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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar as tendências de publicações dos analistas do 

comportamento nos últimos 22 anos de publicação do JABA, período compreendido entre 1993 

e a primavera de 2015. As análises de tendências aqui desenvolvidas partiram da atualização 

do estudo publicado por Northup, Vollmer e Serrett (1993). Foi selecionada uma amostra da 

população total de publicações do JABA no referido período, e as tendências de publicações 

foram analisadas com base nas variáveis e categorias definidas por Northup et al. (1993). Da 

população de 1.704 artigos publicados entre 1993 e 2015 no JABA, 314 artigos foram 

selecionados como amostra da presente pesquisa, revisados e classificados. As variáveis 

analisadas foram: (1) tipo de artigo, (2) participantes, (3) ambiente, (4) agentes de mudança 

comportamental, (5) comportamento alvo, (6) uso de procedimentos comportamentais e (7) 

medidas de generalização e follow-up. Os resultados indicaram que o JABA continua sendo um 

jornal de comunicação de artigos de pesquisa, com poucos estudos de revisão, discussão e 

estudos metodológicos. O típico agente de mudança comportamental identificado nas 

pesquisas analisadas é o próprio experimentador. A maioria das pesquisas envolve intervenções 

com pessoas com transtornos do desenvolvimento. Reforçamento positivo, instrução verbal e 

punição são os procedimentos comportamentais mais frequentes nos artigos analisados; e as 

pesquisas publicadas ainda carecem de dados sobre follow-up e medidas de generalização. 

Implicações para pesquisas futuras sobre as intervenções aplicadas de analistas do 

comportamento foram discutidas com base nos resultados encontrados. 
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