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Esse material tem como objetivo apresentar um método de reflexão sobre alternativas mais
assertivas para lidar com o processo de resolução de problemas. Essa estratégia de Resolução de Problemas promove o autocontrole e estratégias de enfrentamento possivelmente mais saudáveis (1).
Esse processo pode auxiliar na busca de sentidos, compreensão de sentimentos, discernimento
de emoções, aceitação, planejamento, organização e protagonismo(2).

Como utilizar a Resolução de Problemas:
1) Defina o Problema: Pense no problema e suas consequências. É importante que você focalize um problema por vez. Concentre-se em problemas modificáveis ou que estão sob seu controle.
Definir o problema não é uma tarefa fácil, pois é importante distinguir os fatos, sentimentos,
necessidades e consequências ligados ao problema. Além disso, é importante identificar quais as esferas (individual, familiar, social, profissional, escolar) da sua vida que são impactadas pelo problema.
2) Analise suas Emoções: É muito importante saber nomear os sentimentos. Emoções podem
influenciar nossa capacidade de perceber e adaptar a uma situação. Quais são seus sentimentos ao
deparar-se com esse problema?
3) Identifique experiências anteriores: Analise o aprendizado que você pode ter obtido ao
passar por situações semelhantes previamente. Como você enfrentou essa situação? Quais estratégias utilizou? Qual foi o resultado?
4) Pense em estratégias de resolução: Frente a um problema é importante que você possa
pensar nas ações e estratégias que pode usar para lidar com a situação.
5) Analise as estratégias de resolução: Agora analise cuidadosamente os aspectos positivos e
negativos de cada uma das estratégias para lidar com a situação (considerando sua aplicação e consequências). Agora, você poderá selecionar as estratégias que deseja aplicar.
6) Identifique prioridades e aplique o seu plano: Quais são suas prioridades de ação? Por
onde você quer começar? Escolha quais serão seus primeiros passos para enfrentar essa situação.
Agora é hora de colocar esse plano em ação.
7) Avalie: Pense no processo de resolução e nos resultados obtidos após aplicar as ações que
você planejou. Avalie sua experiência com o processo: quais as emoções presentes? Desafios foram
superados? Como foi o processo e suas consequências?
8) Peça ajuda: Você é protagonista na resolução dos seus problemas, mas não precisa passar
por eles sozinho. É importante identificar quais pessoas podem colaborar nesse processo e procurar ajuda em todos os passos e sempre que necessário.
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Você pode usar esse esquema como um lembrete para aplicar a estratégia de
resolução de problemas:
1) Defina o Problema:
Áreas da sua vida que são impactadas pelo problema

2) Analise suas Emoções:
Quais são seus sentimentos ao deparar-se com esse problema?

3) Identifique experiências anteriores:
Como você enfrentou essa situação? Quais estratégias utilizou? Qual foi o resultado?

4) Pense em estratégias de resolução:
Liste as ações e estratégias.

5) Analise as estratégias de resolução:
Análise aspectos positivos e negativos de cada estratégia.

6) Identifique prioridades e aplique o seu plano:
Quais são suas prioridades de ação? Por onde você quer começar?

7) Avalie:
Quais as emoções presentes? Desafios foram superados? Como foi o processo e suas consequências?

8) Peça ajuda:
Onde e como posso pedir ajuda?
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