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Affective Consquences of Emotion Regulation  

Liliana BUJOR1 

Abstract 
In terms of emotion regulation, at this moment, is undoubtedly that, although 

emotions significantly affect our lives in many dimensions (cognitive, social, behavioral), 
the human being is not under the direct and immediate influence of emotional impulse. 
The research of emotion regulation, from both determinants and consequences perspective, 
becomes a realistic objective research and adapted at needs of contemporany human being.  

This paper, focused only on the affective consequnces of emotion regulation, 
discovers, in the theoretical framework of the process model of emotion regulation (Gross, 
1998a, 1998b, 2002) how the emotion regulation strategies (expressive suppression and 
cognitive reappraisal) become manifest at wellbeing level. Investigated data reveals the 
positive impact of cognitive reappraisal (antecedent-focused) on emotional response, felt in 
expressive and experiential plan. For expressive suppression (response-focused strategie), 
investigated date prove to be contradictory; Although, the most studies support the 
negative impact of expressive suppression on wellbeing, there are scientific evidences that 
places the effects of suppression in the positive consequences category. 
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Introducere 

În literatura de specialitate privind reglarea emoţională (RE), 
consecinţele vizează trei mari dimensiuni: afectivitate, aspecte cognitive şi 
dinamică socială. Deoarece încă de la începuturile sale conceptul de reglare 
emoţională a fost propus ca un cadru pentru înţelegerea tulburărilor 
afective (e.g. depresia), (Gross & Munoz, 1995) în lucrarea de faţă vom 
analiza consecinţele reglării emoţionale doar în plan afectiv.  

Un argument în plus pentru analiza consecinţelor afective vine 
dinspre cercetările recente care adaugă conceptului de reglare emoţională pe 
cel de emoţii pozitive şi sugerează explorarea unei noi problematici în acest 
domeniu- nevoia de reglare a emoţiilor pozitive şi, mai ales, strategiile 
utilizate pentru menţinerea şi creşterea stării de bine. Există câteva evidenţe 
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empirice conform cărora, deşi oamenii se angajează mai frecvent în reglarea 
emoţiilor negative, sunt la fel de preocupaţi să modifice experienţa şi 
expresia emoţiilor pozitive care, în final, promovează rezilienţa (Tugade & 
Fredrickson, 2007). 

Despre reglarea emoţională 

Deşi reglarea emoţională s-a bucurat de atenţie din partea mai 
multor autori (Campos, Barrett, Gross) încă din anii `80, abia în ultimele 
două decade cercetarea psihologică s-a focusat mai mult asupra acestui 
concept pentru ca în ultimul deceniu să fie definit chiar un nou domeniu de 
cercetare, cu origine în literatura developmentală, domeniul reglării emoţionale 
(Gross, 1998a; Chambers, 2009; Bosse et. al., 2010). În perspectiva lui 
Ciarrochi, reglarea emoţională (alături de abilitatea de identificare a 
propriilor emoţii) este o subcategorie a constructului mai larg de 
competenţă emoţională (Werner et al., 2011). 

Definiţiile şi modelele teoretice ale RE reflectă absenţa unei 
conceptualizări comprehensive şi integrative. Identificăm două maniere în 
care este conceptualizată reglarea emoţională: RE este proces distinct şi 
separat, atât conceptual cât şi metodologic, de cel al emoţiei (e.g. modelul 
celor doi factori) şi RE coexistă cu emoţia iar distincţiile, având mai ales raţiuni 
analitice, nu există în plan ontologic (e.g. modelul unui singur factor). 
Conceptualizarea separată sau împreună a emoţiei şi reglării emoţionale 
depinde de teoria emoţională care stă la bază. Teoria programelor afective 
(Tomkins), teoria lui James (interesată în special de cauzele emoţiilor) sunt 
consistente cu noţiunea de separare (Kappas, 2011). Unele conceptualizări 
subliniează rolul controlului experienţei şi expresiei emoţionale (Kopp, 
1989) în timp ce altele subliniază rolul funcţional al emoţiilor în reglarea 
emoţională (Thompson, 1994; Cole, Mitchel, & Teti, 1994).  

Modelul procesual al reglării emoţionale 

În lucrarea de faţă vom configura relaţia reglare emoţională – consecinţe 
afective din perspectiva Modelului procesual al RE (Gross, 1998a, 1998b, 2002). 
Construit pe modelul modal al emoţiei (Gross, 2007), modelul procesual 
subliniază cinci puncte în care individual poate să-şi regleze emoţiile: 
selecţia situaţiei, modificarea situaţiei, deplasarea atenţiei, schimbare 
cognitivă şi modularea răspunsului.  

Din multele strategii angajate în managementul RE, autori 
modelului au decis să se focalizeze pe un număr mic de strategii. Pentru 
selecţia, au luat în considerare trei criterii: a). strategiile trebuie să fie 
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utilizate în mod curent în viaţa de fiecare zi; b). strategiile trebuie să se 
preteze atât la manipulări experimentale cât şi la analize privind diferenţele 
individuale; c). datorită distincţiei între strategii anterior focusate şi strategii 
focusate pe răspuns, autorii şi-a propus să includă câte un exemplar al 
fiecăreia dintre ele. Au rezultat două strategii care întrunesc toate aceste 
criterii: reevaluare cognitivă şi supresia expresivă (John & Gross, 2004).  

Reevaluarea cognitivă (RC) este o strategie de schimbare cognitivă care 
implică redefinirea situaţiei potenţial generatoare de emoţie în aşa fel încât 
impactul emoţional să fie schimbat. Este o modalitate de schimbare 
cognitivă care intră sub incidenţa strategiilor anterior focusate şi constă în 
selecţia unei maniere de interpretare a situaţiei mai mult sau mai puţin 
emoţională. În plan comportamental, persoanele care practică o asemenea 
strategie intervin mult mai devreme în procesul generativ al emoţiei, 
comparativ cu cei care utilizează, în mod obişnuit, supresia expresiv (Lum, 
2009).  

Supresia expresivă (SE) face parte din categoria strategiilor focusate 
pe răspuns. Implică inhibarea comportamentului expresiv emoţional în curs 
de desfăşurare (Gullone et. al., 2010). Supresia s-ar putea traduce printr-o 
discordanţă cronică şi conştientă între ceea ce simte şi exprimă o persoană 
(Christophe, 2009). Un rezultat al utilizării acestei strategii în viaţa de 
fiecare zi este un profund sens al incongruenţei între sine şi 
comportamentul exterior. Prin inautenticitatea rezultată (afişez altceva decât 
simt), persoana încearcă să evite dezaprobarea şi respingerea socială (John & 
Gross, 2004). În termeni comportamentali, supresia expresivă se manifestă 
prin: controlarea muşchilor faciali, ridicarea uşoară a pleoapelor şi obrajilor 
pentru portretizarea unei persoane asertive, controlul caracteristicilor vocale 
(Lum, 2009).  

Consecinţe afective ale supresiei expresive 

Supresia expresivă produce modificări atât la nivelul expresiei, cât şi 
la nivelul experienţei, de aceea cercetările delimitează foarte clar 
consecinţele pe cele două planuri: supresia descreşte comportamentul 
expresiv dar creşte activarea psihologică (Gross, 2001). De fapt, inhibarea 
expresiei emoţionale duce la dublarea, în magnitudine, a experienţei 
acesteia. Persoanele care în mod tipic nu îşi exprimă emoţiile sunt mult mai 
reactive din punct de vedere psihologic (Milles & Gross in Haga, Kraft & 
Corby, 2009; Mauss, Bunge & Gross, 2007).  

Rezultatele privind strategiile specifice de reglare emoţională, 
precum supresia, sunt contradictorii: supresia se asociază cu un nivel scăzut 
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al satisfacţiei şi stării de bine (John & Gross, 2004) dar şi, supresia nu se 
asociază cu nivele scăzute ale stării de bine; dimpotrivă, o modulare 
comportamentală a răspunsului este asociată cu un nivel înalt al satisfacţiei 
vieţii şi dispoziţii pozitive (Schutte, Manes & Malouff, 2009). 

Raportată strict la emoţii, supresia produce efecte diferite în funcţie 
de tipul emoţiei. Conform unor studii experimentale, supresia lasă intactă 
experienţa emoţiilor negative şi o descreşte pe cea a emoţiilor pozitive 
(Gross & Levenson, 1997; Gullone, 2010; Dunn et al., 2009); scade 
durerea, mândria şi amuzamentul însă nu şi dezgustul sau supărarea (Gross 
& Levenson, 1997). Supresia descreşte expresia emoţiilor negative, însă nu 
şi experienţa acestora, dimpotrivă activează diferite dimensiuni ale 
sistemului nervos simpatic (Gross, 1998). Participanţii care, în condiţie 
experimentală, şi-au suprimat emoţiile au simţit mai intens emoţia negativă 
şi chiar au avut semne ale unei activări psihologice mai intense decât 
participanţii din grupul de control. Supresia automată a emoţiilor nu este 
relaţionată cu experienţa emoţiilor negative dar este asociată cu o creştere a 
reactivităţii fiziologice (Mauss, Bunge & Gross, 2007). Supresorii exprimă şi 
trăiesc mai puţine afecte pozitive, au mai puţin succes în reechilibrarea stării 
de spirit şi sunt mai stresaţi (Gullone, 2010; Singh & Mishra, 2011).  

În afara investigaţiilor experimentale, consecinţele afective ale 
supresiei au fost studiate de John & Gross (2004) şi într-un set de studii 
privind diferenţele individuale. Autorii au relaţionat supresia cu emoţii 
pozitive şi au găsit corelaţii semnificative pentru experienţa şi expresia 
emoţiilor pozitive şi corelaţii mai slabe, chiar nesemnificative, pentru 
emoţiile negative.    

Dincolo de consecinţele emoţionale, prezentate în termeni generali, 
strategiile de reglare emoţională sunt asociate cu patologia emoţională. Este 
pozitiv asociată cu anxietatea socială, tulburările de panică, inhibiţia 
comportamentală, depresia, stresul post-traumatic, tulburările de 
personalitate de tip borderline (Dennis, 2007; Saxena, Dubey & Pandey, 
2011; Salsman & Linchan, 2012). Datele privind relaţia dintre supresie şi 
schizofrenie nu sunt concordante; conform unor dovezi, persoanele cu 
schizofrenie utilizează supresia mai mult decât reevaluarea cognitivă, în 
timp ce rezultatele altor cercetări susţin contrariul. Un studiu recent însă, 
efectuat prin intermediul rezonanţei magnetice, a descoperit evidenţe 
neurofiziologice ale unei reglări emoţionale anormale (Strauss et al., 2013). 
Persoanele care aleg să-şi regleze emoţiile suprimându-le trăiesc, la un nivel 
înalt, simptome ale stresului postraumatic (Boden et al., 2013). Consecinţele 
emoţiilor disfuncţionale, nereglate adecvat, sunt vizibile în tulburări 
psihotice şi tulburări de anxietate.  
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Există diferenţe semnificative între grupurile clinice şi cele 
nonclinice în privinţa strategiei de RE activată mai frecvent: persoanele din 
grupul nonclinic utilizează mai frecvent reevaluarea cognitivă ca strategie de 
RE. În schimb, nu există diferenţe semnificative între grupurile clinice 
(grupul cu tulburări psihotice şi grupul cu tulburări de anxietate) la nivelul 
reglării emoţionale, psihoticii şi anxioşii/ depresivii sunt mai similari decât 
s-a crezut în mod tradiţional (Livingstone, 2009). Supresia expresivă este 
asociată şi cu vulnerabilitatea pentru dispoziţie anxioasă (Dennis, 2007). 
Într-o metaanaliză efectuată pe 114 studii, autorii au identificat o asociere 
pozitivă între supresie şi psihopatologie cu o magnitudine care variază de la 
mediu la mare pentru anxietate, depresie şi tulburări alimentare. Dificultăţile 
de reglare emoţională explică 58%, respectiv 59% din varianţa anxietăţii şi 
depresiei precum şi 15%, respectiv 13% din varianţa agresivităţii 
comportamentale şi comportamentului delincvent (Neumann et al., 2010).  

Deşi în foarte multe situaţii supresia este relaţionată cu consecinţe 
negative, sunt autori care susţin că această strategie are şi implicaţii pozitive. 
Dimpotrivă, inhibarea emoţională demonstrează atingerea unei importante 
etape în dezvoltare (Gross & John, 2003).  

Utilizarea supresiei în mod necritic şi inflexibil este însoţită însă de 
întregul tablou al tulburărilor emoţionale prezentate în această secţiune 
(Aldao et al., 2010).  

În concluzie, literatura de specialitate dezvoltă două ipoteze 
antagoniste în legătură cu supresia: supresia este o strategie maladaptativă 
de reglare emoţională, respectiv supresia este o strategie adaptativă. Pentru 
prima ipoteză se aduce un argument devenit truism în domeniul clinic şi 
anume, interzicerea unui gând creşte în mod substanţial frecvenţa acestuia- 
efectul de recul. Cu toate acestea, domeniul supresiei emoţionale prezintă 
diferenţe sensibile faţă de cel al supresiei cognitive, diferenţe relevate de o 
serie de studii care susţin ipoteza pozitivă: supresorii au un nivel al 
distresului relativ mai scăzut după cinci ani de doliu, demonstrează o mai 
bună adaptare după o copilărie în care au fost abuzaţi sexual şi s-au adaptat 
mult mai bine chiar şi după evenimentele din 11 septembrie (Dunn et al., 
2009). Chiar dacă nominalizată de unii autori ca fiind o strategie de succes 
în reglarea emoţiilor (Dunn et al., 2009), supresia presupune costuri 
energetice care se asociază cu reducerea experienţei emoţiilor pozitive şi în 
final, a stării de bine. 
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Consecinţe afective ale reevaluării cognitive 

Reevaluarea cognitivă este relaţionată cu emoţii pozitive şi 
reprezintă un bun antidot pentru emoţiile negative, atât în ceea ce priveşte 
experienţa cât şi expresia. Reevaluatorii au tendinţa de a negocia 
evenimentele stresante prin interpretarea acestora într-o manieră optimistă 
şi de a fi mai activi în încercările de a reechilibra starea de spirit negativă 
(John & Gross 2004; Haga, Kraft & Corby, 2009; Gullone, 2010).  

Reglarea emoţiilor într-o manieră funcţională corelează pozitiv cu 
starea de bine, satisfacţia vieţii, afectele pozitive (efect independent de 
extraversiune) şi negativ cu dispoziţia depresivă şi afecte negative (Haga, 
2009).  

Reevaluare este însoţită de modificări benefice atât în plan expresiv, 
cât şi experienţial: are acelaşi efect benefic asupra expresivităţii 
comportamentale ca şi supresia, însă, spre deosebire de aceasta, adaugă 
modificări pozitive ale experienţei psihologice (Gross, 2001). Aceste 
rezultate sunt susţinute şi de studii experimentale (Sheppes & Melran, 
2007). În condiţie experimentală, reevaluarea cognitivă descreşte atât 
expresia cât şi experienţa emoţională (Gross, 1998). Există şi studii 
experimentale care au rafinat influenţa reevaluării cognitive, introducând în 
discuţie factorul timp. Grupul celor care practică o reevaluare cognitivă 
timpurie, comparativ cu cei cărora li s-a prescris reevaluarea cognitivă târzie 
şi cu cei cărora li s-a indus o stare de fericire prin urmărirea unui film 
amuzant, diferă în ceea ce priveşte experienţa emoţiei negative. Media 
experienţei negative între cele două grupuri care au practicat reevaluarea 
cognitivă este asemănătoare şi semnificativ diferită faţă de grupul fericit 
(Sheppes & Meiran, 2007). Şi experimentele de ultimă oră întăresc 
rezultatele cercetărilor anterioare- tehnicile de reglare emoţională de tip 
top-down, precum reevaluarea cognitivă şi distragerea atenţiei, reduc 
afectele negative rezultate în urma interacţiunii cu informaţie negativă 
(Schönfelder et al., 2013).  

Asocierea negativă între reevaluare cognitivă şi psihopatologie 
(anxietate şi depresie) este surprinsă într-o metaanaliză efectuată pe 114 
studii. Mărimea efectului pentru reevaluare cognitivă, mică spre medie, este 
depăşită de mărimea efectului medie spre mare înregistrată de rezolvarea de 
probleme, ca tehnică de reglare emoţională (Aldao et al., 2010). Şi analiza 
de regresie surprinde această idee pentru strategiile nonadaptative de reglare 
emoţională cognitivă (e.g ruminarea, catastrofarea, autoblamarea) care sunt 
factori predictivi pentru anxietate (Miklosi et al., 2013).  
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Un studiu care a inclus concomitent reevaluarea cognitivă şi 
supresia a adus în lumină şi alte aspecte importante în reuşita reglării 
emoţionale: frecvenţa şi eficienţa. Femeile care îşi reglează emoţiile 
infrecvent şi ineficient raportează niveluri ridicate ale depresiei, anxietăţii şi 
stresului posttraumatic. În schimb, femeile care îşi reglează emoţiile prin 
reevaluare cognitivă şi mai puţin prin supresie au nivele mai scăzute ale 
acestor simptome (Singh & Mishra, 2011). Aceeaşi perspectivă, valorificată 
şi în alte studii, sugerează că, printre femeile care au fost supuse unor 
evenimente traumatice, cele care utilizează frecvent supresia expresivă şi 
infrecvent reevaluarea cognitivă prezintă un nivel înalt al simptomelor de 
stres posttraumatic (Boden et al., 2013).  

Persoanele care au trăit evenimente traumatice şi aleg să-şi 
reechilibreze starea emoţională prin reevaluare cognitivă au un nivel mai 
scăzut de severitate pentru simptomele de stres postraumatic (Boden et al., 
2013). Reevaluarea cognitivă, ca stil de RE, poate fi un factor cheie în 
reducerea riscului pentru dispoziţie depresivă şi anxietate (Dennis, 2007). 

Supresia şi reevaluarea cognitivă, ca forme diferite şi necorelate ale 
reglării emoţionale, au impact divergent asupra stării de bine. Deşi ambele 
strategii descresc expresia comportamentală a emoţiilor negative, doar 
reevaluarea descreşte şi distresul subiectiv (Rottenberg & Gross, 2007).  

Concluzii 

Sinteza literaturii de specialitate şi analiza rezultatelor diverselor 
cercetări (corelaţionale, experimentale, predictive) relevă date convergente, 
certitudini, dar şi date divergente, dileme, care se înscriu pe linia direcţiilor 
viitoare de cercetare.  

Conform datelor convergente, supresia lasă intactă experienţa 
emoţiilor negative, o descreşte pe cea a emoţiilor pozitive şi se asociază cu 
un nivel scăzut al satisfacţiei şi stării de bine. În plus, supresia se asociază cu 
probleme social-emoţionale distincte (anxietatea socială, tulburările de 
panică, inhibiţia comportamentală, depresia, stresul post-traumatic, 
tulburările de personalitate de tip borderline, schizofrenia). Reevaluarea 
cognitivă corelează pozitiv cu starea de bine, satisfacţia vieţii, afectele 
pozitive şi negativ cu afecte negative şi psihopatologia. 

Datele divergente susţin că supresia nu se asociază cu nivele scăzute 
ale stării de bine; dimpotrivă, o modulare comportamentală a răspunsului 
este asociată cu un nivel înalt al satisfacţiei vieţii şi dispoziţiilor pozitive şi 
că această strategie are şi implicaţii pozitive şi nu este în mod inerent 
patogenetică.  
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În consecinţă, viitoarele cercetări au misiunea de a clarifica valenţele 
supresiei expresive prin raportare la starea de bine şi echilibrul emoţional al 
persoanei.  
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