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RESUMO!
Muito embora Skinner tenha dedicado parte de sua obra a comentar e discutir problemas
da cultura ocidental e criado uma ciência capaz de servir como ferramenta analítica e de
atuação em direção a mudanças relevantes para a melhora de condição de vida dos
homens, o autor e a análise do comportamento recebem até hoje críticas de que
serviriam apenas a interesses reacionários. A fim de investigar a atuação dos
pesquisadores brasileiros a propósito de problemas sociais, este trabalho examinou
sessenta e quatro artigos disponíveis em quatro periódicos específicos da abordagem:
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC), Revista
Brasileira de Análise do Comportamento (REBAC), Revista Psicolog (Psicolog) e
Perspectivas em Análise do Comportamento (Perspectivas). Para garantir que seriam
selecionados artigos pertinentes ao tema foi realizada uma lista de termos-chave a partir
de projetos de governo, listagem de OSCIPs e movimentos sociais. Os artigos
encontrados foram examinados a partir da caracterização do tipo de texto, assunto,
participantes e ambiente, e a partir de perguntas que verificassem pontos importantes
sobre o compromisso social do analista do comportamento no texto. Os resultados
mostraram que, se comparados com o total de publicações nos quatro periódicos,
poucos textos (15,6%) são relativos a problemas sociais, com variedade de tipos de
texto, embora sejam predominantes os relatos de aplicação. O assunto principal
abordado tem sido educação e os participantes mais recorrentes nos textos de relatos de
aplicação e de pesquisa básica são estudantes e participantes com algum tipo de
deficiência ou transtorno do desenvolvimento, esse último notado como um interesse
antigo da análise do comportamento. Tomando o compromisso social como uma série
de comportamentos, nota-se que o analista do comportamento tem tido algumas
preocupações importantes como a condução de pesquisas que, por exemplo, tenham
como objetivo aprimorar uma tecnologia na prática educativa em populações de baixa
renda e intervenções que apresentem a preocupação de dispor de condições de treino e
ensino de parte da população durante a intervenção, facilitando que os resultados,
quando positivos, possam continuar sendo replicados. Por outro lado, ainda existem:
afastamento da demanda da população alvo como a origem da colocação de um
problema de pesquisa e controle experimental muito inferior àqueles encontrados em
pesquisas básicas."
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