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Exercício 6 – Aceite as suas emoções  

 

Tipo/método de atividade: Mindfulness - Reavaliação do estímulo emocional/tomada de 
perspectiva 

Objetivos de aprendizagem:  

Parece estranho, mas o ato de aceitar que alguém está a sentir emoções que prefere não sentir 
pode ser a chave para se livrar dessas emoções. Quando os indivíduos aceitam que estão a 
sofrer, param de fugir das emoções difíceis e voltam-se para as enfrentar – e quando o fazem, 
podem ver que não era o grande monstro mau que pensavam que era, mas uma fera menor e 
mais manobrável. Esta atividade baseia-se na reavaliação da técnica de estímulo emocional, 
com o objetivo de auxiliar os formandos a aceitarem as suas emoções, de modo a serem 
capazes de lidar com elas de forma mais eficaz.  

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo. Em ambos os casos, 
após a técnica de mindfulness, os formandos discutirão em grupo a sua experiência. 

Duração: 30 minutos 

Materiais necessários: Aceite as suas emoções meditação (ficheiro de áudio) 
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Informação útil para o formador:  

É importante ajudar os alunos a entender que rejeitar as nossas emoções não é uma boa 
ideia. Pode explicar-lhes que, muitas vezes, quando uma pessoa tem um sentimento 
desconfortável, como tristeza, medo ou vergonha, a primeira reação é rejeitar esse 
sentimento. Pode dizer a si mesmo que esse sentimento é um sentimento mau que não 
quer ter. Então pode fazer algo para tentar livrar-se do sentimento, como tentar afastá-lo. 
Certamente ninguém quer andar por aí a sentir dor emocional o tempo todo, mas quando 
um indivíduo rejeita as suas emoções, pode realmente piorar as coisas para si mesmo. 

Muitas vezes, as emoções surgem porque fornecem informações úteis sobre o mundo; 
portanto, às vezes, livrar-se ou afastar as emoções não é a melhor ideia. Uma alternativa 
para afastar ou sufocar as emoções é aprender a aceitar as experiências emocionais. 
Aceitação significa deixar de lado as tentativas de controlar as emoções e aprender que as 
emoções em si não podem prejudicar as pessoas, embora as coisas que uma pessoa faz para 
tentar livrar-se das emoções possam prejudicá-la. É importante fazer a distinção entre 
aceitação e resignação. 

 

Aceitar as emoções não significa resignar-se a sentir-se sempre terrível ou afundar-se na 
dor. Também não significa agarrar-se a emoções dolorosas ou tentar forçar-se a 
experienciar a dor emocional. Aceitação significa simplesmente estar ciente das emoções e 
aceitá-las como elas são agora, sabendo que não durarão. 

 

Depois de ter explicado aos formandos a importância da aceitação das emoções, pode 
orientá-los para a prática da atividade. Primeiro pede que tragam em mente uma 
experiência em que tenham tido uma emoção desconfortável. Enfatize que, para começar, é 
melhor que escolham uma emoção que não seja muito intensa. Então estão prontos para 
começar a meditação. Podem praticá-lo individualmente ou em grupos. Caso opte por fazê-
lo em grupo, pode ler o roteiro da atividade ou deixá-los fazer individualmente ao ouvir o 
ficheiro de áudio na plataforma. No final da atividade, reúna os alunos num grupo para 
refletir sobre a experiência. 

 

Instruções:  

Ouça o roteiro e tente seguir as instruções dadas (ficheiro de áudio) 
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Roteiro: 

Lembre-se de um caso em que experienciou uma emoção desagradável... mas não tão tenso a 
ponto de se sentir sobrecarregado por ela. Agora tenha em mente que sempre que tiver uma 
emoção desagradável, a primeira coisa que pode fazer é respirar fundo algumas vezes e 
rapidamente scanear o seu corpo da cabeça aos pés. (pause 5 seconds) 

Provavelmente notará várias sensações desconfortáveis … (pausa 2 segundos) ... procure a mais 
forte, a sensação que mais te incomoda. Agora que a identificou, feche os olhos e tente imaginá-la à 
distância. (pausa 3 segundos) 

Concentre a sua atenção nessa sensação e observe-a com o máximo de cuidado e profundidade que 
puder.. (pausa 2 segundos) 

Observe a sensação com atenção... observe onde ela começa e onde termina. (pausa 2 segundos) Se 
pudesse desenhar uma linha ao redor da sensação, como seria o eye lamp?? (pausa 3 segundos) 

Está na superfície do corpo ou dentro de si ou ambos? (pausa 2 segundos) 

Observe onde a sensação tem o maior tempo… (pausa 3 segundos) onde é mais fraco (pausa 2 
segundos). 

Há alguma sensação de vibrações dentro dele? (pausa 2 segundos) Tem temperatura? (pausa 2 
segundos) 

Faça mais algumas respirações profundas e lentas. (pausa 2 segundos) 

Apenas inspire e, ao expirar, tente visualizar-se apenas a deixar de lado a luta com a sensação. 
(pausa 4 segundos) 

Abra espaço para a sensação... (pausa 2 segundos) respire em torno da sensação. (pausa 2 
segundos) 

Dê espaço... permita a presença da sensação. (pausa 2 segundos) 

Lembre-se que não precisa de gostar ou querer. Apenas deixeao simplesmente estar lá. (pausa 2 
segundos) 
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Lembre-se que a ideia é apenas observar a sensação. Tente não pensar muito sobre isso. Então, 
quando a sua mente começar a pensar sobre o que está a acontecer, apenas traga a sua atenção de 
volta para simplesmente observar a sensação.. (pausa 2 segundos) 

Pode achar difícil... pode sentir um forte desejo de lidar com isso ou livrar-se. Se isso acontecer, 
apenas reconheça esse desejo sem ceder a ele. (pausa 2 segundos) 

Depois de reconhecer esse desejo, volte a sua atenção para a sensação em si. (pausa 2 segundos) 

Lembre-se de que não estamos a tentar livrar-nos da sensação ou alterá-la. Se mudar sozinha, tudo 
bem. Mas tudo bem também, se não mudar. Apenas tenha em mente que o objetivo deste exercício 
não é alterar ou livrar-se da sensação. (pausa 2 segundos) 

Pode precisar de se concentrar na sensação pelo tempo que precisar... de alguns segundos a alguns 
minutos …(pausa 2 segundos) até que desista completamente da luta. (pausa 2 segundos) 

Seja paciente consigo mesmo. Leve o tempo que precisar. Está a aprender uma competência valiosa 
que pode aplicar na sua vida diária. (pausa 4 segundos) 

Algumas pessoas acham útil dizer silenciosamente para si mesmas: “Não gosto dessa sensação, mas 
tenho espaço para ela. É desagradável, mas eu posso aceitar”. (pausa 2 segundos) 

Depois de fazer isso com a sensação primária, examine o seu corpo novamente e veja se há outra 
sensação forte que o esteja a incomodar... (pausa 2 segundos) Se sim, repita o procedimento. 
(pausa 4 segundos) 

Ao fazer este exercício, uma de duas coisas acontecerá... ou os seus sentimentos mudarão ou não. 
(pausa 2 segundos) Não importa de qualquer maneira. O objetivo deste exercício não é mudar os 
seus sentimentos... é aceitá-los. 

Resumindo, tenha em mente os seguintes quatro passos rápidos para a aceitação emocional: 
(pausa 2 segundos) 

Primeiro observe. Traga consciência para os sentimentos no seu corpo de maneira neutra. (pausa 2 
segundos) 

Em segundo lugar, respire... respire profundamente algumas vezes. Respire dentro e ao redor dos 
seus sentimentos. (pausa 2 segundos) 
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Em terceiro lugar, expanda... abra espaço para esses sentimentos... solte a tensão em torno deles! 
(pausa 2 segundos) 

Quatro... permita... (pausa 2 segundos) permitir que estejam lá. Faça as pazes com eles! (pausa 2 
segundos) 

Este é o fim do exercício de aceitação das emoções 

 

Questões para reflexão: 

● Como foi a sua experiência? 
● Notou alguma mudança na emoção quando a observou atentamente e sem julgá-la? E 

quanto às mudanças nas suas reações à emoção?  
● A emoção pareceu diferente de alguma forma após o término do exercício? 


