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RESUMO 

Controle aversivo é um domínio controverso dentro da Análise do Comportamento. 
Classicamente, engloba reforçamento negativo (fuga e esquiva) e punição. Entretanto, a 
nomenclatura “controle aversivo” é utilizada para se referir a uma série de outros fenômenos 
comportamentais (supressão condicionada, desamparo aprendido, etc). Por ser um domínio 
controverso, nos âmbitos teórico e experimental, revela-se tema relevante para estudos 
históricos. Não foi encontrado nenhum estudo histórico brasileiro que tenha tomado a 
produção sobre controle aversivo no país como objeto de estudo. Sendo assim, este trabalho 
teve dois objetivos: (1) caracterizar as pesquisas sobre controle aversivo no Brasil, por meio 
da análise de teses e dissertações produzidas no país; (2) analisar as pesquisas sobre 
reforçamento negativo (fuga e esquiva), punição e controle aversivo (pesquisas que trataram 
do tema em geral), do ponto de vista das definições propostas, terminologia empregada para 
se referir aos eventos aversivos, principais resultados, considerações sobre subprodutos e 
para aplicação. Para atingir esses objetivos foram realizados dois estudos. Para o Estudo 1, 
foram selecionadas teses e dissertações entre 1968 e 2010 nas seguintes fontes: Banco de 
Dados de Dissertações e Teses em Análise do Comportamento (BDTAC/Br); Bibliotecas 
digitais de universidades brasileiras; Banco de teses e dissertações da Capes; e Currículos 
Lattes. Foram encontradas 98 teses e dissertações sobre controle aversivo no Brasil. As 
universidades em que mais trabalhos foram produzidos foram: USP, PUC-SP, UnB, UFPA, 
USP-RP, e UEL. A grande maioria dos trabalhos foi do tipo básico, sobre 
incontrolabilidade/desamparo aprendido. O sujeito mais utilizado foi o rato; e o estímulo 
aversivo, o choque elétrico. Para o Estudo 2, foram selecionadas, com base na leitura dos 
resumos das teses e dissertações selecionadas para o Estudo 1, teses e dissertações sobre 
punição, reforçamento negativo (fuga e esquiva) e controle aversivo. Foram encontradas 
definições de punição de variados tipos: operacional/positiva; operacional/ positiva e 
negativa; operacional/ positiva e processual; operacional/positiva e negativa e processual; 
operacional e processual. As definições de reforçamento negativo - esquiva foram do tipo: 
definições de resposta ou comportamento de esquiva; definições de procedimentos de 
esquiva. As definições de reforçamento negativo em geral, englobaram os processos de fuga 
e esquiva. As definições de controle aversivo englobaram reforçamento negativo e punição. 
Autores distintos foram utilizados nas definições, sendo que muitas não citavam autores. O 
termo mais empregado para se referir ao evento aversivo utilizado foi estímulo aversivo. 
Com relação aos resultados observou-se variabilidade, decorrente de problemas de pesquisa 
e métodos distintos. Os trabalhos sobre controle aversivo em geral foram os que mais 
discutiram sobre subprodutos e aplicação. 
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