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Marcelo Benvenutti 
USP 
 
Contingência descreve uma relacão de dependência entre comportamento e ambiente ou 

entre aspectos do ambiente. Em análise do comportamento, contingência é um 

instrumento conceitual fundamental para uma clara leitura de fenômenos psicológicos em 

termos da relação que as pessoas mantém com seus ambientes e de efeitos decorrentes 

dessa relação. No comportamento social, contingências comportamentais que descrevem 

relações de um indivíduo são entrelaçadas com o comportamento de outros indivíduos. A 

descrição de episódios sociais enquanto contingências comportamentais entrelaçadas 

ajudar a enxergar os princípios básicos de variação, seleção e retenção em fenômenos 

especialmente identificados com explicações mentalistas em psicologia. Na análise do 

comportamento social, o ambiente é também um organismo que se comporta: a seleção 

de comportamento depende de variáveis comportamentais comportamento que não 

afetam apenas a pessoa que se comporta, mas também o meio ambiente que atua na 

seleção do comportamento. Por meio dessa análise, fenômenos especialmente 

complicados como a empatia, a disposição para colaborar com os outros mesmo quando 

a colaboração não resulta em ganhos individuais imediatos pode ser mais bem 

compreendida a partir dos princípios da análise do comportamento. No contexto 

experimental, é possível produzir essa "disposição" por meio da construção de uma 

história de cooperação ou não por parte de outra pessoa. A análise do comportamento 

social se torna ainda mais interessante quando contingências comportamentais 

entrelaçadas geram produtos específicos, contingentes ao entrelaçamento. Esses 

produtos podem ser selecionados pelo ambiente, de modo que pode ser observada a 

recorrência desses entrelaçamentos e produtos em função da seleção por parte do meio 

cultural. Este é o campo de análise que a noção de metacontigência pretende abarcar, 

tornando possível a análise de episódios sociais sem a tradicional dicotomia entre 

comportamento e sociedade ou entre indivíduo e cultura.  

 


