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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar trabalhos publicados em análise do
comportamento na área clínica, no Brasil, de modo a caracterizar a evolução dessa
área. Os dados para essa caracterização foram retirados de uma revista e duas
coleções de abordagem comportamental, bem como de duas revistas não específicas
da área. São elas, respectivamente: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e
Cognitiva (RBTCC); Sobre Comportamento e Cognição (SCC); Ciência do
Comportamento: Conhecer e Avançar; Psicologia: Teoria e Pesquisa; e Temas em
Psicologia. A seleção dos artigos/capítulos a ser analisados se deu com base em um
conjunto de palavraschave que englobavam a área clínica e a abordagem
comportamental. Uma primeira caracterização mais geral das publicações na área
clínica em análise do comportamento foi feita com base em todos os artigos/capítulos
selecionados; e uma caracterização mais específica utilizou os artigos das revistas:
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC); Psicologia: Teoria e
Pesquisa; e Temas em Psicologia. Por meio da análise feita de 337 artigos/capítulos
encontrados, no período de 1991 a 2010, pode‐se observar o crescimento constante
de publicações na área clínica comportamental ao longo dos anos. Esse crescimento
foi, em grande parte, impulsionado por dois veículos da abordagem comportamental:
a coleção Sobre Comportamento e Cognição e a Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, cujos inícios de publicação marcam inícios de fases de
crescimento no volume de textos publicados na área. Em relação aos autores, foi
possível destacar um pequeno grupo responsável pelo desenvolvimento de
publicações da área clínica no Brasil, concentrando grande parte da produção da área.
Entre os assuntos abordados nos artigos analisados, o tema comportamento verbal
parece ter ganho o interesse dos autores da área, bem como aqueles que envolvem
transtornos psiquiátricos e patologias, e a relação terapêutica. Uma análise das
referências dos artigos selecionados permitiu destacar, ainda, as revistas Temas em
Psicologia e Psicologia: Teoria e Pesquisa, que foram responsáveis por publicações de
artigos de grande utilização na área clínica, bem como os periódicos internacionais:
Journal of Applied Behavior Analysis, o Journal of Consulting and Clinical Psychology e
o Behavior Therapy. Ainda por meio da análise das referências, verificou‐se que é
marcante a influência de B. F. Skinner e de autores como Robert Kohlenberg e Steven
Hayes, que propuseram os modelos de atuação clínica: Psicoterapia Analítico Funcional
e a Terapia de Aceitação e Compromisso.
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