado em 05 de 
mar de 2011. Obtido em http://www.scielo.br/pdf/ptp/v26n1/a20v26n1.pdf 



 … a relevância do comportamento verbal para que 
outros indivíduos se comportem de uma forma 
específica mesmo que em diferentes gerações de 
indivíduos que nunca entraram em contato com a 
contingência na qual a prática se iniciou, o que, de certa 
forma, torna o comportamento “imortal”, no sentido de 
que as práticas sobrevivem aos indivíduos. É, portanto, 
na transmissão de práticas culturais e no 
comportamento verbal dos indivíduos que uma cultura 
se baseia (Oda, 2009, p.43). 



Indicação de estudos futuros: 
 

• Replicação com maior número de gerações, devido à 
baixa taxa de migração; 

 

• Investigar de modo mais acurado o efeito das diferentes 
condições de controle do comportamento individual 
sobre a variabilidade do entrelaçamento de 
contingências e os efeitos de CCEs verbais em relação 
às não verbais e sua variabilidade; 

 

• Investigar a migração em situações onde o GAV produza 
em maior densidade CCR+ do que o GNAV; 

 

• Investigar a migração em casos onde a densidade de 
reforçadores do GAV fosse maior do que o GNAV; 



• Que efeitos teria sobre as CCEs e sobre a migração 
uma Consequência Cultural Reforçadora Negativa  
(CCR-)?  
 

• E uma Consequência Cultural Punitiva Positiva (CCP+) 
ou Consequência Cultural Punitiva Negativa (CCP-)?  

  
 Os efeitos do controle aversivo no nível cultural 

começam a ser investigados e ainda pouco se conhece 
sobre suas implicações. 
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