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RESUMO
Skinner (1957/1992) caracterizou o comportamento verbal como O Comportamento de um indivíduo que
afeta o mundo através do comportamento de outro indivíduo e definiu-o a partir da relação funcional
estabelecida entre as variáveis controladoras e as respostas verbais. Essa relação determina a Classificação
dos episódios verbais em classes funcionais, denominadas operantes verbais. Alguns autores apontam
dificuldades metodológicas para a utilização dos conceitos de Skinner no estudo empírico do
comportamento verbal. Propostas metodológicas foram apresentadas na tentativa de abordar esse objeto de
estudo. Algumas pesquisas utilizam-se do registro vocal como dado, tanto para discutir o próprio
comportamento verbal quanto para, a partir do relato verbal, discutir outros comportamentos. Uma linha de
pesquisa que vem sendo desenvolvida no Brasil, com o objetivo de entender as relações envolvidas na
prática clínica, utiliza como dado a transcrição de sessões terapêuticas, ou seja, o registro da interação
verbal entre terapeuta e cliente, Souza Filho (2001) analisou sessões de atendimento terapêutico, a fim de
discutir o comportamento assertivo. Como parte de seu trabalho, a autora agrupou e sistematizou critérios
(dispostos na literatura da área) para a definição de categorias de registro, a fim de analisar a transcrição da
sessão terapêutica. Partindo do pressuposto de que as definições de Skinner dos operantes verbais
(1957/1992) são fundamentais para o trabalho do analista do comportamento na prática clínica, onde o
comportamento disponível para observação é, por excelência, o verbal, o objetivo deste trabalho foi
comparar os resultados possíveis de serem obtidos através da proposta de categorização apresentada por
Souza Filho (2001), com os que seriam obtidos através da proposta de Skinner (1957/1992) para a análise
do comportamento verbal. Para tanto duas transcrições de sessões de terapia foram categorizadas com os
dois sistemas de classificação (Souza Filho e Skinner) e foram comparadas as possibilidades de análise
fornecidas por cada uma delas. Os resultados sugerem uma possível identificação funcional entre as
categorias relacionadas, o que implica em dizer que o sistema de categorias de registro apresentado por
Souza Filho (2001) tenha como critério a funcionalidade das respostas, assim como ocorre no sistema de
Skinner (1957/1992). Também é possível inferir uma identificação topográfica entre as categorias
correspondentes nos dois sistemas.
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