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O QUE SÃO METACONTINGÊNCIAS ? 
 
E COMO ESTUDA-LAS ? 



§  Comportamento	  =	  Relação	  organismo/ambiente	  (Todorov,	  2007;	  

Tourinho,	  2006)	  

§  Parte	  significaEva	  do	  ambiente	  é	  Social	  

“(...)	  o	  comportamento	  de	  duas	  ou	  mais	  pessoas,	  uma	  em	  relação	  

a	  outra	  ou,	  em	  conjunto	  em	  relação	  a	  um	  ambiente	  

comum”	  (Skinner,	  1953,	  p.	  297,	  ênfase	  adicionada).	  



§ Contingências comportamentais entrelaçadas 

(CCEs). 

§ Contingências com duplo papel (Glenn, 2004) 
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Adaptado de Andery, 
Micheletto & Sério (2005) 



§  Fenômenos culturais 

§  “(...) quem estuda culturas não vê idéias nem valores; 

vê sim, como as pessoas vivem, como criam os filhos, 

como colhem ou cultivam os alimentos, como são seus 

tipos de habitação e vestuário, como se divertem, como 

agem entre si, quais são as suas formas de governo e 

outros aspectos. Estuda, portanto os costumes, os 

comportamentos usuais de um povo.” (Skinner, 1971, p. 

125) 



§ Prática cultural = “... padrão de comportamento 

aprendido transmitido socialmente, assim 

como os produtos desse comportamento” (Glenn, 

2004, p. 139). 

§ Práticas culturais e, portanto, fenômenos naturais 

(Dennett, 2006; Wilson, 2003). 



§  Seleção	  por	  consequências	  (Skinner,	  1953;	  1981).	  

§  Filogênese	  

§ Ontogênese	  

§ Cultura	  

§  Filogênese	  

Skinner, B. F. (1981). Selection by consequences. Science. 213, 501-514. 
 



§ Ontogênese	  

§ Cultura	  (culturogênese?)	  

Culturante X (Linhagem Cultural X) 



Skinner (1953) e o modelo de seleção por consequências: 

 

 “Vimos que em certos aspectos o reforço operante se assemelha à 

seleção natural da teoria da evolução. Assim como as características 

genéticas que surgem como mutações são selecionadas ou rejeitadas 

por suas consequências, também as novas formas de comportamento 

são selecionadas ou rejeitadas pelo reforço. Há ainda uma terceira 

espécie de seleção que se aplica às práticas culturais (...) Como 

característica do ambiente social essa prática modifica o 

comportamento dos membros do grupo cujo resultado pode afetar o 

sucesso na competição com outros grupos ou com o ambiente não-

social” (Skinner, 1953 – pp. 430 – grifos meus) 



O MATERIALISMO CULTURAL DE MARVIN HARRIS 

Aproximações da AC com teorias antropológicas semelhantes: 
materialismo cultural (Lloyd, 1985; Glenn, 1988; Andery & 
Sério, 1999).  
 

Segundo Andery & Sério, esta teoria se caracterizaria da 
seguinte forma: 

-  Materialismo 

-  Recusa dialética 

-  Papel das consequências 

- Estrutura das culturas 
- Determinismo infra-estrutural 
- Ciclos de intensuficação e 
depleção (novas tecnologias) 



Ainda Andery & Sério (1999) apontam semelhanças e 
diferenças entre o Behaviorismo Radical e o Materialismo 
Cultural. 

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

Rejeição à explicações mentalistas Tratamento da linguagem com 
base em parte formalista 
(independe da infra-estrutura) 

Recusa a uma visão tradicional da 
natureza humana. 

Crença no livre arbítrio 

Ênfase o papel do ambiente como 
agente de seleção 

Compromisso com a mudança 
social 



O CONCEITO DE METACONTINGÊNCIA 

Metacontingência são 

“relações contingentes entre contingências operantes entrelaçadas 

(ou CCEs) tendo um produto agregado e consequências funcionais 
baseadas na natureza desse produto. As repetições das 
contingências operantes entrelaçadas de duas ou mais pessoas 

constituem uma linhagem cultural que se sujeitam à 
seleção” (Malott & Glenn, 2006, p. 38, parênteses adicionados). 

“(...) metacontingências descrevem relações funcionais no nível 
cultural. Essas relações envolvem práticas culturais e seus 
produtos . As próprias práticas culturais são compostas de 
contingências comportamentais entrelaçadas.” (Glenn, 1988 – pp. 
171 - grifos meus) 



O CONCEITO DE METACONTINGÊNCIA 

Esquematicamente seria algo assim: 

A figura foi desenhada com base no modelo de Glenn (1988, p. 170) 
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Portanto temos: 

FILOGENÉTICO ONTOGENÉTICO CULTURAL 
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O CONCEITO DE METACONTINGÊNCIA 



ESTUDANDO METACONTINGÊNCIAS 

ESTUDO HISTÓRICOS E DOCUMENTAIS 

Desenvolvimento do conceito, influências, reformulações 

e uso para interpretação. 

Martone (1999) investiga quais artigos usam o conceito 

de metacontingência, assim como quais são os anos de 

publicação e os principais periódicos. 

Glenn (1988) relaciona o conceito com a abordagem 

antropológica de Marvin Harris (o materialismo cultural). 



ESTUDO QUASE EXPERIMENTAIS E INTERPRETATIVOS 

Kunkel (1970), modelo de desenvolvimento socioeconômico 
baseado na análise de redes de contingências sociais 
(contingências entrelaçadas ?) 

 

Glenn (1986) analisa as principais metacontingências 
operando em Walden II. 

 

Todorov (1987) utiliza o conceito para explicar o processo 
social que levou à transição da ditadura militar para a 
democracia e à constituição brasileira de 1988. 



ESTUDO QUASE EXPERIMENTAIS E INTERPRETATIVOS 

Kunkel (1970), modelo de desenvolvimento socioeconômico 
baseado na análise de redes de contingências sociais 
(contingências entrelaçadas ?) 

Glenn (1986) analisa as principais metacontingências operando em 
Walden II. 

Todorov (1987) utiliza o conceito para explicar o processo social que 
levou à transição da ditadura militar para a democracia e à 
constituição brasileira de 1988. 

Ellis (1991) Estuda as relações entre metacontingências 
econômicas e comportamentos cerimoniais no sistema prisional 
americano. 

Lamal (1991) aponta três metacontingências como sendo 
responsáveis pelo colapso do regime socialista na ex-URSS.  

 

 



ESTUDO EXPERIMENTAIS 

Jacobs e Campbell (1969) já haviam apresentado a idéia de se 
estudar “microculturas” em laboratório. 
 

Propostas metodológicas encontradas em outras áreas de fora 
da AC (Wiggins, 1969; Griffith & Gray, 1978; Judson & Gray, 
1990; Gray, Judson & Duran-Aydintug, 1993) 
 

Baum, Richerson, Efferson & Paciotti (2004) estudam a 
transmissão e evolução de práticas culturais (na forma de 
regras) em várias gerações de microsociedades em 
laboratório. 

 



Vichi, Andery e Glenn (2009) estabeleceram uma prática 
cultural arbitrária e artificialmente mantida, em laboratório,  
manipulando a efetividade de um pequeno grupo (4 
indivíduos) em produzirem determinado PA e uma CC.  
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