
CAPÍTULO 4

O ouvinte

Na visão tradicional sobre o episódio da fala, sustentada
-. : ::!osofos por milhares de anos, o falante percebe uma
ir.e.i ao mundo no sentido literal de captá-la ou apreendê-la
: - -t não o mundo em si mesmo, uma cópia ou representação
leie). O falante então transforma a cópia em palavras, cujos

;ídos. de alguma forma, correspondem àquilo que o falante
. - : - : - O ouvinte extrai os sentidos das palavras e compõe

gtra cópia ou representação. Dessa forma, o ouvinte recebe ou
wmcêbe o que o falante percebeu. Alguma coisa foi comunicada,
K» sentido de ter se tornado comum ao falante e ao ouvinte. A

-;err. foi enviada, e seu conteúdo às vezes é chamado de
rfaraiação. Entretanto, a teoria da informação foi inventada
•\-i "fa: apenas com os aspectos estruturais da mensagem
:__LT.::Í c::s ou byies podem ser enviados através de uma linha
í -'--.-- ou armazenados num computador). O conteúdo da
- - i r r—, e mais apropriadamente denominado conhecimento,

:~_e~:e de uma raiz que deu a palavra grega gnomein, o latim
• :-.-;-- : ^::m posterior co-gnitio e, finalmente, a nossa cognição.

5-í£_r.do o ponto de vista comportamental, a direção da
_: ; ;• i:i~ er.:e reversa. Os falantes não apreendem o mundo
r^áHcrrvem com palavras; eles respondem ao mundo, dependendo
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das maneiras como as respostas foram modeladas e mantidas por
contingências especiais de ref orçamento. Os ouvintes não extraem
informação ou conhecimento das palavras, compondo cópias de
segunda mão sobre o mundo; eles respondem aos estímulos verbais
segundo as maneiras com que foram modelados e mantidos por
outras contingências de ref orçamento. Ambas as contingências
são mantidas por um ambiente verbal desenvolvido ou cultural.

Essa é a grande diferença entre criação e seleção natural
na teoria evolucionista. A origem do comportamento suscita
quase os mesnios problemas da origem das espéciesfDm problema
menor é que/usando a linguagem moderna* você se envolve com
o ponto desvista tradicional, pelo ato mesmo de desafiá-lo.
Somente em ocasiões especiais é possível ser técnico e correto.
No restante do tempo, a linguagem cotidiana* é suficiente, e
você deve esperar ser acusado de inconsistência.

O problema é especialmente difícil de ser resolvido se o
comportamento é verbal. Falantes não são iniciadores. Nem na
evolução de um ambiente""véfbalT nem no condicionamento de
falantes e ouvintes, a fala vem primeifo. £ara existir um falante
é necessário que antes exista um ouvinte. Õ mesmo parece ser
verdadeiro em relação ao comportamento de sinalizar de outras
espécies. Alguma coisa que um animal faz (um barulho, um
movimento ou um rastro) torna-se um sinal apenas quando outro
animal responde a isto.

A maior parte do meu livro Comportamento verbal (1957),
[Trad. de Maria da Penha Villalobos, São Paulo, Ed. Cultrix/
EDUSP, 1978] é sobre o falante. Contém alguns diagramas
mostrando interações entre falantes e ouvintes, mas pouca discussão
direta sobre o ouvir. Eu poderia justificar isso dizendo que,
exceto quando o ouvinte de alguma forma é também o falante,
o ouvir não é verbal no sentido de que é efetivo apenas através
da mediação de outras pessoas.^Porém, se 95 ouvintes são
responsáveis pelo comportamento dosTãlãntês, precisamos atentar
mais de perto para o que eles fazem.

No original: "usando o inglês moderno" e "inglês cotidiano". (N.T.)



O operante verbal

Quando dizemos que o comportamento é controlado pelo
ambiente, queremos dizer duas coisas muito diferentes. O ambiente
modela e mantém repertórios de comportamento, mas também
serve como ocasião para que o comportamento ocorra. O conceito
de operante faz esta distinção. Dizemos que reforçamos uma
resposta quando tornamos um reforçador contingente a ela, mas
não alteramos essa resposta em particular. O que reforçamos,
no sentido de fortalecer, é o operante, a probabilidade de que
respostas similares venham a ocorrer no futuro. Isso é mais do
que uma distinção entre classes e membros de uma classe. Meu
artigo "The Generic Nature of the Concepts of Stimulus and
Response" (1935) era sobre classes. As respostas nunca são
exatamente parecidas, mas mudanças ordenadas aparecem se
contamos apenas as instâncias que têm uma propriedade definidora.
Um operante é uma classe de respostas, não uma instância, mas
é também uma probabilidade.

Quando essa distinção é ignorada, as referências ao
comportamento são, em geral, ambíguas. A construção de ninhos,
por exemplo, pode significar: (a) uma espécie de comportamento
(algo que os pássaros caracteristicamente fazem), (b) uma
probabilidade de comportamento ("A construção de ninhos
aparece logo após o acasalamento"), (c) uma instância ("O pássaro
está construindo um ninho"). Da mesma forma, a pressão sobre
a barra pode significar: (a) uma espécie de comportamento (algo
que os condicionadores operantes frequentemente estudam), (b)
uma probabilidade (a pressão sobre a barra é fortalecida quando
í. resposta é seguida por um reforçador), (c) uma instância ("O
rato está pressionando a barra"). Algo meio parecido pode ser
dito em relação às práticas culturais. Arar é: (a) uma espécie de
comportamento ("O costume de arar a terra apareceu em primeiro
_za: na antiga Mesopotâmia e no antigo Egito"), (b) uma
''obabilidade (a aradura da terra depende do regime atmosférico,
ic ) uma instância ("O fazendeiro está arando os campos").

Ao se falar do comportamento verbal, distinções como
essas são cruciais: \. A linguagem é uma espécie de comportamento (inglês,

árabe e assim por diante). Ela existe mesmo que
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ninguém a esteja falando. (De toda forma, ninguém
necessita falar se se trata de uma língua morta). Suas
práticas são registradas em dicionários (que fornecem
apenas os significados de palavras com os mesmos
sentidos) e em gramáticas (regras descrevendo arranjos
convencionais das palavras).

2. Um operante verbal é uma. probabilidade. Cinco tipos
de operantes — p1anfln tatp^jntraverbal. ecóico e
textual^ — são distinguidos pelas suas respectivas
contingências de reforçamento. São mantidos por
ambientes verbais ou culturais — isto é, pelos ouvintes.

3. O comportamento verbal que observamos e estudamos
é composto de instâncias, com respeito às quais os
ouvintes desempenham seu segundo papel, como parte
da ocasião em que o comportamento ocorre. (Chamamos
uma resposta verbal de mando ou tato apenas para
indicar o tipo de história de reforçamento responsável
por sua ocorrência. Embora menos conveniente, seria
mais exato dizer resposta-mando ou resposta-tato,
usando mando e tato como substantivos para referenciar
os operantes e adjetivos para identificar tipos de
instâncias. Intraverbal, ecóico e textual já são adjetivos,
e nós os convertemos em substantivos para nos
referirmos a operantes. (Incidentaimente, a diferença
entre um operante e uma resposta não é a diferença
entre competência e desempenhj. Um desempenho é
uma resposta, mas uma probabilidade de resposta é
muito mais do que meramente ser capaz de responder.
A diferença entre probabilidade e instância não é
também a diferença entre um operante verbal e uma
afirmação.)

Não existe uma boa palavra para designar a ocorrência
de uma resposta verbal. Emitir significa simplesmente "externar"
ou "pôr para fora", e não tem nenhum efeito sobre o ouvinte.
Falar significava, inicialmente, apenas fazer ruído (um revólver
pode falar). Ho entanto, dizer e contar implicam efeitos sobre
os ouvinte^ Dizemos ou contamos alguma coisa a alguém.
Quando perguntamos o que alguém disse, podemos utilizar tanto
as mesmas palavras (a emissão) como outras que têm o mesmo
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efeito sobre o ouvinte e assim "dizer a mesma coisa". Observamos
alguns dos principais efeitos sobre o ouvinte, que modelam e
mantêm o comportamento falante.

O ouvinte é informado

Num certo tipo de episódio de fala, falante e ouvinte
compõem o que poderia ser, de outra maneira, uma só pessoa.
Se não há porteiro num hotel, nós nos dirigimos ao meio-fio e
chamamos um táxi. A um porteiro, entretanto, nós dizemos:
"Táxi, por favor". Táxié um mando e o porteiro chama um
táxi. (O por favor é um juitoclitico. Identifica táxi não somente
como mando mas como uma delicadeza particular chamada
pedido.) Se, por outro lado, nós solicitamos um táxi, estamos
esperando por ele no saguão, e o porteiro vem e diz táxi, quando
o carro chega, jsso^ j_um tato, e nós respondemos como se
estivéssemos realmente visto o táxi.VO mando libera-nos de dar
uma resposta. Q tato substituiu o estímulo discriminativo au£
controla a respost^.

O comportamento verbal usualmente ocorre em amostras
maiores chamadas sentenças. Sentenças como um todo podem
ser operantes, mas a maioria delas é arranjada ou "composta".
(Se uma sentença só pode ocorrer se as condições responsáveis
ror suas partes já ocorreram, o número de sentenças potenciais
e. conseqúentemente, infinito. Porém elas são presumivelmente
realizáveis somente num tempo infinito.)

Tradicionalmente se diz que uma sentença "expressa"
alguma coisa, novamente no sentido de "pôr para fora". Até
haver sido expressa, essa algum^a coisa é presumivelmente acessível
apenas através da introspecção, e é usualmente chamada de
pensamento. Diz-se também que uma sentença expressa sentimentos.
(A palavra sentença é etimologicamente próxima a sentimento.)
O que é sentido é frequentemente chamado de intenção. (Nós
usamos tencionar [mean] como sinónimo de pretender [intend]
ao dizer "Eu tenciono ir"). O significado errado é afastado do
que é dito se o ouvinte não faz o que o falante "pretendia".

Como a evidência introspectiva dos sentimentos e estados
da mente ainda resiste à análise sistemática, os psicólogos
cognitivistas voltaram-se para outras evidências referentes ao que
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acontece enquanto a pessoa se comporta verbalmente. Sua
formulação básica é próxima à velha fórmula estímulo-respostà.
Às pessoas não respondem ao mundo em torno, elas o "processam"
como informação. No entanto, o que isso significa pode ser
inferido do que fazem^Os dados consistem em inpurs e outputs.
O que é visto é processado e armazenado como uma representação
que pode ser recuperada e descrita numa dada ocasião. Quando
isso é reforçado, as contingências são processadas e armazenadas
como regras a ser recuperadas e utilizadas. O comportamento
em si mesmo pode ser analisado de um modo mais simples,
olhando-se diretamente para as contingências de reforçamento,
mas isso é algo que os psicólogos cognitivistas quase nunca fazem.

As contingências respondem facilmente por um outro
problema que parece estar fora do alcance da introspecção. JDiz-se
que os ouvintes respondem ao que os falantes falam, se eles
"acreditam" neles.\ mais simples dizer que fé e crença são
simplesmente estados corporais resultantes de histórias de
reforçamento. Usamos as mesmas palavras para o comportamento
não-verbal. Eu "tenho certeza" de que um pequeno objeto que
está sobre minha escrivaninha é minha canera. no sentido de que
tendo a pegá-la quando vou escrever alguma coisa. Eu o faço
porque, no passado, quando peguei de objetos similares, esses
provaram ser canetas. Eu "tenho certeza" de que minha cadeira
dar-me-á apoio, porque ela sempre funciona ass:m.

Enfim, cremos ou confiamos naqueles que mais
frequentemente qualificam o que dizem com autoclíticos
apropriados. Talvez estejamos mais dispostos a responder a um
falante que diz "A porta está destrancada" do que a outro que
diz "Acho que a porta está destrancada", mas, no fim das contas,
acreditamos ou confiamos nas pessoas que apresentam autoclíticos
qualificativos para nos dizer algo sobre a força do seu
comportamento e que, portanto, nos confundem menos.

Assim, simplificando, o falante diz ao ouvinte o que fazer
ou o que aconteceu, porque os ouvintes reforçaram um
comportamento similar em situações similares, e os ouvintes o
fazem porque, em situações parecidas, certas consequências
reforçadoras se seguiram ao seu comportamento, (j ,

„ A "}

58



O ouvinte é ensinado
Ensinar é mais do que falar sobre. Quando o porteiro diz

_ . "aprendemos" que um táxi estava sendo aguardado,
m? r.Io fomos ensinados. Quando nos disseram pela primeira
: 'Isso é um táxi", nós aprendemos o que era um táxi, mas

novamente não fomos ensinados. O ensino ocorre
~rovoca uma primeira resposta no aojendiz. no sentida de
rrc''C*cá-la pejfl_ ijiini£Íi3— ̂ £Z-»^£iil̂ Q-t££Q£C^=S£-ifl. Por exemplo,
_— p-oíessor modela uma resposta verbal e reforça a repetição.
c; -.1; somos capazes de repeti-la adequadamente, podemos ser
i _ i idos com uma pista, mas eventualmente o comportamento
ocorre sem ajuda.

É possível observar os mesmos dois passos quando ensinamos
i r.: s próprios. Lemos uma passagem num livro (provocando
isr.rr: o comportamento), paramos e tentamos repeti-la e, se
-e-:es5ário, retornamos ao texto à procura de pistas. O sucesso
- '. repetição da passagem, sem ajuda, é a consequência reforçadora.

Nas escolas e faculdades as contingências instrucionais
•I: panejadas para preparar os estudantes para responder às
contingências de ref orçamento que encontrarão mais tarde.
Conseqúentemente, quase nenhum ou então poucos reforçadores
naturais estão disponíveis, e os reforçadores precisam ser inventados.
Algo como um ' ' certo ! " , ou ' 'bom ! " , ou a confirmação propiciada
p-e.a máquina de ensino precisam tornar-se contingentes ao
; : rr.portamento. As notas são quase sempre adiadas e,
consequentemente, as contingências predominantes são usualmente
--• ersivas. Quando corrigimos alguém no decorrer de uma conversa,
-i_-.rem estamos ensinando. Estamos privilegiando o tipo de
-r-r :r .a que não será corrigida. Infelizmente, em geral isto
•.irr.rern é aversivo.

O ouvinte é aconselhado
Efeitos diferentes sobre o ouvinte distinguem o dizer e o

ensinar através de conselho ou advertência. "Cuidado!" é uma
advertência; o ouvinte olha e evita o desastre — ser atropelado
por um carro, talvez. "Preste atenção!" é um conselho; o ouvinte
: .r.a e vê alguma coisa, talvez uma pessoa interessante passando
de carro. Essas consequências não são planejadas. O conselho e
a advertência acarretam consequências não-planejadãs.
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Certamente, nem todo conselho tem o formato de mando
A um amigo que expressou interesse por frutos do mar, '"C
Pescador' serve excelentes frutos do mar". Para alguém que est;
meramente aprendendo sobre a cidade como um lugar para s<
viver, essa informação é suficiente. Para alguém que está s<
preparando para ser guia turístico, esse é um passo de ensino. É
um conselho somente para um ouvinte que está procurando urr
tipo especial de restaurante. As instruções que acompanhan
equipamentos complexos nos explicam o que o equipamento (
capaz de fazer. Elas nos aconselham sobre como usá-los pela
primeira vez. Elas nos ensinam a usá-los de modo que funcionerr
de forma reforçadora.

Dois autoclíticos familiares, dever [ought] e deveria
[should], são usados em conselhos. Dever [oughr] significa obrigaçãc
[owed\. "Deve ir a 'O Pescador'" significa que você está sendc
obrigado a ir lá. "Você deve servir à pátria" significa que você
tem obrigação de fazê-lo, pelas razões que se conhece. Deveria
[should] é um tempo verbal de dever [shall\. o qual tem uma
remota conexão etimológica com compromisso ou inevitabilidade.
Em outras palavras, dever [ought] e deveria [should] referem-se,
mesmo que indiretamente, às contingências que reforçam o
acatamento do conselho*.

Uma vez que definimos conselho pelos seus efeitos sobre
o ouvinte, ele não pode ser considerado como conselho quando
dado pela primeira vez. O conselho é acatado pela primeira vez
porque o comportamento que especifica foi reforçado de alguma
outra maneira. "Cuidado!" é talvez primeiro um simples mando,
efetivo por causa de consequências aversivas anteriores. Quando
ocorrem outras consequências, torna-se um conselho.

Provérbios e máximas são conselhos públicos.
Etimologicamente falando, um provérbio é "colocado à frente",
e uma máxima é um "grande dito". Transmitidos por livros ou
passados de boca em boca, eles têm vida em si próprios. Às vezes
são específicos às situações em que ocorrem e frequentemente são
simples metáforas. Só o ferreiro é capaz de "malhar o ferro

Ought significa "dever" como sinónimo de obrigação moral, enquanto should seria
"dever" no sentido de vontade ou possibilidade. Utilizamos portanto, em português,
palavras oriundas da mesma raiz latina para referir-nos a elementos que a língua
inglesa distingue. (N.T.)
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quente", mas a expressão vem à baila com facilidade
e pode ser útil para aconselhar as pessoas a atuarem enquanto a
r::rí'r:lidade de reforçamento é alta.

O ouvinte é orientado por regras

Ha várias razões para que grupos de pessoas observem
ias ou que seus membros comportem-se de maneiras

"normais". Algumas dessas maneiras são tributáveis à seleção
natural da espécie, e outras aos ambientes reforçadores comuns
aos membros do grupo. Os membros do grupo imitam-se uns
aos outros e servem como modelos. Reforçam conformidade e
punem desvios. Em algum ponto da história do grupo, porém,
comportar-se de forma parecida com os outros apareceu sob o
formato de uma regra. A exemplo dos provérbios e máximas, as
regra? têm vida própria, independentemente de falantes ou
ouvintes particulares. Elas auxiliam os membros de um grupo a
se comportarem de formas mais prováveis de ser aceitas, ou ao
menos não censuradas, e ajudam o grupo a aceitar ou a censurar
consistentemente. A

) ou ser compostas por tatos f "F. nroibido fumar aaui"1.
Um cartaz em que esteja escrito "Não fume" identifica um tipo
de comportamento e uma consequência punitiva. "Traje a rigor"
num convite identifica a roupa a ser usada para evitar críticas.
A roupa utilizada pelos militares deve ser de acordo com o
"regulamento", que provém do latim regula ou regra. As
organizações conduzem reuniões de maneira ordenada quando
seus membros observam as regras de ordem. As regras nos dizem
n que fjpvpmns fa7pr nn spntiHr» HP qual f- nr.eC3 r.fr r j pacão para

:om o grupo. Isso é muito diferente do que devemos fazer para
agradecer a nós próprios. O autoclítico deve [ought] assume o
sentido ético do que é certo para o grupo.

"Descobrimos o significado" de uma regra quando nos
engajamos no comportamento especificado por ela e quando
somos afetados pelas consequências. Isso é difícil com relação a
provérbios e máximas. Aprendej a máxim^ "Não deixe para
Amanhã o_ que pode fazer hoie não ga,rflntft que abandonemos
_~ediarampntF n roctum» H^ oHi^r tor^c ^p^radáveis. Bem
mais tarde, quando as próprias contingências tiverem modelado
a execução imediata dos trabalhos que nos foram solicitados, é

61



que vamos descobrir o que a máxima significa, exatamente o
efeito que se planejou que ela tivesse sobre nós.

Os psicólogos cognitivistas confundem as coisas quando
argumentam que as regras estão nas contingências e devem ser
delas extraídas. Presumivelmente eles o fazem porque necessitam
de algo que seja armazenado de acordo com suas teorias. Um
rato faminto pressiona a barra, recebe comida e então passa a
pressionar mais rapidamente. Fazemos algo parecido ao explorar
uma cafeteira desconhecida: apertamos o botão, enchemos a
xícara e subsequentemente apertamos o botão sempre que uma
xícara cheia tenha sido reforçador. Nenhum de nós terá descoberto
uma regra; simplesmente uma parcela do comportamento foi
reforçada. Diferimos porém do rato porque somos capazes de
contar o que aconteceu ("Apertar o botão faz sair café"). Pode-se
também aconselhar alguém sobre como usar uma máquina pela
primeira vez. Podemos afixar uma etiqueta com a regra ("Para
obter café, aperte o botão"). Porém só quando nos comportamos
verbalmente é que uma regra está envolvida.

As regras dos jogos descrevem contingências de reforçamento
inventadas. Existem contingências naturais segundo as quais
correr mais depressa do que o outro é reforçado, mas as
contingências de uma maratona são planejadas. Brigar na rua tem
consequências naturais, mas brigar no ringue acarreta consequências
planejadas adicionais. Jogos como o beisebol e o basquetebol são
jogados de acordo com regras. O jogo não é verbal, mas as regras
são mantidas por árbitros e juizes cujo comportamento é
decididamente verbal. Os movimentos dos jogos de estratégia en

de xadrez são em si mesmos verbais no sentido de mie são
Igjorçactos somente pelos seus efeitos
jOgOS SUgPrP|T| ™nfHtr>c oprmínrtc - fQmO H COnqni^pl fle> tpjjitnrir.

ruim JQgQ de estratégia QH "ma trnerra entrp as torres no xadrez
— mas as peças são movimentadas somente de acordo com as
regras, e a vitória é um resultado convencionado.

Embora os participantes iniciem o jogo seguindo as regras,
é possível descobrir maneiras de jogar que não sejam explicitamente
contempladas por elas — novas estratégias em beisebol e
basquetebol, por exemplo, ou novas aberturas e réplicas em jogos
de estratégia e xadrez. Jogadores mais adiantados às vezes descrevem
essas estratégias em regras adicionais. Quando não o fazem, nós
os chamamos intuitivos.



A lógica e a matemática presumivelmente originaram-se
de contingências simples de reforçamento. A. distinção entre é e
não é e a relação entre se e então são características do mundo
físico. Os números devem ter aparecido pela primeira vez quando
as pessoas começaram a contar coisas. Quando porém as regras
foram formuladas a esse nível, novas regras começaram a ser
derivadas delas, e as contingências práticas foram logo deixadas
para trás. Vários matemáticos dizem que o que fazem não tem
absolutamente nenhuma referência ao mundo real, a despeito
dos usos dos sistemas matemáticos.

A lógica e a matemática são então jogos? Existe urna
distinção entre brincar e jogar que vale a pena ser preservada.
Os jogos são competitivos. O lance do jogador de estratégia ou
de xadrez que num dado momento está "falando" é reforçado
no r qualquer sinal de que o lan^ serviu f»™ fr.rt^prpr sua pns^ftn
jerante o "ouvinte". Repertórios hábeis são modelados e mantidos
por consequências desse tipo. Os "lances" dos lógicos e
matemáticos são reforçados primariamente pelo progresso em
relação à solução de um problema. Diz-se que pequenos animais
estão brincando quando se comportam de maneiras que não
acarretam quaisquer consequências sérias, e lógicos e matemáticos
talvez brinquem, em grande parte, no mesmo sentido. Entretanto,
jogo também sugere fortemente um vencedor e um perdedor.

O ouvinte é governado por leis
As regras funcionam para mútua vantagem daqueles que

mantêm as contingências e daqueles que são afetados por elas.
Em suma, as regras são uma forma de autogoverno para o grupo.
Isso é verdadeiro para as leis dos governos quando estes são
escolhidos pelos governados, mas nem sempre é isso que acontece.
As assim chamadas leis parlamentares são regras de ordem; elas
governam parlamentos. As leis que passam pelos parlamentos
governam nações.

Ramificações especiais de um governo, a polícia e os
militares, mantêm as contingências. Através da história as
contingências usualmente têm funcionado em favor daqueles que
as mantém. As leis religiosas parecem ter começado como
afirmações sobre normas, mas tornaram-se algo mais do que
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regras quando foram invocadas sanções sobrenaturais para
apoiá-las. Por exemplo, o que presumivelmente era o conjunto
de normas do povo judeu foi transformado em lei quando
formulado sob o formato dos Dez Mandamentos.

A princípio, os bens e serviços presumivelmente eram
trocados de acordo com normas convencionais. Uma coisa "valia"
outra se era tão reforçadora quanto essa outra. O dinheiro, na
qualidade de reforçador condicionado, facilitou comparar efeitos
reforçadores. O preço fixado para um pão de forma é uma regra.
Descreve uma contingência de reforçamento ("Pague este tanto
e leve isto com você"). As regras dos negócios e da indústria
usualmente transformam-se em leis apenas quando as sanções
dos governos e religiões são invocadas. É ilegal ou pecaminoso,
mas não incompatível com o mundo dos negócios, roubar, mentir,
não pagar promissórias e assim por diante.

O ouvinte é governado por leis da ciência

As leis das nações e religiões já vigoravam há muitos
séculos e o significado de ser bem governado já era debatido por
muito tempo quando Francis Bacon sugeriu que o mundo natural
seria igualmente governado. Suas leis eram. podemos dizê-lo
hoje, as contingências de reforçamento mantidas pelo ambiente.
As leis da ciência descrevem essas contingências, assim como as
leis dos governos ou das religiões descrevem algumas normas ou
regras das sociedades. Descobrimos as leis da natureza a partir
da experiência — não, como diriam os fenomenólogos, a partir
das aparências das coisas na consciência, no sentido original da
palavra experiência, mas a partir do que aconteceu. Os cientistas
aperfeiçoam a experiência através da experimentação — fazendo
coisas para ver o que acontece. Os expertos são plasmados tanto
pela experiência como pelo experimento. Eles são capazes de se
comportar das maneiras que foram modeladas e mantidas pelas
contingências, bem como são capazes de descrevê-las.

Ciência significa conhecimento, e este sempre é concebido
como uma questão de possessão pessoal; os que possuem
conhecimento sabem o que fazer. Comportamentalmente falando,
isto é uma posse no sentido de ser um estado corporal que resulta
do reforçamento (quando o comportamento é modelado pelas
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:ias) ou da resposta a um tipo particular de estímulo
(quando o comportamento é governado por regras). Se

cognitivistas estivessem corretos ao dizer que as
não estão nas contingências, não faria diferença aprender

::r.::ngências ou das regras — em outras palavras, por
lento ou descrição. Os resultados, no entanto, são

obviamente diferentes. Os que são expostos diretamente às
icias comportamPsè mais sutil e efetívamente do que os

i meramente informados para, ensinados ou aconselhados
. ; rmportar ou do que os que seguem regras. Há uma diferença,
que as regras nunca descrevem completamente as contingências

destinadas a substituir. Existe também uma diferença
sentidos pelo corpo.

Esta última diferença criou um problema para certos
: : : :> da ciência tais como Michael Polanyi (1960) e P.W.

-.- ;—.ar. (1959), que insistiram em que o conhecimento que
.-.L-Í.~ ?s de ciência deve ser pessoal. Na verdade, tudo o que

. í.-:.í:as fazem hoje deve ter sido ao menos uma vez modelado
-: - . :r.::r.géncias em alguém, porém, na maior parte das vezes,

. z-::s:as começam seguindo regras. A ciência é um vasto
_ - - rr.te verbal ou cultural.

Novas ciências derivam apenas de contingências, e era
r -: : jerr.e do ataque de Bacon aos escolásticos, os cognitivistas
^ :i_e Media. Para eles, o conhecimento era governado por

Uns aprendiam lendo livros — Aristóteles, Galeno e assim
: ar.:e. Bacon, um precursor da análise exnfrjp1fntal iridstip
i -e os livros marcham atrás da ciência. Hipóteses e teorias
: ^r-o:s dos dadojj. As contingências vêm sempre em primeiro

O ouvinte como leitor
A? contingências que estamos revendo geralmente ficam

- ^ : c iaras quando o falante é um escritor, e o ouvinte, um leitor.
Sc a arguitetura é música congelada, então os livros são
._L~ rortamentn verbal congelado. A escrita deixa marcas duráveis,
í ;;—..: ieitores nós respondemos a estímulos duráveis. O que é
:rír.f—:::do ou comunicado é imobilizado pelo estudo. Livros
i; ire— muito obviamente nos contam o que seus autores viram,



ouviram ou sobre o que leram, e livros de aventura contam o
que fizeram. Livros-textos ensinam, mas apenas se, a exemplo
dos textos programados, nos fornecem contingências de
reforçamento. Um livro de culinária parece dizer-nos algo sobre
o que o povo come se estamos interessados nas práticas de uma
cultura. Aconselha-nos sobre como fazer uma torta de cereja se
estamos interessados em fazê-la. Ensina-nos a fazer uma se a
torta ficar reforçadora. Os jogos são jogados de acordo com
Hoyler, um primeiro codificador de regras. A lógica e a
matemática são raramente possíveis, exceto sob a forma escrita,
e livros de leis são tão essenciais aos advogados e aos legisladores
como o são as tábuas da lei e bíblias para os líderes religiosos.
Entre as tábuas da lei da ciência contam-se as assim chamadas
tabelas de constantes. /

O ouvinte concorda

Temos sido considerados uma espécie de super-organismo
do qual a primeira metadeTucra quando a segunda atua sobre o
mundo e a segunda metade lucra quando a primeira estabelece
contato com o mundo. Provavelmente essas vantagens
desempenharam um papel seletivo na evolução do comportamento
verbal. Mas, ao encontrar-se com alguém e começar a falar, você,
nem semnjg gstará mntanHr» ensinando, aconselhando nu invocando,
regras e leis a ser seguidas. Você conversa, fala sobre coisas
familiares a ambos. Há pouco para ser relatado, ensinado,
aconselhado, ordenado ou regulado. A fala é reforçada quando
o ouvinte tende a dizer mais ou menos o que o falante diz, e a
atenção é reforçada quando o falante diz mais ou menos o que
o ouvinte tende a dizer. Conversar não é reforçado pelas
consequências que consideramos, mas pela concordância. (Uma
conversação pode até consistir numa discussão, mas a questão
central é obter concordância.) Em outros termos, na qualidade
de falantes nós atentamos para os ouvintes, e como ouvintes
atentamos para falantes que pensam como pensamos — o que
pensamos é simplesmente o que fazemos em geral, encoberta e
verbalmente.

A importância da atenção é demonstrada pela frequência
com que usamos autoclíticos para solicitá-la. Dizemos "Que dia
bonito!" e acrescentamos "Não é mesmo?", ou "Não acha?",
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ou "\'esr-ce pás?", ou "Mc/z? wahr?". Também solicitamos
aienção corno se disséssemos "Acredite-me, é um dia bonito".

Quer como ouvintes, quer como leitores, prestamos atenção
«j" ''alaniffi PU escritorçs eme, djflem o_Qii£ estamos prestas a dizgr.
Falantes que dizem o que já estávamos fortemente inclinados a
;:zer contribuem pouco ou nada, e nós dizemos que são chatos.
Ouvimos o menos possível falantes que falam, por exemplo, sobre
o que não temos propensão a dizer (sobre coisas que não nos
interessam ou usando termos raramente utilizados). Os falantes
aue apreciamos sãq f|fj mr "~° "j-^—r ^ fpj j f j j - fipbre poisa»; nara

ys não estamos muito preparados — snhre "a situação pá
J£uropa"T por exemnlp. Grande narre das coisas que preferimos
ouvir ou ler é o que poderíamos ter dito por nós próprios se
fôssemos capazes de fazê-lo. A mprjos gnp gostemos de riisfutirr

r" "-'i™™ "" ipmr»g quem diz coisas das quais discordamos

A retórica clássica era a arte de induzir o ouvinte a dizer
o que o falante estava dizendo, mas frequentemente por razões
irrelevantes. Vários de seus artifícios forneciam apoio intraverbal
ou ecóico, como faz a poesia. Uma composição poética parece
correta, não em virtude do que expressa, mas porque escande
ou rima. A ficção entremeada de episódios de conversa, e o drama,
:odo ele uma conversação, reforçam o leitor ou o ouvinte, através
di lenta construção de operantes fortes, oferecendo assim estímulos
:extuais ou ecóicos aos quais é possível responder. Gostaremos
muito de £ o vento levou se, assim como Clark Gable no papel
de Rhett Butler, estivéssemos prestes a dizer: "Falando francamente,
— inha cara, eu absolutamente não me importo". Se você não
estiver preparado e for pego de surpresa pela fala de Gable ou
não entender na hora sua observação, dirá: "Bem, é sobre o
:empo!", e não tenderá a ver o filme de novo ou recomendá-lo
a alauém.

O ouvinte e o falante pensam

Tudo isso assume a maior significância quando falante e
ouvinte são a mesma pessoa. O ouvinte sabe tanto quanto o
•.i-Tídor. no sentido de que compartilham da mesma história; o
ouvinte sabe tanto quanto o professor e assim por diante. Mas
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isso não implica que não haja necessidade de comportamento
verbal. Muitas pessoas ou leis residem dentro da nossa pele.
Estamos igualmente inferindo quando falamos de auto-observação,
na qual um eu observa outro, ou de autogoverno, no qual um
eu governa outro. (Veja o capítulo 3.) Quando dizemos que estamos
falando para nós mesmos, queremos dizer que um eu fala com
outro. Diferentes repertórios são modelados e mantidos por
diferentes ambientes verbais.

Os eus podem ser idênticos, exceto pelo tempo. Dizemos
ao mesmo eu para fazer alguma coisa mais tarde, por intermédio
de uma anotação. Ensinamos um único eu, ensaiando e testando
o nosso desempenho. Aconselhamos o mesmo eu, quando, por
exemplo, após uma noite desagradável dizemos: "Nunca mais
vou lá!". Memorizamos máximas, regras e leis para um uso
posterior. Jogamos paciência ou assumimos alternadamente as
posições de dois contendores quando jogamos xadrez sozinhos.
Tiramos duas vezes a prova de nossas soluções em lógica e
matemática. Em todos esses casos, nosso papel como ouvintes é
importante. Somos melhores ouvintes do que falantes. Fomos
niiYJníps antes de nos tornarmos f a Ia n t pç P çcpuinTOS sgpdn muito
mais ouvintes e leitores do que falante e escritores.

Os diálogos internos dessa natureza são muito mais
frequentemente chamados de pensamento, mas todo comportamento
é pensamento, como eu argumento no último capítulo do
Comportamento verbal (1957). Nós falamos veladamente para
nós mesmos, por várias razões. Ocasiões para comportamento
aberto podem estar ausentes ou então podem ocorrer consequências
aversivas se ele for ouvido, e assim por diante. Nós também
usamos Eu penso como um autoclítico, para indicar que nosso
comportamento é abertamente forte ou suficiente para atingir o
nível aberto. Mas a acessibilidade aos outros não é a distinção
importante. Quando os repertórios do falante e do ouvinte
coincidem dentro da mesma pele, acontecem coisas muito menos
prováveis de acontecer do que quando estão em peles separadas.
Conversamos com nós mesmos, às vezes discutindo, mas buscando
concordância. Os eus que conversam têm diferentes históricos
(ou o comportamento verbal silencioso seria inútil), mas eles não
são tão diferentes como as histórias em um grupo de discussão.
A variedade dá uma contribuição, mas a uniformidade de repertórios
também tem suas vantagens. Falante e ouvinte falam a mesma
linguagem, emprestada das mesmas fontes.
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Nem toda fala silenciosa é desse tipo. Nem sempre
los de ouvintes, se o nosso comportamento verbal foi

:':-.e—ente reforçado ou reforçado num esquema intermitente.
A resposta espirituosa ouvida num coquetel nos vem à mente
várias vezes antes de adormecermos, sem que precisemos perguntar
quem é o ouvinte, assim como não precisamos perguntar se todas
ís respostas de um determinado desempenho são reforçadas.

Naturalmente, nem todo pensamento é vocal. Artistas
rodem atuar alternadamente como "falantes" e "ouvintes",
.: : ;zndo e tirando a máscara. Podem fazer ambas as coisas de
- ;_ : encoberto. Compositores atuam simultaneamente como
:ilír.:es e ouvintes, mesmo na ausência de instrumentos ou sons.
'.-.' e~:?res juntam coisas e observam como funcionam, tanto na
: - ;:r.a ;omo, veladamente, numa cadeira confortável. Aconteceria
-._::: rouco disso tudo se os dois repertórios estivessem em peles

Com toda certeza, isso não é uma análise adequada do
-:- i-rr.io. mas aponta para uma direção promissora. A evolução
ii :ul:uras e das práticas culturais ampliou enormemente o
irzr::o do comportamento individual. As práticas do ambiente

:-:_. ;ue chamamos de linguagem são a maior realização da
:;; e humana, e os ambientes verbais são compostos de ouvintes.


