
MANTENHA O CONTROLE

Esteja pronto 
para imprevistos

Especialistas 
dão dicas de 

como agir nas 
adversidades 

Odinheiro que ia sobrar 
para poupar foi para a 
manutenção do carro. A 
saída mais cedo para o 
trabalho, com o objetivo 

de resolver alguma coisa no meio do ca-
minho, foi consumida pelo trânsito. Vai 
faltar tempo para ir até o compromisso 
familiar que estava marcado há meses. Por 
mais que haja planejamento, é impossível 
imaginar a vida como um relógio suíço. 
Mas especialistas têm a dica na ponta da 
língua para lidar com os imprevistos do 
dia a dia que tanto aborrecem. 
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CONSULTORIAS Adriana Severine, LuisaBauke, Márcia Fiore e Vanessa Fontes, 
psicólogos; Elis Borsoi, coach sistêmica

FONTE Psicólogo Marcos Raul de Oliveira

“A primeira dica é não reagir de maneira impulsiva, ou seja, 
deixando que seus medos o dominem. Respire. Isso mesmo, 
respirar profunda e pausadamente, contando até 10, costuma ser 
muito útil nessas ocasiões. Com a respiração controlada, faça uma 
pausa para refletir e gerir as emoções diante desse imprevisto. Essa 
pausa possibilitará abrir um leque de possibilidades e escolher a 
melhor opção”, afirma a psicóloga Márcia Fiore. 

Não existe mágica. Como toda habilidade, lidar com imprevistos 
também exige treino. “Seja no trabalho ou em algum compromisso 
da vida pessoal, a saída é negociar um novo prazo. Caso isso não 
seja possível, recomendo que inspire e expire profundamente 
por alguns segundos e lembre-se de um momento em que você 
conseguiu realizar algo deste tipo com tranquilidade e sabedo-
ria. Reviva mentalmente este momento e parta para a ação sem 
desespero. Pense que, se você conseguiu uma vez, conseguirá 
novamente”, ensina a coach sistêmica Elis Borsoi.

Imprevistos e acidentes podem acontecer em qualquer situação. 
O ideal, na opinião do psicólogo clínico Moisés Luz, é sempre 
trabalhar com folgas e margens de erro. “Lógico que existem 
trabalhos em que o erro é intolerável, mas em alguns casos o 
resultado do improviso pode surpreender”, avalia.

Imprevisto previsto
“Por outro lado, existem aqueles ‘imprevistos previstos’, que 

acontecem quando não temos controle da rotina, planejamento 
adequado da tarefa, quando procrastinamos e deixamos tudo 
para o último minuto. Desta forma, a ansiedade vai ficar muito 

LIDE COM IMPREVISTOS:
• Estude bem o projeto a ser executado, tenha em mente 
todas as etapas de realização;
• Procure incluir possíveis imprevistos no planejamento e 
execução do projeto;
• Trace estratégias de como lidar com possíveis  
imprevistos, assim você estará preparado e não perderá  
o controle emocional; 
• Tenha flexibilidade diante dos obstáculos; 
• Aja com atitudes positivas e efetivas na resolução  
de problemas.

mais intensa e a chance das coisas saírem do eixo são maiores. 
Simplesmente porque a mente fica cheia de pensamentos decor-
rentes da ansiedade e desvia daquilo que realmente importa. O 
contexto vira uma bola de neve de ansiedade, com sensação de 
perda de controle e frustração”, afirma a psicóloga Luisa Bauke. 

Aprender a lidar com imprevistos é, muitas vezes, fazer 
do infortúnio, oportunidade. É dar abertura para adquirir 
flexibilidade, jogo de cintura. Desesperar-se, então, com o 
medo da crítica e de um feedback punitivo, vai apenas piorar 
o cenário. Para a psicóloga Vanessa Fontes, aceitar que erros e 
mudanças de script fazem parte da vida, aprender a se acalmar 
com palavras positivas, mas realistas, é fundamental.

A forma como se lida com pequenos imprevistos diz muito 
sobre a inteligência emocional, que pode e deve ser desenvolvida. 
“Algumas pessoas conseguem passar mais facilmente pelos 
imprevistos diários, como por exemplo, um trânsito intenso ou 
metrô quebrado para chegar ao trabalho, sem deixar que isso 
afete de forma negativa o resto do seu dia. Já outras, passam 
por essas situações de forma mais difícil. É muito importante o 
autoconhecimento para saber o que te afeta no dia a dia. Através 
de alguns exercícios específicos, treinar a mente para não se 
deixar abalar tanto por situações imprevistas e corriqueiras”, 
afirma a psicóloga Adriana Severine.

Respeite o processo
Situações mais difíceis de contornar, como a perda do 

emprego, de um ente querido, até uma separação conjugal, 
exigem autocontrole e respeito ao tempo. Forçar a tão desejada 
“volta por cima” é fugir da realidade, segundo a psicóloga 
Adriana Severine. 

“Realmente foi algo forte que aconteceu, uma perda grande, 
um luto, e há algumas fases nessa situação que todas as pessoas 
passam. Com calma, essa fase será superada e a pessoa voltará 
a ser quem realmente é, ter disposição para seguir em frente 
e enfrentar todos os desafios com naturalidade. Negação, 
barganha, raiva, depressão e aceitação são etapas deste mo-
mento”, ressalta Adriana.


