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Resumo: O Controle Comportamental refere-se à alteração da 
probabilidade da emissão de um determinado comportamento em função 
das contingências ambientais estabelecidas entre o indivíduo e o seu 
ambiente (Sidman, 2003). As Agências Controladoras são instituições, 
assim denominadas, que exercem o controle ético dos seus membros por 
intermédio de contingências de controle positivo e aversivo. A escola 
também é considerada uma agência controladora, uma vez que, 
estabelece contingências com o propósito de ensinar comportamentos 
aos alunos e mantê-los sob as regras instituídas, utilizando-se, inclusive, 
do controle aversivo. A literatura aponta contribuições metodológicas da 
análise do comportamento à educação. Tais contribuições consistem em 
realização de análise funcional e manejo de técnicas comportamentais, 
indicando a presença do Controle Comportamental no ambiente escolar. 
O presente trabalho teve por objetivo investigar e identificar, através da 
revisão bibliográfica de pesquisas científicas de Psicologia, Pedagogia e 
Letras que presenciaram interações professor/aluno, os tipos de Controle 
Comportamental utilizados por professores em suas práticas educativas, 
a fim de analisar a escola como uma agência permeada por controle 
positivo e aversivo, caracterizando-a como uma Agência Controladora. 
Dessa forma, possibilitando um panorama sobre o uso do Controle 
Comportamental no Sistema Educacional e suas implicações, 
considerando sua pertinência social. Foi constatado o uso de controle 
aversivo em todas as pesquisas analisadas, indicando, desta forma, a 
confirmação do uso de Controle Comportamental nas práticas educativas, 
permeado majoritariamente pelo uso do controle aversivo. Discute-se a 
necessidade do arranjo de contingências positivas no ambiente escolar a 
fim de gerar relações e aprendizagens saudáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-Chave: Controle Comportamental, Agência Escolar, Práticas 
Educativas. 



Abstract: The Behavioral Control refers to the change in the probability of 
a certain behavior as a function of environmental contingencies 
established between the individual and the environment your (SIDMAN, 
2003). The agencies are institutions, so-called Controllers, engaged in the 
ethical control of its members through contingencies of positive control and 
aversive. The school also is considered a controlling agency, once 
established contingencies for the purpose of teaching behaviors to the 
students and keep them under the rules imposed, using inclusive of the 
aversive control. The literature points out methodological contributions to 
behavior analysis education. Such contributions consist of conducting 
functional analysis and management of behavioral techniques, indicating 
the presence of Behavioral Control in the school environment. The present 
study aimed to investigate and identify through bibliographical revision of 
scientific research in psychology, Pedagogy and letters who witnessed 
professor/student interactions, kinds of Behavioral Control used by 
teachers in their educational practices, in order to analyze the school as 
an agency pervaded by positive control and aversive, characterizing it as 
a Controlling Agency. In this way, providing an overview on the use of 
Behavioral Control in the Educational System and its implications, 
considering your social relevance. It was found using aversive control in 
all surveys analyzed, indicating, in this way, the confirmation of the use of 
Behavioral Control in educational practices, permeated by use of aversive 
control mostly. Discusses the necessity of the arrangement of positive 
contingencies in the school environment in order to generate relationships 
and healthy learning. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – A Ciência do Comportamento 

Ao criar o Behaviorismo Radical, o psicólogo americano B. F. Skinner (1904 – 

1990) postulou a possibilidade de, através da análise do comportamento operante, 

compreender o comportamento humano de uma forma mais complexa e abrangente, 

permitindo prevê-lo e controlá-lo. 

A Análise do Comportamento é uma ciência psicológica embasada nos 

princípios filosóficos do Behaviorismo Radical que tem como propósito examinar o 

comportamento através da análise funcional de suas contingências. Contingências 

que são caracterizadas pela interação entre organismo e ambiente (SKINNER, 2003). 

Esta interação está sujeita às leis do Controle Comportamental, termo técnico 

da Análise do Comportamento que descreve a probabilidade da mudança de um 

comportamento em função da ocorrência de outro (HOLLAND, 1975). Tal 

probabilidade define-se pela capacidade de alterar as contingências pertinentes a 

determinado comportamento, consequentemente alterando-o também (MARTIN, 

2015). 

Um dos recursos do Controle Comportamental é o Controle Positivo que se 

caracteriza pela apresentação de um estímulo apetitivo, ou agradável, subsequente à 

resposta desejada, aumentando, assim, a probabilidade dessa resposta acontecer 

novamente. O seu mecanismo refere-se ao Reforço Positivo.  

Outro recurso do Controle Comportamental é o Controle Aversivo, que envolve 

toda forma de Controle comportamental que seja desencadeada por meio da 

apresentação de estímulos aversivos ou remoção de estímulos apetitivos, ou seja, 

reforçadores (SKINNER, 2003). Esse tipo de controle tem como objetivo reduzir a 

probabilidade de que determinada resposta ocorra novamente. 

Em geral o Controle Aversivo caracteriza-se por três mecanismos: 

• Reforço Negativo – A retirada de um estímulo aversivo, subsequente à 

ocorrência de uma resposta desejada. 

• Punição Positiva – A apresentação de um estímulo aversivo, 

subsequente à ocorrência de uma resposta indesejada. 

• Punição Negativa – A retirada de um estímulo apetitivo, subsequente à 

ocorrência de uma resposta desejada. 
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Existe, ainda, outro recurso denominado Extinção, onde as consequências 

pertinentes a um comportamento deixem de ocorrer, diminuindo a frequência deste 

comportamento (MOREIRA e MEDEIROS, 2007). Alguns autores evidenciam o 

caráter aversivo da extinção (BRAVIN e GIMENES, 2013), apontando efeitos 

colaterais deste processo, tais como eliciação de respostas emocionais. 

 

1.2 – O Controle Positivo 

O Reforço positivo já dispõe de um lugar de destaque dentro da Análise do 

Comportamento, sendo frequentemente utilizado como garantida e eficiente técnica 

que apresenta resultados de maneira eficaz. É empregado nas mais diversas áreas, 

sempre empregado com o objetivo de reforçar comportamentos desejáveis, ou seja, 

aumentar a probabilidade de sua ocorrência. 

Além de sua impecável eficiência e a ausência de críticas sobre o seu uso, o 

reforço positivo ainda gera subprodutos considerados benéficos para a modelagem 

do comportamento. Estudos comprovam que ao utilizar o Reforço Positivo no 

processo de modelagem do comportamento, naturalmente serão suscitados alguns 

benefícios, como o desenvolvimento de autonomia e criatividade, o aumento da 

autoestima e da motivação e a possibilidade de surgimento de novos arranjos 

comportamentais (MADI, 2004). O que torna indiscutível o seu uso como técnica 

benéfica ao indivíduo e eficiente tipo de Controle Comportamental. 

 

1.3 – O uso do Controle Aversivo 

Dentro da Análise do Comportamento, destacam-se duas correntes teóricas, 

uma que critica o uso do Controle Aversivo e outra que defende o uso do Controle 

Aversivo (MAYER, 2009). Dentre os autores que se emprenharam no estudo do 

Controle Aversivo e suas características estão Skinner (2003) e Sidman (2003), que 

formularam argumentos adversos ao uso do Controle Aversivo. Também Azrin e Holz 

(1966) e Catania (1999), que desenvolveram uma concepção apontando aspectos 

favoráveis ao uso do Controle Aversivo. No geral, as visões os demais especialistas 

da Análise Comportamental baseiam-se nas concepções desses autores.   
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Os autores que se opõem ao uso do controle aversivo fundamentam-se em 

argumentos que revelam a baixa eficácia do seu procedimento, a curta duração de 

seu efeito, além do aparecimento de inúmeros efeitos colaterais.  Pesquisas 

realizadas por outros autores comprovam os malefícios que o uso Controle Aversivo 

pode ocasionar em longo prazo no indivíduo submetido a esse método (MARTIN, 

2015). 

Já os autores que defendem o uso do controle aversivo justificam seu uso 

explicitando sua eficiência em reprimir comportamentos indesejáveis, podendo ser 

utilizado no processo de modelagem de comportamentos adequados (TODOROV, 

2011). 

A confrontação de duas concepções tão distintas e a análise das implicações 

proporciona uma reflexão sobre o uso do controle aversivo e sua eficácia como 

método de Controle Comportamental. 

O acervo bibliográfico evidencia as consequências que são resultado do uso 

do Controle Aversivo, entre elas pode-se citar a probabilidade de o agente que faz uso 

dessa técnica se tornar aversivo do ponto de vista de quem foi condicionado. 

 Garry Martin (2015) destaca como alguns dos consideráveis subprodutos que 

o uso do Controle Aversivo pode gerar: “comportamento agressivo; comportamento 

emocional depressivo; comportamento de fuga-esquiva; nenhum comportamento 

novo; agente como modelo de punição; uso contínuo da punição, após verificação de 

sua eficácia” (p. 184).  

 

1.4 – Coerção Social 

O comportamento humano é um dos principais aspectos da sociedade. As 

pessoas naturalmente se comportam, e ao considerá-las inseridas em um contexto 

social pode-se compreender o comportamento condicionado pela tríplice contingência 

(modelo da Análise do Comportamento que evidencia as três etapas de um 

comportamento, definido por Contexto, Comportamento e Consequência) de 

inúmeros arranjos. O comportamento social pode ser entendido como um 

comportamento influenciado pelo comportamento de outras pessoas que estão 

inseridas no mesmo contexto social (SKINNER, 2003). 



 

7 
 

O Controle Comportamental é intrínseco à sociedade, nossos problemas 

sociais são problemas comportamentais (BAUM, 2006). O Controle Comportamental 

apresenta-se de uma maneira mais intensa e complexa quando duas ou mais pessoas 

controlam suas variáveis (SKINNER, 2003). 

O controle aversivo também tem grande relevância na sociedade, sendo usado 

como método para que pessoas se comportem adequadamente (BAUM, 2006). 

Durkheim (1985) aponta a coerção como um fenômeno social, responsável pela 

manutenção da ordem social e como eficiente forma de manter estabelecidas as 

regras sociais. 

 

1.5 – As Agências Controladoras 

 

As Agências Controladoras, assim denominadas por Skinner, são instituições 

que utilizam o Controle Comportamental para impor a ordem, a obediência e o 

autocontrole a seus membros por meio de contingências controladoras, incluindo o 

controle positivo e o aversivo. As agências descritas por Skinner (2003) foram o 

Governo, a Religião, a Psicoterapia e a Educação. 

Skinner (2003) diz que a Educação é o estabelecimento de comportamentos 

que serão vantajosos para o indivíduo e para os outros em algum tempo futuro. Para 

tanto, a Agência Educacional faz uso do Controle Comportamental e de todas as suas 

técnicas, entre elas, o controle aversivo. Embora atualmente não se veja relatos sobre 

as escolas usarem punição física em seus alunos como forma de educar, em geral 

houve mudanças para medidas não corporais como ridicularizar comportamentos, a 

repreensão, o sarcasmo, críticas, lição de casa adicional, trabalhos forçados e 

retiradas de privilégios. Os alunos sujeitos a tal controle estão submetidos ao Reforço 

Negativo, onde os comportamentos acadêmicos são realizados apenas para evitar 

estímulos aversivos, caracterizando-se por comportamentos mantidos por controle 

aversivo, o que pode gerar, a depender do grau da estimulação, subprodutos 

emocionais de ansiedade e depressão. 
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1.6 – A Escola enquanto Agência Controladora 

 

Ao reconhecer a Escola como uma Agência Controladora, torna-se possível 

uma melhor compreensão de todos os métodos que a constituem e, assim, analisar 

suas implicações no processo educacional. 

Segundo Skinner (2003) “A educação dá ênfase à aquisição do comportamento 

em lugar de sua manutenção” (p. 437). Referindo-se à aquisição como a função da 

escola de preparar o aluno para situações futuras, que ainda não aconteceram. 

Dessa forma, a escola utiliza-se dos mais variados controles para garantir o 

sucesso da aquisição de comportamento e a adequação comportamental dos alunos. 

O reforço positivo utilizado pela escola se apresenta em forma de notas, elogios e 

promoção. O controle aversivo também está presente no contexto escolar, e ele se 

apresenta como a de falta de aprovação ou afeição, lições extras, exposição ao 

ridículo, entre outras.  

Diversos autores, entre eles Hübner (2004), Gioia e Fonai (2007), Bijou (2012), 

Henklain e Carmo (2013) e Santos (2015), apontam contribuições metodológicas da 

Análise do Comportamento à educação. Tais contribuições consistem em realização 

de análise funcional e manejo de técnicas comportamentais para aperfeiçoar as 

práticas educativas, indicando a presença do Controle Comportamental no ambiente 

escolar. 

Na escola, como em qualquer outro contexto, o uso do Controle Aversivo é 

seguido de subproduto que aqui aparecem como algazarras, evasão, vadiagem, entre 

outras (SKINNER, 2003). 

Como alternativa Skinner (2003) propõe um arranjo que substitui as 

contingências aversivas por reforçadoras positivas, dando ênfase ao reforço de 

comportamentos desejáveis, em detrimento da punição. 

  Fernandes e Santos (2009, p. 288) concordam o conceito de Skinner:  

“Ao enfatizar os sucessos dos alunos, cabe ao professor analisar 

os repertórios a serem construídos ou fortalecidos, identificar as 

habilidades dos aprendizes e os comportamentos que não 

dominam e ensinar esses comportamentos, avaliando 

constantemente os resultados de seus procedimentos”. 
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Vale ressaltar também o método de Instrução Programada que foi amplamente 

desenvolvido por Skinner (1972) e tem por objetivo aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista a proficiência dos alunos e levando em conta, 

principalmente, o ritmo de aprendizado de cada um, relativo aos diferentes ramos do 

conhecimento humano. 

Contudo, Mazzo (2007) explicita os possíveis efeitos desejáveis do uso do 

Controle Aversivo no contexto escolar, ao postular que ele pode aumentar a 

probabilidade de o indivíduo lidar melhor com futuras adversidades. 

Diante do exposto a presente pesquisa tem como objetivo: 

 

2 – OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica para 

investigar os tipos de Controle Comportamental utilizados por professores como 

método de ensino em crianças, possibilitando uma análise sobre o uso de Controle 

Comportamental no âmbito escolar e a sua pertinência social e educacional, a fim de 

caracterizar a escola como uma agência permeada por controle positivo e/ou coerção. 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

em língua portuguesa, dentro do período de 26 (vinte e seis) anos: 1990-2016 e 

categorizá-los conforme as práticas educacionais utilizadas por professores, sendo 

elas envolvendo controle positivo ou aversivo. Foram descritos os métodos e 

resultados pertinentes às pesquisas levantadas.  

 

3 – HIPÓTESE 

Os resultados esperados envolvem uma grande incidência de produções 

científicas que evidenciam o uso do Controle Comportamental por regras como prática 

educativa em escolas. Hipotetiza-se que a escola apresentará maior prevalência de 

controle permeado por controle aversivo, por, comumente, ser esse o controle 

empregado em nossa sociedade (SIDMAN, 2003).  
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4 – JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho é importante para que se tenha uma nova concepção da 

realidade sobre o uso do Controle Comportamental e sua pertinência dentro da 

Agência Educacional. 

 A partir dos resultados, poderá ser realizada uma reavaliação funcional sobre 

os métodos utilizados pela Agência Educacional e a comunidade poderá ter 

conhecimento do quanto o Controle Comportamental está engendrado na sociedade, 

possibilitando uma reflexão sobre a pseudoliberdade. 

 Trará contribuições ao meio acadêmico e profissional, pois com a leitura desse 

trabalho, estudantes e profissionais da Psicologia e Educação poderão ter um 

conhecimento mais aprofundado sobre a complexidade do uso das diferentes formas 

de controle e as implicações do uso do controle aversivo e positivo, gerando melhores 

práticas profissionais e conscientização para escolas, alunos e pais. 
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5 – MÉTODO 

Foi realizado um levantamento e revisão bibliográfica de literaturas nacionais, 

envolvendo artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

publicados no período de 26 (vinte e seis) anos: 1990-2016, que abordavam o assunto 

sobre os tipos de práticas educacionais, permitindo a quantificação e análise dos tipos 

de Controle Comportamental utilizados, se positivos e/ou aversivos.  

Nos mesmos foram selecionados materiais das ciências Psicologia, Pedagogia 

e Letras, que constatam o uso de Controle Comportamental em práticas de educação 

regular no ambiente escolar. 

Os seguintes termos de pesquisa (palavras chaves e delimitadores) foram 

utilizados em diversas combinações: 1) Controle Comportamental; 2) Professor/Aluno; 

3) Controle Aversivo; 4) Educação; 5) Reforço Positivo; 6) Sala de Aula; 7) Agência 

Controladora; 8) Escola; 

Os materiais selecionados abrangeram os temas: 1) Controle Comportamental; 

2) Agência Controladora; 3) Coerção Social.  

As bases de dados utilizadas no processo de identificação das publicações dos 

artigos científicos foram: Bvs-psi, PUBMED (National Libary of Medicine and the 

National Institutes of Health), ScieLO (Scientific Eletronic Libary Online), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Já para as 

dissertações e teses, foi utilizado o banco de dados da CAPES e bibliotecas digitais 

de universidades.  

A título de exclusão, foram considerados os seguintes critérios: repetição de 

publicações em mais de uma base de dados, publicações que apresentassem apenas 

resumo e não texto completo, publicações que não mencionassem a prática 

educacional utilizada e publicações fora do período específico de 26 (vinte e seis) 

anos: 1990-2016  

Por fim, o cronograma seguido foi o apresentado pelo Programa Institucional 

de Iniciação Científica e Tecnológica para Discentes, publicado pela Universidade 

Paulista – UNIP. 

Essa pesquisa bibliográfica está realizando uma revisão sistemática da 

literatura.  

          O ministério da saúde define revisão sistemática como: 
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“Um sumário de evidências provenientes de estudos primários 

conduzidos para responder uma questão específica de 

pesquisa. Utilizam processo de revisão de literatura abrangente, 

imparcial e reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza o 

conjunto de evidências dos estudos científicos para obter uma 

visão geral e confiável da estimativa do efeito da intervenção”. 

(p.13)  

 

5.1 – PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

A análise sistemática da literatura visa a apresentação das práticas 

educacionais existentes permeadas pelo uso do controle aversivo e/ou positivo.  

Essa revisão sistemática da literatura também busca analisar o uso de Controle 

Comportamental no âmbito escolar e a sua pertinência social e educacional, a fim de 

caracterizar a escola como uma agência permeada por controle positivo e/ou coerção. 

A partir do levantamento analisado, as pesquisas foram descritas e agrupadas 

por área de conhecimento (Psicologia, Pedagogia e Letras), sendo explicitada a 

presença da utilização de Controle Comportamental no âmbito escolar permeado por 

reforço positivo ou controle aversivo. Posteriormente, na seção de Discussão, as 

práticas educacionais descritas serão analisadas sob o enfoque do Controle 

Comportamental e relacionados com o conceito de Agência Controladora, 

caracterizando, ou não, o caráter controlador da agência escolar. 

Os materiais bibliográficos serão analisados de forma quantitativa, pois serão 

considerados dados estatísticos referentes a estudos já realizados, e qualitativa, pois 

também irá considerar aspectos subjetivos referentes ao tema. 
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6 – RESULTADOS 

Durante o levantamento bibliográfico, foram encontradas 13 (treze) pesquisas 

científicas, sendo 10 (dez) de Psicologia, 2 (duas) de Pedagogia e 1 (uma) de Letras, 

que, ao realizarem variadas investigações no contexto escolar, presenciaram o uso 

de Controle Comportamental nas práticas educativas. As pesquisas serão 

apresentadas e descritas nessa ordem. 

 

Ciência: Psicologia 

 

A primeira pesquisa da ciência Psicologia intitula-se “O cotidiano de uma escola 

pública de 1º grau: um estudo etnográfico”, na qual Andrade (1990) utilizou técnicas 

etnográficas para investigar o cotidiano de uma escola pública de 1º grau e 

compreender o processo de produção do fracasso escolar. Como método, o autor 

utilizou observações diretas de toda a dinâmica escolar durante três anos, incluindo 

observações em sala de aula. Andrade (1990) segmentou sua análise em três 

aspectos: “Organização Escolar, Prática Docente e Conhecimento Escolar”. O 

aspecto “Prática Docente” aborda a relação e as formas de interação entre professor 

e aluno. Neste aspecto o autor define três estilos comportamentais dos professores: 

“Formais, Agressivos e Afetuosos” e destaca que a maior prevalência foi do estilo 

agressivo. O autor relata que, durante as observações, presenciou  

“professoras gritarem com os alunos, durante as aulas [...] cenas em 

que a professora batia nos braços dos alunos usando a régua. [...] 

alunos serem colocados de castigo, na frente da sala, de costas para 

os colegas. [...] alunos ficarem sem recreio, ou permanecerem depois 

do término do horário também como castigo.” (ANDRADE, 1990, p. 

30) 

 

Anos mais tarde, o mesmo autor realizou uma segunda pesquisa: Andrade 

(1999), em “Refletindo sobre a relação professor-aluno em um grupo de professores 

do Ensino Fundamental”, buscou promover, através de grupos de reflexão com 

professores da rede pública, uma ressignificação da relação entre professores e 

alunos. O autor organizou os grupos em nove encontros, onde cada encontro teve um 

determinado tema e objetivo e os professores puderam discutir sobre eles e, ao final 
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de cada encontro, refletir sobre o que foi discutido. Andrade (1999) descreve que, no 

segundo encontro cujo tema era “do aluno problema à relação com o professor”, entre 

comentários e exemplificações, uma professora relatou espontaneamente que 

costumava 

“[...] ser "dura", até mesmo "brava", quando os alunos o exigiam. Ela 

descreveu que, em sua sala, a disciplina era muito bem cuidada, até 

a diretora admirava o quanto ela conseguira com aqueles alunos. Mas, 

para isto, ela não hesitava em ser enérgica se fosse preciso. Por 

exemplo, se surpreendia um aluno passeando pela sala quando não 

era permitido, ela o levava até sua carteira e o obrigava a sentar-se.” 

(ANDRADE, 1999, p. 56) 

 

A terceira pesquisa de Psicologia, intitulada “A coerção e suas implicações na 

relação professor-aluno” Viecili e Medeiros (2002), investigou os comportamentos de 

alunos com história de fracasso escolar (CFE) e alunos sem história de fracasso 

escolar (SFE) e a correlação entre os comportamentos de reforço positivo e coerção 

pelos professores em relação aos alunos. Para tanto, os pesquisadores realizaram 10 

sessões de observação direta em sala de aula, com dez crianças entre 8 e 12 anos 

de idade, sendo cinco com história de fracasso escolar e cinco sem história de 

fracasso escolar, e três professores, e registro de categorias comportamentais. Viecili 

e Medeiros (2002) definiram categorias comportamentais para os alunos, dividindo-as 

entre acadêmicas e não acadêmicas e definiram as seguintes categorias para os 

comportamentos dos professores: 

“ESP – Estimular: A professora emite comportamentos que se 

destinam a enfatizar a boa execução de tarefas e/ou comportamentos 

de alunos (ou grupo de alunos) por meio de enunciações verbais 

positivas, elogios, dar atenção prontamente ao aluno, responder 

imediatamente a uma questão ou dúvida, estimular positivamente sua 

participação. Ex: “Muito bom”, “Quem acertou está de parabéns” “Isso, 

aqui vai ‘s’ porque é plural.” 

ADP – Advertir: A professora avisa um aluno (ou grupo de alunos) 

sobre aspectos relacionados à tarefa, chamando a atenção para os 

mesmos, fala com um aluno (ou grupo de alunos) recriminando 

energicamente algum comportamento emitido não relacionado à 

tarefa, deprecia um aluno (ou grupo de alunos), criticando aspectos de 
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atividades executadas por este(s), censurando ou fazendo queixas 

sobre atividades ou comportamentos exibidos por alunos. Ex: 

“Cuidado com a letra, hein”, “Eu não vou repetir”, “Vocês estão fazendo 

a lição muito feia.” 

CSP – Castigar: A professora promete algum castigo de forma clara 

ou sugerida. Ex: “Eu não mandei fazer agora, pode apagar”, “Quem 

mandou correr? Volta, senta e vem devagar.”  

(VIECILI e MEDEIROS, 2002, p. 231).  

 

Como resultado, Viecili e Medeiros (2002) constataram que o professor utiliza 

coerção com mais frequência em relação aos alunos CFE e reforça positivamente com 

maior frequência os alunos SFE, constatando o uso de Controle Comportamental 

aversivo aos alunos com história de fracasso, o que auxilia a manter o ciclo de 

dificuldades e Controle Comportamental positivo para aqueles que já possuem uma 

história de sucesso, contribuindo para a manutenção da mesma.  

Na pesquisa “Estilos Motivacionais de Professores: Preferência por Controle ou 

por Autonomia”, Machado et. al. (2012) investigou a correlação entre o estilo 

motivacional de professores, controlador ou promotor de autonomia, e a fomentação 

de diferentes tipos qualitativos de motivação nos alunos. Após a aplicação do 

“Questionário Problemas na Escola”, elaborado por Deci et al. (1981), dois 

professores do ensino fundamental, um com a pontuação mais alta e o outro com a 

pontuação mais baixa, ou seja, um controlador e um promotor de autonomia, foram 

selecionados para serem observados em sala de aula.  

Foram realizadas 14 sessões de observação separadamente com cada 

professor, e definiram-se duas categorias de análise dos comportamentos dos 

professores: “processos de organização do tempo, da atividade e dos 

comportamentos do aluno”, que consiste no planejamento de tais práticas e “feedback 

oferecido aos alunos”, caracterizado pela estimulação e motivação aos alunos para 

promover autonomia. Na categoria “focalizando o tempo” identifica-se algumas 

atitudes controladoras tais como: 

“[...] faz ameaças de punição se não acabarem no tempo combinado. 

Algumas frases e comportamentos registrados exemplificam o grupo 

de ações nessa categoria: “Faltam só cinco minutos; quem terminar, 

terminou, quem não terminar fica no recreio pra acabar de fazer”; 



 

16 
 

“Vocês só têm até meio-dia, se não acabarem, vão ficar sem nota” 

(MACHADO et. al., 2012, p. 195). 

 

Na categoria “focalizando a atividade”, não foram observadas práticas 

controladoras. 

Na categoria “focalizando o comportamento do aluno” identifica-se as seguintes 

atitudes controladoras: 

[...] enfatiza a boa execução de tarefas, por meio de enunciações 

verbais positivas [...] utilizar recompensas externas, repreensões ou 

ameaças para obter a atenção ou o envolvimento na tarefa, controlar 

ou supervisionar a emissão de comportamentos durante a atividade, 

ignorar comportamento incompatível com a realização da atividade, 

permanecer parada ou caminhar observando/ supervisionando a 

execução da atividade e alterar o tom de voz e a expressão facial ao 

referir-se a um aluno. (MACHADO et. al., 2012, p. 195) 

 

Já na categoria “feedback oferecido aos alunos”, constatou-se uma situação 

em que o professor: “[...] valorizou, verbalmente ou com gestos, o que o aluno 

conseguiu fazer.” (MACHADO et. al., 2012, p. 197) 

Como consideração final, concluiu-se que tanto o professor considerado 

promotor de autonomia, quanto o professor considerado controlador, interagiram de 

modo preferencialmente controlador com seus alunos (Machado et. al., 2012). 

Na pesquisa intitulada “Ampliando Comportamentos Pró Éticos dos Alunos: 

Relato de Pesquisa e Intervenção com Educadores do Ensino Fundamental”, Silva et. 

al. (2013) realizou uma intervenção com cinco professoras do ensino fundamental, 

onde se buscou ampliar as habilidades sociais básicas e, consequentemente, os 

repertórios pró-éticos dos alunos. O procedimento da pesquisa consistiu em três 

etapas. Na primeira etapa, os comportamentos dos alunos foram caracterizados 

através de observação e utilização de questionários e escalas com as professoras. 

Na segunda etapa, foi realizada a intervenção com as professoras. E na terceira etapa 

os comportamentos dos alunos foram novamente observados.  

Na primeira etapa, a observação da interação entre professores e alunos foi 

realizada por meio de duas filmagens em cada classe, com duração de 20 minutos 

cada. Para analisar os dados obtidos através das filmagens, Silva et. al. (2013) 
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elaborou categorias comportamentais da interação dos professores com os alunos. 

Dentre estas categorias, as seguintes destacam-se por caracterizar Controle 

Comportamental: 

Crítica: o educador, ao julgar necessário fazer críticas ao 

comportamento, primeiro elogia o que o aluno fez de forma adequada, 

depois diz como poderia ter feito melhor e, a seguir, o elogia 

novamente no que fez de adequado; 

Elogio: elogia as respostas e comportamentos adequados dos alunos; 

Critica o aluno: o educador faz críticas ou chama a atenção do aluno; 

(SILVA et. al., 2013, p. 354). 

 

A intervenção realizada consistiu em 6 (seis) encontros com os professores, 

onde foram abordados temas pertinentes à relação professor-aluno e apresentadas e 

discutidas alternativas de interações com os alunos para promover reflexão nos 

professores. 

Após a discussão, Silva et. al. (2013) concluiu que, com a realização da 

intervenção com as professoras, a frequência dos problemas de comportamento em 

sala de aula diminuiu e a frequência de comportamentos socialmente habilidosos 

aumentou. 

Glidden e Gross (2016), em “Práticas Coercitivas na Educação: o que dizem e 

o que fazem os professores” investigaram a correspondência entre o relato e a prática 

sobre uso de coerção na relação professor-aluno com quatro professoras do ensino 

fundamental. Para tanto, os autores utilizaram metodologia mista com utilização de 

questionário e observação direta. A coleta de dados foi realizada em cinco etapas, 

onde na primeira etapa realizou-se a observação direta da interação entre professores 

e alunos, na segunda etapa elaborou-se a categorização dos comportamentos 

considerados coercitivos emitidos pelo professor, na terceira etapa foi feita a 

disposição das categorias em questionários, na quarta etapa aplicou-se o questionário 

nos professores e na quinta etapa realizou-se nova observação direta. Na segunda 

etapa da coleta de dados, onde Glidden e Gross (2016) elaboraram a categorização 

dos comportamentos considerados coercitivos emitidos pelos professores, 

apresentaram-se as seguintes categorias que, assim como os autores definiram, 

caracterizam o uso de Controle Comportamental aversivo: 
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Comportamento Negligente CNE 

Privar o aluno de reforço (atenção positiva, respostas, auxílio, 

feedback), deixar a turma sem acompanhamento, não estar disponível 

para os alunos. 

Comportamento Agressivo CAG 

Proferir insultos (depreciar), recriminar energicamente ou aumentar o 

volume de voz na direção de um aluno ou de um grupo de alunos. 

Comportamento Cerceador CCE 

Cerceamento da emissão de comportamentos interativos, criativos, 

críticos ou que expressem aspectos da individualidade do aluno. 

Comportamento Discriminante CDI 

Direcionamento de atenção diferenciada negativa para alunos com 

necessidades ou históricos específicos. 

Comportamento Expositivo CEX 

Exposição, depreciação ou censura pública de dificuldades ou 

respostas incorretas. Exigência inegociável de apresentação ou relato 

verbal público de um aluno ou de um grupo de alunos. 

Comportamento Rígido CRI 

Negar alteração da metodologia de trabalho segundo as necessidades 

dos alunos, negar novas chances para os alunos realizarem as 

tarefas. 

Comportamento Ameaçador CAM 

Sugerir, avisar ou prometer punições e/ou retiradas de privilégios a um 

aluno ou a um grupo de alunos. 

(GLIDDEN e GROSS, 2016, p. 411) 

 

Com a análise dos dados coletados, Glidden e Gross (2016) constataram não-

correspondência entre o relato e a prática sobre o uso de métodos aversivos em todos 

os professores, pois, ao responderem ao questionário, os professores não alegaram 

realizar práticas coercitivas, já na prática o controle aversivo foi observado. 

Em “Programação de contingências reforçadoras no fortalecimento de 

repertórios pró-sociais no contexto escolar” também de Psicologia, Fernandes e 

Santos (2009) investigaram o efeito de contingências reforçadoras sobre o aumento 

de comportamentos pró-sociais dos alunos no contexto escolar, realizando linha de 

base e intervenção. Participaram da pesquisa 20 adolescentes de ambos os sexos, 
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com idades entre 11 a 14 anos do ensino fundamental, a coordenadora e três 

professores de uma creche não governamental.  

Como método realizou-se entrevista com a coordenadora e com os 

professores, observação direta em três contextos diferentes (aula de educação 

artística, de educação física e atividade com a monitora geral), definição de seis 

categorias comportamentais consideradas antissociais, com base nos registros das 

observações (cinco relacionadas ao comportamento dos alunos e uma relacionada 

aos comportamentos dos professores e coordenadora), produção e aplicação de um 

questionário semiestruturado aos professores e coordenadora e procedimentos de 

intervenção.  

Para elaborar a linha de base, realizou-se observações diretas com protocolo 

de registro de eventos, onde observou-se e registrou-se os comportamentos dos 

professores e dos alunos em três contextos diferentes. Os autores definiram como 

categoria comportamental antissocial dos professores e da coordenadora os 

seguintes comportamentos: “ameaças de punição e punições efetivas contingentes 

aos comportamentos dos alunos.” (FERNANDES e SANTOS, 2009, p. 291). Como 

parte dos procedimentos de intervenção, os autores apresentaram e explicaram aos 

professores e à coordenadora princípios comportamentais, tais como o reforço 

positivo. 

Como resultado, os autores se depararam com um alto número de emissões 

de comportamentos aversivos pelos professores na linha de base: “O maior número 

de punição observado durante a linha de base ocorreu nos contextos 1 e 3 (atividade 

com a monitora geral e aula de educação física) com 6 ocorrências.” (FERNANDES e 

SANTOS, 2009, p. 297) e constataram uma redução desse número após a 

intervenção: “Por outro lado, as maiores frequências de punição ou ameaça de 

punição observadas no pós-teste 1 foram para os contextos 2 e 3 (atividade com a 

monitora geral e aula de educação física) com apenas 2 ocorrências.” (FERNANDES 

e SANTOS, 2009, p. 297). E concluíram que, após a intervenção, os professores 

reduziram os comportamentos aversivos e adotaram medidas alternativas de Controle 

Comportamental:  

“Os dados mostram que os professores/monitores reduziram o uso de 

punição e ameaça de punição, sugerindo a possibilidade de que 

formas alternativas de controle do comportamento que não o uso de 
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consequências aversivas como anteriormente faziam, foram 

adotadas.” (FERNANDES e SANTOS, 2009, p. 297). 

 

Em “Análise funcional de uma amostra de interações educativas ocorridas entre 

professora-alunos, em sala de aula”, (CANABARRA et. al., s. d.) objetivou-se 

observar, descrever e analisar as interações entre professores e alunos e entre alunos 

e alunos. Para tanto, realizou-se observações diretas e registro em uma sala de aula 

com 34 alunos da 4ª série do ensino fundamental, e análise dos dados obtidos através 

de grupos de discussão. 

Como resultado, os autores verificaram que a professora utilizou de reforço 

positivo três vezes, porém nas demais interações com os alunos prevaleceu o uso de 

punição (positiva e negativa) e extinção, caracterizando o controle aversivo. 

(CANABARRA et. al., s. d.)  

Durante a análise funcional dos registros, os autores descrevem e a analisam 

oito situações onde foram constatadas o uso de Controle Comportamental em 

interações educativas em sala de aula. Duas dessas situações comprovam o uso de 

Controle Comportamental aversivo e positivo por parte da professora. São elas:  

Análise 3: Como condição antecedente observa-se a professora 

explicando a lição enquanto os alunos falam sem parar. A ação da 

professora é a de ficar parada e permanecer em silêncio por algum 

tempo, sinalizando seu descontentamento com a classe. 

Subseqüentemente os alunos percebem a atitude da professora e se 

calam. O controle identificado aqui é o de Punição I, considerado 

apropriado para a situação, pois a professora puniu de forma clara, 

sem ser agressiva; acabando com um comportamento inadequado. 

[...] Análise 7: Como condição antecedente, identifica-se a professora 

caminhando entre as carteiras no momento da tarefa, observando e 

acompanhando os alunos. Tem a ação de se dirigir a um aluno que 

atentamente realiza a tarefa e diz: “ – Estou gostando muito de ver 

hein C.!” Subsequentemente C. sorri para a professora e retorna à 

tarefa. Nesse caso o aluno foi reforçado positivamente. (CANABARRA 

et. al., s. d., p. 2). 
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Ao finalizarem a pesquisa, Canabarra et. al. (s. d.) concluíram que a professora 

utiliza Controle Comportamental de forma equilibrada, combinando reforço positivo e 

punição para manter o manejo com os alunos. 

A pesquisa intitulada “Habilidades sociais do professor em sala de aula: um 

estudo de caso” (DEL PRETTE et. al., 1998) consiste em uma análise do desempenho 

de uma professora do ensino fundamental antes e depois de sua participação em um 

Programa de Desenvolvimento Interpessoal Profissional. Como método utilizou-se 

filmagens de uma aula prévia e outra posterior à intervenção e tratamentos dos dados. 

Os comportamentos observados da professora foram divididos em categorias 

comportamentais: “Ignora a chamada de aluno [...] Faz referência a comportamento 

intermediário não requerido [...] Chama aluno pelo nome em tom de censura [...] 

Expressa insatisfação com a forma de execução da atividade” (DEL PRETTE, 1998, 

s. p.). 

Em “Caracterização comportamental de alunos em escolas de Maceió: 

comparação entre as percepções de pais e professores”, Fermoseli et. al. (2013) 

buscou caracterizar comportamentos apresentados e contingências envolvidas na 

vida escolar e familiar de alunos do ensino fundamental. Como metodologia, os 

autores realizaram observações diretas na escola e utilizaram a aplicação de 

questionários semiestruturados com os familiares responsáveis e professores dos 

alunos.  

Na discussão dos resultados, os autores elaboram uma comparação entre os 

relatos dos familiares, da equipe escolar e dos dados obtidos através das observações 

diretas. Ao analisarem e discutirem os dados, os autores destacam situações 

provenientes das observações diretas que explicitam o uso de Controle 

Comportamental por parte da escola:  

“[...] na escola essa criança, também, apresentava comportamentos 

inadequados, a diferença é que neste espaço escolar tais 

manifestações eram combatidas de imediato e com regularidade pelo 

corpo docente da escola – com intervenções na própria sala de aula, 

orientando os colegas a não rirem e não se aliarem às teimosias e as 

“brincadeiras fora de hora” Sendo assim, aos poucos, percebeu-se, 

com o passar dos dias que os demais alunos mantiveram o 

comportamento solicitado, daí os comportamentos problemáticos 
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apresentados pelo aluno foram enfraquecendo, apesar de que, vezes 

outra voltavam a ocorrer.” (FERMOSELI et. al., 2013, p. 153). 

 

“A partir das observações, percebeu-se que, apesar das escolas terem 

maior regularidade disciplinar se comparada ao ambiente familiar, as 

medidas e ações adotadas estão baseadas mais fortemente no 

controle aversivo (suspensão, retirada de recreio, advertências, 

encaminhamento para direção, dentre outros) [...]” (FERMOSELI et. 

al., 2013, p. 158) 

 

Após a discussão, Fermoseli et. al. (2013) concluíram que a Análise do 

Comportamento é importante na interpretação e compreensão dos fenômenos 

comportamentais e na caracterização comportamental dos alunos e constataram a 

capacidade de discriminação dos alunos às contingências comportamentais de cada 

ambiente: casa ou escola. 

 

Ciência: Pedagogia 

 

A primeira pesquisa de Pedagogia encontrada foi “A relação professor aluno 

em sala de aula” (SILVA, GARBIN e NASCIMENTO, 2011), onde buscou-se identificar 

a prática docente de professores de uma escola por meio da descrição dos 

procedimentos adotados em sala de aula para reconhecer a relação existente entre o 

professor e seus alunos. Para tanto, os autores utilizaram a abordagem qualitativa e 

realizaram observações diretas em duas salas de aula com turmas de 1º e 5º ano. 

Ao apresentarem os resultados obtidos, os autores relatam situações que 

caracterizam uso de Controle Comportamental aversivo, como:  

“A professora B, do 5º ano, não demonstrava afeto, valorizando um 

clima sisudo e cheio de ameaças, como se observa em sua fala: “Bico 

fechado! Você ficará amanhã comigo no recreio! – Chama outro aluno 

e diz, ”Venha marcar os nomes de quem não fica quieto” (fala da 

Professora B).” (SILVA, GARBIN E NASCIMENTO, 2011, p. 12842) 

 

Os autores encontraram e compararam duas formas distintas de relação entre 

professor e aluno, sendo que uma professora realiza uma atividade pedagógica 
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prazerosa e afetuosa e a outra mantém uma relação baseada no medo e na ameaça 

e concluíram que a qualidade dessa relação é condição fundamental para estabelecer 

um ambiente facilitador para o aprendizado (SILVA, GARBIN e NASCIMENTO, 2011).  

A segunda pesquisa de Pedagogia intitula-se “Indisciplina na sala de aula: 

contribuições da análise do comportamento”, onde Britto (2013) buscou fazer uma 

leitura sobre o fenômeno da indisciplina em sala de aula a partir da compreensão da 

Análise do Comportamento. Como metodologia qualitativa, a autora utilizou 

questionários estruturados que foram entregues a professores do ensino fundamental 

de três escolas, onde investigava-se vários aspectos da indisciplina. 

Nos resultados obtidos, a autora elaborou uma análise sobre cada aspecto 

explorado. Ao abordar a concepção dos professores sobre indisciplina, os professores 

“[...] atribuíram indisciplina, a falta de respeito as regras, agitação, bagunça, 

comportamento contrário ao esperado, falta de limite da família, não diferenciar a hora 

do lazer e dever, prejudicar o andamento escolar.” (BRITTO, 2013, p. 51). 

Evidenciando, dessa forma, a existência de regras e normas no ambiente escolar. 

Ao abordar as atitudes dos professores em reação à indisciplina em uma 

determinada situação (aluno falar muito e atrapalhar a aula), os resultados de uma 

escola mostraram que “[...] a maioria espera o aluno ter uma atitude melhor para 

elogia-lo.” (BRITTO, 2013, p. 59). Porém, em outra escola “[...] os professores 

afirmaram, em sua maioria, que chamam a atenção prometendo informar aos pais 

para que ele melhore.” (BRITTO, 2013, p. 59). 

Em relação a outra situação de indisciplina (aluno fazer e jogar bolinhas de 

papel em seus colegas), os resultados apresentaram que “[...] houveram duas atitudes 

mais apontadas, a repreensão verbal pública e a correção verbal seguida de um elogio 

a uma atitude positiva.” (BRITTO, 2013, p. 60). 

Ao término, Britto (2013) concluiu que existem problemas de indisciplina nas 

escolas e que os professores utilizam, mesmo que de forma empírica, conceitos da 

Análise do Comportamento para lidar com este fenômeno. Sobre o uso de princípios 

da Análise do Comportamento, Britto (2013) comenta que os professores utilizam 

poucos métodos aversivos e conclui que a Análise do Comportamento pode realmente 

contribuir a relação entre professor e aluno, auxiliando o professor a identificar e 

manipular contingências comportamentais para aprimorar o ambiente e o processo 

educacional. 
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Ciência: Letras 

 

A única pesquisa de Letras encontrada foi “A Postura do Professor em Sala de 

Aula: Atitudes que Promovem Bons Comportamentos e Alto Rendimento Educacional” 

na qual Kubata et. al. (2010) buscaram, de forma qualitativa, analisar as posições de 

professores e alunos e avaliar, respectivamente, a oferta e demanda desses dois 

agentes do processo escolar. Para tanto, os autores aplicaram questionários 

semiestruturados com quatro perguntas abertas em quatro professores e quatro 

alunos entre 13 e 17, sendo dois de escola pública e dois de escola particular 

(professor e aluno) respectivamente. As perguntas exploram vários aspectos do 

processo educacional. A última pergunta abordava especificamente a ocorrência de 

comportamentos mais sérios, como comportamentos inadequados, e a reação dos 

professores nestas situações, a maioria das respostas caracterizam o uso de Controle 

Comportamental aversivo:  

Professor A – Escola Pública A solução mais pertinente foi retirá-lo da 

sala e levá-lo à diretoria, para que assim fossem tomadas as devidas 

providências, o aluno foi suspenso. 

Professor B – Escola Particular Sim. O aluno foi retirado da sala de 

aula e o Diretor da Escola aplicou o disposto no Regimento Escolar. 

Suspensão das aulas por dois dias, com obrigação de retorno à escola 

com uma série de atividades a serem feitas e entregues como 

condição para retorno; ciência aos pais e acompanhamento do aluno 

pelo coordenador, para que tal atitude não se repetisse. 

Professor D – Escola Particular Sim. A solução mais pertinente é pedir 

a colaboração. Se o aluno ainda assim insistir em não se comportar, o 

melhor é pedir para se retirar e conversar com ele depois, dizer o 

quanto apreciaria se ele aproveitasse a oportunidade que tem e 

aliasse ao potencial que ele possui. Um elogio depois de uma 

repreensão sempre funciona como incentivo. 

Aluno A – Escola Pública Houve uma briga séria por conta do 

comportamento de uma aluna, o professor deixou ela pra fora das 

aulas dele por duas semanas, mais ou menos. 

Aluno B – Escola Particular Deu advertência e disse que se acontecer 

de novo leva suspensão. 
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Aluno C – Escola Pública Sim, muitas vezes. O professor na maioria 

das vezes manda o aluno para fora e dá uma advertência ou 

suspensão. 

Aluno D – Escola Particular Houve casos em que o professor levou o 

aluno à diretoria e lhe aplicou uma suspensão. (KUBATA et. al., 2010, 

s. p.) 

 

Após analisarem e discutirem os dados, os autores Kubata et. al. (2010) 

concluíram que existem diversos estilos educacionais e que esse fenômeno é 

resultado da variabilidade dos perfis de professores. 

A Tabela 1 abaixo resume a quantidade de pesquisas encontradas bem como 

o tipo de Controle Comportamental utilizado. 

 

Tabela 1 – Indicativo das pesquisas analisadas e o tipo de Controle Comportamental 

respectivamente identificado. 

Ciência Pesquisas 
encontradas 

Tipo de Controle Comportamental 

Positivo Aversivo 

Psicologia 10 5 10 

Pedagogia 2 1 2 

Letras 1 1 1 
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7 – DISCUSSÃO  

Assim como conjecturou-se na hipótese inicial, foi constatado o uso de controle 

aversivo em todas as pesquisas analisadas. O controle positivo apareceu em apenas 

metade (cinco) das pesquisas de Psicologia, uma pesquisa de Pedagogia e na 

pesquisa de Letras (como ilustra a Tabela 1 dos Resultados). Portanto, verifica-se o 

uso majoritário do controle aversivo nas relações professor aluno em sala de aula. 

Diante desta constatação, é possível analisar que o alto índice de uso de 

controle aversivo deve-se ao fato de que este tipo de Controle Comportamental tem 

como uma de suas características apresentar resultados mais imediatistas (SKINNER, 

1972), o que seria um fator relevante no comportamento controlador dos professores, 

além de ser o tipo de Controle Comportamental com maior prevalência na sociedade 

(SIDMAN, 2003). 

Apesar de todas as postuladas advertências sobre as consequências do uso 

do controle aversivo, alguns autores apontam efeitos desejáveis no uso deste tipo de 

Controle Comportamental. Guilhardi (s.d.) destaca a importância de contingências 

aversivas no desenvolvimento de uma pessoa, ao explicar a função do uso de Reforço 

Negativo no processo de aquisição de responsabilidade, pois, ao ser exposta a 

contingências de reforçamento negativo, a criança aprende a lidar com os estímulos 

aversivos, desenvolvendo comportamentos para evitá-los. Já Mazzo (2007) explicita 

os possíveis efeitos desejáveis do uso do Controle Aversivo no contexto escolar, ao 

apontar que ele pode aumentar a probabilidade de o indivíduo lidar melhor com futuras 

adversidades.  

Cabe especular se tais possíveis efeitos desejáveis compensam as postuladas 

consequências do uso do controle aversivo, principalmente no contexto escolar, 

tornando-o apropriado, visto que independente de algum benefício, o controle aversivo 

quase sempre desencadeará efeitos colaterais, como os subprodutos emocionais de 

medo e ansiedade (SIDMAN, 2003). De qualquer forma, é certo que o propósito final 

do uso do Controle Comportamental, independentemente do tipo, pelos professores é 

controlar o comportamento dos alunos. 

Nas pesquisas analisadas é possível identificar os efeitos do Controle 

Comportamental nos alunos. É nítido que o Controle Comportamental é usado para 

que os alunos façam o que é esperado, ou emitam os comportamentos adequados, 

através do uso de reforço ou punição. Como mostram os seguintes trechos: 
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“[...] Ela descreveu que, em sua sala, a disciplina era muito bem 

cuidada, até a diretora admirava o quanto ela conseguira com aqueles 

alunos. [...] (ANDRADE, 1999, p. 56) 

 

“Análise 3: Como condição antecedente observa-se a professora 

explicando a lição enquanto os alunos falam sem parar. A ação da 

professora é a de ficar parada e permanecer em silêncio por algum 

tempo, sinalizando seu descontentamento com a classe. 

Subseqüentemente os alunos percebem a atitude da professora e se 

calam. [...]” (CANABARRA et. al., s. d., p. 2) 

 

“[...] Sendo assim, aos poucos, percebeu-se, com o passar dos dias 

que os demais alunos mantiveram o comportamento solicitado, daí os 

comportamentos problemáticos apresentados pelo aluno foram 

enfraquecendo, apesar de que, vezes outra voltavam a ocorrer.” 

(FERMOSELI et. al., 2013, p. 153). 

 

Portanto, pode-se entender que o sucesso ao utilizar o Controle 

Comportamental e conseguir que os alunos se comportem da forma esperada é uma 

consequência positiva que reforça o comportamento controlador do professor, 

aumentando a frequência desse comportamento. Além de ser uma forma 

relativamente eficaz de garantir que os alunos sigam as regras estabelecidas pela 

escola. 

Ao analisar as pesquisas, foi possível identificar a presença de regras nas 

agências escolares. Tal fenômeno é observado nos seguintes trechos: 

“[...] Enfim, de modo geral os professores atribuíram indisciplina, a falta 

de respeito as regras, agitação, bagunça, comportamento contrário ao 

esperado, falta de limite da família, não diferenciar a hora do lazer e 

dever, prejudicar o andamento escolar.” (BRITTO, 2013, p. 51) 

 

“[...] Nesse sentido, se compararmos os dois pontos de vista 

percebemos uma divergência de percepções entre os professores e 

pais, isso pode significar que a maioria das crianças consegue 

discriminar onde e quando podem se comportar desta ou daquela 

maneira, em razão, por exemplo, de esquiva e/ou fuga do controle 

aversivo.” (FERMOSELI et. al., 2013, p. 153) 
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As regras no contexto educacional, assim como em outros contextos, têm a 

função de estipular e determinar os comportamentos apropriados que devem ser 

emitidos. Sendo utilizadas pela escola, enquanto agência pertencente à sociedade e 

que reproduz o controle social, para cumprir seu papel regulador (SKINNER, 2003).  

Tal análise corrobora os postulados de Durkheim (2013) e Skinner (2003) que 

destacaram o caráter regulador da educação. Durkheim aborda de uma forma mais 

sociológica, tratando da influência social no que se é exigido pela educação: 

“A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas 

que ainda não estão maturas para a vida social. Ela tem como objetivo 

suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política 

quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular” 

(DURKHEIM, 2013, p. 53-54). 

 

Skinner (2003) aborda a mesma questão explicitando a essência da educação 

ao aduzir que “A educação é o estabelecimento de comportamentos que serão 

vantajosos para o indivíduo e para outros em algum tempo futuro.” ( p.437). Em outro 

trecho, Skinner complementa essa característica da agência escolar: “Os graus mais 

inferiores das escolas públicas continuam a função educacional da família, 

supervisionam as crianças durante parte do dia, geram comportamento que é útil para 

a família e para a comunidade e que permite à família fugir à censura” (SKINNER, 

2003, p.439). Tais trechos sugerem que à escola é atribuído o papel de iniciar o 

controle social. 

Desta forma, é possível concluir que os controles comportamentais e seus 

respectivos aspectos constatados nas pesquisas analisadas corroboram o papel da 

agência escolar como uma agência controladora, uma vez que utiliza o Controle 

Comportamental para manter o controle sobre os alunos dentro dos comportamentos 

institucional e socialmente estipulados. 

Portanto, compreende-se que a agência escolar reproduz o Controle 

Comportamental pertinente à sociedade utilizando-se de práticas enraizadas em 

nossa cultura e repletas de controle aversivo.  
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Ainda considerando as desvantagens e problemas gerados pelo uso de 

estímulos aversivos, Luna (2000) apresenta quatro argumentos contra o uso da 

punição no contexto escolar: 

“(a) pode ter efeito apenas temporário, de modo que o 

comportamento punido voltará a ocorrer quando a estimulação 

aversiva terminar; (b) pode produzir efeitos colaterais 

indesejados, como esquiva e fuga das situações de ensino e, 

inclusive, da escola, como também pode gerar respostas 

emocionais, algumas delas componentes da ansiedade; (c) a 

punição não tem papel instrutivo, pois punir indica o que está 

errado, mas não o que é o certo; (d) a punição geralmente 

beneficia mais o agente punidor do que a pessoa punida; se o 

comportamento do aluno está sendo aversivo para o professor, 

puni-lo pode reforçar o comportamento do professor de brigar, 

tirar ponto, passar tarefas extras etc” (LUNA, 2000 apud 

HENKLAIN e CARMO, 2013, p. 717). 

 

Portanto, sugere-se a reflexão da prática educacional a fim de torná-la 

reforçadora positiva entre as relações de seus membros e no processo de ensinar e 

aprender.  

Skinner (1972) expõe que ensinar seria o processo no qual o professor arranja 

as contingências de reforçamento para promover a aprendizagem da criança. Os 

resultados da pesquisa de Fernandes e Santos (2009) corroboram esta proposta, ao 

evidenciarem os benefícios do uso de Reforço Positivo. Assim como Skinner (1972) 

propõe a Educação Progressiva, a ênfase no reforço positivo proporciona um 

ambiente harmonioso e torna o processo educacional mais agradável. 

Uma escola baseada no uso de contingências de reforço positivo propiciaria a 

harmonia nas relações, contribuiria para o desenvolvimento de autoestima e 

autoconfiança (GUILHARDI, s. d.), pois as crianças passariam a se sentir mais 

valorizadas, estimularia a criatividade, além de possivelmente eliciar motivação e 

interesse por parte dos alunos, garantindo, assim, uma melhora na qualidade do 

processo ensino-aprendizagem.  
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Como resultado a longo prazo, os alunos que passassem por um processo de 

ensino-aprendizagem baseado no reforçamento positivo poderiam generalizar as 

contingências para outros contextos, uma vez que a educação é considerada como 

estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para os 

outros em algum tempo futuro (SKINNER, 2003).  Portanto, a educação poderia se 

tornar uma agência transformadora de paradigmas, contribuindo para a redução do 

uso de coerção em nossa sociedade. 
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8 – CONCLUSÃO 

 

A análise funcional das pesquisas levantadas constatou a utilização do Controle 

Comportamental nas práticas educativas. Posteriormente, a discussão, relacionando 

os resultados com o referencial teórico do Behaviorismo Radical e da Análise do 

Comportamento, corroborou o papel da escola como uma agência controladora 

caracterizada pelo uso do Controle Comportamental para manter o controle de seus 

membros. 

A realização deste trabalho evidenciou o uso de Controle Comportamental no 

Sistema Educacional e destacou a importância de atentar-se às implicações de tal 

controle na agência escolar e, consequentemente, na sociedade.  

Considerando-se a prevalência de Controle Comportamental no Sistema 

Educacional e a impossibilidade de retirá-lo, uma vez que se encontra 

institucionalizado como prática educativa, propõe-se o uso do Reforço Positivo por 

garantir efeitos mais harmoniosos e tornar o processo educacional mais agradável. 

Skinner (1972), sugere, ainda, a realização de pesquisas como uma forma de 

desenvolver e aprimorar o processo ensino-aprendizagem, destacando a importância 

da pesquisa para o contexto educacional. Portanto, considera-se a área da educação 

como um campo importante para o desenvolvimento de futuras pesquisas, 

ressaltando e ressalvando o seu caráter controlador que foi evidenciado por esta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

9 – REFERÊNCIAS 

ANDRADE, A. dos S. O cotidiano de uma escola pública de 1º grau: um estudo 

etnográfico. Cad. Pesq., São Paulo (73): 26-37, maio 1990. 

_________, A. dos S. Refletindo sobre a relação professor-aluno em um grupo de 

professores do Ensino Fundamental. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 9, 

n. 16, p. 53-66, June 1999. 

BAUM, W. M. Compreender o Behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. 

2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

BIJOU, S. O QUE A PSICOLOGIA TEM A OFERECER À EDUCAÇÃO - AGORA!. 

Revista Brasileira de Análise do Comportamento, [S.l.], v. 2, n. 2, mar. 2012. 

BRAVIN, A. A.; GIMENES, L. da S. Propriedade aversiva da extinção operante de 

comportamentos positivamente reforçados. Acta comport., Guadalajara, v. 21, n. 1, 

p. 120-133,  2013. 

BRITTO, A. C. de O. Indisciplina na sala de aula: contribuições da análise do 

comportamento. 2013. 71 f. Monografia (Graduação em Pedagogia) –

UNISALESIANO, Lins-SP, 2013. 

CANABARRA, T. M. et. al. Análise funcional de uma amostra de interações educativas 

ocorridas entre professora-alunos, em sala de aula. UNIMEP, s. d. Disponível em: 

<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/4mostra/pdfs/577.pdf> Acesso 

em: 04 Dez de 2017 

CATANIA, A. C. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. 4. Ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

DECI, E. L., SCHWARTZ, A. J., SHEINMAN, L., & RYAN, R. M. (1981). An instrument 

to assess adults’orientations toward control versus autonomy with children: Reflections 

on intrinsic motivation and perceived competence. Journal of Educational 

Psychology, 73(5), 642-650. 

DEL PRETTE, Z. A. P. et. al. Habilidades sociais do professor em sala de aula: um 

estudo de caso. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre   v. 11, n. 3, p. 591-603, 1998. 



 

33 
 

DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

_________, É. Educação e sociologia. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2013 

FERMOSELI, A. F. de O. et. al. Caracterização comportamental de alunos em escolas 

de Maceió: comparação entre as percepções de pais e professores. Caderno de 

Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT, Alagoas v. 1, n. 2 (2013). 

FERNANDES, E. C.; SANTOS, A. C. G. Programação de contingências reforçadoras 

no fortalecimento de repertórios pró-sociais no contexto escolar. Revista Brasileira 

de Terapia Comportamental e Cognitiva. Campinas-SP2009, Vol. XI nº 2, 285-304. 

GIOIA, P. S.; FONAI, A. C. V. A preparação do professor em análise do 

comportamento. Psicol. educ., São Paulo, n. 25, p. 179-190, dez.  2007. 

GLIDDEN, R. F.; GROSS, I. Práticas Coercitivas na Educação: o que dizem e o que 

Fazem os professores. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 24, n. 1, p. 

402-424, Jan./Abr. 2016. 

HENKLAIN, M. H. O.; CARMO, J. dos S. Contribuições da análise do comportamento 

à educação: um convite ao diálogo. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 149, p. 704-

723, Ago.  2013. 

HOLLAND, J. G. A análise do comportamento. 6ª Reimpressão. São Paulo: E.P.U., 

1975. 

HÜBNER, M. M. C. Análise do Comportamento para a Educação: Contribuições 

recentes – Or. Maria Martha C. Hübner e Miriam Marinotti. 1ª ed. Santo André, SP. 

ESETec Editores Associados. 2004. 

HUNZIKER, M. H. L. Afinal, o que é controle aversivo? 2011. 10f. Monografia. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

KUBATA, L. et. al. A Postura do Professor em Sala de Aula: Atitudes que Promovem 

Bons Comportamentos e Alto Rendimento Educacional. Revista Eletrônica de 

Letras, Franca, v. 3, n. 1 (2010). 



 

34 
 

MACHADO, A. C. T. A. et al. Estilos motivacionais de professores: preferência por 

controle ou por autonomia. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 32, n. 1, p. 188-201, 2012. 

MADI, M. B. B. P. (2004). Reforçamento positivo: princípio, aplicação e efeitos 

desejáveis. Em C.N. Abreu e H.J. Guilhardi (orgs.) Terapia Comportamental e 

Cognitivo-comportamental: práticas clínicas. Capitulo 2, 41-54. São Paulo: Roca. 

MARTIN, G. Modificação de comportamento: o que é e como fazer. 8. Ed. São 

Paulo: Roca, 2015. 

MARTINS, T. E. M. B.F. Skinner e o uso do Controle Aversivo: Um estudo 

histórico-conceitual. 2012. 38f. Dissertação (Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa 

do Comportamento). Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. 

MAYER, P. C. M. Duas definições comportamentais de punição: história, 

conceitos e implicações. 2009. 57f. Dissertação (Mestrado em Análise do 

Comportamento). Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2009. 

MAZZO, I. M. B. Análise de possíveis efeitos desejáveis do controle aversivo na 

aprendizagem de comportamento eficaz. Londrina, 2007. 105f. 

MOREIRA, M. B. Princípios básicos de análise do comportamento. 1. Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2007 

SANTOS, S. C. G. B. S. R. dos. A Educação e o Controle do Comportamento: 

Pressupostos da Teoria Behaviorista. 2015. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015. 

SIDMAN, M. Coerção e suas implicações. 2. Ed. Campinas: Livro Pleno, 2003. 

SILVA, L. T. B. D. da; GARBIN, A. R.; NASCIMENTO, N. B. A relação professor aluno 

em sala de aula. SIRSSE – PUCPR, Curitiba e. 1 (2011). 

SILVA, A. T. B. et al. Ampliando comportamentos pró-éticos dos alunos: relato de 

pesquisa e intervenção com educadores do ensino fundamental. Temas psicol., 

Ribeirão Preto, v. 21, n. 2, p. 348-359, dez.  2013 . 

SKINNER, B. F. Tecnologia do ensino. São Paulo: Ed. Da Universidade de São 

Paulo, 1972. 



 

35 
 

_________, B. F. Ciência e Comportamento Humano. 11. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

TODOROV, J. C. Quem tem medo de Controle Aversivo. 2011. 3f. Monografia. 

Brasília, 2011. 

VIECILI, J.; MEDEIROS, J. G. A coerção e suas implicações na relação professor-

aluno. Psico-USF (Impr.), Itatiba, v. 7, n. 2, p. 229-238, Dec. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 


