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RESUMO 

 

Em Verbal Behavior (1957), B. F. de Skinner propõe uma análise minuciosa do 

comportamento verbal especificando a relação entre o comportamento do falante e o 

comportamento do ouvinte. Apesar disto, o comportamento do falante tem sido mais 

enfatizado e estudado O objetivo do presente estudo foi o de analisar a produção 

bibliográfica realizada pelos analistas do comportamento acerca do comportamento do 

ouvinte, enquanto mediador de consequências e enquanto audiência para o 

comportamento do falante, a partir do ano de publicação da obra Verbal Behavior e 

através dos artigos publicados tanto em periódicos internacionais como JEAB, JABA, 

The Behavior Analyst e TAVB como em periódicos nacionais como REBAC e RBTCC. 

Foram analisados 70 artigos, dos quais 62 trataram do ouvinte enquanto mediador de 

consequências, 7 enquanto audiência e 1 tratou em ambos os conceitos. Observou-se que 

artigos a respeito do comportamento do ouvinte (ouvinte e audiência) iniciaram-se de 

forma marcadamente acanhada, sendo o primeiro publicado 26 anos após o Verbal 

Behavior. No decorrer dos anos as publicações de artigos voltados ao estudo desses 

conceitos vêm aumentando, resultado este devido a contribuição de autores como Caio F. 

Miguel, R. Douglas Greer e Anna Ingeborg Petursdottir. No que diz respeito ao tipo de 

pesquisas, notou-se um equilíbrio entre pesquisas teórico-conceituais e pesquisas 

experimentais e dentre as pesquisas experimentais observou-se que o comportamento do 

ouvinte vem sendo estudado tanto como variável independente quanto como variável 

dependente. Além disso, em ambos os tipos de pesquisas o comportamento do ouvinte foi 

estudado mais como objeto central do que como objeto secundário. Por fim, destaca-se 

que o comportamento do ouvinte foi presença notória em temas como relação entre o 

repertório do ouvinte e do falante, equivalência de estímulos, operante verbal tato e 

nomeação. Sumarizando o desenvolvimento deste campo de investigação, destacam-se 

duas asserções do próprio Skinner (1957/1992) com relação a compreensão do 

comportamento verbal que influenciaram um início tímido, mas que também 

contribuíram para os avanços das pesquisas: se por um lado, o comportamento verbal teve 

como enfoque o falante individual explícito e postulado por Skinner (19957/1992), por 

outro lado, há a necessidade de o comportamento do ouvinte ser analisado de perto para 

que uma compreensão completa do comportamento verbal seja alcançada.     
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