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Resumo 

 

 A história da Análise do Comportamento no Brasil se iniciou com a chegada do 

Professor Fred S. Keller no país, em 1961, cujo trabalho despertou o interesse daqueles 

que o acompanharam de perto, dando origem a um grupo de analistas do 

comportamento.  Nos anos seguintes, novos adeptos surgiram, engrossando o 

movimento e tornando necessária sua organização.  Um dos núcleos dessa organização, 

criado em 1991, foi a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental 

(ABPMC), que ganhou espaço e contribuiu para a consolidação da área no Brasil de 

várias maneiras, inclusive por meio de suas publicações.  O objetivo deste estudo foi 

identificar com quais objetivos tais publicações – as Coleções Sobre Comportamento e 

Cognição e Comportamento em Foco e a Revista Brasileira de Terapia 

Comportamental e Cognitiva – foram lançadas, bem como caracterizar o que foi 

publicado em tais veículos; e caracterizar suas políticas de publicação. Identificou-se 

que a Coleção Sobre Comportamento e Cognição, responsável pela publicação de 

trabalhos apresentados nos Encontros Anuais da ABPMC, se consagrou como o 

primeiro grande espaço para que analistas do comportamento e cognitivistas 

publicassem, em um período em que material sobre a área em português era escasso.  A 

Coleção deu voz e ajudou a formar uma comunidade de analistas do comportamento, 

sendo seus primeiros volumes utilizados em inúmeros cursos de graduação e pós-

graduação pelo país, apresentando ampla variedade de temas em seus capítulos. Após 13 

anos de publicação, a Coleção passou a se chamar Comportamento em Foco.  A Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, que, assim como a Coleção, se 

constituiu em um importante veículo para publicação dos analistas do comportamento e 

cognitivistas, também abrange diversos temas em seus artigos, que veiculam relatos de 

pesquisa, ensaios, revisões e discussões e estudos de caso, entre outros tipos de texto. 

Conclui-se que as publicações da ABPMC contribuíram para fortalecer a Análise do 

Comportamento no Brasil, disponibilizando materiais em português, divulgando o 

conhecimento produzido entre os membros da comunidade e contribuindo para o debate 

entre pesquisadores e profissionais da área. 
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