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Avaliação de pressupostos e regras

• Problemas recorrentes de depressão, ansiedade e conflitos conjugais

frequentemente resultam de regras e pressupostos rígidos,

afirmações do tipo “deveria” bem como crenças do tipo “se-então”.

Se eu ficar sozinho não 

serei feliz.

Tristeza

Tentativa de validar o 

amor da parceira 

perguntando o tempo 

todo se ela o ama.



Identificando os pressupostos e regras 

subjacentes

• Suposições – “se-então

• Regras – “Deveria ou tenho que”

Geralmente são rígidas, 

imperativas e estão associadas 

a vulnerabilidade a 

transtornos psicológicos.

Se eu ficar sozinho, estarei sempre sozinho, ou

As pessoas que não tem companheiro são perdedoras, ou

Preciso ter um companheiro para ser feliz

Tenho que ter certeza que meu marido me ama, ou

Tenho que me esforçar ao máximo para manter meu casamento, ou

Preciso ter um companheiro para ser feliz.



Desafiar a afirmação do tipo deveria

• Muitas dessas afirmações dever encerram ideias ilógicas.

• Geralmente essas regras são desenvolvidas para evitar sofrimento.

Numerosas contestações precisam ser empregadas:

Quais os fundamentos, a lógica ou as evidências de que devemos fazer tal coisa?

Qual a origem da regra?

Essa regra se aplica a todos?

Essa regra poderia ser na verdade uma preferência em vez de um princípio?



Identificando regras condicionais

• As condições são desenvolvidas para evitar as piores coisas que 

podem acontecer.

• O paciente desenvolver a regra condicionais para evitar o sofrimento.

Se eu colaborar 

com todos não 

serei rejeitado.

Se eu tirar um 

dez não serei 

um imprestável 

incompetente.

Se trabalhar o 

tempo topo 

poderei fazer o 

trabalho 

perfeito.

Rejeição Perfeição Competência



Exame de sistema de valores

• Muitos pressupostos referem-se aos valores do indivíduo.
• Exemplo de valores:

• Amor,

• Dinheiro,

• Respeito,

• Família,

• Bondade, 

• Crescimento pessoal,

• Religião,

• Diversão,

• Lazer.



Distinção entre progresso e perfeição.

• Muitas pessoas tem pressupostos ou padrões de exigências irrealistas 

que resultam em sentimento de fracasso e futilidade.

Sucesso Fracasso

0 10



Desenvolvimento de novos padrões de 

pressupostos bem adaptativos

Nova regra ou pressuposto: Tenho que ser o melhor.

Custos Benefícios Comportamentos relacionados

• Geralmente relutamos em abandonar nossas crenças, a menos que

encontremos uma crença alternativa que funcione melhor.

• Depois de contestar, padrões, valores ou pressupostos mal-adaptativos, o

terapeuta pode ajudar o paciente a desenvolver outros mais flexíveis e

realistas.



Declaração de direitos

• Podemos sugerir ao paciente faça uma declaração de direitos

referente ao direito à vida, à liberdade e busca da felicidade e ai

avaliar se as regras antigas estão em consonância com esses direitos

básicos.

Minha nova declaração de direitos

Tenho direito de... Portanto, posso...


