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Resumo
As operações estabelecedoras (OE´s) são eventos ambientais definidas por dois de seus efeitos: elas
estabelecem a eficácia reforçadora/punidora de uma conseqüência e alteram a freqüência de
qualquer resposta que, no passado, esteve relacionada a ela. As OE´s são divididas em
incondicionadas e condicionadas, sendo que as últimas são classificadas em três tipos diferentes:
OEC substituta, OEC reflexiva, OEC transitiva. Muito se tem publicado recentemente sobre a
importância das operações estabelecedoras para a análise aplicada do comportamento. Entretanto,
existe uma escassez de pesquisas básicas na área, especialmente sobre OEC substituta. Objetivouse, com este trabalho, realizar uma demonstração empírica deste tipo de OE. Para tanto foram
realizados experimentos com 8 ratos machos da raça Wistar, utilizando-se equipamento padrão
(caixas-viveiro e caixa experimental) e um mecanismo com sete pontos luminosos que deveria,
supostamente, funcionar como a OEC substituta. O delineamento experimental envolveu cinco
fases: (1) determinação do peso ad lib dos sujeitos; (2) redução da quantidade diária de alimento até
que os sujeitos tivessem atingido de 80% a 85% de seu peso ad lib, concomitantemente com o
procedimento para estabelecer a OEC substituta; (3) modelagem da resposta de pressão à barra e
implementação de esquema VI 60 s; (4) exposição dos sujeitos a três diferentes condições de
privação (chamadas de mínima, moderada e máxima); (5) testes da OEC substituta com os seis
sujeitos que terminaram a fase 4. Os principais resultados obtidos foram: a) com relação à
exposição dos sujeitos às três diferentes condições de privação, verificou-se os efeitos produzidos
por elas sobre o peso dos sujeitos e o número de respostas emitidas por sessão, sendo que, de uma
maneira geral, observou-se, na condição de privação mínima, pesos maiores e um menor número de
respostas por sessão do que nas outras duas condições, na condição de privação máxima, pesos
menores e um maior número de respostas emitidas e, na condição de privação moderada,
resultados intermediários entre os das outras duas condições; b) com relação aos testes da OEC
substituta, os dados sugerem que, para pelo menos quatro dos seis sujeitos, o mecanismo luminoso
apresentou (em algumas das configurações de luzes utilizadas nas sessões experimentais) efeitos de
uma operação estabelecedora condicionada substituta, e que estes efeitos são mais visíveis em
condições de privação mais amenas (condições mínima e moderada).
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