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TEMA 1 
Neurociência das emoções: entendendo a dimensão emocional e 

seus mecanismos 

COMPETÊNCIA SOCIO EMOCIONAL PARA EDUCADORES



OBJETIVO: 

 COMPREENDER AS EMOÇÕES E SEUS MECANISMOS COMO 

FENÔMENOS MENTAIS QUE SE RELACIONAM A ASPECTOS DO 

PENSAMENTO, DA APRENDIZAGEM, DA SAÚDE E DO BEM-ESTAR. 

 AMPLIAR O AUTOCONHECIMENTO EMOCIONAL COMO BASE PARA A 

CONSTRUÇÃO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS COMO 

RECURSO INTERNO PARA LIDAR COM AS DEMANDAS DO TRABALHO. 

 





EMOÇÕES SÃO “ESTADOS” MENTAIS E FISIOLÓGICOS QUE PROVOCAM MUITAS REAÇÕES 

MOTORAS E GLANDULARES, ALÉM DE ALTERAR A APRENDIZAGEM E O COMPORTAMENTO. AS 

EMOÇÕES PODEM SER DEFINIDAS COMO REAÇÕES AFETIVAS AGUDAS, MOMENTÂNEAS, 

DESENCADEADAS POR ESTÍMULOS SIGNIFICATIVOS. 



Mover de dentro para fora, entrar em contato, é um modo de 

comunicar os nossos mais importantes estados e 

necessidades internos. 



Algumas emoções são consideradas 

inatas ou primárias. Todo ser humano e 

também alguns animais possuem 

emoções, independentemente de sua 

experiência cultural, embora as interações 

sociais possam modificar sua expressão 

ao longo da vida e dar a elas novos 

significados. 



Emoções Mais complexas, envolvem 

o pensamento e fatores 

socioculturais. São aquelas 

aprendidas e integradas a memórias, 

sendo avaliadas como boas ou ruins. 

Simpatia, ciúmes, orgulho, vergonha, 

admiração e culpa são alguns 

exemplos. 



Para refletir! 

 

As emoções não são nem positivas, nem 

negativas, e todas elas são necessárias 

em nossa vida. O modo como lidamos e 

reagimos às emoções é que pode ser 

positivo ou negativo. 



Como começa uma emoção? 

 

As emoções ocorrem em duas circunstâncias: 

 Quando o organismo processa certas situações através do 

seu sistema sensorial, como, por exemplo, quando o 

organismo “vê” um rosto ou um lugar familiar; 

 Quando a mente conspira, fantasia, inventa etc. frente à 

memória de certas situações e representa imagens no 

processo do pensamento, como, por exemplo, quando nos 

lembramos de um rosto ou de um lugar que não existe mais, 

assim como um parente falecido. 



Segundo Eve Ekman, pesquisadora do tema, a emoção é, na 

verdade, um processo onde se podem destacar três etapas. 

1. Gatilho 

Dispara a emoção. Pode ser por meio de um evento do 

ambiente, a memória de um acontecimento ou mesmo um 

pensamento. 

2. Experiência da emoção 

As sensações corporais e os pensamentos que acompanham 

a emoção. 

3. Comportamento 

A ação ou a reação a partir da emoção. 



Ao tomar consciência sobre o que dispara 

nossas emoções e sentimentos, é possível 

tornar nossas emoções mais construtivas. 

É inevitável sentir uma emoção, mas podemos 

ampliar nossa consciência sobre este processo 

e aprender a ter reações diferentes das 

habituais ou das automáticas. 



Neurofisiologia das emoções 

Da sensação à ação 

As informações sensoriais que chegam até nós são transmitidas para algumas estruturas 

específicas do cérebro. A partir de memórias já existentes, o estímulo, originalmente neutro, 

adquire uma conotação afetiva, um significado biológico. São enviados sinais aos nossos 

sistemas motores para que estes possam atuar.  

O que você sente no corpo quando vivencia uma emoção? 

As emoções expressam-se fisicamente no corpo por meio de atividades internas, que são 

manifestações somáticas, autonômicas e endócrinas, e externas, que são comportamentos 

voluntários. 

A seguir, conheça cada um dos componentes da emoção. 

• Autonômico: mudanças involuntárias no corpo. Envolve, por exemplo, o aumento dos 

batimentos cardíacos, a aceleração da respiração, uma maior irrigação de sangue para os 

membros. 

• Hormonal: vários hormônios liberados na corrente sanguínea que reforçam as reações 

autonômicas. Cada emoção envolve uma química diferente e específica. No caso do medo, 

por exemplo, um dos hormônios liberados é o cortisol. Na alegria, as endorfinas. 

• Cognitivo: pensamentos que acompanham as emoções, dando um sentido às sensações. 

• Comportamental: resposta, reação – a ação. 









PIM 
Para Ekman, existem algumas competências que podem ser melhoradas com a 

compreensão das emoções. Entre elas, a partir da consciência da própria emoção, o 

indivíduo ser capaz de retroceder, decidir se quer seguir com o que orienta a emoção 

ou agir de outra forma, a fim de reorientar suas ações: 

• Tornar-se mais consciente; 

• escolher como se comportar para atingir objetivos; 

• tomar consciência de que está sob a emoção. Reconhecer em si os sinais - 

mudança na postura e na voz; 

• treinar a moderação das expressões. Desenvolver novas formas para lidar melhor 

com as emoções; 

• a expressão da emoção deve ser proporcional ao gatilho que a disparou e 

adequada às circunstâncias; 

• ser mais sensível às emoções dos outros; 

• usar, de forma cuidadosa, informações sobre como os outros se sentem. 

• Perceber, identificar – ou seja, poder nomear a emoção – e encontrar outras 

maneiras de lidar com elas – manejar melhor – é uma estratégia importante para 

aumentar sua autoconsciência emocional. 

• É o PIM... 





Encerramento do tema 

 

Chegamos ao final desta temática! 

 

Nos próximos dias, observe a si mesmo. Perceba suas emoções, procure nomeá-

las e observe suas reações a elas, assim como os impactos que geram no 

ambiente e nas pessoas a sua volta. 

 

O que você viu nesta temática? 

 

    A definição do que é emoção, seu papel no processo evolutivo da espécie 

humana e os tipos de emoção (primária, secundária) e o sentimento. 

    Os mecanismos emocionais, ampliando a compreensão de como a emoção 

acontece e os componentes que envolve. 

    A expressão emocional e o PIM (Perceber – Identificar – Manejar); as 

emoções como um caminho para ampliar seu autoconhecimento emocional. 

 



ENCERRANDO O TEMA 1 



DICAS 





FIM 


