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Albert Ellis publicou em 1957 um artigo denominado Rational 
Psychotherapy. Em 1962, publicou seu principal livro, Rational-Emotive 
Psychotherapy, no qual apresentou as 11 crenças irracionais que o 
tornaram o segundo psicólogo mais bem avaliado, logo abaixo de Carl 
Rogers, numa pesquisa feita pela American Psychological Association 
(APA) nos anos 1960. Reconhecendo que a mudança se expressa no 
comportamento, ele decidiu incluir esta palavra, o que resultou em 
sua forma de fazer terapia passar a ser chamada de “Terapia Racio-
nal-Emotiva Comportamental”, ou TREC. 

Ele foi, nos tempos modernos, o primeiro a adotar a suposição 
de que são nossas interpretações dos acontecimentos que geram as 
mudanças emocionais e comportamentais que apresentamos. Segundo 
ele, as situações pelas quais passamos poderão produzir crenças racionais 
ou crenças irracionais. Dependendo da racionalidade ou irracionalidade 
delas, as reações emocionais poderão ser apropriadas (tristeza, irritação, 
medo, tédio) ou inapropriadas (depressão, ira ou fúria, pânico) e daí 
comportamentos saudáveis ou problemáticos. Assim, foi ele o primeiro 
a reproduzir isso no que fi cou conhecido como o “modelo A-B-C”, em 
que representa não só as primeiras do alfabeto, mas as relações entre 
antecedentes, beliefs (em inglês, crenças), e as consequências emocionais 
e comportamentais. Defendia ele que muito do nosso comportamento 
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é infl uenciado por exigências do tipo “tenho que”, as “pessoas têm 
que”, etc., em vez de preferências, as quais tornam o funcionamento 
das pessoas mais equilibrado, fl exível e produtivo. 

A infl uência de Ellis foi enorme e felizmente estaremos tendo 
uma oportunidade de ter um belo livro em português sobre esse legado. 
O livro é ambicioso, mas com escolhas apropriadas dos autores de cada 
capítulo. Há autores de renome internacional e autores brasileiros de 
qualifi cação incontestável. Ele abrange uma variedade de problemas 
específi cos que encontramos na prática clínica, como o manejo de 
problemas infantis, de adolescentes, de orientação de pais, de problemas 
no atendimento de casais; na utilização da TREC em diversos tipos de 
problemas como a timidez, a dependência amorosa, no luto, na dor 
crônica, no estresse, , transtorno défi cit de atenção e hiperatividade, 
em transtornos depressivos e de ansiedade, no transtorno obsessivo-
-compulsivo, no estresse pós-traumático, no abuso de substâncias, etc. 

Sucesso para a Profa. Dra. Marilda Lipp, Dra. Tátila Lopes e Ms. 
Gabriela Spadari por mais essa iniciativa, e parabéns aos leitores desta 
obra, os quais poderão ter acesso a um livro de alta qualidade. 

Bernard Rangé 
Doutor em Psicologia pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia do Instituto de Psicologia da UFRJ.



ORIGEM E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA TREC       

A Terapia Racional-Emotiva Comportamental (TREC) foi 
criada pelo psicólogo estadunidense Albert Ellis (1913-2007) em 
1955, sem dúvida uma das fi guras mais infl uentes da psicologia. A 
TREC representa uma das muitas vertentes de Terapia Cognitivo-
-Comportamental (TCC), sendo Ellis considerado o seu fundador, 
já que a TREC se constituiu possivelmente no primero sistema 
formal dentre as TCCs. Logo, Ellis foi o instrumento que permitiu 
a transformação da psicoterapia, pois iniciou com o paradigma de 
mudança cognitiva como aspecto central da abordagem (Hollon & 
DiGiuseppe, 2010).   

Devido ao seu grande interesse nos temas de amor e relaciona-
mentos, Ellis iniciou sua prática psicoterapêutica trabalhando como 
conselheiro sexual e de casais, chegando a converter-se numa autori-
dade nesses temas. Foi assim que criou o Instituto LAMP (Love and 
Marriage Problems Institute), dedicado a pesquisar e ajudar nos pro-
blemas amorosos e matrimoniais (Lega, Sorribes, & Calvo, 2017). 
Ellis percebeu que, ao ajudar as pessoas próximas, atingia o sucesso 
num breve período de tempo. No entanto, não tinha um treinamento 
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formal para tal prática, então decidiu iniciar sua formação em psicolo-
gia clínica e, posteriormente, em psicoterapia psicanalítica.  

Inicialmente, Ellis estava à vontade com sua prática como psicanalis-
ta, embora tenha começado a apresentar uma crescente insatisfação com a 
abordagem, pois questionava a efetividade do tratamento psicanalítico. A 
respeito disso, Dryden (2007) refere que Ellis alegou que seus pacientes 
aparentemente melhoravam, mais notava que sua melhora não necessaria-
mente era mantida. Dentro dos aspectos críticos que reforçam seu descon-
tentamento com a psicanálise, se pode encontrar a excessiva passividade do 
terapeuta e paciente perante as sessões de orientação psicanalítica, a qual 
convertia a terapia numa abordagem lenta e pouco efi ciente. Assim, reco-
nheceu que o insight das experiências traumáticas infantis não conduzia a 
mudanças substanciais nas difi culdades atuais das pessoas.  Porém, reconhe-
ceu que quando ele assumia um papel mais ativo e oferecia orientações a 
seus pacientes a respeito de mudar suas crenças básicas relacionadas a suas 
atitudes perante a vida, os pacientes conseguiam maiores mudanças em suas 
difi culdades emocionais e estas pareciam ser mais signifi cativas. 

Como apontam Yankura e Dryden (1994), tais anos de expe-
riência convenceram Ellis de que a psicanálise era, lamentavelmente, 
menos inefi caz para ajudar os pacientes a resolver seus problemas.

Foi então que, pelos anos 1950, Ellis começou a experimentar 
distintas maneiras de psicoterapia, incluindo a psicoterapia psicanali-
ticamente orientada, para depois optar por um modelo mais eclético, 
com um papel muito mais ativo e participativo tanto por parte dele 
quanto por parte do paciente (Ellis & Dryden, 1997).

É importante mencionar que, durante este período de experi-
mentação e procura do bem-estar nas pessoas, Ellis manteve sempre 
um interesse marcado na fi losofi a. Como assíduo leitor de importan-
tes fi lósofos e pensadores antigos, se orientou a procurar uma forma 
de integrar a psicologia e a fi losofi a num modo de psicoterapia que 
fosse mais efetivo e efi ciente.  

Na psicologia, foi infl uenciado principalmente por autores como 
Karen Horney (1939), referente à “tirania dos deverias”, de enorme in-
fl uência no marco conceitual da TREC, e à relevância do pensamento 
dogmático e absolutista na criação e mantimento de grande parte da 
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perturbação emocional. Por outro lado, nos trabalhos de Alfred Adler 
(1927), resgatou-se o papel desempenhado pelos sentimentos de infe-
rioridade, o uso de um ensinamento ativo e direcionado na psicotera-
pia, a tendência dos seres humanos de estabelecer metas e propósitos 
com um olhar humanista e a repercussão do interesse social no bem-es-
tar psicológico. De igual modo, Ellis reconheceu em Alfred Korzybski e 
a semântica geral sua responsabilidade por criar nele um interesse na fi -
losofi a e o poderoso efeito que a linguagem tem na forma de estruturar 
nossos pensamentos (Hickey & Doyle, 2018). Todas estas foram infl u-
ências importantes para o desenvolvimento do modelo TREC.

Por outro lado, os primeiros terapeutas comportamentais como 
Dunlap (1932), Jones (1924), Watson e Rayner (1920) também foram de 
uma grande infl uência, já que as técnicas comportamentais foram parte 
fundamental da criação de seu modelo terapêutico, assim como havia sido 
para o afrontamento de suas próprias difi culdades quando Ellis precisou 
vencer sua timidez com as mulheres e seu temor de falar em público. Como 
Rangé (2011) faz referência, a TREC mergulha suas raízes na vida pessoal 
de Ellis, acima de tudo nas experiências vividas entre 1920 e 1930, quando 
começou a enfrentar seus próprios problemas psicológicos e emocionais. 

A infl uência de fi lósofos romanos e gregos foi particularmente decisi-
va, principalmente, o pensamento de Epicuro, Epiteto e Marco Aurélio. De 
Epiteto viria a frase que se converteria na inspiração para a formulação ini-
cial do modelo TREC: “Os homens não se perturbam pelas coisas, mas sim 
pela visão que têm delas”. Esta infl uência fi losófi ca também foi recolhida de 
fi lósofos e pensadores asiáticos, como Confúcio, Lao-Tsu e Buda, e também 
fi lósofos como Kant, Spinoza, Schopenhauer, bem como fi lósofos da ciên-
cia como Popper. Em essência, a fi losofi a ajudava na compreensão da ori-
gem e permanência dos problemas emocionais, além de ter um papel im-
portante nas cognições, na maneira de sentir e de se comportar. 

De igual modo, a fi losofi a destaca a importância de usar o mé-
todo lógico empírico da ciência, para analisar a realidade e o uso de 
hipóteses ou explicações acerca da natureza das coisas e a comprova-
ção das mesmas. Como DiGiuseppe, Doyle, Dryden e Back (2014) 
fazem referência, os seres humanos funcionam melhor e permanecem 
livres de perturbação emocional se seguirem o método científi co, o 



16   Bases Teóricas, Princípios e Conceitos Fundamentais

qual defende a fl exibilidade cognitiva, o reconhecimento de pressu-
postos implícitos, a especifi cação e teste de hipóteses e a verifi cação 
empírica das ideias. Hoje, todos esses aspectos resultam em elementos 
centrais não só para a TREC como também na formulação das orien-
tações cognitivo-comportamentais nas psicoterapias.  

Então, é em 1955 que Ellis, estando afastado por completo da psi-
canálise desde 1953, formula o que inicialmente denomina “Terapia Ra-
cional”, dando início a esta corrente cognitiva nas psicoterapias e enfati-
zando que as pessoas sentem e se comportam em função de como pen-
sam. Desta maneira e com sua Terapia Racional, Ellis formulou o concei-
to de mediação cognitiva que hoje tem abundante respaldo científi co. 
Posteriormente, em 1961, amplia o nome da teoria para “Terapia Racio-
nal-Emotiva” para destacar que, contrariamente às críticas que vinham 
sendo feitas, sua até então “Terapia Racional” não era uma terapia centra-
da exclusivamente nas crenças dos pacientes, já que se prestava também 
uma atenção especial às emoções que as pessoas experimentavam.   

Finalmente, em 1993, Ellis a denomina “Terapia Racional-Emo-
tiva Comportamental” para ressaltar que a conduta sempre foi igual-
mente um objetivo de tratamento e que as técnicas comportamentais 
sempre haviam sido e serão necessárias para a mudança.    

Muitos estudiosos na área da psicoterapia inicialmente se opu-
seram a Ellis e sua obra. No entanto, na medida em que a Terapia 
Cognitivo-Comportamental foi mais reconhecida devido à investiga-
ção que respalda sua efi cácia, a reputação de Ellis se fortaleceu. É pre-
ciso mencionar que, em 1982, Ellis foi considerado o segundo psicó-
logo mais infl uente da história (Smith, 1982). Foi autor e coautor de 
mais de 1.200 artigos e mais de 80 livros na terapia sexual, de casal, 
familiar e psicoterapia. Em 1959, fundou uma organização sem fi ns 
lucrativos, à qual inicialmente chamou, de “Instituto para a Vida Ra-
cional”, que hoje em dia é o Albert Ellis Institute, cujos escritórios se 
encontram em Nova York (Hickey & Doyle 2018).

Devido à profunda infl uência mundial da TREC, podemos encon-
trar centros de treinamento afi liados não só nos Estados Unidos, como 
também ao redor do mundo, em países como Argentina, Austrália, Cana-
dá, Colômbia, Costa Rica, Alemanha, Grécia, Índia, Israel, Peru, Para-
guai, México, Espanha, România, Turquia e Reino Unido (Albert Ellis 
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Institute, 2018). Todo eles estão comprometidos com a formação e o trei-
namento de profi ssionais da saúde mental na TREC, permitindo manter 
vivo e sólido o comprometimento com o bem-estar e a saúde mental.   

PRINCÍPIOS FUNDAMENTALS DA TREC 

Baseados em DiGiuseppe e colaboradores (2014), o modelo 
TREC se baseia nos seguintes princípios fundamentais.

1. As cognições são o determinante mais importante de nos-
sas emoções.  As pessoas sentem de acordo com a forma 
como pensam. É dessa forma que as situações do passado 
(por exemplo, ter tido experiências de abuso ou maltrato na 
infância, experiências traumáticas prévias), os eventos ou 
condições atuais (p. ex. difi culdades econômicas atuais, algu-
ma condição médica presente, o fato de viver longe da famí-
lia, etc.), ou outras pessoas (meu pai, mãe, amigo, etc.) não 
são os responsáveis por como nos sentimos, mas sim são nos-
sos pensamentos ou cognições os principais responsáveis por 
isso. Todos esses fatores anteriormente mencionados sem dú-
vida contribuem para nossas emoções e condutas, mas não 
infl uem de forma decisiva. Criamos nosso destino emocional 
e comportamental com base na maneira como pensamos.

2. O pensamento irracional é o determinante principal de nos-
sas perturbações emocionais. Esses pensamentos negativos ou 
disfuncionais estão caracterizados pelas demandas ou exigências 
absolutas (p. ex.: “Devo ter sucesso em tudo o que me propuser”, 
“Devo contar com a aprovação e reconhecimento dos outros”). 
Além das avaliações exageradas do ocorrido, as afi rmações caren-
tes de lógica, as generalizações, assim como as suposições arbitrá-
rias ou conclusões equivocadas levam a pensamentos disfuncio-
nais.  Dessa forma, muitos aspectos da psicopatologia são causa-
dos por nossos esquemas disfuncionais de pensamento. 

3. A maneira mais efetiva de mudar nossas perturbações emo-
cionais começa com uma análise e mudança de nossos pen-
samentos irracionais. A noção principal da TREC defende 
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que nos sentimos de acordo com a maneira com que pensa-
mos. Para tanto, com a fi m de experimentar emoções saudáveis 
e condutas psicologicamente funcionais, é importante fazer 
uma análise e revisão de nossos pensamentos, aprendendo a to-
má-los como hipóteses e trocando-os por pensamentos racio-
nais. Por exemplo, substituindo os pensamentos exigentes 
como são os “deveria, necessito…” por pensamentos preferen-
ciais do tipo “eu gostaria, seria preferível que…”.

4. Fatores como as predisposições genéticas e as infl uências 
ambientais são os antecedentes do pensamento irracional e 
da psicopatologia. Ellis aponta inúmeras vezes que os seres 
humanos nascem e crescem com a capacidade para pensar tan-
to de um modo racional como irracional (Ellis, 1976a; 1994; 
Ellis & MacLaren, 2005).  Por outro lado, a realidade muitas 
vezes nos demostra que as formas irracionais de pensar se en-
contram estendidas em nossa sociedade, assim como na cultura 
em que vivemos, a qual permite que estas se reforcem e conti-
nuem se mantendo. Por exemplo, vivemos numa cultura que, 
com frequência, reforça de forma cotidiana a intolerância, a 
necessidade de sucesso e o perfeccionismo, a necessidade de 
aprovação, a discriminação e desvalorização das pessoas a res-
peito das suas características físicas, gênero, idade, religião, 
orientação sexual, preferências, dentre outros aspectos.

5. A TREC distingue entre dois tipos diferentes de emoções 
em resposta a eventos negativos. Aquelas emoções que po-
demos denominar “saudáveis”, “funcionais” ou “adaptadas”, e 
aquelas não saudáveis, disfuncionais ou desadaptadas. Por 
exemplo, a preocupação, como emoção saudável, por uma dor 
em nosso corpo nos chama a atenção e nos permite consultar 
um médico. Nesse sentido, é funcional. A ansiedade, pelo con-
trário, como emoção não saudável, nos indica que uma situa-
ção possível de perigo ou ameaça seria provável de acontecer e 
seria avaliada como espantosa, terrível e lamentável. Isso nos 
conduziria com toda a probabilidade a evitar a consulta médica 
ou abusar delas como uma forma de obter certeza da ausência 
de uma possível enfermidade. Nesse sentido, as emoções são 
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um sinal de como uma situação nos afeta ou que uma pessoa 
tem um problema ou difi culdade que requer atenção. Essa dis-
tinção é essencial, pois, muitas vezes, as pessoas vivenciam tan-
to emoções saudáveis como não saudáveis ao mesmo tempo ou 
perante uma mesma situação, e as intervenções na TREC vão 
se dirigir somente às emoções não saudáveis.

6. A TREC enfatiza o presente ou as infl uências atuais nas emo-
ções e no comportamento das pessoas e não nas infl uências 
do passado. Reconhece-se que as experiências passadas ou histó-
ricas podem ter contribuição para a origem de certas crenças que 
resultem em irracionais. Por exemplo, o fato de ter sido vítima 
de maltrato escolar poderia levar uma pessoa a se sentir vulnerá-
vel perante a possibilidade de ser rejeitada, a TREC considera 
que o ensaio dessas crenças e a contínua aderência da pessoa a 
esse modo irracional de pensar é o que mantém sua perturbação 
no presente. Nesse sentido, cremos que as pessoas poderiam ser 
mais saudáveis na medida em que se enfoquem no presente e 
apreendam a rever aqueles pensamentos ou crenças originados 
no passado com o fi m de abandoná-los, e trocar por outros, se 
forem irracionais. Isso lhes permitirá diminuir suas perturbações, 
assim como atingir um maior bem-estar e melhora em seu fun-
cionamento cognitivo, emocional e comportamental.  

7. As crenças podem mudar, no entanto a mudança não pode 
não ser simples. Embora a TREC seja facilmente compreen-
sível, a mudança não é simples, pois vai implicar muito esfor-
ço e dedicação. No entanto, isso não signifi ca que seja impos-
sível. É muito conhecido o dito “Não há ganho sem esforço”. 
A respeito disso, as crenças irracionais são alteradas ou substi-
tuídas pelos esforços ativos e persistentes das pessoas em reco-
nhecer, desafi ar e rever seu próprio pensamento, assim como, 
se comportar de uma maneira saudável ou funcional, que vai 
contra a sua postura irracional. Por exemplo, expor-se a situa-
ções difíceis, a possíveis críticas ou erros, correr riscos calcula-
dos, tolerar situações frustrantes, incômodas, etc. Mesmo as-
sim, é importante consider as crenças das pessoas a respeito 
da sua possível mudança ou melhora, pois as possibilidades 
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de mudar que tem uma pessoa que pensa que a mudança não 
é possível serão, sem dúvida, muito limitadas.

RACIONALIDADE VS IRRACIONALIDADE NA TREC

A concepção de racionalidade e irracionalidade em TREC não 
pode se defi nir num sentido rígido ou absoluto, pois é relativa. No 
entanto, algumas características que distinguem o racional do irracio-
nal são apresentadas a seguir.

1. O racional é aquilo que ajuda as pessoas a atingir suas metas 
e objetivos, enquanto que o irracional compreende aquilo 
que as impede. Por exemplo, se um empregado tem a crença 
que “deve fazer as coisas bem porque, do contrário, é um inútil e 
um mau trabalhador”, isso o conduzirá a sentir níveis importan-
tes de ansiedade que o levarão a delegar sua tarefa ou trabalho a 
um terceiro ou levar muitas horas para fazê-lo. Tudo isso não só 
poderá impedir que faça seu trabalho, como também  impedirá 
que demostre suas habilidades para o seu chefe, o que seria do 
seu interesse.  Pelo contrário, se tem a crença que “gostaria de fa-
zer as coisas bem” porque é importante para ele, mas não adqui-
re o resultado desejado, isso não o converte num inútil ou um 
trabalhador ruim. Ele se sentirá preocupado e destinará os esfor-
ços necessários para fazer o trabalho o melhor possível e contar 
com o apoio necessário para o mesmo, aumentando suas proba-
bilidades de fazer um bom trabalho, sentindo-se à vontade e de-
senvolvendo-se  profi ssionalmente.

2. O racional se baseia em argumentos com sentido lógico, di-
ferentemente do irracional. Retomando o exemplo anterior, se 
o fato de não ter feito um bom trabalho resultar em pensamen-
tos irracionais ao pensar é um trabalhador ruim ou, até mesmo, 
um ser humano menos valioso por causa disso, essa conclusão 
seria logicamente insustentável pois se estaria simplifi cando ou 
reduzindo o valor de uma pessoa em função de certos comporta-
mentos ou resultados. Neste caso, o racional seria pensar que o 
empregado é um trabalhador que possui certas potências e des-
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trezas, mas que, além disso, é uma pessoa como todas as outras, 
que possui difi culdades e que pode cometer erros. Esta conclu-
são é mais sensata e lógica porque vê o ser humano em sua total 
dimensão e não generaliza o valor de uma pessoa em função a 
certas condutas, resultados ou desempenhos.

3. O racional é realista tanto quanto o irracional não é de-
monstrável pela evidência empírica, sendo incongruente 
com a realidade social. Seguindo com o mesmo exemplo, é 
realista pensar que um trabalhador, como qualquer pessoa, 
possa cometer erros ou não saber fazer todo o seu trabalho com 
precisão, segurança ou sucesso. Se observamos a realidade, en-
contraremos que o ser humano não é perfeito em nenhum dos 
campos em que se propõe a desempenhar, mesmo que faça 
tudo absolutamente bem e de maneira competente. É também 
irracional considerar que as pessoas necessariamente vão fazer 
as coisas da melhor forma que elas poderiam. Isso não seria re-
alista, pois seria parte de um mundo ao qual não pertencemos.

4. O racional leva a pessoa a sentir emoções saudáveis, in-
clusive quando se enfrenta eventos negativos ou adver-
sos. Seguindo com o mesmo exemplo, se o trabalhador não 
consegue ter sucesso em seu trabalho, seria de esperar que 
se sinta mal e triste por isso, pois pensaria racionalmente: 
“Eu gostaria de fazer as coisas bem, é lamentável, mas meus 
erros não defi nem meu valor como pessoa”. Ao contrário, 
caso se sentisse deprimido, essa depressão estaria baseada no 
apego a crenças irracionais como: “Deveria ter tido sucesso 
e, como não o tive, sou uma pessoa incompetente e que não 
vale nada”.  No primeiro caso, a tristeza que sente é saudá-
vel, pois, além de estar baseada em uma ideia racional, per-
mite à pessoa focar-se em analisar suas possibilidades e to-
mar decisões na procura de sua melhora. No segundo caso, 
além do sofrimento ao qual implica, a pessoa não terá a 
energia nem a disposição para fazer algo a respeito, pois se 
sabe que uma pessoa que não se considera valiosa e se con-
sidera incompetente difi cilmente poderia se comportar 
como se não o fosse.
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O MODELO DO ABC DA TREC

O componente A

Vive-se num mundo onde as pessoas tentam alcançar as metas 
ou objetivos nos diferentes entornos onde se desenvolvem e em fun-
ção daquilo que é importante ou valioso para elas. Porém e como é de 
se esperar, algumas vezes confrontamo-nos com situações não favorá-
veis, que difi cultam o alcance dos objetivos. Por exemplo, Daniela 
pode ter vontade de ter fi lhos, no entanto, seus resultados médicos in-
dicam que tem um problema de infertilidade. São essas situações e o 
signifi cado que se associa a elas (p. ex., a possiblidade de não poder con-
ceber) que se confi guram como os eventos ativadores ou o que denomi-
na-se “o componente A” no modelo ABC. Dessa forma, podemos dizer 
que um evento ativador, por defi nição, interfere ou obstaculiza nossas 
metas e objetivos. Então, o A compreende tanto a descrição de um 
evento real e objetivo como o signifi cado que damos ao mesmo. Esses 
signifi cados estão referidos às percepções que as pessoas têm a respeito 
das experiências, as quais podem ser reais ou imaginárias, assim como 
referidas ao passado, presente ou futuro. As deduções, interpretações, 
previsões que formam parte do componente A se desprendem do even-
to objetivo, vão além da informação ou dado observável, e podem ser 
certas ou erradas, já que representam nossas percepções da realidade.  

O componente B

A TREC levanta que essas situações e o signifi cado associado a elas, 
que se acham no componente A, ainda que parecem ser determinantes 
em como as pessoas se sentem e se comportam, na verdade, não o são. Os 
eventos no componente A são destrutivos porque ativam nas pessoas cer-
tas crenças que podem ser racionais ou irracionais. É a isso que a TREC 
se refere, como o que forma parte do componente B. As crenças são pen-
samentos centrais, se confi guram como esquemas, categorias, regras de 
vida que organizam a forma de ver o mundo e se encarregam de defi nir 
como se percebem e interpretam os eventos, como se avalia os comporta-
mentos e se escolhe a maneira de reagir perante as circunstâncias da vida.  
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As crenças no componente B podem ser irracionais ou racionais.  

Crenças irracionais

As crenças irracionais podem ser entendidas como expressões 
cognitivas de uma falta de vontade para aceitar um resultado não de-
sejado da realidade vinculado ao esforço por conquistar algo positivo 
ou bloquear algo negativo (DiGiuseppe et. al 2014).   

A partir de uma revisão da literatura da TREC, é possível obser-
var que a concepção e formulação das crenças irracionais tem evolui-
do ao longo dos anos. Inicialmente, Ellis propôs treze crenças irracio-
nais diferentes as quais não compreendiam alguma ordem, critério ou 
categoria em particular (Ellis, 1962; Ellis & Harper, 1975). Na atuali-
dade, a teoria da TREC enfatiza a importância de considerar quatro 
formas de pensamento irracional onde podemos encontrar as deman-
das ou exigências, os pensamentos catastrófi cos de intolerância à frus-
tração e de desvalorização global. Todas essas ideias irracionais podem 
ser entendidas como fatores de vulnerabilidade cognitiva que predis-
põem as pessoas a consequências perturbadoras. Da mesma forma, 
junto com as quatro formas de pensamento irracional se encontram 
quatro formas de pensamento racional alternativo, onde podemos lo-
calizar as preferências, os pensamentos de uma visão moderada do 
mal, de tolerância à frustração e de aceitação incondicional, respecti-
vamente. Essas crenças racionais podem ser consideradas como fatores 
de proteção que acarretam consequências saudáveis.  

A seguir, cada um dos tipos de crenças irracionais.
1. Demandas: são consideradas as crenças irracionais básicas ou pri-

márias. Expressam expectativas não realistas sobre si mesmo, sobre os de-
mais ou sobre as situações da vida para que sejam necessariamente da ma-
neira que se deseja. Expressam-se com o uso de palavras como “devo”, “te-
nho que”, “preciso”, e são consideradas na TREC como a base da perturba-
ção psicológica nas pessoas que costumam confundir suas expectativas com 
a realidade, convertendo seus fortes desejos e interesses em exigências. Por 
exemplo, Camila poderia pensar que, como deseja intensamente ter sempre 
o amor de seu par, necessariamente deve ser sempre assim. De igual modo, 
Antônio afi rma, visando que deseja ter sucesso em todos os seus projetos, 
necessariamente deve consegui-lo. As temáticas comuns nas demandas cos-



24   Bases Teóricas, Princípios e Conceitos Fundamentais

tumam estar referidas a obter o amor e a valorização de pessoas signifi cati-
vas, a ter sucesso e mostrar competência nas tarefas ou âmbitos importantes 
e a receber comportamentos de consideração e respeito por parte dos de-
mais. Por sua vez, essas demandas podem ser de 3 tipos:

a) Demandas a respeito de si mesmo: usualmente verbalizadas 
como “Devo ter sucesso”, “Preciso da aprovação e do carinho 
dos outros”. Costumam estar vinculadas a ansiedade e con-
duzem com facilidade a depressão, vergonha e sentimento de 
culpa quando a demanda não se vê realizada.

b) Demandas a respeito dos outros: usualmente verbalizadas 
como “Ele/ela deveria se comportar de forma considerada, 
honesta, justa”.  Estão associadas a emoções de ira ou raiva, 
assim como a comportamentos de agressão ou violência 
quando os demais não se comportam como se espera.

c) Demandas sobre o mundo ou sobre as condições de vida: 
usualmente expressas como: “As coisas deveriam ser de outra 
maneira, não deveriam ser tão complicadas, deveriam ser fá-
cies de conseguir”, “A vida deveria ser como eu queria que 
fosse, mais justa, ordenada, etc.”.  Essas exigências estão asso-
ciadas a emoções como ansiedade, depressão, mágoa e a uma 
carência de autodisciplina, bem como procrastinação, abuso 
de sustâncias ou vícios em geral.

Portanto, é bastante útil fi car atento à verbalização de palavras 
como “devo”, “deveria”, “precisaria”, bem como é importante compre-
ender que todas essas demandas ou exigências podem também se ex-
pressar de forma implícita sem a necessidade de que a pessoa utilize 
em sua linguagem os termos “devo” ou “deveria”. Por exemplo, uma 
pessoa poderia afi rmar: “Se ele me quisesse, concordaria comigo” ou 
“Como é possível que tenha feito isso?!”.  A primeira ideia encerra a 
demanda irracional: “Ele deveria concordar comigo” e a segunda ideia 
é outra forma de dizer: “Ele não deveria ter feito o que fez”.  

Logo, as demandas ou exigências implicam em a pessoa experi-
mentar emoções não saudáveis e comportamentos disfuncionais.  

Das demandas ou exigências, como crenças irracionais princi-
pais, geralmente derivam as seguintes ideias irracionais.
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2. Catastrofi zação: quando as pessoas mantêm pensamentos de 
catastrofi ação a respeito de uma adversidade ou a possível ocorrência 
dela, tendem a ressaltar os aspectos negativos de um acontecimento ad-
verso enxergando a situação não somente como muito mal, mas como 
terrível, espantoso, o pior que lhes aconteceu ou poderia acontecer, con-
siderando, inclusive, que nada poderia ser pior que isso. Esses pensa-
mentos costumam se verbalizar como: “É/seria terrível, horrível, o pior 
do mundo se acontecesse/que tenha acontecido…” e associando a an-
siedade e depressão. Por exemplo, as pessoas costumam concluir equi-
vocadamente que eventos que são somente ruins ou negativos (como, 
por exemplo: fracassar em uma avaliação, não ganhar o diploma/certifi -
cação na qual está se candidatando, receber uma crítica ou ser-lhes re-
cusado algo) são em realidade terríveis sem realmente serem.  

O que ocorre se a pessoa faz referência a eventos que seriam vistos 
pela grande maioria como efetivamente terríveis? O importante é que 
os terapeutas façam uma real avaliação da irracionalidade do pensamen-
to catastrofi sta mencionado pela pessoa. Por exemplo, nos casos de si-
tuações maiores tais como perder um fi lho, ter um acidente e fi car invá-
lido, ser abusado sexualmente e similares, a TREC alega que o pensa-
mento de catastrofi zação pareceria ter alguma base real, porque existiria 
um consenso social que confi rmaria o uso do termo “terrível” ou “hor-
rível” nesses casos. Nesse sentido, a TREC sugere questionar o pensa-
mento catastrófi co das pessoas que utilizam essa forma de pensar sobre 
acontecimentos de menor valor negativo. Por outro lado, no caso das 
pessoas que tenham experimentado um evento certamente traumático, 
recomenda-se focar na disfuncionalidade do pensamento catastrófi co e 
não na avaliação negativa do mesmo (DiGiuseppe et. al 2014).

3. Intolerância à frustração: Ellis (2003) propôs que os seres hu-
manos possuem crenças a respeito de quanta frustração e mal-estar po-
dem/estão dispostos a tolerar. Os pensamentos de intolerância à frustra-
ção fazem referência à tendência de considerar um acontecimento incô-
modo ou difícil como insuportável. Além disso, a pessoa se percebe sem 
os recursos para afrontar a situação incômoda que acha insuportável. 
De igual modo, considera que as situações ou acontecimentos na vida 
deveriam ser simples, rápidos e cômodos, considerando-se impossibili-
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tado de desfrutar ou ser feliz na medida em que os ditos acontecimen-
tos existam ou se mantenham. Esses pensamentos representam a não 
vontade de manter-se em uma situação difícil ou de tolerar o grau de 
frustração necessária que poderia permitir à pessoa conquistar seus ob-
jetivos. Se acostuma expressar com pensamentos do tipo: “Não suporto 
isso”, “Não resisto”, “É muito difícil e não vou conseguir”. 

4. Avaliação global: quando as pessoas mantêm pensamentos de 
avaliação global tendem a julgar-se tanto elas mesmas como com os de-
mais perante situações ou condições de vida. Esses pensamentos de ava-
liação global implicam em uma qualifi cação global das situações ou dar 
uma valoração absoluta às pessoas em função de suas características, 
rendimentos, comportamentos, assim como com a aceitação ou rejeição 
dos outros. Essa valoração global estaria indicando que algumas pessoas 
seriam consideradas como mais ou menos valiosas em função de crité-
rios absolutamente arbitrários, oss quais são evidentemente sem sentido 
e irracionais. Do mesmo modo que as demandas, esses pensamentos 
podem estar dirigidos a si mesmo, aos outros ou às condições de vida, e 
costumam verbalizar-se como: “Sou um idiota”, “Ele é um estúpido, 
um débil ou incompetente”, “O mundo é mau”, etc. 

Crenças racionais

As crenças racionais, ao contrário das irracionais, são expressões 
cognitivas que se associam à vontade básica de aceitar um resultado 
não desejado da realidade vinculado ao esforço de si mesmo, por con-
quistar algo positivo ou bloquear algo negativo, independentemente 
de quanto se desvie daquilo que a pessoa quer e independentemente 
do quão forte é o desejo dele (DiGiuseppe, et. al 2014).  

A seguir, descreveremos cada um dos tipos de crenças racionais 
alternativas às crenças irracionais.

1. Desejos, gostos ou preferências: são consideradas as crenças racio-
nais primárias. As pessoas que alegam estas crenças são capazes de reco-
nhecer suas expectativas, interesses e desejos a respeito de si mesmos, 
dos demais ou das condições de vida, no entanto, compreendem que 
não necessariamente estes se darão ou resultarão no que esperam. Esse 
reconhecimento não implica que tudo sobre eles mesmos, os outros ou 
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a vida lhes agrade, e continuam trabalhando para obterem o que dese-
jam e para evitarem o não desejado, reconhecem que nem tudo que se 
deseja é possível, nem tudo o que é indesejável se pode evitar. As prefe-
rências, em oposição às demandas, são consideradas a base da saúde psi-
cológica nas pessoas e acostumam se expressar como “eu gostaria”, “seria 
bom que”. Da mesma forma que as demandas, as preferências podem 
se referir a si mesmo, aos outros e às condições da vida. Por exemplo, a 
pessoa poderia desejar o sucesso e trabalhar para obtê-lo, mas aceitar que 
não necessariamente o terá.  Poderia preferir ter a aprovação de pessoas 
signifi cativas, contudo, aceitar que pode não ser assim e que não é algo 
que esteja sob seu controle. As preferências conduzem a emoções saudá-
veis e comportamentos funcionais.  

Das preferências como crenças racionais principais, costuma-se 
derivar as seguintes ideais racionais:

2. Avaliação moderada do mal:  referindo-se a pensamentos q ue 
se caracterizam por uma visão mais realista e objetiva de um aconteci-
mento adverso, considerando que, sem dúvida, certos eventos de vida 
são ruins, negativos, bastante maus ou contrários aos interesses de 
uma pessoa. Alguns exemplos desses eventos poderiam ser: ser repro-
vado em uma avalição importante, perder um objeto valioso, receber 
crítica ou ser rejeitado por uma pessoa signifi cativa para nós, entre ou-
tros. Não obstante, o fato de que um evento ou situação seja desagra-
dável e inclusive bastante ruim não implica que seja realmente terrí-
vel, espantoso ou o pior do mundo. Os pensamentos de visão mode-
rada de mal costumam verbalizar-se como: “É/seria muito ruim, mas 
não terrível nem o pior… que tenha acontecido/aconteça…” e estão 
associados a preocupação a respeito da possível situação ruim e à con-
sequente tristeza e decepção, no caso de essa estar presente.  

3. Tolerância à frustração: faz referência a pensamentos sobre a 
compreensão de que os acontecimentos podem resultar em frustra-
ções, difi culdades ou incômodos, mas que a pessoa conta com os re-
cursos para enfrentar essa situação que vive e que, apesar da difi culda-
de ou incômodo da experiência, pode desfrutar da vida e ser feliz, ain-
da se essa situação continuar. Esses pensamentos representam a vonta-
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de da pessoa de se manter em uma situação difícil e/ou tolerar o grau 
de frustração necessário para que atinja seus objetivos. Os pensamen-
tos costumam ser expressos como: “Não gosto, é difícil para mim, in-
conveniente, mas posso lidar com isso, suportá-lo, enfrentá-lo”.   

4. Aceitação incondicional: compreende aqueles pensamentos que 
demarcam a avaliação das pessoas sobre suas características, comporta-
mentos e resultados. As pessoas que se aceitam incondicionalmente 
compreendem que todas as pessoas, sem distinção, são valiosas. Aceitam 
que elas mesmas, os demais ou a vida podem não ser necessariamente 
como desejam ou ter as características que esperam, mas compreendem 
que podem falhar, receber críticas ou receber recusas, ter debilidades ou 
aspectos negativos, mas não se avaliam de uma forma negativa. Podem 
focar-se em avaliar seu comportamento ou rendimento a fi m de utilizar 
essa informação para conquistar melhoras no futuro, mas não se des-
qualifi cam por isso. O contrário também acontece, pois não se sentem 
melhores pessoas, ou mais valiosas que outras por possuir fortalezas, ter 
acertos, contar com o sucesso ou aprovação dos demais. Essa aceitação 
incondicional também se dá para com os outros, pois são capazes de 
avaliar um comportamento negativo de outra pessoa sem menosprezá-
la.  Compreendem também que a vida ou a realidade não é perfeita e 
aceitam que o fato de não ser ideal não a converte em completamente 
boa ou má. Se expressam em frases como “Eu tive um mau comporta-
mento/cometi um erro/tive uma rejeição… isso não me torna um idio-
ta”, “Meu comportamento/resultado não defi ne meu valor como pessoa 
nem dos demais”. No Quadro 1.1 é possível encontrar um resumo das 
crenças irracionais e suas respectivas crenças racionais.

Quadro 1.1 Tipos de crenças no componente B*

Tipos de Crenças no B

Irracional Racional

Demandas Preferências

Catastrofi zação Avaliação moderada do mal

Intolerância à frustração Tolerância à frustração

Avaliação global Aceitação incondicional

* Disponível em www.sinopsyseditora.com.br/trecfor01
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Retângulo
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O Componente C  

O componente C refere-se às consequências que surgem frente 
a uma adversidade e ao signifi cado dado a dela (a inferência que ocor-
re no A), mas também está vinculado às avaliações e crenças ativadas e 
mantidas por esa adversidade (o componente B) As consequências no 
componente C podem ser do tipo emocional, comportamental e fi -
siológica, podendo ser funcional ou não funcional.

Em relação às emoções, a TREC classifi ca única e distintivamente as 
emoções, diferenciando-se de outras formas de Terapia Cognitivo-Compor-
tamental. Nesse sentido, a TREC considera que nem todas as emoções ne-
gativas são disfuncionais ou indicativas de perturbação, assim como nem 
todas as emoções positivas são adaptadas ou indicativas de bem-estar. As 
emoções saudáveis estão baseadas em crenças racionais, então levam as pes-
soas a lidar com a adversidade de formas convenientes, se orientam ao al-
cance dos objetivos e acarretam em comportamentos funcionais. Por outro 
lado, as emoções não saudáveis estão baseadas em crenças irracionais, impe-
dem as pessoas de alcançarem suas metas, a enfrentarem a adversidade de 
forma conveniente e implica condutas disfuncionais.  

É importante mencionar que as emoções saudáveis podem se 
referir a emoções negativas, contanto que sejam proporcionais às ex-
periências de vida adversas. Por exemplo, seria de se esperar que, pe-
rante a rejeição não desejada de meu parceiro, eu possa me sentir tris-
te e/ou decepcionada. Da mesma forma, perante um perigo potencial 
ou ameaça, possa me sentir preocupada ou que, a partir de uma situa-
ção frustrante, possa me sentir com desgosto ou decepcionada. Além 
disso, seria ilógico ou não realista que, havendo uma situação adversa 
ou potencialmente adversa no componente A, a pessoa possa se sentir 
contente ou à vontade no componente C desta mesma situação.

Nesse sentido, Ellis & DiGiuseppe (1993) fazem menção de 
que as emoções podem ser entendidas em dois contínuos diferentes, 
um para as emoções perturbadas e o outro para as emoções não per-
turbadas. Assim, quando as pessoas têm pensamentos racionais, expe-
rimentam uma emoção saudável que é qualitativamente diferente. 
Além disso, pode fazer a diferença na força ou intensidade daquelas 
emoções perturbadas. Mesmo que se mantenha ambas na mesma fa-
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mília de emoções, podem diferir em muitos aspectos, tais como a ex-
periência fenomenológica ou o nível de “sofrimento” experimentado 
pela pessoa, a expressão social da mesma, a fl exibilidade na solução de 
problemas que implica e os comportamentos que gera.   

No modelo tradicional das emoções, estamos acostumados a falar 
das emoções em termos  de intensidade, fazendo referência às unidades 
subjetivas de mal-estar e tomando como referência que a perturbação 
está defi nida por emoções de maior intensidade. Ao contrário, quando 
menor for a intensidade, falamos de bem-estar (Figura 1.1). De acordo 
com a TREC, as emoções  saudáveis e não saudáveis são qualitativa-
mente diferentes, o que signifi ca que existem duas dimensões distintas, 
a funcional e a disfuncional (Figura 1.2). O terapeuta TREC se focará 
em trabalhar somente a emoção não saudável experimentada pela pes-
soa e não realizará uma intervenção sobre a emoção saudável, já que a 
ideia não é substituir uma emoção negativa por uma emoção positiva, 
nem pretender eliminar a experiência emocional ou obter a neutralida-
de ou indiferença perante a mesma. Como expressam DiGiuseppe e Ta-
frate (2007), as pessoas podem aprender roteiros emocionais adaptados 
e não só mudar a intensidade de suas emoções. Como resultado, os te-
rapeutas utilizam as palavras cuidadosamente para descrever as emoções 
adaptadas/funcionais e ajudam os clientes a escolher que emoção po-
dem sentir ao invés de sua emoção perturbada. 

 Lembremos que as experiências emocionais nos informam do 
signifi cado dos acontecimentos vividos e são úteis e necessárias, pois 
nos permitem enfrentar e lidar com as situações negativas. 

Modelo Tradicional (SUDS)

Funcional 0 _____________________________________________ 100 Disfuncional

Figura 1.1
Fonte: re  rado de DiGiuseppe, Doyle, Dryden e Back (2014).

Essa compreensão da classifi cação das emoções saudáveis e não 
saudáveis é um aspecto central que diferencia a TREC de outras 
orientações cognitivo-comportamentais. Atualmente, podemos utili-
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zar a seguinte classifi cação para discriminar entre as emoções saudá-
veis e não saudáveis. O Quadro 1.2 mostra essa classifi cação.   

Modelo TREC

Funcional  0 ________________________________________________________100

Disfuncional  0 ______________________________________________________100

Figura 1.2 
Fonte: re  rado de  DiGiuseppe, Doyle, Dryden e Back (2014).

Quadro 1.2 Classifi cação das Emoções desde a perspec  va TREC
Saudáveis e funcionais Não saudáveis e disfuncionais

Preocupação Ansiedade

Tristeza Depressão 

Irritação Ira, Raiva

Arrependimento, remorso Culpa

Desconforto, decepção Vergonha 

Pena Mágoa

Fonte: re  rado de DiGiuseppe, Doyle, Dryden e Back (2014).

Quadro 1.3 Esquema resumido do Modelo ABC da TREC*
Componente A

(evento aƟ vador)
Componente B

(sistema de crenças)
Componente C

(consequências)

Evento a situação a  vadora que 
inclui a inferência ou temá  ca 
crí  ca associada

Demandas vs. Preferências
Catastrofi zação vs. Avaliação 
moderada do mal.
Intolerância à frustração vs. 
Tolerância à frustração
Avaliação global vs. Aceitação 
incondicional

Emoções saudáveis ou 
não saudáveis
Comportamentos 
funcionais ou 
disfuncionais

O Componente D e E na TREC

 O componente D no modelo TREC faz referência ao debate 
das crenças irracionais. O debate ou questionamento das crenças é a 
ferramenta ou recurso principal que a TREC utiliza para alcançar a 
mudança das crenças que resultem em irracionais e conduzir a mu-
danças nas emoções e comportamentos disfuncionais nas pessoas. No 
* Disponível em www.sinopsyseditora.com.br/trecfor01
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debate ou questionamento, os pacientes enfrentam a suas fi losofi as ir-
racionais e se lhes pede que as analisem e as examinem já que podem 
não possuir uma sustentação lógica, ou não estarem baseadas na reali-
dade social ou acarretar condutas e consequências disfuncionais nas 
pessoas. O objetivo é que as pessoas aprendam a examinar sua forma 
atual de pensar e, caso esta forma seja disfuncional, desenvolvam mo-
dos mais funcionais de pensar a respeito de suas adversidades. Como 
DiGiuseppe (1991) demostrou, o debate envolve o questionamento 
tanto das crenças irracionais como das crenças racionais dos clientes 
ao ponto de que estejam em condições de observar as razões da irra-
cionalidade nas primeiras (aquelas que resultam falsas, ilógicas e acar-
reta resultados disfuncionais) e as razões da racionalidade nas últimas 
(ou seja, são certas, lógicas e costumam acarretar bons resultados).

 Na TREC, se debatem, principalmente e em primeira instância, 
as crenças centrais e as cognições que se derivam do componente B. 
Este debate é chamado de “debate fi losófi co”. Não se questiona as infe-
rências, atribuições ou signifi cados referidos às cognições que podemos 
encontrar no componente A, ao que chamamos “debate inferencial”.  
Como produto do debate das crenças em B se gera um novo “efeito”, 
chamado o componente E, que faz referência a crenças racionais alter-
nativas, que por sua vez conduzem a emoções saudáveis e condutas fun-
cionais. Para o debate das ideias irracionais, o terapeuta TREC se vale 
de diferentes estratégias e recursos, os quais mencionaremos a seguir.

ESTRATÉGIAS E ESTILOS DE DEBATE NO COMPONENTE D

A TREC aponta três estratégias principais de debate: lógica, 
empírica e pragmática. A estratégia lógica está orientada a procurar a 
falta de sentido ou coerência existente no raciocínio do paciente. Leva 
a pessoa a reconhecer porquê sua crença irracional carece de sentido 
lógico ou coerência e não sua preferência. 

Ensina a pessoa a compreender que desejar que algo seja de uma 
maneira não signifi ca que deva ser assim, e que não é lógico qualifi car 
uma pessoa em função de suas condutas ou resultados. Por exemplo, 
pensar que “Devo fazer sempre as coisas bem” não tem sentido lógico, 
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já que mesmo que seja importante ser bom ou conveniente fazer as coi-
sas bem não signifi ca que, por lógica, deva ser assim. É preciso mencio-
nar que esse tipo de estratégia de debate é um aspecto que distingue a 
prática da TREC de outros enfoques cognitivo-comportamentais. 

Por outro lado, a estratégia empírica, baseada no método cientí-
fi co, leva o paciente a analisar e pôr em evidência a inconsistência de 
sua crença irracional com os fatos na realidade, levando a pessoa a en-
tender que a realidade ou o observável não respalda suas ideias. Por 
exemplo, seguindo com a mesma crença irracional, pensar “Devo fa-
zer sempre as coisas bem” não é realista, pois, na realidade, não é pos-
sível fazer as coisas sempre bem ou de forma exitosa. As pessoas erram 
ou cometem erros por descuido, ignorância ou simplesmente devido a 
sua falibilidade como seres humanos.   

Finalmente, a estratégia pragmática ou funcional está orientada a de-
senvolver no paciente a motivação para abandonar suas crenças irracionais 
reconhecendo como estas não estão sendo úteis nem lhe oferecendo benefí-
cios ou vantagens pra continuar mantendo-as ou porque estão interferindo 
com suas metas de vida. Retomando a mesma crença, pensar que “Devo fa-
zer sempre as coisas bem” leva a pessoa a se sentir ansiosa perante a possibi-
lidade de falhar ou cometer erros ou até mesmo poderia levá-la a evitar si-
tuações em que poderia atingir o sucesso e demostrar suas habilidades re-
percutindo em suas possibilidades de desenvolvimento profi ssional.

Por outro lado, a TREC se vale também de diferentes estilos no 
debate, podendo os terapeutas utilizarem diferentes modos de se con-
duzir no uso dos distintos argumentos para refutar as crenças com 
seus pacientes. Os estilos que se utilizam na TREC são: didático, so-
crático, metafórico, humorístico e autorrevelador.  

No estilo didático o terapeuta utiliza argumentos e explicações 
para mostrar ao paciente porque sua crença irracional não é lógica, rea-
lista ou funcional e porque uma mudança em sua crença racional resul-
ta em uma crença mais sensata, realista e conveniente.  Seguindo o 
exemplo anterior, poderia ser explicado ao paciente que continuar pen-
sando que deve fazer sempre as coisas bem não só que não seria realista, 
como também que é possível que, mesmo fazendo tudo bem feito, a 
pessoa se sinta ansiosa a respeito da possibilidade de falhar e, como con-
sequência, passe a evitar situações de avaliação devido ao medo.   
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Já o estilo socrático se caracteriza por levar o paciente a formu-
lar perguntas abertas para que encontre por si mesmo argumentos 
ou conclusões que evidenciem o ilógico, não realista ou a inutilida-
de de sua crença irracional. Através deste estilo, o terapeuta busca 
que o paciente esteja motivado a pensar por si mesmo e chegar às 
suas próprias conclusões de forma a abandonar sua fi losofi a irracio-
nal e incorporar uma alternativa racional. Utilizando o mesmo 
exemplo, poderia perguntar ao paciente: “Tem sentido pensar que 
sempre poderá fazer as coisas bem? É realista? Que desvantagens te 
levam a pensar assim?” Tanto o estilo socrático como o estilo didáti-
co são os estilos principais e o terapeuta busca um equilíbrio entre 
eles em sua prática. 

Os terapeutas TREC também utilizam o estilo metafórico, o 
qual consiste em fazer uso de pequenas histórias, analogias ou metá-
foras que estejam associadas a temas familiares ao paciente e que lhe 
permitam compreender a irracionalidade de seu pensamento e refor-
çar a racionalidade do pensamento alternativo. Por exemplo, se o pa-
ciente praticasse futebol como esporte, poderíamos lhe dizer: “Você 
sempre joga as partidas de futebol como você gosta? Sempre chuta 
bem os passes e movimentos? Podemos então dizer que você não 
presta como jogador?” Depois mudaria essa analogia para a situação 
atual para encontrar o paralelo, verifi cando que o paciente tenha 
compreendido o sentido dela. Do mesmo modo, o estilo humorístico 
consiste em utilizar a exageração ou o humor para por em evidência 
o caráter absurdo das crenças irracionais do paciente. Este estilo pode 
se constituir em uma ferramenta contundente de mudança, mas é 
importante ter conhecimento de algumas considerações em seu em-
prego tais como dirigir sempre o humor à ideia irracional e não à 
pessoa, e utilizar de preferência quando se houver estabelecido um 
bom vínculo com o paciente. Finalmente, no estilo autorrevelador, o 
terapeuta utiliza alguma situação similar à vivida pelo paciente em 
algum momento da sua vida e lhe ensina ou exemplifi ca uma solução 
racional adaptada pelo terapeuta em seu momento, de tal modo que 
permita ao paciente compreender que é possível pensar, sentir e se 
comportar de um modo diferente.



Terapia Racional-Emo  va Comportamental na teoria e na prá  ca clínica   35

PRINCIPAIS TÉCNICAS OU 
RECURSOS UTILIZADOS PELA TREC 

Além do debate, a TREC incorpora em sua prática outras técni-
cas e fi ca aberta à inclusão de diferentes estratégias e recursos de outros 
enfoques psicoterapêuticos, sempre e quando estejam em concordância 
com a conceitualização TREC e não reforcem nas pessoas uma fi losofi a 
irracional, mas ao contrário, fomentem a incorporação de um pensa-
mento fl exível, realista e funcional. Além das mencionadas anterior-
mente, as principais técnicas das quais a TREC faz uso são as seguintes. 

A modelação, que leva o paciente a identifi car em uma outra 
pessoa o sucesso em uma situação adversa similar àquela que o pa-
ciente tem difi culdade de enfrentar. Deste modo, o paciente toman-
do como referência uma outra pessoa tenta refl etir e ter um critério 
referencial de um modo distinto de pensar, sentir e agir perante uma 
situação em particular. 

A análise de vantagens e desvantagens na TREC tem por fi nalida-
de que os pacientes possam analisar as consequências negativas de 
manter uma forma irracional de pensar, sentir e agir, e as vantagens 
ou benefícios de mudar suas formas de pensar, sentir e agir por um 
outra de modo racional. Faz-se uso de formulários ou “folhas de auto-
ajuda” que auxiliam os pacientes a registrar suas difi culdades em ter-
mos da conceitualização do ABC e a praticar os processos de análises 
e questionamento de suas próprias crenças irracionais. Esta técnica é 
geralmente aprendida em sessão e depois é sugerida como tarefa, pois 
permite ao paciente praticar repetidas vezes nas primeiras sessões o 
processo de reconhecimento de suas difi culdades para, posteriormen-
te, incorporar o processo de análises e mudança em consonância com 
o objetivo central de se tornar pouco a pouco seu próprio terapeuta. 

A técnica de ensaio de crenças racionais permite que os pacientes 
não só apreendam a debater suas crenças irracionais e deixem de se 
comportar em função delas, como também ensaiem uma forma dife-
rente de pensar. Implica também em persuadir o paciente a se compor-
tar como se pensasse de forma racional nas situacoes ativadoras específi -
cas. De igual modo, Ellis e MacLaren (2005) sugerem que é de muita 
utilidade que os clientes gravem suas ideias racionais e as escutem dia-
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riamente, ou as escrevam em cartões, com a fi nalidade de lê-las e prati-
cá-las de forma cotidiana fora das sessões. 

O “deter-se e observar” é uma técnica particularmente útil com 
aquelas pessoas que têm difi culdades para identifi car seus pensamen-
tos. Os pacientes estabelecem alguns códigos ou sinais em ambientes 
que frequentem com a fi nalidade de, ao se depararem com elas,  per-
ceber pensamentos naquele exato momento. Isso lhes permite reco-
nhecer que, ainda que alguns de seus pensamentos possam ser neu-
tros, outros poderiam estar convertendo-se em seus piores inimigos e 
ser muito recorrentes. Este reconhecimento servirá como ponto de 
partida para o processo de mudança. 

O uso da biblioterapia se baseia em sugerir ao paciente pequenas lei-
turas de artigos ou capítulos de livros para que o paciente leia e reforce o 
conversado e discutido nas sessões. Permite oferecer apoio e complementa o 
trabalho levado a cabo em sessão. No caso de sugerir materiais de leitura, é 
muito importante tomar em consideração o nível de desenvolvimento cog-
nitivo do paciente, assim como seu gosto ou interesse pela leitura.

O proselitismo é um recurso que se baseia no fato de que a melhor 
maneira de aprender a identifi car nossos próprios pensamentos e deba-
tê-los é ganhando prática na identifi cação, reconhecimento e debate dos 
mesmos com outras pessoas. Como mencionam Ruiz, Diaz e Villalobos 
(2012), por meio deste recurso se solicita ao cliente que tente ensinar 
aos amigos e pessoas próximas os fundamentos teóricos da TREC e 
como podem realizar as mudanças de suas crenças irracionais, preten-
dendo, deste modo, assegurar mais sua fi losofi a racional na medida que 
tentam convencer outras pessoas da utilidade da TREC.

A Escala de Catástrofes é um recurso extremadamente útil para 
ajudar os pacientes a debaterem seus pensamentos de catastrofi smo so-
bre as situações desafortunadas que vivem, ajudando-os a ganhar pers-
pectiva sobre suas difi culdades e permitindo que enxerguem de um 
modo mais objetivo e realista. Permite aos pacientes reconhecer que, 
embora, muitas vezes ocorram ou possam ocorrer situações lamentáveis 
dignas de serem considerar desde algo ruim até tremendamente negati-
vas, se elas forem avaliadas como terríveis, a pessoas está tornando algo 
ruim em algo muito pior, que muitas vezes não só não é realista como 
também leva a um maior sofrimento e perturbação na pessoa.  
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A imaginação racional-emotiva é uma técnica na qual o paciente, 
através da imaginação, visualiza a situação adversa, que lhe afeta signifi -
cativamente e experimenta a emoção não saudável para posteriormente 
o terapeuta solicitar que mude a emoção que o perturba e a substitua 
por uma emoção saudável alternativa. Esta técnica requer que o pacien-
te não só compreenda a relação B-C como também que tenha prática 
no debate e mudança de suas crenças irracionais pelas crenças racionais, 
uma vez que se objetiva a mudança de sua emoção a partir da substitui-
ção de suas crenças e não através de soluções práticas ou mecanismos de 
distração considerados na TREC como não elegantes (Ellis, 2000).

O role-play tem como objetivo que o paciente aprenda a enfren-
tar uma situação interpessoal através do ensaio da situação, tendo como 
modelo e apoio ao terapeuta. Ele permite ensinar o  paciente a respon-
der a situações de interação de forma emocionalmente saudável  e in-
corporando habilidades de comportamento adequadas. Nesse sentido, a 
sessão se converte em um lugar onde o paciente poderá por na prática 
as experiências interpessoais que o paciente vive ou poderia viver fora da 
sessão. O role-play inverso é uma técnica que permite ao paciente apro-
fundar as análises de suas ideias e tomar um um papel ativo no debate 
de suas próprias crenças irracionais, facilitando a incorporação e a práti-
ca das alternativas racionais. Nessa técnica, o terapeuta se coloca no pa-
pel de paciente e começa a verbalizar em voz alta as ideias irracionais do 
paciente. Já o paciente assumirá o papel de terapeuta e deverá debater 
suas próprias crenças irracionais que estarão refl etidas na voz do tera-
peuta. Esta técnica mostra ao terapeuta informação sobre aquelas cren-
ças irracionais do paciente que são mais facilmente debatidas por ele e 
aquelas que lhes são difíceis de abandonar e substituir. 

Do mesmo modo que a imaginação racional-emotiva, esta técni-
ca requer que o paciente não só seja consciente da relação B-C como 
também que já tenha praticado previamente o debate de suas crenças 
com o terapeuta.

O uso do humor também é um recurso que pode ser implementado 
na terapia, levando as pessoas a criarem consciência de suas ideias irracio-
nais, aprendendo a  rir das mesmas como um meio de mudança (Hickey 
& Doyle, 2018). Incorporar o humor permite que as pessoas coloquem 
certa distância entre si e o que lhes acontece e atacar a excessiva seriedade 
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a respeito de seus problemas. É importante reiterar que o humor sempre 
deve estar dirigido às crenças do paciente e não a ele como pessoa. 

As tarefas de felicidade permitem que o paciente possa aprender a dei-
xar de se focar exclusivamente em reduzir sua perturbação e procurar pro-
mover sua satisfação através de pequenos prazeres cotidianos, podendo, por 
exemplo, fazer uma lista de coisas que gosta ou que tanha aproveitado du-
rante um dia qualquer. O propósito deste recurso é enfatizar que, como te-
rapeutas, nosso trabalho não só se foca em dissipar a perturbação, e sim em 
promover ativamente a felicidade e satisfação (DiGiuseppe, et. al, 2014). 

Ver fi lmes ou programas com conteúdo racional consiste em suge-
rir ao paciente alguns fi lmes, vídeos ou palestras que reforcem o con-
versado nas sessões de terapia e/ou demostrem algum conceito racio-
nal. Permite reeducar o paciente na incorporação da fi losofi a TREC 
através do uso de diferentes meios de comunicação ou tecnologia.

Permanecer em situações difíceis é uma técnica que tem por fi na-
lidade que o paciente se mantenha em situações desagradáveis ou difí-
ceis e não fuja delas, como uma forma de praticar sua tolerância ao 
incômodo ou à frustração e lhe oferecer a oportunidade de ensaiar e 
não se perturbar com isso a partir do debate de seus pensamentos ir-
racionais e substituí-los por ideias alternativas. 

Finalmente, os exercícios de ataque à vergonha estão encaminha-
dos a proporcionar ao paciente a possibilidade de debater aquelas cren-
ças irracionais que acompanham a realização de atos que o paciente po-
deria considerar como vergonhosos (Ruiz, et. al, 2012). É um tipo de 
técnica de exposição na qual o paciente realiza um comportamento em 
público, e aprende a confrontar a ideia irracional sobre sua suposta ne-
cessidade de aprovação dos demais. Deste modo, aprende a lidar com a 
possível crítica, rejeição ou desaprovação dos outros e compreende que 
não é menos valioso em função dos comentários que outros pudessem 
fazer acerca de seu comportamento. Estes exercícios permitem que a 
pessoa reforce ideias racionais de tolerância como: “É incômodo, mas 
consigo aguentar” e de aceitação incondicional de si mesmo como: 
“Mesmo que eu possa ser criticado ou rejeitado, isso não me torna uma 
pessoa não valiosa”.  Exemplos desses exercícios são: sair à rua com um 
penteado estranho, usar roupa que não combina, cantar em voz alta 
num supermercado, etc. É importante compreender que esses exercícios 
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não devem implicar que a pessoa faça algo que possa lhe conduzir a 
problemas maiores ou consequências legais.    

As técnicas descritas não são os únicos recursos disponíveis pela 
TREC, mas pode-se dizer que se tratam das mais utilizadas.

ALGUNS CONCEITOS CENTRAIS NA TREC

Metaperturbação 

A TREC reconhece que as pessoas muitas vezes tendem a se per-
turbar acerca de suas próprias perturbações. A isso dá-se o nome de 
“problemas emocionais secundários” ou “metaperturbação”. Isso sig-
nifi ca que as emoções e condutas, geralmente entendidas como conse-
quências, também podem ser consideradas como ativadores diante 
dos quais a pessoa pensa e responde. Nesse sentido, as consequências 
no componente C podem se converter em novos ativadores em um 
componente A que chamaríamos “secundário”, perante os quais a pes-
soa apresenta novas emoções e condutas em função de suas crenças. 
Portanto, os terapeutas TREC podem enfocar nas consequências 
emocionais não saudáveis, porém é importante reconhecer que as pes-
soas muitas vezes se perturbam com suas consequências emocionais. 
Um exemplo será apresentado para melhor explicar este conceito. 

Carlos é um empregado que se dirige ao escritório de seu chefe 
para consultá-lo sobre a possibilidade de entregar um informe um dia 
depois da data que seu chefe estipulou. O chefe recusa essa solicitação. 
A situação é percebida por Carlos como injusta porque pensa que seu 
chefe deveria aceitar o seu pedido, já que ele não costuma pedir ne-
nhum favor a ele e sempre cumpre as solicitações do chefe a tempo. 
Carlos sente raiva e pensa que seu chefe deveria ser mais justo, que 
não suporta que ele seja assim e pensa que ele não tem consideração. 
Além disso, ao sentir raiva, se contém para não insultá-lo, mas sai do 
escritório de seu chefe batendo a porta. É nesse momento que Carlos 
percebe que sua raiva e comportamento foram observados por vários 
de seus colegas que trabalham com ele. 

Diante disso, Carlos se sente avergonhado, pois pensa que todos 
tiveram uma péssima impressão dele, que é horrível, que deveria ter se 
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controlado e que não deveria ter reagido assim, e que é um descontro-
lado. Então, Carlos decide ir a seu escritório evitando os olhares dos 
outros e fecha-se por um longo tempo, inclusive sem sair para almo-
çar. Se analisamos este exemplo nos termos do esquema ABC e da 
metaperturbação, poderíamos compreendê-lo da seguinte  maneira.

 
Quadro 1.4 Exemplo de metaperturbação* 

A1 B1 C1

– Carlos consulta  seu chefe sobre 
a possibilidade de entregar 
um informe um dia após do 
solicitado e seu chefe recusa.

– Carlos percebe esta situação 
como injusta.

– Meu chefe deveria aceitar 
o meu pedido, pois sempre 
cumpro a tempo com o 
solicitado.

– Deveria ser mais justo. 
– Não suporto que seja assim.
– Não tem consideração por 

mim.

– Sente raiva.
– Sai do escritório contendo-se 

para não o insultar e batendo 
a porta.

A2 B2 C2

– Meus colegas observaram 
minha raiva e a forma em que 
saí do escritório de meu chefe.

– Carlos pensa que terão uma 
péssima impressão dele.

– Devia ter me controlado e 
não reagido assim.  

– É horrível que todos tenham 
uma má impressão de mim. 

– Sou um descontrolado.

– Sente vergonha.
– Caminhou a seu escritório sem 

olhar para ninguém, fechou 
sua porta e não saiu para 
almoçar.

No processo terapêutico, os terapeutas TREC usualmente trabalham 
no início na emoção secundária do paciente, na medida em que a emoção 
não seja saudável. Ou seja,  trabalhar as crenças que levam a pessoa a estar 
perturbada acerca de sua perturbação para posteriormente trabalhar aquela 
situação inicial que a teria afetado  gravemente. Neste caso de Carlos, traba-
lharíamos no início com as crenças irracionais que o levaram a sentir vergo-
nha (emoção secundária) para, posteriormente, trabalhar aquelas associadas 
a ter sentido raiva (emoção primária) e sua substituição.

SOLUÇÃO PRÁTICA VS. SOLUÇÃO EMOCIONAL

A TREC faz uma distinção entre as soluções práticas e as solu-
ções emocionais. As soluções práticas muitas vezes estão representadas 
por aquilo que o paciente quer mudar com rapidez ao chegar à con-
sulta. Por exemplo, ele menciona que quer que o terapeuta o ajude a 
* Disponível em www.sinopsyseditora.com.br/trecfor01

User
Retângulo
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encontrar uma maneira de comunicar-se de forma assertiva com seu 
parceiro/a, a resolver confl itos evitados ou que, por exemplo, o ajude a 
se organizar com suas responsabilidades que usualmente posterga. 
A TREC reconhece que, muitas vezes, por trás das difi culdades práticas 
podemos encontrar difi culdades emocionais que impedem na resolução 
de tais problemas práticos. Por exemplo, uma pessoa que menciona ser 
incapaz de se organizar por desconhecer ferramentas de organização po-
deria ter ansiedade associada a crenças do tipo “tenho que ser capaz de 
me organizar e fazer tudo o que requer ser feito com perfeição”. 

Nesse sentido, o terapeuta precisará trabalhar primeiro as ideias irra-
cionais que, por sua vez, poderiam estar impedindo que a pessoa incorpore 
ou coloque em prática estratégias de organização adequadas. Ou seja, a 
TREC trabalha primeiramente, com as emoções não saudáveis que as pes-
soas experimentam em relação a estes problemas práticos para, posterior-
mente, trabalhar no ensinamento de habilidades práticas como a solução de 
problemas, a comunicação assertiva, estratégias de organização, entre outras. 
Nesse sentido, reconhece que, ao priorizar o trabalho na solução emocional, 
as pessoas estarão em melhores condições de resolver as difi culdades práticas 
que possam existir. Isso não implica deixar de reconhecer que há situações 
perante as quais as pessoas tem certa infl uência e controle, assim como exis-
tem outras que não podem diretamente controlar, resultando em aceitá-las.

SOLUÇÃO ELEGANTE VS. SOLUÇÃO NÃO ELEGANTE
 
No modelo TREC denominamos solução elegante aquela que é 

produto do debate das crenças em B. A solução elegante na TREC é 
mais conveniente pois a pessoa é capaz de enfrentar uma realidade que 
poderia ser efetivamente certa e desafortunada, gerando mudanças 
profundas em seu paradigma, fi losofi a ou crenças básicas irracionais. 
Por exemplo, se frente a uma avaliação na universidade a pessoa tives-
se no componente A a inferência de que reprovará a avaliação e no 
componente B a ideia irracional de que não deveria ser assim pois seria 
terrível, a solução elegante implicará levar a pessoa a debater em que 
medida isso realmente não poderia ou não deveria suceder e se realmen-
te seria terrível ou o pior que poderia viver. Em contrapartida, se a 



42   Bases Teóricas, Princípios e Conceitos Fundamentais

TREC optar por debater, inicialmente, as inferências possivelmente dis-
torcidas no componente A, no exemplo, a probabilidade de reprovar a 
avaliação, levando a pessoa a analisar se tem razões sufi cientes para pen-
sar que isso seria provável, esta solução acabaria sendo superfi cial e tem-
poral, a qual é reconhecida pela TREC como uma solução não elegante.  

 Na TREC, reconhece-se que, ainda que as inferências ou per-
cepções possam ser distorcidas e a pessoa possa experimentar certo alí-
vio a partir de sua substituição, pode acontecer da pessoa não aceitar a 
mudança e, no futuro, voltar a se defrontar com a mesma situação. Des-
sa forma, novamente se ativarão as mesmas crenças irracionais (B) que 
se mantiveram intactas, pois não foram debatidas, retomando a sua per-
turbação. Na TREC, preferimos levar as pessoas a confrontá-las com a 
possibilidade de viver no pior cenário possível que imaginam, apren-
dendo a adotar uma fi losofi a racional perante a possibilidade resultando 
em uma solução mais profunda, duradora e, por isso, elegante.

 Como faz referência Dryden (2009), uma das principais dife-
renças entre a TREC e outras formas de TCC é que a TREC motiva 
os clientes a assumirem temporariamente que suas inferências em A 
são certas, ainda que pareçam distorcidas. No sentido oposto, em ou-
tros enfoques cognitivo-comportamentais os terapeutas podem moti-
var os clientes a examinar ou revisar suas inferências. Os terapeutas 
TREC utilizam esta estratégia porque, ao fazê-lo, convida o cliente a 
identifi car as crenças irracionais dos mesmos, o que resulta no núcleo 
de seus problemas ou difi culdades emocionais.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS NA TREC

Como aponta O’Kelly (2010), contrariamente ao uso comum 
do termo Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a Terapia Cog-
nitivo-Comportamental é um termo que atua como um guarda-chuva 
dentro do qual se acolhem as terapias que compartilham um mesmo 
princípio: não é a situação ou o ativador do ambiente que causa a res-
posta emocional nas pessoas, e sim a forma como a pessoa pensa sobre 
os eventos que conduz o seu reagir emocional. Assim como várias te-
rapias podem se incluir neste paradigma ou tradição, a TREC, apesar 
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de formar parte das TCCs, possui certas características que a faz sin-
gular (Dryden, 2009; 2010). 

1. É um enfoque que se orienta a atingir uma mudança nas cren-
ças mais profundas ou fi losofi a de vida das pessoas. Nesse sen-
tido, não está focada estritamente no alívio dos sintomas, e sim 
na incorporação de uma fi losofi a racional que leve a pessoa a 
uma vida com maior bem-estar e menor perturbação.

2. Considera as demandas ou o pensamento exigente como as 
crenças irracionais centrais, base das perturbações emocionais 
e do comportamento, assim como as preferências ou os pen-
samentos fl exíveis, como a base da saúde psicológica.

3. Possibilita uma conceitualização única das emoções, distin-
guindo as emoções saudáveis daquelas que não o são baseadas 
em crenças racionais ou irracionais, respectivamente. Alguns 
exemplos diferenciam a irritação da raiva, a preocupação da 
ansiedade, a tristeza da depressão, entre outras.

4. Se orienta no trabalho das emoções não saudáveis sendo 
substituídas por emoções saudáveis. Não procura substituir as 
emoções negativas saudáveis nem pretende a neutralidade ou 
indiferença emocional perante as adversidades na vida.

5. Mostra uma postura única a respeito do valor dos seres hu-
manos, enfatizando a importância da aceitação incondicional 
de si mesmo e dos demais, deixando de lado por completo o 
desenvolvimento da “autoestima” nas pessoas e sua avaliação 
em função de suas características, rendimento, aprovação ou 
rejeição dos outros. Da mesma forma, o terapeuta, oferece 
essa aceitação incondicional aos pacientes, sem deixar de ser 
energicamente persuasivos no trabalho terapêutico. 

6. Se foca, de forma decidida, na perturbação emocional secundá-
ria (p. ex.: o fato de sentir vergonha a respeito de sentir ira), le-
vando as pessoas a trabalharem no reconhecimento e aceitação 
de suas tendências a perturbar-se quanto as suas perturbações. 

7. Não só se foca em debater as crenças irracionais das pessoas, como 
também em desenvolver e fortalecer suas crenças racionais.

8. Utiliza uma variedade de técnicas cognitivas, emocionais e com-
portamentais, fomentando inclusive o uso de estratégias de ou-
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tras orientações contanto que estejam em concordância com o 
modelo TREC e não reforcem uma fi losofi a irracional.

9. É a favor de estratégias ou procedimentos de exposição prolon-
gada ou por “inundação” o “fl ooding” em vez de gradual, de 
modo que não reforce nas pessoas crenças de catastrofi smo ou 
intolerância a respeito de experimentar emoções ou sensações 
desagradáveis como produto de afrontar os principais temores.

10. Como os outros enfoques cognitivo-comportamentais, utili-
za argumentos pragmáticos e empíricos ao debater as cren-
ças, embora, de forma única faz ênfases no uso de argumen-
tos lógicos no debate.

11. Considera que o insight de que a compreensão de nossas di-
fi culdades a partir do enfoque TREC é o primeiro passo, 
mas não é sufi ciente para a mudança emocional. A mudança 
nas perturbações emocionais implicará um esforço signifi ca-
tivo no debate das crenças que geram a perturbação e apren-
der a se comportar decididamente contra elas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a TREC é uma abordagem pioneira dentro das 
abordagens de orientação cognitivo-comportamental em psicoterapia. 
Tem uma forte ênfase fi losófi ca, construtivista, científi ca e humanista, 
que está determinada a ajudar as pessoas a identifi car, debater e subs-
tituir suas crenças na medida em que são autodestrutivas ou no saudá-
veis. Leva as pessoas a buscarem seu bem-estar e saúde emocional, 
mesmo em situações adversas, de forma a coexistir com o mínimo de 
perturbação possível e de maneira hedonisticamente responsável.
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