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Secção 2: Gestão das Emoções 

 

Breve Descrição 

O objetivo é aumentar a compreensão e a conscientização dos participantes sobre as suas emoções 
e as emoções de outras pessoas e ajudá-los a gerir melhor as suas próprias emoções. Por um lado, 
os participantes serão treinados no sentido da compreensão das emoções, o seu valor e natureza e, 
por outro, melhorarão a sua autoconsciência emocional. Por fim, o treino visa promover o 
autocontrolo emocional, como regular e influenciar as próprias emoções para se motivar, alcançar 
objetivos e lidar com o stresse, controlar ou redirecionar as emoções e impulsos, e como perseverar 
diante de obstáculos e contratempos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

O treino visa auxiliar os profissionais de carreira a: 

● perceber a importância da gestão das emoções e os conceitos que envolvem os serviços eficazes 
de orientação e aconselhamento de carreira; 

● aprender as abordagens teóricas que podem contribuir para a gestão das emoções do 
conselheiro; 

● ser capaz de facilitar o contacto mútuo e a discussão ao levar em consideração as emoções e 
sentimentos dos outros; 

● ser capaz de se concentrar em entender como uma pessoa se sente e porque é que ela se sente 
assim, sendo também capaz de lidar com emoções negativas de forma construtiva; 

● ser capaz de exercer autocontrolo emocional e autoconsciência. 
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1.1 Fundamento teórico 
 

As emoções são processos psicofisiológicos que são desencadeados pela avaliação cognitiva de 
um objeto e são acompanhados por mudanças fisiológicas, cognições específicas, sentimentos 
subjetivos e uma mudança na vontade de se comportar (Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen, & 
Pieters, 2007). 
As emoções não são apenas uma parte importante da vida diária das pessoas, mas também 
contribuem para as suas identidades, ajudando-as a entender quem são e a partilhar quem são 
com os outros. Embora as emoções não sejam o único fator importante na vida dos indivíduos, 
desempenham uma variedade de papéis importantes nas suas vidas, incluindo: 

● Informar às pessoas que um objetivo ou necessidade importante pode ser perseguido ou 
inibido na situação atual; 

● Contribuir para o estabelecimento de metas; 
● Contribuir para a valorização de si e do ambiente; 
● Comunicar intenções aos outros e regular as interações; 
● Informar a tomada de decisão; 
● Alertar as pessoas sobre ameaças (Greenberg, 2004). 

 

As emoções evoluíram para promover a sobrevivência humana, iniciando certos 
comportamentos, por exemplo, o medo, ao gerar uma resposta fisiológica para evitar o perigo 
na forma de luta ou fuga. Os seres humanos experimentam as suas respostas emocionais por 
meio de uma rota inconsciente ou por uma rota consciente, o que permite uma resposta mais 
atenciosa a uma situação. Além disso, as emoções são de curta duração, servindo para se adaptar 
às mudanças nas condições ambientais (Stangl, 2020). No entanto, as emoções que se 
experienciou numa situação podem afetar a experiência de outras experiências não relacionadas 
que ocorrem logo depois.  

 

Como as emoções são importantes em todos os processos sociais, tanto internos (por exemplo, 
tomada de decisão) quanto interrelacionais, a capacidade de entender, estar ciente e gerir 
ativamente as emoções é considerada uma habilidade/competência por si só. 
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Definições 

Inteligência Emocional 

A inteligência emocional foi classificada entre os 7 tipos de “inteligência” que as pessoas têm e 
praticam enquanto aprendem (Gardner, 1993). Além disso, de acordo com Mayer e Salovey 
(1993) a inteligência emocional é considerada uma competência mental. Especificamente, «a 
inteligência emocional envolve a capacidade de perceber com precisão, avaliar e expressar 
emoções; a capacidade de aceder e/ou originar sentimentos quando facilitam o pensamento; a 
capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de regular 
as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual» (Mayer & Salovey, 1997). 

O modelo de Mayer & Salovey (1997) compreende quatro competências: perceção, assimilação 
(usar a emoção para facilitar o pensamento), compreensão e regulação das emoções. 
Concisamente, a perceção emocional consiste na capacidade de identificar emoções nas 
expressões faciais e posturais dos outros. Reflete a perceção não-verbal e a expressão emocional 
para se comunicar através do rosto e da voz. A assimilação de emoções é a capacidade de 
originar, usar e sentir emoções conforme necessário para comunicar sentimentos ou usá-los 
noutros processos cognitivos. A compreensão emocional está relacionada com a capacidade de 
entender informações emocionais, como as emoções se combinam e mudam ao longo do tempo 
e a capacidade de apreciar os significados emocionais. Inclui também a capacidade de rotular e 
discriminar sentimentos. Finalmente, a regulação emocional refere-se à capacidade de 
permanecer aberto aos sentimentos e monitorizar e regular as emoções de alguém e de outros 
para promover a compreensão e o crescimento pessoal. 

Esses quatro ramos estão organizados hierarquicamente, assim, perceber emoções está no nível 
mais básico, e gerir emoções está no nível mais alto e mais complexo da hierarquia, portanto, a 
capacidade de regular as emoções de um e de outros é construída com base nas competências 
dos outros três ramos (Mayer et al., 2004). 

 

Neste módulo, consideraremos três dimensões da gestão de emoções: a. a autoconsciência 
emocional, b. compreensão emocional e c. o (auto)controlo emocional ou (auto)gestão. Os 
aspetos relacionados com a compreensão e reconhecimento das emoções dos outros são 
abordados no módulo anterior sobre a empatia. 
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a. (Auto)consciência emocional 

Daniel Goleman (1995) define a autoconsciência emocional como a capacidade de reconhecer 
os nossos estados internos, preferências, emoções e os seus efeitos. Noutras palavras, é a 
capacidade de perceber e expressar corretamente as próprias emoções, ao mesmo tempo em 
que entende os impactos dessas emoções para os outros. 

Perceber emoções refere-se à capacidade de identificar emoções com precisão por meio do 
atendimento, deteção e decifração de sinais emocionais em rostos, imagens ou vozes 
(Papadogiannis, Logan, & Sitarenios, 2009). Essa competência envolve identificar emoções nos 
seus próprios estados físicos e psicológicos, bem como uma consciência e sensibilidade para as 
emoções dos outros (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999). 

De acordo com Mayer & Salovey (1997) perceber emoções inclui a capacidade de: 

1. Identificar emoções nos seu estados físicos, sentimentos e pensamentos 
2. Perceba emoções noutras pessoas através da expressão facial, linguagem e comportamento 
3. Expresse emoções com precisão quando desejar 
4. Entenda como as emoções são exibidas dependendo do contexto e da cultura 
5. Discriminar expressões emocionais precisas versus imprecisas 

 

b. Compreensão emocional 

A compreensão emocional envolve a capacidade de perceber e analisar com precisão as 
emoções, bem como empregar o conhecimento emocional quando necessário. Compreende a 
capacidade de compreender as conexões entre as diferentes emoções e como as emoções 
mudam ao longo do tempo e das situações (Rivers, Brackett, Salovey, & Mayer, 2007). De acordo 
com Mayer e Salovey (1997), a compreensão emocional inclui as seguintes habilidades:  

1. A capacidade de rotular emoções e reconhecer relações entre as palavras e as emoções; 

2. A capacidade de interpretar os significados que as emoções transmitem e de compreender as 
suas causas e consequências; 

3. A capacidade de compreender sentimentos complexos, como sentimentos simultâneos de 
amor e ódio; 

4. A capacidade de compreender e reconhecer possíveis transições entre emoções. 

No seu modelo revisto, Mayer, Salovey e Caruso (2016), adicionaram várias 
habilidades/competências a cada ramo. No que diz respeito à compreensão emocional, as 
habilidades adicionais são: 
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1. A sensibilidade ao contexto cultural e a capacidade de reconhecer as diferenças culturais na 
avaliação das emoções; 

2. A capacidade de compreender como uma pessoa poderá sentir-se no futuro ou em 
determinadas condições, nomeadamente a previsão afetiva; 

3. A capacidade de distinguir entre humores e emoções e 

4. A capacidade de avaliar as situações que podem provocar emoções 

 

c. Autocontrolo emocional 

O autocontrolo emocional é a capacidade de regular e influenciar as próprias emoções para se 
motivar, atingir objetivos, lidar com o stresse e perseverar diante de obstáculos e contratempos. 
Refere-se à capacidade de regular com sucesso as emoções próprias e dos outros. Tal 
competência implicaria a capacidade de manter, mudar e fornecer respostas emocionais, 
positivas ou negativas, a uma determinada situação (Rivers et al., 2007). Isso pode refletir-se na 
manutenção de um clima positivo numa situação desafiadora ou na contenção da euforia num 
momento em que uma decisão importante deve ser tomada. Ocorre toda vez que alguém 
(consciente ou inconscientemente) ativa o objetivo para influenciar o processo gerador de 
emoções (Gross et al., 2011).  

A regulação emocional pode ser intrínseca/intrapessoal (ao regular as próprias emoções) ou 
extrínseca/interpessoal (ao melhorar as relações interpessoais) (Gross e Jazaieri, 2014). É 
importante notar que a autorregulação emocional pode ser exercida tanto na diminuição dos 
aspetos experienciais e/ou comportamentais das emoções negativas (Gross et al., 2006) quanto 
no aumento das positivas. Além disso, a regulação emocional não envolve apenas regulação 
negativa. Também pode envolver manter ou aumentar a emoção, como quando mantemos o 
entusiasmo para realizar uma tarefa longa e difícil ou aumentamos a nossa diversão com uma 
piada supostamente engraçada de um colega (Pena-Sarrionandia et al., 2015). 

 

Importância das competências de gestão de emoções para profissionais de carreira 

Ter consciência das emoções e defini-las corretamente permite que o indivíduo compreenda 
melhor a si mesmo e aos outros. As emoções são um componente importante que afeta e 
direciona pensamentos e comportamentos (Beck, 2011). Os profissionais que podem detetar e 
definir as suas próprias emoções, podem ser capazes de ver o seu efeito sobre os pensamentos 
e a motivação subjacente para o seu comportamento e, consequentemente, para o 
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comportamento dos seus clientes. Dessa forma, podem gerir as suas emoções, expressá-las, 
apresentar comportamento adaptativo em situações stressantes e ser mais eficazes no trabalho 
com os seus clientes. 

Os profissionais de carreira com altos níveis de inteligência emocional não apenas percebem 
emoções no tom de voz, gestos, mímicas, declarações verbais de outras pessoas, mas também 
usam uma abordagem empática. Aqueles que conseguem gerir as suas próprias emoções e 
compreender as dos outros produzem reações mais construtivas e positivas ao lidar com 
problemas emocionais e relacionamentos sociais (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008). Portanto, a 
inteligência emocional é vista como um fator importante nas competências de aconselhamento 
dos profissionais. Adicionalmente, Carkhuff (2009) revelou que o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos conselheiros influencia a eficácia e o sucesso dos seus serviços de aconselhamento. 
Como resultado, precisam de se desenvolver física, mental e socioemocionalmente para se 
tornarem num modelo para os seus clientes (Daniels, 1994).  

Além disso, como o CGC é baseado na interação, o conhecimento profissional e as competências 
socioemocionais podem ser considerados de igual importância. Independentemente das 
diferentes abordagens de aconselhamento, os profissionais de carreira precisam desenvolver 
competências emocionais para ter empatia e entender o estado emocional (seja por meio de 
sinais verbais ou não-verbais) dos seus clientes, bem como regular as suas próprias emoções ao 
trabalhar com eles. Diversos estudos descobriram que a capacidade das pessoas de simpatizar 
com os outros (por exemplo, clientes) é baseada na sua capacidade de regular a sua própria 
resposta emocional ao sofrimento dos outros (por exemplo, Eisenberg, 2000; Song, Colasante, 
& Malti, 2018). Se os conselheiros não conseguem lidar com o sofrimento emocional dos seus 
clientes (excitação excessiva empática), a sua resposta mais provável será um estado de 
“angústia pessoal” que os motiva a reduzir o seu próprio sofrimento (não o do cliente; Hoffman, 
2000; Batson, 2011). 

Os conselheiros empáticos, portanto, recorrem às competências de autogestão emocional: a sua 
capacidade de gerir as suas próprias emoções de forma construtiva permite que continuem a ter 
empatia com os seus clientes, mesmo quando os seus clientes estão a sofrer muito. Como 
destaca Frans de Waal (2009, p. 124): “Para demonstrar interesse genuíno pelo outro, 
oferecendo ajuda quando necessário, é preciso saber manter o próprio barco firme”. É certo que 
os profissionais de carreira enfrentam grandes desafios na sua prática quotidiana, ao lidarem 
com mudanças ainda mais exigentes do que para outros profissionais, porque precisam de 
preceder os desenvolvimentos sociais e do mercado de trabalho que evoluem mais rapidamente 
do que podem ajustar (Zins et al., 2004). 
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Na visão de Corey (2013), os praticantes eficazes sabem quem são, o que querem da vida e o 
que consideram importante. Os níveis de inteligência emocional dos conselheiros serão altos se 
se respeitarem a si mesmos, estiverem cientes dos seus valores e objetivos e reconhecerem as 
suas emoções, pontos fortes e fracos (Egan, 1986). Os profissionais eficazes conhecem-se a si 
mesmos, compreendem os outros e formam relacionamentos eficazes com os clientes. Para 
fazer isso, precisam de ser capazes de gerir as suas próprias emoções e as dos outros e exibir um 
comportamento adaptativo para direcionar os seus clientes dessa maneira (Clark, 2010). 

 

Métodos para melhorar as competências de gestão das emoções 

Conforme definido no IO1 (Kit de ferramentas de métodos para desenvolver e aprimorar 
competências socioemocionais de profissionais de orientação de carreira), existem vários 
métodos para melhorar a gestão das emoções, categorizados em métodos orientados cognitivos 
primários, combinação de métodos cognitivos e comportamentais, mindfulness, supervisão.  

⮚ Métodos orientados cognitivos primários 
Dentro dos métodos orientados cognitivos primários há o uso de questionários e o modelo ABC. 

Os questionários podem ser usados em treinos com profissionais e focam nos pensamentos 
derivados das emoções enquanto estimulam reflexões (ver Questionário de Competência 
Emocional, EKF, Rindemann, 2009).  

O modelo ABC de Albert Ellis (Ellis, 1991) também é outra ferramenta baseada no treino 
cognitivo e na reflexão. O seu nome refere-se aos componentes do modelo. Aqui está o que cada 
letra representa: 
● A. Adversidade ou evento ativador. 
● B. As suas crenças sobre o evento. Envolve pensamentos óbvios e subjacentes sobre 

situações, suas e dos outros. 
● C. Consequências, que incluem a sua resposta comportamental ou emocional. 
A ideia básica é que as “nossas emoções e comportamentos (C: Consequências) não são 
diretamente determinados por eventos da vida (A: Eventos Ativadores), mas sim pela forma 
como esses eventos são processados e avaliados cognitivamente (B: Crenças). Aqui, a reflexão 
cognitiva é baseada em eventos biográficos e o foco principal está na conexão entre B e C e as 
respostas comportamentais ou emocionais e as crenças automáticas que podem estar por trás 
delas.  
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⮚ Combinação de métodos cognitivos e comportamentais 
As abordagens cognitivo-comportamentais para a gestão/regulação das emoções são baseadas 
na ideia de que as emoções são uma experiência humana universal que guia o comportamento 
e guia a mudança (Greenberg e Johnson 1988). Em vez de focar apenas na cognição através do 
processo de aconselhamento, as abordagens cognitivo-comportamentais (CC) evocam e 
trabalham com a emoção que está ligada a um processo de pensamento cognitivo. De acordo 
com Greenberg (2004), três princípios orientam o trabalho eficaz com as emoções: 

1. Aumentar a consciência da emoção: este é o primeiro objetivo e deve ser alcançado, pelo 
menos até certo ponto, antes de passar para os próximos objetivos; 

2. Melhorar a regulação emocional: Aprender a regular e lidar com emoções difíceis ou intensas 
é uma competência valiosa para se ter; 

3. Transformar a emoção: A capacidade de transformar uma emoção mal-adaptativa numa 
adaptativa é claramente uma competência valiosa, e há pesquisas que sugerem que essa é 
uma competência puramente baseada na emoção. Raciocinar que uma emoção deve ser 
transformada e decidir mudá-la não é suficiente para que a emoção realmente mude. Noutras 
palavras, o fogo (emoção) deve ser combatido com fogo (emoção) (Greenberg, 2004). 

Além disso, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) normalmente inclui as seguintes 
etapas: 

● Identificar situações ou condições preocupantes na vida,  

● Tornar-se consciente de pensamentos, emoções e crenças sobre esses 
problemas/situações (conversa interna, interpretação do significado de uma 
situação e crenças sobre si mesmo, outras pessoas e eventos), 

● Identificar pensamentos negativos ou imprecisos, e 

● Reformular o pensamento negative ou impreciso. 

 

De acordo com Endicott, Bock & Mitchell (2001), para melhorar a gestão das emoções, as pessoas 
devem aprender a reconhecer padrões básicos, estar atentos às suas próprias emoções, 
diferenciar emoções, identificar emoções de diferentes fontes, identificar emoções e 
necessidades sociais dos outros. Algumas técnicas importantes incluem a interpretação de papéis, 
o role-play e a experimentação de dilemas hipotéticos. 
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Além disso, Nelis et al. (2009) propuseram um treino focado num conceito definido de inteligência 
emocional. O desenho do treino foi baseado no modelo de quatro ramos de Mayer e Salovey de 
Elias et al. (1997): (1) perceção, avaliação e expressão da emoção; (2) facilitação emocional do 
pensamento; (3) compreender e analisar emoções; (4) regulação reflexiva da emoção”. "O 
conteúdo de cada sessão foi baseado em palestras curtas, role-play, discussões em grupo, 
trabalhos para duas pessoas e leituras. Os participantes também receberam um diário pessoal no 
qual deveriam relatar diariamente uma experiência emocional" (Nelis et al 2009, p 38). 

Hayes et al. (2004) afirmam que a Terapia da Aceitação e Compromisso (TAC) é uma intervenção 
cognitivo-comportamental que visa ajudar as pessoas a aceitarem os sentimentos e experiências 
pelas quais passam. Muitas vezes, as pessoas precisam de lidar com sentimentos, pensamentos 
ou experiências desagradáveis e, em resposta, evitam essas emoções como forma de coping. Em 
relação à forma como as pessoas reagem, a TAC ajuda na aceitação, na decisão de fazer mudanças 
e no cumprimento desse compromisso. Não significa resignar-se às suas circunstâncias ou ceder 
para onde a dor geralmente o leva. Significa simplesmente que, em vez de lutar para se livrar ou 
reduzir pensamentos e sentimentos, é melhor aceitá-los. O objetivo do TAC é criar flexibilidade 
psicológica, que inclui 1) a capacidade de estar psicologicamente presente (ou seja, consciente e 
envolvido na experiência) e 2) a capacidade de direcionar o comportamento para servir a valores 
de vida significativos. Isso é realizado através de seis processos principais: 

a. Contacto com o momento presente: uma competência de mindfulness sobre estar totalmente 
envolvido e presente em sua experiência aqui e agora versus se perder em pensamentos ou tentar 
controlar sentimentos, b. Aceitação: uma competência de mindfulness de abrir espaço para 
sentimentos desagradáveis, sensações, impulsos e outras experiências privadas sem defesa, c. 
Desfusão Cognitiva: uma competência de mindfulness de se afastar dos pensamentos (com os 
quais estamos ‘fundidos’) e observá-los pelo que são, pedaços de linguagem, sem ser apanhados 
por eles, d. Tomada de perspetiva/observação de si mesmo: uma competência de mindfulness que 
envolve o contacto consigo mesmo como observador para facilitar uma distância saudável do 
pensamento fundido e uma sensação de espaço para experimentar o que é, e. Valores: esclarecer 
o que é mais importante, o tipo de pessoa que quer ser e as coisas que quer fazer no seu tempo 
neste planeta. Os valores fornecem motivação, orientação, significado e abundância e, f. Ação 
comprometida: comportamento manifesto a serviço dos valores. 

Além disso, os exercícios experienciais desempenham um papel importante nos métodos 
cognitivo-comportamentais, pois permitem que os indivíduos se envolvam ativamente no 
processo de aprendizagem. Vivenciar o que está a ser ensinado pode ter um impacto positivo nas 
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dificuldades emocionais e comportamentais. Estes exercícios ajudam os indivíduos e conselheiros 
a saber como reagir ou lidar com determinadas situações (Pasco et al., 2012).  

 

Interpretação de papéis e role-play 
A interpretação de papéis e o role-play também podem ser úteis na compreensão das emoções, 
no aumento da consciência e, assim, na construção de competências de gestão das emoções. 
Podem ser usados para identificar emoções, aprender a reconhecer padrões básicos e ficar mais 
atento às próprias emoções. Além disso, podem ser benéficos na tomada de perspetiva para 
entender as emoções dos outros e expressar-se. Tal exemplo pode ser visto em Endicott, Bock & 
Mitchell (2001) onde a autoconsciência também é usada indiretamente através da 
automonitorização na identificação e expressão de emoções. 

⮚ Mindfulness 
As técnicas de mindfulness podem ser usadas sozinhas ou combinadas com as técnicas 
mencionadas, dependendo da situação em questão. Uma técnica de autoconsciência 
(mindfulness) é descrita em Endicott, Bock & Mitchell (2001), onde a automonitorização é usada 
como ferramenta para refletir sobre como alguém identifica as suas próprias emoções, as 
emoções dos outros e a expressão dessas emoções. A autoconsciência também é combinada com 
o treino cognitivo-comportamental em Pfingsten (1991) como parte do treino de competência 
social visando maior autocontrolo emocional por meio do relaxamento emocional e somático. 

O treino de mindfulness com o objetivo de aumentar a autorregulação atencional e emocional 
também pode ser encontrado em Meiklejohn et al. (2012). Este treino específico também 
abrangeu todas as técnicas e ferramentas descritas anteriormente no trabalho com crianças, 
jovens e os seus professores.  

⮚ Supervisão 
Quando os problemas dos clientes se assemelham às experiências dos próprios conselheiros (por 
exemplo, desde a infância), podem sentir um “bloqueio” na sessão (Timm e Blow, 1999) ou 
perceber as informações do cliente de maneira tendenciosa (Lum, 2002). Os conselheiros devem 
ter consciência de como os seus próprios problemas podem surgir no aconselhamento, manter 
uma prática ética e evitar consequências inadvertidas, incluindo intervenções ineficazes (Timm e 
Blow 1999). 

A supervisão é um método apropriado para abordar a emotividade do conselheiro em resposta 
ao cliente. A supervisão visa identificar como o conselheiro pode gerir ou usar essas emoções no 
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futuro com o cliente. Os supervisores atuam como uma base segura para os conselheiros que 
trabalham para entender e reconhecer a sua emotividade. É importante que o supervisor seja 
capaz de gerir e abordar eficazmente a emoção na relação supervisor-supervisionado (Hill, 1992). 

Guiado pela teoria subjacente da Terapia de Foco Emocional (TFE), Wetchler (1998) descreveu 
várias técnicas para aceder às emoções primárias do conselheiro. Isto inclui aceder diretamente 
às emoções primárias do supervisionado, fazer hipóteses sobre as emoções primárias do cliente e 
relacionar as emoções primárias às experiências da família de origem do conselheiro. 

Concentrando-se nas emoções primárias que o conselheiro está a experienciar, os problemas de 
interface com o cliente podem ser melhorados. O supervisor trabalha com o conselheiro para 
examinar a qual sistema as emoções do conselheiro estão relacionadas, como fazem parte de um 
ciclo, como estão a influenciar o aconselhamento e como o conselheiro pode usar essa experiência 
para identificar as necessidades individuais para combater a fadiga da compaixão e o desgaste 
profissional, esgotamento. 

 

Em poucas palavras, entre os processos que foram implementados para a regulação das emoções 
estão:  

● Desdobramento da atenção, que se refere a “como os indivíduos direcionam a sua 
atenção dentro de uma determinada situação de modo a influenciar as suas emoções 
(Gross & Tompson, 2007). As duas estratégias-chave são a distração, onde a atenção é 
focada em diferentes aspetos da situação ou a atenção é afastada da situação” e a 
concentração, onde a atenção é atraída para as características emocionais de uma 
situação. (Gross & Tompson, 2007). 

● Mudança cognitiva, que se refere a “mudar a forma como avaliamos a situação em que 
nos encontramos para alterar o seu significado emocional, ao alterar a forma como 
pensamos sobre a situação”. Existem quatro tipos dessas estratégias: a. reavaliação do 
estímulo emocional, b. reavaliação via tomada de perspetiva, c. reavaliação da resposta 
emocional e d. reavaliação ao usar uma mistura dos 3 tipos. 

● Modulação de resposta, referindo-se a “influenciar a resposta fisiológica, experimental ou 
comportamental… após as tendências de resposta terem sido iniciadas”. Há também 
distinção entre quatro estratégias para modulação de resposta: a. supressão da expressão 
da emoção, b. supressão da experiência da emoção, c. supressão de pensamentos do 
evento aliciador de emoção e d. supressão da expressão e da experiência (Gross & 
Tompson, 2007). 
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De acordo com uma meta-análise de estratégias de regulação emocional (Webb et al. 2012), 
embora os três processos de ER tenham se mostrado diferencialmente eficazes (por exemplo, a 
mudança cognitiva teve um efeito maior do que a modulação da resposta, que por sua vez teve 
um efeito maior do que o desdobramento da atenção) , essas diferenças foram iluminadas 
considerando estratégias distintas dentro de cada processo (por exemplo, o tamanho do efeito 
geral para o desdobramento da atenção era insignificante porque, enquanto a distração era uma 
estratégia eficaz, as estratégias baseadas na concentração eram uma estratégia 
contraproducente). Em conclusão, as melhores formas de lidar com as emoções, provaram ser a 
reavaliação do estímulo emocional (reinterpretar o contexto da causa da emoção, ou seja, 
imaginar que um evento negativo teve um resultado positivo), reavaliação via tomada de 
perspetiva (alterar o impacto do estímulo emocional adotando uma perspetiva mais ou menos 
objetiva, ou seja, imagine estar na situação retratada ou solicitado a ver o estímulo como 
observadores imparciais) e distração ativa (dirigida a pensar em algo positivo ou neutro que não 
esteja relacionado à emoção focal ou estímulo emocional) (Webb et al. 2012). 

 

Com o objetivo de ajudar os profissionais de carreira a melhorar as suas competências de gestão 
das emoções, estão incluídas atividades que provaram ser eficazes para a regulação das 
emoções. Especificamente, existem atividades com foco na: 

● compreensão das emoções, que é o primeiro passo na regulação emocional,  
● reavaliação do estímulo emocional e 
● reavaliação através da tomada de perspetiva. 
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