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Resumo 

 

Tem sido comum a realização de revisões de literatura na Análise do Comportamento, como 

forma de contribuir para a análise do que a área vem produzindo e para eventual 

reorganização de seu desenvolvimento. O presente estudo teve por objetivo caracterizar, com 

base em publicações, a produção de trabalhos analítico-comportamentais internacionais que 

tenham ensinado comportamentos acadêmicos, a alunos do ensino regular, em setting de sala 

de aula ou outros ambientes escolares, com pelo menos cinco alunos. Foram utilizadas como 

palavras de busca: behavior analysis, classroom e academic, que foram inseridas nos bancos 

de dados da PsycNET e Science Direct, sendo selecionados os estudos que atendessem aos 

critérios de inclusão constantes do objetivo da presente pesquisa. Foram selecionados 39 

estudos, e os principais resultados encontrados foram um marcante número de publicações na 

década de 1970 e um declínio a partir da década seguinte; a predominância de estudos 

publicados nos Estados Unidos da América; a soberania de publicações no Journal of Applied 

Behavior Analysis; e a ocorrência de publicações realizadas por instituições de apenas quatro 

países (Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Argentina). A variável dependente 

mais medida foi fazer exercícios/responder a problemas; a consequência mais aplicada foi 

pontuar (dar pontos); o procedimento mais utilizado pelos agentes de mudança 

comportamental foi o reforçamento positivo; o professor foi o principal agente de mudança 

comportamental utilizado; o formato de programa de ensino mais utilizado foi o não 

padronizado; o programa de ensino padronizado mais utilizado foi o Personalized System of 

Instruction; a maioria dos estudos obteve sucesso com a utilização dos programas de ensino 

adotados e os considerou superiores aos programas com os quais foram comparados – 

apontando a eficiência dos programas de ensino analítico-comportamentais utilizados para 

ensinar comportamentos acadêmicos a alunos do ensino regular, em turmas de pelo menos 

cinco alunos. 
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