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Introdução: O presente estudo de caso visou atender uma demanda acadêmica da
disciplina Teorias e Técnicas Comportamentais II, do 8° período do curso de
Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, com o propósito de
realizar uma leitura comportamental de uma experiência acadêmica ocorrida em uma
das cadeiras práticas do curso. Desta forma, foi eleito um caso especifico para realizar
tal leitura. A escolha do caso em questão se deu pela sua especificidade, dentro de uma
compreensão de que a análise do comportamento poderia contribuir significantemente
no manejo da demanda apresentada.  Objetivo: Propiciar aos discentes o
aprimoramento e manejo dos princípios comportamentais, através de uma atividade
pragmática, via releitura de um atendimento já realizado, apresentando uma possível
proposta de intervenção. Metodologia: Inicialmente, foram realizados atendimentos na
modalidade de oficinas em dinâmica de grupo, pautados na teoria da autora Lúcia
Afonso. O projeto visou aprimorar as relações interpessoais dos empregados de uma
instituição filantrópica e de seus lideres, considerando de suma importância trabalhar
questões ligadas à autoestima, resiliência, comunicação, autoconhecimento e liderança.
O contato maior com um dos lideres da instituição proporcionou a compreensão do
quanto os comportamentos emitidos por ele possuíam ligação íntima com as queixas
levantadas. Utilizamos como método principal para desenvolvimento a análise
funcional do comportamento, apresentando como propostas de intervenção as
ferramentas FAP e ACT.  Resultados: A intervenção apresentada é apenas uma
hipótese, ou mesmo uma possibilidade para o caso apresentado, e a mesma ainda não
foi aplicada. O que pode ser demonstrado como resultado, é apenas o que se espera
dessa intervenção, e para tanto, baseamo-nos em literatura da área, a fim de comprovar
a eficácia das ferramentas sugeridas.  A intervenção proposta consiste em levar o
cliente à reflexão, sobre os possíveis impactos e prejuízos que alguns dos
comportamentos apresentados estão acarretando em seu convívio tanto a nível social,
como também particular, principalmente, no que diz respeito ao ambiente profissional
e sua relação com os parceiros de trabalho, subordinados ou não. A intervenção
apresentada, visa, de certa forma, conscientizá-lo da importância de mudar tais
comportamentos, e propiciar que o mesmo perceba que esses comportamentos são
extremamente prejudiciais tanto para a sua relação com o outro, quanto para a própria
aceitação de si mesmo e desse outro.  Conclusão: Quando realizada a intervenção, e
modificados os comportamentos apresentados como problemas, assim como seus
atuais mantenedores , ocorrer – se á evolução no quadro de relacionamentos
interpessoais do cliente, e consequentemente, em sua vida profissional e pessoal,
promovendo melhorias em sua qualidade de vida, tanto a nível psíquico quanto social.
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