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Editorial (Volume 12, Número 1)
Prezados Leitores,
Estamos apresentando o primeiro número do Volume 12 (2016) da Revista Brasileira de
Análise do Comportamento.
Agradecemos pelas contribuições que vieram de pesquisadores da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade de Brasília (UnB), Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual Paulista (Bauru). Alguns dos trabalhos
foram desenvolvidos no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento
Cognição e Ensino e envolvem a coautoria entre membros de diferentes instituições.
Esperamos que a contribuição científica reunida neste volume seja instigante e proveitosa. E
continuamos insistindo com os pesquisadores dos programas de pós-graduação consorciados, e com
pesquisadores de outros centros, para que contribuam com artigos originais de qualidade, visando nos
aproximar cada vez mais da meta de ter a revista publicada com pontualidade e em condições de ser
devidamente indexada. Se a meta for alcançada, entraremos em um círculo virtuoso em que a revista,
estando em dia e recebendo boa avaliação, atrairá cada vez mais a submissão de bons manuscritos
que, por sua vez, ajudarão a manter seu fluxo e qualidade.
Assim como a revista, os programas de pós-graduação em análise do comportamento também
dependem de uma ampliação na produção científica. A vitalidade da pesquisa em análise do
comportamento é visível nos congressos da área, no Brasil e no exterior. A pesquisa é realizada com
entusiasmo, os laboratórios estão cheios de alunos interessados e dedicados, os orientadores se
desdobram em prover boas condições de trabalho para seus alunos, resumos são submetidos a
congressos que, alguns meses depois acolhem centenas de trabalhos, nos mais diferentes formatos. O
próximo passo parece claro: avançar na publicação da pesquisa realizada em diferentes revistas, mas
direcionando pelo menos parte dos manuscritos para fortalecer a REBAC.
No início de 2016, perdemos um querido amigo e brilhante analista do comportamento, que
deixou um importante legado para a área. É com tristeza e saudade que dedicamos este volume à
memória de Lincoln da Silva Gimenes. Na seção Memórias, além de um memorial redigido pelo
conselheiro João Cláudio Todorov, estamos publicando trabalhos inéditos do Lincoln. Uma grande
contribuição para a revista e para a análise do comportamento.
Queremos agradecer a todos os autores que acreditaram na proposta de atualização da revista,
e que nos confiaram a tarefa de tornar públicos os seus trabalhos. São seus artigos que constroem a
revista. Agradecemos também aos editores associados e aos inúmeros revisores que assumiram
conosco o empenho em agilizar a tramitação dos artigos e não mediram esforços para isso.

Finalmente, mas não menos importante, agradecemos, mais uma vez, ao Programa de Pós-graduação
em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação da UFPA, por hospedarem a revista no “Portal de Periódicos da UFPA” e
pelo amplo e continuado apoio para prover as condições necessárias para esta publicação.
Agradecemos particularmente a Adriano Barboza, Álvaro Silva, Kemem Silva e Tatiana Martins pelo
apoio no trabalho de diagramação.
Deisy de Souza – Editora
Revista Brasileira de Análise do Comportamento

Editorial (Volume 12, Issue 1)
Dear readers,
It is with great satisfaction that we present you the first issue of Volume 12 (2016) of the
Brazilian Journal of Behavior Analysis.
This issue received contributions of researchers from Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade de Brasília
(UnB), Universidade de São Paulo (USP/SP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal do Pará (UFPA), and
Universidade Estadual Paulista (Bauru). Several of the research works were carried out under the
National Institute of Science and Technology on Behavior, Cognition, and Teaching, and involved coauthors from different institutions.

We hope that the scientific contributions gathered in this volume will be instigating and
fruitful. We continue to insist with the researchers from the associate graduate programs, and from
other centers, to contribute with high-quality original articles, so we can progressively reach the goal
of updating the publication of the journal and with conditions for it to be properly indexed. If this goal
is achieved, then we will begin a virtuous circle, in which the journal, being updated and well
evaluated, will receive, more and more outstanding articles that, in turn, will help keeping the flow
and quality of the journal.
Not only this journal, but also the graduate programs in behavior analysis also depend on an
increase in scientific production. The vitality of the research in behavior analysis is visible in the
congresses of the area, in Brazil and abroad. The research is carried out with enthusiasm, the
laboratories are full of interested and dedicated students, the advisors spend their best efforts to
provide adequate work conditions for their students, abstracts are submitted to congresses that, a few
months later, host hundreds of works in different formats. The next step seems clear: advancing the
publication of research carried out in different journals, directing at least part of the manuscripts to
strengthen REBAC.
Early in 2016, we lost a dear friend, and a brilliant behavior analyst, Lincoln da Silva
Gimenes, who left an important legacy for the area. It is with sadness and longing that we dedicate
this volume to his memory. In the Memoirs section, in addition to a memorial written by counselor
João Cláudio Todorov, this issue includes Lincoln’s original texts. A great contribution to the journal
and to behavior analysis.
We want to thank all the authors who attended the call to submit articles, who believed in our
proposal of updating the journal, and who trusted us on making their work public. Their papers build
the journal. We also thank the associate editors and the many reviewers who committed, as much as
we did, with the goal of updating the journal and who made all effort to do so. Last but not least, once

again, we thank the Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento of
Universidade Federal do Pará (UFPA) and the Vice-Principal of Research and Graduate Studies at
UFPA, for hosting the journal at the “Portal de Periódicos da UFPA” and for the unrestricted and
continued support to provide the necessary conditions for this publication. Particular thanks to
Adriano Barboza, Álvaro Silva, Kemem Silva, and Tatiana Martins for supporting the work of
typesetting.
Deisy de Souza – Editor
Revista Brasileira de Análise do Comportamento

