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RESUMO 

O uso de programas comportamentais de orientação profissional proporciona condições 

para que o indivíduo aprenda a emitir o comportamento de escolha de sua profissão a 

partir da análise das prováveis variáveis que envolvem cada profissão e das 

consequências da opção profissional feita. O objetivo da presente pesquisa foi analisar 

programas comportamentais de orientação profissional, desenvolvidos e aplicados por 

analistas do comportamento, de modo a identificar suas características e objetivos, além 

de apontar dificuldades encontradas e resultados alcançados. Para a concretização desta 

análise foram selecionadas 6 publicações que apresentavam e descreviam os programas 

de intervenção em Orientação profissional e que tivessem sido planejados a partir da 

Análise do Comportamento. A análise do material utilizou critérios apoiados em 

princípios da Análise do Comportamento: a) formulação clara dos objetivos a serem 

alcançados; b) levantamento de pré-requisitos; c) avaliação de repertório prévio; d) 

planejamento do procedimento de instalação de comportamento-alvo; e) respeito ao 

ritmo de aprendizagem do participante; f) planejamento de procedimento de 

manutenção do comportamento instalado e g) planejamento de procedimento de 

generalização do comportamento instalado. Como resultado, foi possível identificar 

que, embora todos os programas tenham apresentado certa efetividade quanto à 

ampliação do repertório de comportamentos relacionados à escolha, a maioria deles não 

seguiu rigorosamente os princípios da Análise do Comportamento que devem ser 

empregados no planejamento de um programa de intervenção comportamental. Estes 

princípios forneceriam a estrutura básica do planejamento de um programa para garantir 

que os comportamentos instalados pudessem se manter fora do ambiente terapêutico e 

possivelmente integrarem de forma permanente o repertório de comportamentos do 

indivíduo. Assim, esta efetividade apresentada imediatamente após a finalização dos 

procedimentos não pode garantir que os comportamentos instalados se mantenham após 

a conclusão do programa. Entretanto, não se pode deixar de considerar que os 

programas propostos iniciaram um passo importante para ajudar os jovens a escolherem 

suas profissões, indicando que um programa de intervenção comportamental planejada a 

partir da Análise do Comportamento é uma proposta viável que precisa ser aprimorada. 
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