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Dani (16) frequentava o terceiro ano do Ensino Médio e namorava Breno (23). Filha 
adotiva, morava com os pais e um irmão de 29 anos. Tinha outras duas irmãs (33 e 
31) que eram casadas. Dani foi encaminhada à terapia por uma psicopedagoga, com o 
diagnóstico de Déficit de Atenção e Distúrbio de Comportamento. Fazia uso de 
medicação desde os 10 anos de idade. No início dos atendimentos, Dani havia riscado 
o carro da professora como forma de “vingança por ter sido pega colando na prova”. 
Os pais relataram que Dani foi separada da mãe biológica no momento do parto por 
determinação judicial. A mãe biológica da cliente era usuária abusiva de álcool, drogas 
e se prostituía. Dani foi cuidada na infância pelas irmãs mais velhas que, segundo 
afirmação do pai adotivo, “sempre mimaram muito a Dani”. A mãe relatava que sempre 
teve “problemas com o comportamento da Dani”; “Dani é muito mentirosa”. Dani 
queixava-se que os pais não a entendiam e não davam crédito ao que falava: 
“Enquanto eu não mostrar os dentes e tomar atitude, ninguém me ouve”. Dani 
apresentava alguns excessos comportamentais na frequencia à academia e na 
preocupação com o corpo. Chegava a passar várias horas por dia na academia e fazia 
uso de substâncias como suplementos alimentares. Apresentava baixa tolerância à 
frustração, era pouco sensível ao outro e ficava sob controle de reforçadores imediatos. 
Dani mentia para os pais para conseguir o que queria: “Eu disse que estava na 
academia, mas estava na casa do meu namorado”. Os pais liberavam reforçadores 
positivos à filha de forma intermitente, o que fazia com que Dani emitisse o 
comportamento de insistir em excesso. Dani falava para o pai: “Pai, preciso que você 
me dê a resposta se posso ir ao rodeio agora!”, e o pai, geralmente, concedia. Os 
objetivos terapêuticos foram levar a cliente a: discriminar consequências que o próprio 
comportamento produzia; ficar sob controle de consequências reforçadoras de médio 
e longo prazo; e desenvolver sensibilidade ao outro. Foram realizadas sessões de 
orientação com os pais, a fim de ensiná-los a consequenciar adequadamente os 
comportamentos da filha. Foram usados procedimentos como reforçamento positivo, 
instrução verbal e análise de contingências de reforçamento (CR). Os atendimentos 
ainda não foram encerrados. Dani passou a ficar sob controle de algumas orientações 
da terapeuta, mas não a ponto de apresentar mudanças significativas no 
comportamento. Continua tendo conflito com os pais, mentindo para conseguir o que 
quer e não avaliando consequências de seus atos.  

 
Palavras chave: adolescente; discriminação de consequências, Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR). 

 

 

 

 


