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O Questionário de Regulação Emocional foi concebido para avaliar as diferenças individuais no uso 

cotidiano, em duas estratégias para compreender as emoções. 

 
Instruções: 
Gostaríamos de fazer algumas questões sobre a sua vida emocional, em particular, como controla as 

suas emoções (isto é, como regula e conduz). As questões abaixo envolvem duas situações 

diferentes sobre sua vida emocional. A primeira refere-se a sua experiência emocional, isto é, o modo 

como se sente. A segunda refere-se a expressão emocional, ou seja, a forma como demonstra as 

suas emoções, ao falar, gesticular ou atuar.Apesar de algumas questões parecerem semelhantes, 

diferem-se em importantes aspectos. Para cada item, por favor responda utilizando a seguinte escala: 

 
 

1 ------------- 2 ------------- 3 ------------ 4 ------------- 5 ------------- 6 -----------7 
Discordo                                                       Não concordo                                               Concordo 

Totalmente                                                     nem discordo                                              Totalmente 

 

 
1. ___ Quando quero sentir mais emoções positivas (como alegria ou contentamento), mudo o que 

estou pensando 

2. ___ Eu conservo as minhas emoções para mim. 

3. ___ Quando quero sentir menos emoções negativas (como tristeza ou raiva) mudo o que estou 

pensando. 

4. ___ Quando estou sentindo emoções positivas, tenho cuidado para não expressar-las.   

5. ___ Quando estou perante a uma situação estressante, procuro pensar de uma forma que me 

ajude a ficar calmo. 

6. ___  Eu controlo as minhas emoções não as expressando.  

7. ___ Quando quero sentir mais emoções positivas, eu mudo o que estou pensando em relação à 

situação. 

8. ___  Eu controlo as minhas emoções modificando a forma de pensar sobre a situação em que me 

encontro. 

9. ___ Quando estou sentindo emoções negativas, tento não expressá-las. 

10. ___ Quando eu quero sentir menos emoções negativas, mudo a forma como estou pensando em 

relação à situação. 
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