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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi identificar na produção de Skinner, na década de 1970, 

subsídios que nos permitissem responder as seguintes questões: que condições podem 

possibilitar que seres humanos se comportem no presente levando em consideração as 

consequências remotas que seus comportamentos irão produzir? e de que forma a Análise do 

Comportamento pode auxiliar os seres humanos a se comportarem no presente levando em 

consideração as consequências remotas que seus comportamentos irão produzir? Vinte e três 

textos de B. F. Skinner publicados e republicados na década de 1970 foram lidos integralmente e 

analisados. Foram selecionados trechos de cada texto agrupados em cinco categorias de análise. 

Por meio dessa categorização foi possível observar que na concepção de Skinner os seres 

humanos são capazes de controlar a si mesmos e agir no mundo podendo construir os ambientes 

que levem as consequências remotas de seus comportamentos em consideração. Uma forma dos 

seres humanos fazerem isso é através do planejamento de uma cultura na qual os seres humanos 

se comportem sob controle dos efeitos que produzirão no comportamento dos outros, 

construindo ambientes que possibilitem a seleção de comportamentos que promovam a 

sobrevivência dos membros da cultura ao levarem as consequências remotas de seus 

comportamentos em consideração, podendo aumentar as possibilidades da cultura e da espécie 

continuarem a existir no futuro. Também foi possível observar que a Análise do Comportamento 

pode contribuir para esse planejamento devido à maneira que produz conhecimento, construindo 

ambientes e analisando os efeitos das variáveis ambientais no comportamento, sobre as formas 

de controle do comportamento dos seres humanos. Além disso, ela também auxilia intervindo 

nessas relações de controle do comportamento diminuindo as formas aversivas, que devido a 

seus subprodutos podem levar os seres humanos a ficarem sob controle de consequências cada 

vez mais imediatas, e planejando contingências de reforçamento positivo eficientes. 
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