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RESUMO  

Michael (1982, 1988, 1993, 2000) define operação estabelecedora como uma mudança no ambiente que 
altere a efetividade de algum objeto ou evento enquanto reforçador e, simultaneamente, altere a freqüência 
momentânea da resposta que tem sido seguido pelo reforçador. Segundo Michael (1982), a formulação 
desse novo termo científico possui um valor maior do que a mera conveniência terminológica; para ele, a 
ausência de um termo adequado - tal como operações estabelecedoras - pode ter feito com que os efeitos 
citados tenham sido desconsiderados ou tenham sido classificados em outra nomenclatura. Além disso, o 
autor sugere que nosso comportamento verbal pode ser melhorado se for possível identificar em um mesmo 
termo todas as operações do ambiente que alteram a efetividade dos eventos enquanto reforçadores e 
explicitam também os efeitos evocativos de tais operações. O objetivo do presente estudo foi analisar os 
efeitos de uma alteração na forma do comportamento verbal - a elaboração de um novo termo ou expressão, 
no caso, operações estabelecedoras - sobre o comportamento analítico de analistas do comportamento. Para 
isso, 31 artigos de autoria ou co-autoria de B. A. Iwata publicados no Journal of Applied Behavior Analysis 
(JABA) entre 1990 e 2005 foram analisados. Resultados mostraram a) uso não-sistemático do uso do termo, 
b) diferentes análises quando as operações estabelecedoras foram consideradas, e c) uso do termo para se 
referir apenas às operações estabelecedoras incondicionadas. 
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