
ANÁLISE FUNCIONAL DO FILME 

Mariana Hott CARDOSO (Unileste); Hellen Dias De SOUZA (Unileste); Kelly Quintão Sathler NEVES

(Unileste); Letícia de Souza SANTOS (Unileste); Ricelly Cristina F De ASSIS (Unileste); Eustáquio

José de Souza Júnior SOUZA (Unileste)

Introdução: Skinner, pai do behaviorismo radical, contribuiu de forma positiva para a
psicologia contemporânea explicando o comportamento do ser humano e as
contingências presentes no meio que o indivíduo está inserido. As contingências são
explicadas por termos como reforço (positivo) e controle aversivo (punição positiva,
punição negativa e reforço negativo). Para a melhor compreensão da Análise
Comportamental, foi realizado um estudo de caso do filme “Clube da Luta”, onde as
discentes realizaram a análise funcional do comportamento protagonista (Edward
Norton) utilizando os conceitos de reforço, controle aversivo, autoconhecimento e
liberdade. Objetivo: O presente trabalho teve o objetivo de cumprir carga horária e
pontuação para a aprovação da disciplina Teorias e Técnicas Comportamentais I. As
discentes tiveram o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as contribuições de
Skinner na análise comportamental que envolve estudos sobre a interação do indivíduo
com o meio. Metodologia: Foi realizada uma análise funcional, que é a identificação
de relações relevantes, controláveis, causais e funcionais aplicáveis a um conjunto
específico de comportamentos-alvo para um cliente individual. O principal
instrumento conceitual adotado para a realização de análises funcionais é o conceito de
contingência, introduzido por Skinner. Os materiais utilizados foram os artigos
“Autoconhecimento e liberdade no behaviorismo radical”, “Um modelo de
apresentação de análise funcionais do comportamento”, “Afinal, o que é controle
aversivo?”, “Consciência e propósito no behaviorismo radical” e os livros “Princípios
básicos de análise do comportamento” e “Clube da Luta”. Resultados: Através deste
estudo foi possível identificar as contingências que atuavam sobre Edward Norton, a
saber: 1) por se sentir insatisfeito com sua vida, comprava móveis e como
consequência sentia-se vazio (punição); 2) para aliviar seus sintomas de insônia o
protagonista participava de grupos de apoio e como consequência tinha alívio das
sensações negativas e recebia atenção dos membros (reforçadores); 3) devido sua
insatisfação com o mundo, Norton criou outra identidade e apresentou
comportamentos problemas que tinham como consequência o alívio de sintomas e
sensações de poder (reforçadores). Entende-se por punição a retirada de estímulos
reforçadores ou acréscimo de estímulos aversivos no ambiente e, no caso estudado, era
aversivo para o protagonista o mundo de uma forma geral e a forma que os indivíduos
viviam. Quando ele se sentia livre e os sintomas sumiam, ele era reforçado. Quando
Norton toma consciência sobre seus comportamentos ele tem a oportunidade de agir de
forma diferente, alterando as consequências por trás de seus atos. Esse
autoconhecimento só é possível pela interação com o Outro e faz com que o sujeito se
torne livre. A liberdade só existe quando o indivíduo discrimina seus comportamentos
e as variáveis que os controlam. A liberdade depende do autoconhecimento.
Conclusão: Através da realização deste trabalho as discentes puderam compreender a
causa dos comportamentos e perceber que não existe comportamento disfuncional. O
conhecimento das alunas se expandiu na forma de como realizar uma análise
funcional, contribuindo para que pudessem ter um maior embasamento ético e
científico teórico em suas práticas acadêmicas.
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