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Introdução: Uma análise funcional foi empreendida a partir do filme “Freud Além da
alma”, um drama de 140 minutos, dirigido por John Huston em 1962, nos Estados
Unidos. O Filme retrata a trajetória e os avanços de Freud em sua teoria de
personalidade. Antes de corroborar sua teoria, Freud traçou um longo percurso com
dificuldades para comprovar suas ideias. De mesmo modo, é notável que as
contingências as quais exposto, foram definidoras para a sua história de vida e
repertório de respostas. A trama também elucida o relacionamento conturbado com seu
pai, e os agentes reforçadores e punitivos em sua trajetória. Objetivo: o presente
trabalho foi realizado com objetivo de compreender os comportamentos do Freud no
filme citado. Metodologia: Para isso, buscou verificar a relação de Freud em interação
com o ambiente. Adotando a metodologia de uma análise funcional, baseada no
Behaviorismo Radical de Skinner, na qual buscou observar e pontuar as contingências
de reforçamento (a ocasião na qual ocorreu a resposta, a própria resposta e as
consequências reforçadoras) atuante no comportamento de Freud. Resultados: Os
resultados encontrados por meio da análise, se basearam na evidência de estímulos
aversivos e o consequente efeito de reforçadores negativos presentes na vida de Freud.
Tais estímulos punitivos ontogenéticos podem ser percebidos através de
comportamentos de fuga praticados, como, na situação de ridicularização de suas
ideias, promovida pelo professor Meynert. Neste caso, Freud evitava manifestar
comportamentos de forma a defender-se. Além disso, comportamentos de esquiva
foram identificados, quando o mesmo desiste de prosseguir com seus estudos (em um
momento da trama), ou quando evita continuar realizando um tratamento específico.  É
possível constatar, que o que fez com que Freud não desistisse de sua teoria, foi sua
história de reforço.  Mesmo quando suas ideias eram criticadas, sempre existia alguém
como seus pais, esposa e/ou professores, que acreditava em seu potencial e se
comportava de tal forma a agir como um agente reforçador positivo. Conclusão: Foi
proposta uma possível intervenção que poderá possibilitar o desenvolvimento de um
repertório de comportamentos mais variável para agir sobre o ambiente. Com isso,
pode-se supor que Freud terá a oportunidade de atingir  maior alcance de
autoconhecimento para melhor adaptação ao contexto e consequentemente maior
autonomia. 
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