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Como destaca Catania (2015, 1999), se o objetivo de um pesquisador for  estudar 

comportamento verbal, é preciso estar preparado para o controle múltiplo de variáveis 

e, consequentemente, para o multideterminismo probabilístico. A presente conferência 

mostrará as funções de diferentes operantes verbais, bem como a interação entre 

eles, dando destaque a operantes verbais de segunda ordem (autoclíticos), que 

podem alterar a função de operantes verbais básicos que os acompanham. Tais 

alterações podem ser evocadas por anúncio de reforçadores positivos, negativos, 

atenuações de aspectos aversivos de contingências, sejam anúncios dados pelo 

próprio falante, em operantes como tato, mando, intraverbal, ou anunciados pelo 

experimentador e respondidos na função de ouvinte, pelos participantes de uma 

pesquisa, por exemplo. Tais alterações podem envolver efeitos de um controle verbal 

mais específico sobre o comportamento do ouvinte, mesmo quando falante e ouvinte 

estão sob a mesma pele. A base para as análises está nos dados oriundos de 

experimentos realizados no âmbito do Laboratório de Estudos de Operantes Verbais 

da USP ( LEOV) em 18 anos de pesquisa, bem como na literatura de pesquisas 

experimentais recentes. 
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