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RESUMO
A fim de avaliar como o estudo do comportamento verbal se estabeleceu e vem
sendo conduzido no Brasil, com base na proposta de Skinner (1957), o presente
trabalho realizou uma revisão histórica de dissertações e teses brasileiras sobre o
tema, produzidas entre 1969 e 2007. Foram investigados: (a) número de dissertações
e teses sobre o tema, (b) orientador, (c) tipo de pesquisa (descritiva ou experimental),
(d) linha de pesquisa (básica, aplicada ou históricoconceitual), (e) conceitos da Análise
do Comportamento, (f) área de aplicação, (g) tema, (h) unidade de análise e medida,
(i) delineamento de sujeito único ou de grupo e (j) participantes. Analisou‐se como
tais fatores variaram ao longo dos anos, bem como a adequação dos aspectos
metodológicos empregados nas pesquisas, à luz das proposições de Skinner (1957).
Foram investigadas também as publicações (artigos, resumos em anais de eventos
científicos e capítulos de livro) decorrentes das dissertações e teses, com o objetivo
de avaliar a divulgação do conhecimento produzido. No total, identificaram‐se 141
dissertações e 41 teses sobre o tema. A USP produziu o maior número de trabalhos,
sendo a principal responsável pela expansão deste campo de pesquisa no país, ao
destacar‐se na formação e na exportação de orientadores para outras instituições de
ensino superior. Outros importantes centros de pesquisa identificados foram: UnB,
UFSCar, UFPA, PUC‐SP, UCG e UEL. Entre os principais pesquisadores na área,
sobressaíram Carolina Bori, Deisy das Graças, Emmanuel Tourinho, Maria Amália
Andery, Roberto Banaco, Maria Amélia Matos, Antônio Ribeiro e Júlio de Rose. Dos
182 trabalhos analisados, 104 foram pesquisas aplicadas, 63 pesquisas básicas e 15
pesquisas históricoconceituais. Os temas mais recorrentes foram: controle operante
do comportamento verbal, comportamento governado por regras, equivalência de
estímulos, correspondência entre comportamento verbal e comportamento não
verbal e, por fim, hipóteses funcionais a respeito das possíveis variáveis de controle
envolvidas no comportamento verbal. De modo geral, dissertações e teses brasileiras
sobre comportamento verbal têm respeitado à metodologia proposta pela Análise do
Comportamento, composta por experimentação, delineamento de sujeito único e
unidade de análise funcional. Apenas 51% dos trabalhos analisados foram publicados,
indicando a necessidade de ampliar a divulgação do conhecimento produzido pelos
analistas do comportamento. Os resultados obtidos no presente trabalho permitem
afirmar que o estudo do comportamento verbal, no Brasil, estabeleceu‐se como
programa de pesquisa e cresceu ao longo dos anos, acompanhando a expansão da
Análise do Comportamento pelo país.
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