
OTERO, Martina Rillo 

Título: O Compromisso do analista do comportamento com as questões sociais: uma análise de 
publicações  

Orientador: Profª. Drª. Nilza Micheletto  

Nível: Mestrado 
Ano de defesa: 2002 

Linha de Pesquisa: História e Fundamentos epistemológicos, metodológicos e conceituais da análise do 
comportamento  

Palavras-chave: compromisso social, atuação do analista do comportamento, análise do comportamento, 
análise comportamental de questões sociais  

RESUMO  

Desde Skinner, o interesse em desenvolver uma abordagem que possa contribuir com a solução de questões
sociais é uma marca da Análise do Comportamento,. Apesar disso, criticas têm sido feitas de que a
abordagem geraria, necessariamente, práticas reacionárias. O objetivo deste trabalho foi o de analisar
publicações relacionadas com a Análise do Comportamento e as questões sociais, discutindo o
posicionamento da abordagem frente a essa atuação. Foram analisados 199 artigos do -7ournal of Applied 
8e17avíor Analysis e 206 artigos do conjunto de periódicos Bel7avíorísts for Socíal Actíon Journal, 
Behavíor Analysís and Social Action e Behavior and Social Issues. Os resultados indicaram que a
abordagem tem atuado de maneira constante frente às questões sociais, em relação a diversas áreas e temas
diferentes e tem envolvido também uma quantidade alta de autores, o que contraía uma linha de críticas
realizadas, de que a Análise do Comportamento não serviria para lidar com questões humanas,
especialmente, com as sociais. A atuação não é homogênea e identificou-se, basicamente, um grupo que 
discute questões sociais de maneira ampla, sugere transformações baseadas na Análise do Comportamento e
realiza discussões conceituais; e identificou-se também outro grupo, que faz intervenções relacionadas com
problemas mais pontuais. Existe pouco trânsito dos autores de um campo de atuação para o outro, o que
indica um desafio para a área da Análise do Comportamento preocupada com as questões sociais: o de
desenvolver-se metodológica e conceitualmente para lidar melhor com questões que implicam numa
complexa interação de variáveis e dessa forma, também sugerir mudanças que impliquem numa melhora
das condições em que vive o homem. 
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