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RESUMO
Skinner afirma que o tato é um operante verbal sob controle de aspectos do ambiente (um objeto, um
acontecimento ou uma propriedade deles), que incluem o comportamento do próprio falante, como quando
descreve sua ação, presente, passada ou futura. Diversos fatores podem interferir no tato, distorcendo a
relação entre o relato verbal e o fato relatado. A área de correspondência verbal enfoca essa relação entre o
comportamento verbal e o não verbal, ou seja, entre o que um indivíduo diz que faz, fez ou fará e a sua
prática real. Este estudo pretendeu contribuir para uma melhor compreensão das variáveis interferentes na
correspondência verbal-não verbal em uma situação natural do ambiente escolar, analisando as situações em
que tal correspondência ocorreu ou não. Foram sujeitos do estudo dois professores que lecionavam para
uma 5ª séries do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados por meio da gravação das aulas, que em
seguida foram transcritas. Observaram-se 4 aulas para um sujeito e cinco para outro. Com base na
transcrição montaram-se questionários que apresentavam cerca de dez situações observadas em sala de aula,
cada uma delas seguida de uma pergunta sobre o que o professor faria (comportamento futuro) ou sobre o
que fez (comportamento passado) naquela situação. Os dados apontam que os sujeitos emitiram, com maior
freqüência, relatos correspondentes à situação observada, principalmente para as questões referentes a um
comportamento passado. O estudo permitiu a indicação de possíveis variáveis que influenciam a
correspondência entre os comportamentos verbal e não verbal de professores em ambiente natural.
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