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Autoconhecimento é uma expressão amplamente utilizada na Psicologia, 
especialmente na área de atendimento clínico. No entanto, não existe uma 
concordância entre as diversas abordagens psicológicas sobre sua origem e, menos 
ainda, a respeito dos procedimentos terapêuticos que deveriam ser empregados pelos 
profissionais para produzi-lo em seus clientes. De acordo com Skinner (1969), o 
autoconhecimento tem origem social, sendo produto da interação de um indivíduo com 
sua comunidade socioverbal, a qual formulará perguntas a respeito de seus 
comportamentos, tornando as variáveis controladoras dos mesmos observáveis e 
passíveis de descrição. Compartilhando os pressupostos da Análise do 
Comportamento e do Behaviorismo Radical, a Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR) foi adotada no atendimento à Gabriela (26), médica recém 
formada e recém chegada a São Paulo, onde residia com uma amiga que conheceu 
no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Gabriela queixou-se do término de um breve 
relacionamento que, para ela, havia sido muito intenso e significativo. Dizia que, sem o 
rapaz que havia rompido com ela, nada em sua vida tinha valor, embora estivesse 
fazendo progressos nos estudos e no trabalho. Ela não conseguia entender porque o 
rapaz namorava outra moça e continuava em contato com ela, o que resultava em 
eventuais encontros. Ela também questionava a razão de continuar “gostando” desse 
rapaz e de reforçar as aproximações inadequadas dele. A terapeuta buscou, na 
relação entre a história de CR passadas e as CR presentes às quais a cliente 
respondia, a explicação para os comportamentos e sentimentos que produziam 
sofrimento para ela. A intervenção terapêutica empregada foi a descrição das variáveis 
que controlavam a forma como a cliente percebia a relação estabelecida com o rapaz. 
Tal estratégia aumentou o autoconhecimento da cliente, embora tenham sido 
necessários outros procedimentos para libertá-la dessa relação: instruções para 
ampliação de contatos sociais; apresentação de verbalizações com possível função 
reforçadora positiva sob controle de aproximações sociais; perguntas e descrições 
para levar a cliente a ficar sob controle das consequências que seus comportamentos 
produziam sobre os comportamentos do outro e, em última instância, sobre os 
comportamentos e sentimentos dela; entre outros. Como resultado das intervenções, 
Gabriela passou a: buscar reforçadores nas relações de amizade, em detrimento de 
relacionamentos rápidos com rapazes; observar que alguns comportamentos seus 
afastavam possíveis pretendentes enquanto outros repertórios os aproximavam; cuidar 
melhor de sua aparência e saúde; retomar e ampliar atividades que eram prazerosas 
anteriormente. 
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