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A punição é um dos conceitos englobados no Controle Aversivo. Na Análise do
Comportamento é possível entende-la com base em duas perspectivas: assimétrica,
que define punição procedimentalmente; e simétrica, que faz menção também ao
processo comportamental. Os principais representantes dessas perspectivas são
Skinner e Azrin e Holz, respectivamente, sendo que cada uma das perspectivas
resulta em diferentes implicações experimentais e práticas. Visto isso, será, em um
primeiro momento, analisado os conceitos de punição desenvolvidos pela perspectiva
assimétrica dos autores William K. Estes e Murray Sidman, que se destacam na
literatura, porém, que são menos explorados que Skinner. Será apresentado a a)
definição de punição, estímulo aversivo ou punidor, coerção ou controle aversivo; b)
efeitos da punição; c) explicação dos efeitos da punição; e d) discussão do uso da
punição. No geral, serão apresentadas as semelhanças e particularidades dos
conceitos de cada autor enquadrados como participantes da perspectiva assimétrica.
Também, será exposto o debate que Estes e principalmente Sidman fazem sobre o
uso de punição e controle aversivo na prática experimental e aplicada dos analistas do
comportamento. Em um segundo momento serão apresentadas as metodologias
utilizadas em pesquisas básicas com humanos que envolvem o estudo do controle
aversivo e suas relações com as divergências das definições de punição na área e as
questões éticas provenientes de tais discussões. Foram analisados, principalmente, as
relações entre os tipos de estímulos utilizados, resultados encontrados e discussões
éticas sobre o uso de tais estímulos. Os dados encontrados sugerem que não há rigor
metodológico e consenso ético na área da Análise do Comportamento no que
concerne o uso de determinados estímulos considerados aversivos nas pesquisas
básicas com humanos analisadas nos últimos dez anos. Deste modo, discute-se se na
área de pesquisa básica com humanos do controle aversivo há maior preocupação em
esquivar-se de empecilhos éticos do que realizar pesquisas com rigor metodológico,
replicáveis e com qualidade de resultados.
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