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RESUMO 

 Skinner abordou, em diferentes momentos de sua obra, os problemas contemporâneos e 

suas implicações para o futuro remoto da cultura. O presente trabalho consiste em uma 

análise e sistematização das propostas de Skinner que visam, em última instância, 

promover a sobrevivência da cultura. As duas principais fontes de dados foram os livros 

Ciência e Comportamento Humano (1953) e Tecnologia do Ensino (1968), às quais se 

somaram alguns outros textos que se mostraram relevantes para a complementação dos 

resultados obtidos. Inicialmente foram selecionados, em cada uma das obras lidas, 

trechos referentes às propostas de Skinner para a sobrevivência da cultura, 

acompanhados dos trechos relativos aos problemas que as geraram e daqueles referentes 

às justificativas para essas propostas. As propostas foram agrupadas em três grandes 

categorias: a eliminação do controle aversivo, o futuro remoto da cultura como meta da 

ciência do comportamento e a formação para o futuro como objetivo da educação. 

Observou-se que as principais propostas encontradas a favor do futuro remoto da cultura 

como meta da ciência do comportamento diziam respeito à necessidade de uma 

tecnologia de intervenção baseada em uma ciência do comportamento, devendo esta ser 

a principal ferramenta para o ensino de práticas que visam, em última análise, a 

sobrevivência da cultura.  Em relação à eliminação do controle aversivo, notou-se que 

as práticas propostas por Skinner sugerem a substituição do controle aversivo por 

controle por contingências de reforçamento positivo. As propostas agrupadas sob o 

título formação para o futuro como objetivo da educação estão relacionadas a uma 

reforma da política educacional tendo como principais pontos de mudança o que deve 

ser ensinado e as técnicas de ensino. 
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