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Nosso foco é apresentar para crianças, figuras parentais e terapeutas, na Coleção Jeito de Ser, cada uma das caracte-
rísticas mais gerais que compõe a nossa personalidade. 

Neste livro, vamos apresentar a característica de “Estabilidade Emocional”. Entende-se a Estabilidade Emocional 
como a tendência à previsibilidade e consistência nas reações emocionais. Crianças com alta estabilidade emocional cos-
tumam ser calmas, relaxadas e são capazes de encarar situações estressantes de forma estável e adaptável. O polo oposto 
é conhecido como instabilidade emocional. As crianças com alta instabilidade (ou seja, baixa estabilidade emocional) 
costumam ser propensas à ansiedade, ao medo e à preocupação, tendem a experimentar mais vezes e mais intensamente 
emoções de culpa, raiva, frustração, vulnerabilidade e vergonha e podem ser também muito irritáveis. Destaca-se que 
níveis muito extremos de instabilidade podem ser prejudiciais à saúde mental. Da mesma forma, crianças com níveis 
muito altos de estabilidade podem ser pouco responsivas a alterações ambientais significativas e estar sujeitas a perigos 
físicos e sociais. Crianças com estabilidade emocional mediana tendem a apresentar um funcionamento mais adaptativo, 
pois apresentam níveis moderados de ansiedade, preocupação, hostilidade, ao mesmo tempo que que podem ser muitas 
vezes calmas e despreocupadas, respondendo aos estressores ambientais de maneira apropriada.

Apresentação

Para saber mais sobre o assunto, ver Pervin, L. & John, O. (2004). Teoria de traços: O modelo dos cinco fatores. In L. Pervin & O. John. Personalidade: Teoria 
e pesquisa. Porto Alegre: Artmed



Estes são Hugo e Helena. Eles são professores universitários e têm dois filhos 
gêmeos: Olívia e Luca.  Eles são habitantes do Reino do Fogo.

Por causa de uma viagem, para darem um curso no exterior, resolveram mandar pela 
primeira vez Olívia e Luca para uma colônia de férias.



Na sala, os pais conversavam...
– Estou preocupada em mandar nossos filhos para a colônia de férias, pois eles nunca 

viajaram sozinhos. 
– Acho que eles vão tirar de letra. Lembro-me da minha primeira colônia de férias. Apesar 

de estar assustado, foi muito divertido.

– Pois é, Hugo, mas você não é tão sensível quanto o Luca. Ele não se sente muito 
confortável com situações inesperadas. Lembra aquela vez que fizemos uma festa de aniversário 
surpresa para ele? 

– Verdade, ele não reagiu muito bem! Ficou superansioso e mal aproveitou a festa e os 
amiguinhos. Mas Olívia pode ajudá-lo, já que ela lida bem com este tipo de situação surpresa.


