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Introdução: Este trabalho possui como base teórica a análise do comportamento que se
fundamenta no Behaviorismo Radical, uma abordagem da Psicologia. O tema desta
pesquisa inclui uma análise funcional do comportamento de um deliquente do filme
\\\\\\\\\\\\\\\"Gênio Indomável\\\\\\\\\\\\\\\". Este filme, conta a história de um jovem que
possui uma grande habilidade para a matemática, mas que encontra-se em conflito com
a lei. diante disso, é submetido a terapias em substituição à prisão. A partir do processo
este é apresentado a outros repertórios, demonstrando novos comportamentos, diante
das situações em que é envolvido, revelando uma relação com sua história de vida.
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo analisar os repertórios
comportamentais do protagonista do filme \\\\\\\\\\\\\\\"Gênio Indomável\\\\\\\\\\\\\\\"
através de um análise funcional do comportamento a fim de, buscando assim,
relacionar os comportamentos emitidos com seus determinantes, a história de vida do
sujeito, por exemplo. Metodologia: A análise funcional pressupõe que um indivíduo
emite determinado comportamento por este ter sido selecionado por suas
consequências. Neste estudo de caso utilizou-se a análise funcional como meio para
analisar os comportamentos-problema do personagem do filme. Os comportamentos
do personagem foram elencados, sendo estes relacionando com seus antecedentes e
suas consequências. Como variáveis, foi utilizada a história de vida, os
comportamentos de fuga e esquiva, os reforçadores e as punições. Em suma, a natureza
deste estudo se baseia em descrever os elementos de análise funcional. Sendo portanto,
uma pesquisa qualitativa utilizando como tipologia o estudo de caso. Resultados:
Como trata-se de uma pesquisa qualitativa, foi realizada análise comparando os
resultados à teoria Behaviorista.  O filme traz consigo vários comportamentos de fuga 
e esquiva emitidos pelo sujeito. Todos estes são considerados funcionais em relação à
contingências de punição presentes nas suas experiências prévias. Nessas
contingências, houve o reforçamento de comportamentos de a fugas e esquivas em
relação a situações que lhe ameaçavam, visualizando um repertório composto por
respostas negativamente reforçadas que incluíam, frequentemente, agressões,
comportamento opositivo, descrédito pela autoriadade e valores convencionais. Ao
analisar os repertórios comportamentais do protagonista, é possível sugerir algumas
intervenções, como por exemplo: métodos que proporcionem o reforço positivo e
maior autoconhecimento, para que o sujeito entre em contato com novas contingências
de reforço em situações distintas daquelas experimentadas em contextos favoráveis aos
atos delituosos empreendidos. Conclusão: De acordo com levantamento feito é notório
a relação entre o comportamento apresentado pelo protagonista do filme, considerando
que comportementos de fuga e esquiva são funcionais em relação à contingências
prévias de punição.
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