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Introdução: Trabalho realizado na  disciplina Teorias e Técnicas Comportamentais I do
curso de Psicologia do UNILESTE, que propõe apresentar aos discentes a importância
da análise funcional do comportamento na prática profissional do psicólogo clínico.
Trata-se de uma análise funcional do comportamento da personagem do filme O
Fabuloso Destino de Amélie Poulain, uma jovem mulher, que cresceu sem muito
contato afetivo com os pais e que também não tinha amigos com quem pudesse se
relacionar. As descrições comportamentais observados no filme são: comportamentos
peculiares, como ter prazeres privados, ser tímida, viver em um mundo fantasioso e
particular, e evitar relações afetivas. Objetivo: O objetivo, portanto, é compreender e
analisar as contingências que levaram a jovem Amélie a desenvolver o comportamento
de esquiva experiencial ao se deparar com situações aversivas. Metodologia: O
trabalho foi dividido em três partes: a primeira foi o levantamento do comportamento
problema apresentado pela protagonista no filme; a segunda foi à observação da
história que explica a função desses comportamentos-problema e quais os eventos
históricos presentes na ontogênese da protagonista que se relacionam com os
comportamentos-problema atuais; e a terceira foi o levantamento dos estímulos atuais
que reforçam positivamente e negativamente os comportamentos-problema da
protagonista. Os principais procedimentos adotados foram às observações da história
de vida de Amélie, retratada no decorrer do filme, e do repertório comportamental
apresentado pela personagem. Resultados: Ao final, foram formuladas hipóteses
clínicas para mudanças do comportamento que favoreçam a autonomia da personagem,
como por exemplo, a realização de uma analise detalhada do comportamento de
Amélie, tendo como foco central as condições de aprendizagem da garota, e
posteriormente utilizar de estratégias terapêuticas para Amélie aceitar seus sentimentos
perante a situação aversiva, e assim formar um novo repertorio comportamental.
Conclusão: Esse estudo de caso demonstrou a importância da análise funcional do
comportamento, pois é necessário analisar o comportamento humano em relação aos
seus determinantes históricos e atuais. É através de uma análise funcional detalhada
que podem ser obtidos dados sobre a predição e o controle dos complexos fenômenos
comportamentais
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