
ix 

 

Val, H. C. (2013).  Conhecer e avançar: um projeto de difusão da Análise do 

Comportamento em Minas Gerais. Dissertação de mestrado. Programa de Estudos Pós-

Graduados em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 73 págs. 

Orientadora: Maria do Carmo Guedes. 

Linha de Pesquisa: História e fundamentos epistemológicos, metodológicos, e 

conceituais da Análise do Comportamento. 

 

 

RESUMO 

 

A comunidade de analistas do comportamento do Brasil tem produzido pesquisas 

histórico-conceituais sobre diversos temas utilizando diferentes fontes. O presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a difusão da Análise do Comportamento em 

Minas Gerais, analisando a contribuição da coleção Ciência do Comportamento: 

conhecer e avançar, uma publicação dos organizadores da Jornada Mineira de Ciência 

de Comportamento. Para isso, foram analisados, além dos sete volumes da Coleção, 

publicados de 2002 a 2009, e os programas de doze edições da Jornada (2001-2012). 

Foram realizadas análise editorial e de conteúdo da Coleção, além da análise do material 

disponível das Jornadas. Os resultados mostram: estreita relação entre o que foi 

publicado na Coleção e o que foi apresentado nas Jornadas; forte presença de autores 

mineiros e, entre estes, de autores filiados à UFMG, instituição da qual partiu a ideia 

das Jornadas. Mostram ainda a expansão da área em Belo Horizonte e interior do 

Estado: na Coleção 37 instituições ao todo, sendo 12 de Minas Gerais e 25 de outros 

estados. No caso das Jornadas chegaram a serem identificadas 67 instituições no total. 

Do total de 119 capítulos publicados nos sete volumes entre 2002 e 2009, 73% podem 

ser classificados como ensaio/discussão/revisão, e o restante distribuído entre relato de 

aplicação e pesquisa, como leve diferença a favor da aplicação. No caso das Pesquisas, 

a linha de pesquisa Aplicada foi a que mais teve trabalhos identificados. Estes 

resultados estão de acordo com o que ocorre nas Jornadas e, em ambos, os principais 

assuntos são, na ordem, Clínica, Conceito, Educação, e Saúde. De modo geral, os 

resultados não diferem para o conjunto de textos publicados na área no Brasil. O que há 

para ressaltar é a existência de uma publicação lançada como produto adicional às 

Jornadas – contribuindo para maior difusão da área. 
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