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Introdução: O presente estudo busca identificar nas publicações didáticas em Análise
Experimental do Comportamento semelhanças e diferenças entre as obras, quanto à
abordagem, aos fundamentos das práticas, às atividades de laboratório previstas e
dados de referência bibliográfica.   Objetivo: Os objetivos do estudo são selecionar as
obras e caracterizá-las quanto à abordagem, dados de identificação, aos fundamentos
orientadores das práticas, aos exercícios de laboratório e aos dados de referência
bibliográfica, bem como compará-las em relação às semelhanças e diferenças nas
atividades didáticas.  Metodologia: Nesse estudo, realiza-se uma pesquisa
bibliométrica, a fim de analisar as publicações de materiais didáticos brasileiros em
Análise Experimental do Comportamento. Utilizou-se para a seleção de material
didático a busca de indicações por meio da internet, de livros e de materiais eletrônicos
que tratavam de atividades práticas destinadas às aulas práticas na área, bem como
para leitura e produção das categorias de análise dos dados. Estão sendo analisadas 5
publicações nacionais que orientam as práticas didáticas de análise  experimental do
comportamento.  Resultados: A pesquisa está em andamento, assim percebem-se
vários aspectos comuns e divergentes entre as obras. Os dados de fundamentos
orientadores das práticas incluem: 
ética, orientações de cuidados com animais, orientações sobre o ambiente
experimental, sugestões para elaboração de relatórios científicos, sugestões para
representação dos dados e sugestões de experimentos com seres humanos. As obras
também foram caracterizadas quanto aos exercícios de laboratório e dados de
referência bibliográfica, com a finalidade de comparar as obras e verificar a ocorrência
de citação dos mesmos autores.  Conclusão: Observa-se a existência de várias
semelhanças e diferenças entre as obras, sendo que percebe-se um avanço na questão
ética de cuidados com animais ao longo das publicações. Há também a sugestão de
experimentos com seres humanos em algumas obras analisadas.
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