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� Comportamento = Relação organismo/ambiente

(Todorov, 2007; Tourinho, 2006)

� Parte significativa 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).

Todorov. J. C. (2007). A psicologia como estuda das interações. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 23, 57-61
Tourinho, E. Z. (2006). Relações comportamentais como objeto da Psicologia: algumas implicações. Interação em 

Psicologia. 10, 1, 1-8.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Free Press.
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� Contingências comportamentais entrelaçadas (CCEs).

� Contingências com duplo papel (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, 2, 149-165.

Glenn, S. S. (2004). Individual behavior, culture and social change. The Behavior Analyst, 27, 133-151.
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Imitação Troca Recíproca

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)
Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Free Press.
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� Religião = Conjunto de padrões comportamentais em 

que as pessoas religiosas se engajam ao longo de 

muitas gerações.

� 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).

Dennett, D., C. (2006). Quebrando o encanto: A religião como fenômeno natural. São Paulo: Globo.
Wilson. D. S. (2003). Darwin’s cathedral: Evolution, religion and the nature of society. Chicago: The University of

Chicago Press

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

� Filogênese

� Ontogênese

� Cultura

� Filogênese

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

Espécie A 1.000.000 de anos
Ecossistema X

Ocorrências
Ambiente
Genótipos 
Variantes

Reprodução 
diferencial

Ambiente
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R1 V3   R1 V4   V5   R1 R1 V5   V6   R1 V2 R1 R1
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Modificado de Glenn (2004)
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� Ontogênese

� Cultura (culturogênese?)

Pessoa P 1.000.000 de anos
Situação S
Ocorrências

Ambiente
Respostas 

recorrentes

Conseqüências Ambiente

R1 R3   R1 R4    R5    R1 R1 R5    R6    R1 R2   R1 R1

C1 V3   C1 V4   V5    C1 C1 V5   V6   C1 V C1 C1

Tempo

Operante X (Linhagem Operante X)

Modificado de Glenn (2004)
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Pessoa P1 e P2 1 ano
Situação S
Ocorrências

Ambiente
CCEs 

recorrentes

Resultados Ambiente

CCE1 CCE3  CCE1 CCE4  CCE5  CCE1 CCE1 CCE5 CCE6  CCE1 CCE2  CCE1 CCE1

R1 V3   R1 V4   V5     R1 R1 V5   V6   R1 V  R1 R1

Tempo

Culturante X (Linhagem Cultural X)
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� Aproximação da Análise do Comportamento com 
vertentes das ciências sociais que partilham de 
supostos materialistas e evolucionistas como a 
Economia Institucional (Glenn, 1986; Ulman, 1997) o 
Materialismo Cultural (Lloyd, 1985; Vargas, 1985; 
Glenn, 1988) e as propostas de J. Diamond (Sampaio, 
2008; Vyse, 2001). 

Lloyd, K. E. (1985). Behavioral anthropology: A review of Marvin Harris’ cultural materialism. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 43, 279-287.

Vargas, E. (1985). Cultural contingencies: A review of Marvin Harris’s Cannibals and Kings. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior, 43, 419-428.

Glenn, S. S. (1986). Some reciprocal rules between behavior analysis and institutional economics in post-
darwinian science. The Behavior Analyst. 8, 15-27.

Glenn, S. S. (1988). Contingencies and metacontingências: Toward a synthesis of behavior analysis and cultural 
materialism. The Behavior Analyst, 11, 161-179.

Sampaio, A. A. (2008). A quase-experimentação no estudo da cultura: Análise da obra Colapso de Jared
Diamond. Dissertação de mestrado, Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: 
Análise do Comportamento, PUC-SP, São Paulo.

Ulman, J. D. (1997). Toward a more complete science of human behavior: Behaviorology plus institutional 
economics. Behavior and Social Issues, 8, 195-217.

Vyse, S. A. (2001). World history for behavior analysts: Jared Diamond’s Guns, germs and steel. Behavior and 
Social Issues, 11, 80-87.
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� O Materialismo Cultural de Marvin Harris.

� Aproximações e distanciamentos do Behaviorismo

Radical (Andery & Sério, 1999).

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

Andery, M. A. P. A, & Sério, T. A. P. S. (1999). O conceito de metacontingência: Afinal a velha contingência de 
reforçamento é suficiente? Em R. A. Banaco. Sobre Comportamento e Cognição, Vol I, (pp. 106-116). Santo 
André: ARBytes. 

A CARGA FANTASMA (Harris, 1974)

� Selvas das montanhas da Nova Guiné.

� Hangares de sapé, torres de rádio de bambu, aviões de 

varetas.

� Carga: Alimentos enlatados, rádios a pilha, roupas, 

motocicletas.

� Antiga origem

� Canoas com alimentos e presentes.

� Navios.

� Aviões.

Harris, M. (1974). Cows, pigs, wars and witches: The riddles of culture. New York: Vintage.
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� Antepassados aborígenes, brancos, japoneses e negros.

� GI John Frum (Rei da América).

� Relíquias da presença de John Frum.

� Ilha de Madang.

� Tomar os segredos da carga a força.

� Unir-se aos europeus para conhecer os segredos.

� Versão própria do cristianismo.

� Yali e o contato com o mundo ocidental.

� Mentiras dos brancos e a renúncia ao cristianismo.

� Yali, profeta, rei e conhecedor dos segredos da carga.

� As modificações das teorias religiosas nativas 

adaptando-se às múltiplas mudanças político-coloniais 

da região.

“A esperança de usar a força para expulsar os europeus 

nunca desapareceu totalmente; foi reprimida, mas não 

extinta. Os nativos retiravam-se e avançavam novamente 

, em linhas que mais pareciam loucas tangentes. Os 

invasores eram tratados como arrogantes figurões  -

poderosos demais para serem destruídos, mas talvez não 

invulneráveis a manipulações.
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Para conseguir fazer estes estranhos figurões repartir um 

pouco mais de suas riquezas e moderar seu apetite por 

terras e trabalho, os nativos procuraram aprender sua 

língua e descobrir seus segredos. E assim começou o 

período de conversão ao cristianismo  ... Mas os nativos 

atuavam em seu próprio interesse ao recusarem –se a 

aceitar o cristianismo do modo pretendido pelos 

missionários” (Harris, p. 118).

� OS MESSIAS

“Poderia o mistério da carga fantasma nos ajudar a 

entender as condições responsaveis pela origens de nosso

próprio estilo de vida religioso?” (Harris, 1974, p. 155).

� Diferenças:

� Culto da carga

� Superar o status quo político;

� Paraíso na Terra;

� Os mortos voltariam a vida;
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� Cristianismo

� Acima da política;

� O céu é um lugar espiritual (não aqui);

� Cristãos se juntarão(ou não) aos mortos no 

paraíso.

� Contexto histórico

� Crença judaica no messias. 

� Christ = Krystos (Salvador).

� Messias = Salvador detentor de santidade e poder 

sagrado (sacerdotes,Davi, Saulo, Solomão).

� Davi = Título militar (grande comandante).

� Jornada de Davi da humildade para glória e o mito 

militar messianico.

� Davi tinha uma aliança com Jahwed.

� Apesar das profecias, o império foi conquistado muitas 

vezes após a morte de Davi.

� Pressão social e falta de fé sobre os sacerdotes.
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� A PERGUNTA: Por que Jeová não manteve a promessa a 

Davi e abandonou seu povo?

� A RESPOSTA: Jeová não manteve sua promessa a  David 

porque os judeus não mantiveram a sua a Jeová.

� As pessoas pecaram mas Jeová poderá perdoá-las se 

retratarem-se com ele.

� Assim, Jeová  enviaria messias militar para destruir seus 

inimigos.

� O culto do messias vingativo popularizou-se.

� Meio de unir as pessoas contra um sistema colonial 

exploratório.

� Posteriormente surgiu o “culto do messias pacífico” 

(ironicamente em meio a guerrilha com Roma).

� Jesus executado na tentativa de para o culto militar-

messiânico.

� Após isso revoltas estouraram contra os “fantoches 

romanos”.
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� Assim como na crença da carga, aspectos seculares e 

sagrados são indivisíveis e dialéticos.

� O messias derrotaria os romanos e restauraria o 

império judeu.

� Flavius Josefus (37-100 DC): A guerra contra Roma em 

ciclos e inicio com a ascensão de Herodes o Grande.

� Vitória de Herodes e recomeço após sua morte.

� Múltiplos líderes rebeldes e múltiplos messias.

� Varus crucificou 2000 líderes rebeldes.

� O fluxo de messias continuou muito depois da morte 

de Jesus.

� 40 DC e 73 DC: 5 grandes líderes messianicos.

� Atrogaenus, Theudas; o anônimo“canalha” (executado 

por Felix); o judeu egípcio “falso profeta”; e Manhem

(filho de Judas da Galiléia);

� Muitos outros profetas sem nome aparecem em 

Josefus.

� Bar Kochva (132 DC), o último grande messias.
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� Falha da cultura militar-messianica?

� Porém ...

� Agregou as pessoas na luta contra um inimigo poderoso

comum.

� Sistemas culturais podem falhar não por

irracionalidade, mas por competirem com variantes

mais adaptadas.

� Ao final, os Romanos foram derrotados por povos como

os judeus (Godos, Unos, etc.).

� Paralelamente (e antes de seu fracasso) o culto do 

messias pacífico surgiu. Por que?
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OS SEGREDOS DO PRÍNCIPE DA PAZ

� Paradoxo: Amar os romanos, em tempos de guerra.

� Seria Jesus um verdadeiro pacifista?

� É possível que o culto do messias pacífico tenha se 

desenvolvido como resposta a problemas práticos: Um 

mundo onde os romanos venceram a guerra.

� Cristãos primitivos e os vestígios de um Jesus militar.

� A ligação de Jesus com João Batista sugere isso.

� João vivia no deserto e pregava a aliança de Jeová com 

o povo.

� A morte de João não é atribuída a razões políticas, mas 

sua pregação (repleta de conteúdo militar-messianico) 

sugere o contrario.

� Pergaminhos do mar morto e o estilo de vida de João.

� Encontrados próximos a ruínas pré-cristãs (Quamran).

� Tais pessoas deviam ter o mesmo estilo de vida (militar-

messianico) de João.

“Eu não proponho  dizer o que havia na mente de João 

Batista, mas o contexto inicial no qual seu 

comportamento deveria ser julgado não pode ser o de 

uma religião ainda não nascida” (Harris, p. 185).
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� Ministério de Jesus – Início após a prisão de João 

Batista (por Heródes Antipas).

� Invocando o simbolismo do livro de Zacarias, Jesus foi 

descrito passando pelos portões montado num burro e 

chegando ao templo.

� No ataque ao templo, os atos de Jesus se 

assemelhavam muito aos dos líderes militares-

messianicos.

� A multidão evitou sua prisão.

� Caifás ordenou a prisão de Jesus.

� Prender Jesus era uma tarefa difícil, pois mesmo longe 

da multidão muitos de seus discipulos andavam 

armados.

� Devido as suas ligações com o movimento militar-

messianico (ex. Judas, João, etc.).

� Simão e Pedro negaram Jesus 3 vezes na última noite 

devido a seu compromisso  com o culto militar-

messianico.

� Improvável que Judas tenha traído Jesus por dinheiro 

apenas.
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“Tudo isso leva a uma conclusão: O estilo de vida 

partilhado por Jesus e seu círculo interno de discípulos 

não era o estilo de vida de um messias pacífico” (Harris, 

p. 189).

� Os evangelhos tentam cobrir os traços de militarismo-

messiânico, mas vestígios podem ser encontrados.

Bem aventurados os pacificadores 
(Mateus, 5:9)

Não pensem que vim para trazer paz à 
terra, vim não para trazer paz, mas a 
espada (Mateus, 10:30)

A quem te bater na face direita, 
oferece a esquerda também (Mateus, 
5:39)

Supõem que vim trazer  paz à terra? 
Eu lhes direi que trago antes a divisão 
(Lucas, 12:51)

� Sendo assim, Jesus foi julgado como um líder militar-

messiânico.

� Crucificado com ladrões? Não!

� Eram denominados lestai, que em grego significa 

bandidos zealotes.

Todos os que ferirem com a espada 
com a espada serão feridos (Mateus, 
26:52)

Aquele que não tiver espada que 
venda sua roupa e compre uma. 
(Lucas, 22:36)

Amai os inimigos; fazei o bem a quem 
vos odeia (Mateus, 6:27)

E quando fez um chicote de pequenas 
cordas,  ele os expulsou do templo ... E 
atirou fora o dinheiro dos mercadores 
e derrubou as mesas (João, 2:15)
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� Dúvidas sobre a origem messiânica de Jesus após sua 

morte.

� Visões com Jesus após o desaparecimento de seu 

corpo.

� Um tipo diferente de messias? Poderia ele voltar se os 

judeus se mostrassem dignos?

� A mudança da cultura militar-messiânica para a cultura 

pacifista-messiânica foi gradual até a queda de 

Jerusalém.

� Um líder militar messiânico até o confronto em 68 DC.

� Uma necessidade prática quando Vespasiano e Tito se 

tornaram imperadores.

“Após o fracasso da guerra messiânica, rapidamente se 

tornou-se uma necessidade aos cristãos negarem que o 

culto tenha originado-se na crença judaica  num messias 

que iria derrubar o império romano” (Harris, p. 195).

� O culto do messias pacífico começou com o apóstolo 

Paulo (Saulo de Tarso - 9 DC -64 DC).
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� Converteu centenas de pessoas ao Cristianismo.

� Sua versão de Cristianismo (messias pacifista) tinha 

certas vantagens.

� Não havia necessidade de circuncisão.

� Tiago e a Comuna de Jerusalém insistiam judeus-

cristãos não circuncisados não eram iguais.

� Problemas entre Paulo e Tiago e a Jerusalem 

Communard que insistia em tradições militares-

messiânicas e etnocentricas.

� No final Paulo foge de Jerusalém (usando cidadania 

romana).

� Queda de Jerusalém em 70 DC.

� A igreja de Jerusalém se esfacela e perde influência.

� Paulo é agora a maior influência cristã em meio ao 

Império.

� Vespasiano e Tito instauraram políticas anti-semitas.

� Condições para a disseminação do messias pacífico 

estavam completamente presentes.

“Judeus que permaneceram judeus eram mais vitimados 

pelos romanos do que os judeus que se tornaram 

cristãos” (Harris, p. 203).
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� Perseguição aos cristãos só após Nero (150 DC) devido 

a infiltração nas estrutura política romana e sua 

influência internacional.

� Quando Constantino converteu o império romano, o 

cristianismo já não era um culto pacifista.

� Diferentes variantes de seitas cristãs com 

características ligeiramente distintas competiram num 

ambiente que selecionou uma delas.

� Modelo de seleção por consequências no nível cultural.

JUDAÍSMO CRISTIANISMO

Culto Pacifista-messiânico

Cristãos

70-71 D.C.30 D.C.

33 D.C.

Judeus

Judeus Cristãos

Culto Militar-messiânico

Culto Militar-
messiânico

Judeus Cristãos

Culto Militar-
messiânico

Christians

Culto Pacifista-
militar-

messiânico

Queda de Jerusalem
Ascensão de Vespasiano 

ao poder

79-81 D.C.Ascenção de Tito ao 
poder

Tomar o poder
Cultura poselitista
Necessidade de circuncisão
Tabu alimentar
Aceitação de gentils

135 D.C.
Bar Kochva

311 D.C.
Constantino

150 D.C. Perseguição aos cristãos

Entre judeus

Ministério de 
Jesus
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