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A Emoção é o momento em que o aço encontra a
pedra e provoca uma faísca, pois a emoção é a principal
fonte de qualquer tomada de consciência.
– Carl Gustav Jung –

Alegria, medo, raiva, tristeza, surpresa, gratidão, admiração... Todas
as emoções ocupam um lugar na nossa vida. No cotidiano, assim
como na literatura, as emoções frequentemente são classificadas em
duas categorias: boas ou más, úteis ou inúteis, desejáveis ou indesejáveis. Contudo, trata-se de uma grande e lamentável confusão. Todas
as emoções são úteis. O que seria a nossa vida sem estes guias inestimáveis, sem este lastro?
Em compensação, alguns dos efeitos que as emoções exercem em
nós mesmos ou nos outros podem ser qualificados de negativos em
função dos comportamentos que se instalam.
O que você verá na atividade de hoje é que as emoções iluminam o
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nosso juízo, reforçam o nosso sistema imunitário, protege-nos dos riscos e fazem com que tomemos decisões certas. Todavia, elas também
podem nos levar a passar por situações difíceis, estados de estresse,
conflitos, sofrimentos psicológicos ou físicos.
As emoções agem em 3 planos: pensamentos, comportamentos e
relações sociais.
O objetivo não é controlar os pensamentos ou eliminar certas emoções
em proveito de outras. A Inteligência Emocional, consiste em conviver
melhor com as suas emoções e as dos outros.

O que é uma emoção?
A palavra emoção provém do latim exmovere ou emovere, que significa movimento para fora, ou, colocar em movimento. Por extensão,
ela desliga aquilo que nos coloca e movimento fora e dentro de nós
mesmos.
É uma manifestação física associada à percepção de um acontecimento no ambiente (externo) ou no nosso espaço mental (interno). A
cada microssegundo, o cérebro recebe bilhões de informações relativas à percepção, tratamento e regulação de emoções. Por sua vez,
estas informações influenciam outros fenômenos psicológicos, tais
como atenção, memória ou linguagem (verbal e não verbal).
E experiência subjetiva que se chama de emoção, quando na
linguagem corrente dizemos “estou com medo”, na verdade é
composta de vários ingredientes: uma dose de mudanças fisiológicas (aceleração cardíaca), uma pitada de sensações (frio na
barriga…), um ramalhete de tendências (estou com vontade de
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fugir), servido com pensamentos (eu não vou conseguir me sair
bem dessa vez).
Os cientistas distinguem certas emoções, consideradas como fundamentais ou primárias, das quais derivam todas as outras emoções.
Nos anos 1970, o psicólogo americano Paul Ekman compilou as
emoções de acordo com os efeitos sobre os músculos do rosto. Sua
pesquisa resultou numa lista de seis emoções de base.
Segundo ele, estas últimas estão presentes em todas as culturas e
seriam universalmente identificáveis através de expressões faciais
características, que constituem uma espécie de linguagem de emoções. Estas emoções primárias funcionariam como programas de
acionamento automáticos para nos ajudar a responder às mudanças
do mundo exterior. Em compensação, o estopim das emoções não é
universal, variando conforme as culturas, contextos e indivíduos.
As seis emoções de base definidas por Ekman são: a raiva, o medo,
o desgosto, a alegria, a tristeza e a surpresa. É interessante comparar esta lista com a que René Descartes elaborou há mais de três
séculos. Em As Paixões da Alma (1649) ele lista seis emoções fundamentais: admiração (que corresponde à surpresa), o amor, ódio,
desejo, alegria e tristeza.
• Sua

Lista de Emoções
Da mesma maneira que você monta uma playlist (lista de leitura)
para escutar as suas músicas preferidas (tristes, alegres, enérgicas...), monte a lista das emoções que você vive na maior parte do
tempo.
1.
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2.
3.
4.
5.
6.
Agora, compare a sua lista com a de Paul Ekman. Você escreveu
emoções parecidas?

Em seguida, na amarelinha ao lado, indique as
emoções que você considera importantes para
dar sentido à sua vida.
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As Diferentes Facetas das Emoções
As nossas emoções estão ligadas a sensações, tendências e pensamentos. Porém, visto que não aprendemos bem a escutar os nossos
estados interiores, todas as suas diferentes dimensões nos parecem
embaralhadas. Ora, é interessante poder observar os nossos estados
interiores de modo neutro e fim de distinguir as diversas facetas.
• Descreva

sua Emoção
Pense numa emoção que você tenha sentido recentemente. Use o
quadro para identificá-la. Em seguida, lembre-se do contexto ou da
situação que provocou essa emoção:
 Que sensações você teve?

 Você pensou alguma coisa (por exemplo, que esta emoção era
incômoda, que ela deveria sumir, que ela lhe fazia bem, que deveria durar para sempre)?

 Esta emoção deu origem a alguma tendência a ações ou comportamentos?

 Ela se manifestou no seu rosto? Se for o caso, de que maneira?
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Complete o desenho a seguir conforme os exemplos abaixo:
• Sensações
Ex: Estou com o peito oprimido.
• Pensamentos
Ex: Acho que nunca vou alcançar o sucesso.
• Tendências
Ex: Estou com vontade de abandonar o projeto.
• Expressões faciais
Ex: Meu maxilar está contraído.
• Emoções
Ex: Estou ansioso
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Emoção, reação
Herdamos dos nossos ancestrais um sistema de alarme e proteção
muito eficaz. Diante de um perigo (ou da percepção de um perigo), os
nossos ancestrais reagiam atacando, fugindo ou se escondendo. Ainda hoje adotamos estas três estratégias diante das nossas emoções.
Tentamos evitar ao máximo aquilo que nos é desagradável ou nos faz
sofrer e buscamos aquilo que consideramos como positivo. Ora, face
às emoções, a evasão é uma opção pouco eficaz. É possível evitar,
controlar ou fugir de um acontecimento externo (um tigre, uma pessoa
desagradável etc), mas é impossível evitar acontecimentos interiores,
tais como pensamentos ou emoções.
O que acreditamos ser uma solução acaba sendo um problema. Pesquisas demonstram que a fuga das emoções não somente é ineficaz,
mas também pode aumentar paradoxalmente o nosso mal-estar a
médio ou longo prazo.
•A

Linha do Tempo
Lembre-se de uma emoção ou contexto do qual você já quis ou
quer escapar.

Indique na Linha do Tempo os efeitos a curto e longo prazo deste
mecanismo de fuga
Situação
difícil

Reação
de fuga

Efeitos
a curto
prazo

Efeitos
a longo
prazo

Efeitos
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Há alguma diferença? Que lição você pode tirar?
Situação difícil Reação de fuga
Estou sentindo
uma tensão entre eu e o meu
cônjuge.

Efeitos a curto Efeitos a longo
prazo
prazo

Eu me recuso a Fico aliviado(a)
falar sobre isto ao evitar um
e procuro mudar possível conflito.
de assunto toda
vez que ele(a)
tenta discutir a
relação.

A tensão e o
conflito estagnam e podem se
agravar.

Meu exemplo:
Situação difícil Reação de fuga
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Efeitos a curto Efeitos a longo
prazo
prazo

