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Comportamento Verbal

• B.F. Skinner (1957) publica a obra VERBAL BEHAVIOR – a síntese
de um processo.

• Interpretação da linguagem como comportamento verbal

• DEFINIÇÃO:

• (1): Um comportamento operante
• (2): Que foi e / ou tem sido reforçado pela mediação -
• (3): De um ouvinte: “o outro” – que forneceu – fez a mediação da

conseqüência (reforço).
– Pode ser o próprio falante.

• (4): Que foi especialmente preparado para agir como mediador:  
aprendeu uma linguagem correspondente.

• (5): Por uma comunidade verbal: contexto social, cultura.
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Considerações importantes

• Classes de respostas podem ser encobertas. Ex: Pensar,
sentimentos, etc.

• Não se reduz a respostas vocais.

• Não há nada na resposta que a identifique como verbal.

• Tudo vai depender da relação: resposta - conseqüências.

A Pesquisa Sobre Comportamento 
Verbal

• Skinner deixa claro um dos objetivos de Verbal Behavior:
fomentar pesquisa empírica (Bandini & De Rose, 2006)

• Andery(2010):
– o impacto do livro Verbal Behavior foi imenso na AC.
– opiniões sobre seu valor heurístico é controverso.

• - é possível identificar diversos programas de pesquisa em torno
do tema: tanto pesquisa teórico- conceitual quanto empírica

• Outros autores:

• Michael (1984); Andery (2001); Moroz e Cols (2001); Paracampo e
Albuquerque (2005); Guimarães e Micheletto (2008); Wechsler &
Amaral (2009).
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• Periódicos de psicologia da biblioteca da USP.
• Método:

– Localização dos artigos: palavras-chave.
– Cópia impressa dos textos selecionados.
– Ficha de classificação dos resumos.

Moroz e Cols. (2001)– Revisão da 
literatura nacional – 1994-1998.

Resultados de Moroz e cols.(2001):

Distribuição dos trabalhos por categoria

Teórico-conceitual Empírico

Periódico        Livro Periódico         Livro

18                 20 18                  06

Total: 38 Total: 24

Total geral: 62.

Objetos de estudo dos trabalhos teóricos e empíricos

Objeto de estudo Teórico Empírico

Eventos privados 19 04

Comp. Gov. Regras 02 11

Equivalência de Est. 05 06

Operantes verbais 02 06

Resolução de probl. - 09

Modelo expl. Skinner 08 -

Relato verbal 02 -

Aval. Repert. verbal - 01

TOTAL 38 37

OBS: Alguns estão em mais de uma categoria.
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Problemas de Pesquisa

1- Os analistas do comportamento no Brasil têm se dedicado à
investigação e produção científica acerca do comportamento
verbal no período analisado?

2- Em quais programas de pesquisa é possível classificar as
produções sobre comportamento verbal no Brasil no período
analisado?

3- Houve alguma mudança significativa nas investigações sobre
comportamento verbal no que diz respeito às áreas ou
subáreas ou programas de pesquisa com relação ao período
de 1994-1998, analisado por Moroz e cols. (2001)?

• Fontes de Informação e Seleção dos Textos

• Fonte de dados:

A) Periódicos de Análise do Comportamento e de Psicologia em
geral; e

B) A coleção Sobre Comportamento e Cognição.

• O recorte temporal : de 1999 a 2003.

Periódicos:

Ferramentas de busca: Scielo, PEPSIC, Index Psi Periódicos
Técnico-Científicos e LILACS.

Buscas:

- acesso do formulário,

-inserção das palavras-chave, incluindo os anos de
publicação.

- as palavras-chave indicadas por Moroz e cols. (2001) não
retornaram resultados relevantes.

- índices das bases de dados.

Método
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• Foram analisados: os títulos e os resumos.

• Textos sem resumo ou com informações insuficientes - lidos
na íntegra.

• Foram armazenados digitalmente e analisados.

• Capítulos da coleção Sobre Comportamento e Cognição

• Foram lidos na íntegra os capítulos que:

– tiveram em seu título alguma palavras relacionada ao tema.

– publicados entre 1999-2003.

– A seleção envolveu os mesmos critérios da seleção nos
periódicos.

– Uma vez selecionado, o texto foi armazenado para posterior
análise.

• Classificação e análise dos textos selecionados:

• Classificação: ficha de registro (Microsoft Excel).

• A planilha foi utilizada para a realização das análises dos
dados.

• Essa classificação visou extrair informações relevantes:

– e indicar a natureza e em qual programa de pesquisa sobre
comportamento verbal o texto se encaixava;

– Alguns textos foram encaixados em mais de um programa
de pesquisa.
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Classificação dos textos:

-Cada texto foi classificado independente um do outro

- Registros: planilha única do Microsoft Excel

Resultados e discussão:

Foram encontrados 75 trabalhos:

• 41 textos em periódicos,

• 34 em capítulos de livro.
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Figura 1. Publicações nacionais sobre comportamento verbal em periódicos e em 
livro entre 1999 e 2003.

-Andery (2001):
- O C.V estava longe de ser considerado como área de pesquisa

privilegiada em periódicos como o Journal of Applied Behavior
Analysis (JABA).

- Contudo, os números crescentes demonstravam o interesse dos
analistas do comportamento pelo tema.

-Na presente pesquisa:
- o único periódico nacional especializado em Análise do

Comportamento consultado, a Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva, publicou uma média de 4,4
trabalhos por ano.

Revisão Período Média a.a

Andery(2001) 1958-1998 1,8 – 8,5

Moroz e cols.(2001) 1994-1998 12,4

Nesta pesquisa 1999-2003 15



06/06/2011

8

Comparação  da produção sobre comportamento verbal x 
equivalência de estímulos:

- Considerando apenas Periódicos:

Revisão Tema Média a.a

De Paula e 
Haydu(2010)

Eq. estímulos 4,4 – 1997-2007

Nesta pesquisa Comp. verbal 8,2 – 1999-2003

Comparação entre produção sobre comportamento verbal X
Análise do Comportamento em geral no Brasil:

-Micheletto e cols. (2010) revisão abrangendo 1962-2007:
- 580 artigos em periódicos;
- temas abordados: 1-regra, 2-observação do comportamento
animal, 3-controle de estímulos, 4-controle aversivo, 5-
comportamento verbal e 6-esquemas de reforço.
-Até 1990 o tema comportamento verbal era o menos abordado,
contudo entre os anos de 1997 e 2007, passou a ser o 2º tema mais
estudado – considerando ‘regra’ subprograma do comportamento
verbal.
-controle de estímulos - tema mais recorrente.

-Dessa forma: o comportamento verbal não tem sido o tema mais
investigado na Análise do Comportamento;
-Mas observa-se um interesse crescente e uma produção
sistemática pelos analistas do comportamento.
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- A coleção Sobre Comportamento e Cognição, da
Associação Brasileira de Psicologia e Medicina
Comportamental (ABPMC) teve uma média de 6,8 trabalhos
publicados ao ano.
- Enquanto se observa na Figura 1 um aumento nas

publicações em periódicos nos dois últimos dos cinco anos
analisados, o aumento das publicações em livro é sensível
apenas em 2001 o que provavelmente se deve ao fato de
nesse ano terem sido publicados três volumes da coleção
(volumes 6, 7 e 8).
- O crescimento das publicações em periódicos foi
impulsionado, em 2003, pelos textos da Revista Brasileira
de Terapia Comportamental e Cognitiva, a qual concentra o
maior número de publicações em periódicos no período
analisado: um total de 22 textos (sendo nove publicados em
2003).
Figura 2: Número de publicações nacionais sobre comportamento verbal entre
1999 e 2003, por veículos de comunicação. SCC = Coleção Sobre Comportamento e

Cognição.

A concentração de publicações em periódicos 
especializados:

Por um lado:
- revela o papel fundamental desses veículos de

comunicação para a comunidade analítico-comportamental.

Por outro:
- a baixa concentração de publicações nos periódicos

gerais de Psicologia Geral compromete a divulgação de
temas importantes, como o comportamento verbal, para um
universo maior de pessoas.

Visto que:
- 34 textos encontram-se em capítulos de um livro

com baixa circulação nacional, como é o caso da coleção
Sobre Comportamento e Cognição.
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Figura 3. Número de publicações nacionais sobre comportamento verbal entre 
1999 e 2003, por tipo de produção e veículo de publicação.

Tipos de produções sobre comportamento verbal no Brasil:

-Não houve mudança significativa comparando-se à configuração
apontada por Moroz e cols. (2001) - 61,3 % teórico-conceitual.

Periódicos: distribuição mais equilibrada entre as 3 áreas.
Sobre Comportamento e Cognição: predomínio de trabalhos situados
no campo teórico-conceitual (94,1%).

-Catania e Shimoff (1998): pesquisas empíricas aumentaram –
permanecem poucas se comparada ao campo da psicolingüística –
também estuda a linguagem.

Área %

Teórico-conceitual 62,7

Empírica 24

Intervenção profissional 13,3
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Figura 4. Número de publicações nacionais sobre comportamento verbal entre 
1999 e 2003, por tipo de produção e subprograma de pesquisa.

Moroz e cols. (2001)                         Pesquisa atual 

-A presente pesquisa apresenta configuração semelhante à
anterior.

-o interesse permanece praticamente inalterado no que diz
respeito aos principais subprogramas de pesquisa .

- Por outro lado, pode indicar que alguns subprogramas de
pesquisa, como os apontados acima, têm se fortalecido.

Programa de pesquisa Número

Eventos privados 23

Regras 13

Equivalência de 
estímulos

11

Programa de pesquisa Número

Relações entre CV – CNV 
(Regras = 13)

28

Eventos privados 26

Equivalência de 
estímulos

12
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Dificuldades encontradas na realização da 
pesquisa:

- Seleção e classificação dos trabalhos.

a)Peculiaridades dos trabalhos com resumos,Ferreira (2002):
-vantagens e desvantagens.
-O caráter conciso e objetivo dos resumos e a ampla variedade de
formas de organizá-los, pode promover problemas da realização de
pesquisas baseadas somente em resumos,
- levando-os à possibilidade de não se poder considerá-los como
uma representação fidedigna de todo o texto (De Paula & Haydu,
2010).

-Portanto, o mais indicado, segundo Ferreira (2002), seria a leitura
do relato completo dos trabalhos quando esses estiverem
disponíveis.

b) Classificação dos trabalhos quanto aos programas e subprogramas
de pesquisa:

- Andery (2001): praticamente impossível fazer uma classificação
perfeita das pesquisas;

- na maioria das vezes as pesquisas podem abordar aspectos
concomitantes ou estarem situadas em uma zona de intersecção.

c)Não houve a avaliação de juízes:
- os quais poderiam atuar no aperfeiçoamento da categorização

dos dados, como indica Moroz e cols. (2001).



06/06/2011

13

Algumas questões ficam em aberto a partir 
da presente pesquisa: 

1- Porque permanece a maior parte das pesquisas situadas no
campo teórico-conceitual?

2- Até que ponto os desafios metodológicos realmente
interferem no avanço das pesquisas empíricas?

3- O que tem levado os analistas do comportamento no Brasil a
permanecerem com seu interesse quase inalterado para os
subprogramas de comportamento verbal, privilegiando a área de
eventos privados e relações entre comportamento verbal e não verbal?

4- Isso tem sido um fator positivo?
5- Tal fato exporia o fortalecimento destes subprogramas de

pesquisa no país?

Questões como essas merecem ser mais bem investigadas, pois podem
apontar rumos para o estudo do comportamento verbal na Análise do
Comportamento.
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