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Um problema corresponde a uma situação na qual a resposta capaz de produzir uma 

determinada condição reforçadora está ausente. Resolver um problema implica em 

manipular variáveis que aumentem a probabilidade do aparecimento de tal resposta. 

No contexto clínico, psicoterapeutas frequentemente se deparam com situações para 

as quais não têm uma resposta efetiva em seu repertório comportamental. Isto é ainda 

mais evidente quando se trata de terapeutas inexperientes, em razão do seu repertório 

restrito devido a poucas oportunidades de modelagem, modelação e outros 

procedimentos. Sendo assim, este trabalho busca contribuir com psicólogos clínicos 

que se deparam com dificuldades durante o processo terapêutico, sem terem 

identificado qual o problema do cliente e quais os comportamentos que o terapeuta 

deve emitir para solucioná-las. Para tanto, será apresentado o processo de resolução 

de problemas utilizado por duas terapeutas iniciantes. Ambas apresentavam 

dificuldades em elaborar análises funcionais, planejar a intervenção e creditavam esse 

contexto à inexperiência profissional. Após o emprego do processo de resolução de 

problemas, foi constatado que, no caso A, o problema referia-se à dificuldade da 

terapeuta em identificar a queixa da cliente, bem como dados relevantes de seu 

ambiente atual e, no caso B, à dificuldade em identificar a condição que produzia 

sensação de desconforto diante do cliente. Foi realizado um levantamento de 

alternativas, com base na literatura e em orientações de profissionais com experiência 

clínica e, para o Caso A, optou-se por complementar a supervisão a partir do relato do 

caso, já realizada, com a gravação de uma sessão em áudio e posterior transcrição e, 

no Caso B, pela discussão em grupo com profissionais que haviam tido acesso ao 

cliente durante sua participação em grupo terapêutico. No Caso A, foi identificado que 

as descrições que a cliente relatava sobre seu contexto não eram coerentes nem 

organizadas, o que dificultava a compreensão do mesmo. No Caso B, o cliente se 

comportava de modo intimidador, fazia ameaças sutis e confrontos constantes com a 

terapeuta. Nos dois casos, pode-se observar que as terapeutas apresentaram 

dificuldades em reconhecer os comportamentos-problema dos clientes, já que 

estavam mais sob controle de suas regras e expectativas do que das contingências 

em operação. O procedimento de resolução de problemas auxiliou não só na obtenção 

da resposta solucionadora, neste caso, a identificação dos repertórios que produziram 

as sensações tidas como ruins, mas também no aumento do autoconhecimento das 

terapeutas e na ampliação do repertório de atendimento e manejo de situações-

problema. Assim, tornou-se possível a realização de análises funcionais e elaboração 

de estratégias de intervenção adequadas. 
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