Carta aberta à Comunidade de Analistas do Comportamento do Brasil

Na Assembléia do XXVIII Encontro da Associação Brasileira de Psicologia e
Medicina Comportamental (ABPMC), realizada em 17 de agosto de 2019, na cidade de
Goiânia-GO, foi aprovada a existência da Acreditação Específica aos prestadores de
serviços em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao TEA/desenvolvimento
atípico. A Comissão de Desenvolvimento Atípico da ABPMC desenvolveu a 1ª Edição dos
critérios para a obtenção da Acreditação Específica que estará disponível para leitura no
site da associação. No dia 27 de julho de 2020, às 17h, será realizada uma Assembléia
Extraordinária para a votação dos critérios. A Assembleia ocorrerá em plataforma online
a ser divulgada pela ABPMC.
Os objetivos primários da Comissão de Desenvolvimento Atípico ao propor e
desenvolver os critérios da Acreditação Específica foram fornecer diretrizes para: (A) a
identificação de profissionais minimamente qualificados a atuar na intervenção baseada
em ABA para indivíduos com TEA/desenvolvimento atípico e (B) a formação de
profissionais que queiram ingressar ou aprimorar seus conhecimentos na área. Desta
forma, a ABPMC apresenta uma nova contribuição para proteger os consumidores de
práticas equivocadas. Com isso, a ABPMC pretende continuar zelando pela integridade
da Análise do Comportamento enquanto ciência e prática.
A Acreditação Específica é produto de pelo menos quatro anos de trabalho,
pesquisa e dedicação. O trabalho envolveu diversos profissionais. A comissão agradece
aos profissionais, de diferentes regiões do Brasil, que atuaram como pareceristas do
projeto inicial, pela generosa e voluntária contribuição que enriqueceu esse documento.
Além disso, a comissão contou com o apoio da diretoria, ex-diretorias e conselhos
consultivo e permanente da ABPMC. Tão importante quanto, foi a contribuição dos
pares nas diversas oportunidades de debate e exposição das propostas que resultaram
na 1ª edição da Acreditação Específica.
Por fim, a comissão gostaria de enfatizar agradecimentos aos colegas que
aceitaram o convite para integrar voluntariamente uma força tarefa de aprimoramento
dos critérios da 1ª Edição da Acreditação Específica, realizada no período de
Outubro/2019 a Junho/2020. Esses colegas compartilharam suas visões, debateram os
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critérios e enriqueceram a análise com contribuições pertinentes para o refinamento do
trabalho.
A Comissão convida os interessados a lerem o documento com os critérios
reiterando a importância de participar da Assembleia Extraordinária para construção
coletiva do processo. Lembrando que, para votar na Assembleia, é necessário ser
membro(a) associado(a) da ABPMC. Interessados em se associar podem obter
informações no site da associação.
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