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Emoções: 
 

• Salvam nossas vidas 

• Motivam um comportamento 

• Essencial para formar relacionamentos 

• Surgem em resposta à satisfação ou 
impedimento das nossas necessidades básicas 

 

 



Emoções universais e funções: 
 

• Raiva:  
 luta, remover obstáculos 
• Medo:  
 fuga, escape de ameaça 
• Tristeza:  
 necessidade de consolo, elicia conexão e cuidado 

dos outros, cria conexão em face de perda 
• Felicidade:  
 aprofunda conexão e cooperação 

 



• Surpresa: 

• focar nossa atenção a uma novidade. 

• Repulsa:  

 livrar-se do que pode ser venenoso ou 
danoso 

• Desprezo:  

 afirmar superioridade 

 
(Paul Ekman- Emotions Revealed- 2003) 

 



• Cerca de 30% dos entrevistados reportaram transtorno 
mental nos últimos 12 meses. 

• 19,9% transtorno de ansiedade, 11% de humor, 4,3% 
controle de impulsos e 3,6% abuso de substâncias.  

 

(estes transtornos envolvem algum nível de desregulação emocional- Gross & 
Levenson, 1997)  

 Andrade LH, Wang YP, Andreoni S, Silveira CM, Alexandrino-Silva C, 
Siu ER, Nishimura R, Anthony JC, Gattaz WF, Kessler RC, Viana MC. 
Mental disorders in megacities: findings from the são paulo megacity 
mental health survey, Brazil. 
PLoS One. 2012;7(2):e31879. 



 
Qual emoção as pessoas mais gostariam de mudar?  

• Raiva (a maioria) 

•  Medo (alguns) 

• Tristeza para as pessoas melancólicas 
 

 
(Emotions Revealed- Paul Ekman, 2003) 



Pessoas que preferem sentir raiva quando estão em um confronto 
tendem a apresentar maiores escores em inteligência emocional do 
que aquelas que preferem sentir-se "bem" nestes contextos. 

 

Sentir emoções “úteis” mesmo que elas não sejam prazerosas nos 
leva a enteder as emoções e regulá-las de maneira estratégica.  

 
(IE- habilidade de compreender e utilizar as emoções e o conhecimento emocional 
para melhorar os pensamentos e ações) (Mayer, Roberts, & Barsade, 2008) . 

Ford BQ, Tamir M. When getting angry is smart: Emotional preferences and 
emotional intelligence. Emotion. 2012 Feb 6. [Epub ahead of print] 



132 adultos 

Treinamento em competência emocional x grupo controle.  

Redução dos níveis de cortisol, aumento do bem-estar, melhora das 
relações sociais e no casamento (foi realizado follow-up de 1 ano). 

 
(CE- capacidade de identificar, compreender, manejar e utilizar suas próprias emoções 
e dos outros- Mayer & Salovey, 1997) 

 

Kotsou I, Nelis D, Grégoire J, Mikolajczak M. Emotional plasticity: 
conditions 
and effects of improving emotional competence in adulthood. J Appl 
Psychol. 2011  
Jul;96(4):827-39. 



Manejando a raiva  
 

•  Passo 1: Reconhecer quando estamos com raiva 

  Passo 2: Reconhecer que tipo de pensamento alimenta a raiva 

  Passo 3: Experenciar os pensamentos como pensamentos ao 
invés de  fatos 

 Passo 4: Perceber o período refratário, usar métodos efetivos para 
acalmar-se   

     Passo 5: Avaliar como fazer da próxima vez    



Pode a raiva ser construtiva?  

• SIM: 
 

• Pode evitar danos para si e para os outros. 
• Motiva mudanças. 
• Evita ser bloqueado ou impedido por algo ou 

alguém.  
• MAS deve ser direcionada à ação e não à 

pessoa.  
 



Funções executivas do cérebro 
• Criatividade, flexibilidade, auto-controle 

e disciplina. 

• “Brincar com as idéias” 

• Dar um resposta ponderada ao invés de 
impulsiva 

• Manter-se focado. 

 
(funções de controle cognitivo necessárias para pensar, se concentrar 

e inibir impulsos, planejar, resolver problemas. Cérebro: cortex 
pré-frontal) 

Diamond A, Lee K. Interventions shown to aid executive 
function development inchildren 4 to 12 years old. Science. 
2011 Aug 19;333(6045):959-64. Review. 



Que atividades podem 
melhorar a função executiva 

em crianças? 
• Treino computadorizado (ex: cogmed) 

• Jogos não computadorizados 

• Jogos e exercícios aeróbicos 

• Artes marciais (modo tradicional) 

• Yoga 

• Atenção plena (mindfulness) 

• Currículo escolar (Ex: Montessori) 
(mais completas: funções cognitivas+ habilidades emocionais+ 

sociais+ físicas) 



“A realidade está onde você coloca sua 
atenção”  

 
(William James) 



 

     DESEQUILÍBRIOS ATENCIONAIS 

 

 

      DESEQUILÍBRIOS EMOCIONAIS 



Mental Balance and Well-Being 
(Equilíbrio mental e bem-estar) 

Building Bridges Between Buddhism and Western Psychology   
Wallace BA &Shapiro SL  (American Psychologist Vol. 61, No. 7, 690–701, 2006) 

1º passo: Equilíbrio conativo 

O termo conação refere-se às faculdades de 
intenção e volição.  

Equilíbrio conativo implica em cultivar a 
intenção correta e a motivação correta.  



2º paso: equilíbrio atencional 

 
 Equilíbrio atencional, incluindo o 

desenvolvimento de uma atenção sustentada e 
voluntária. 

  É crucial para a saúde mental e ótima 
performance em qualquer tipo de atividade 
significativa.  



3º passo: Equilíbrio cognitivo 

  
 Equilíbrio cognitivo envolve estar calmo e 

claramente presente com as experiências da 
maneira como elas emergem momento a 
momento sem compreendê-las de maneira 
inadequada ou distorcê-las.  



4º passo: Equilíbrio emocional   
 
 Equilíbrio emocional é uma conseqüência natural dos 

equilíbrios conativo, atencional e cognitivo.  
 O equilíbrio emocional expressa-se por libertar-se da 

oscilação emocional excessiva, apatia emocional, e 
emoções inapropriadas (o desenvolvimento de 
habilidades de controle emocional).   



Artigo sobre o programa Cultivating Emotional 
Balance- CEB 

A base teórica envolve métodos tradicionais  de treinamento da mente como a 
meditação e métodos de consciência e gerenciamento das emoções.  
 

Kemeny ME, Foltz C, Cavanagh JF, Cullen M, Giese-Davis J, 
Jennings P, Rosenberg EL, Gillath O, Shaver PR, Wallace BA, 
Ekman P. Contemplative/emotion training reduces negative 
emotional behavior and promotes prosocial responses. 
Emotion. 2011. [Epub ahead of print] 



Sobre os efeitos do Cultivating Emotional 
Balance: 
• 82 professoras dividas em dois grupos: CEB e lista de espera 
• O grupo CEB relatou redução de afetos negativos, ruminação, depressão, 

ansiedade e aumento de afetos positivos e mindfulness comparados ao 
grupo controle.  

• O treinamento aumentou o reconhecimento de emoções nos outros 
(micro-expressões), a capacidade de proteger-se de estresse social, a 
compaixão e reduziu comportamento hostil em um teste de interação 
marital.  A maioria dos efeitos se manteve após 5 meses do término do 
treinamento.   

• Os que meditaram mais tiveram ainda menor reatividade da pressão 
arterial durante uma tarefa estressora.  

• Os achados sugerem que o aumento da consciência de processos 
mentais pode influenciar o comportamento emocional e suportam o 
benefício de integrar teorias/práticas contemplativas com modelos 
psicológicos e métodos de regulação emocional.  

 



A sobrevivência do mais amoroso 

Darwin já considerava fundamental  
o desenvolvimento do altruísmo para  
a sobrevivência.  
 
Paul Ekmann, um estudioso  
de Darwin postula: 
 
“A sobrevivência global depende do  
desenvolvimento e da compreensão  
de um fenômeno até então pouco  
considerado: a compaixão por estranhos. 



Heroísmo e altruísmo 

• Dr. Philip Zimbardo-Heroic Imagination 
Project - para crianças e adolescentes 

• 1) Encorajar a atenção e consciência: notar se 
há algo estranho no ambiente.  

• 2) Mostrar às crianças que elas tem o poder 
de resolver conflitos. É mais heróico resolver 
conflitos pelo diálogo do que lutando.  

• 3) Estimular a ação do que a não ação. Sair da 
posição de simples "testemunha ocular".  



Programas baseados em Mindfulness 
(atenção plena) 

  
  
 
 Mindfulness-based Stress Reduction 

(MBSR)- educacional 
 
 Dialectical Behavioural Therapy (DBT), 

Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT), 
and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Atenção plena para crianças: 
Inner Kids 



• O córtex pré-frontal, e a insula anterior direita são mais espessos 
em meditadores que praticam 40 min por dia do que em indivíduos 
que não meditam. Diferenças entre grupos são mais pronunciadas 
nos individuos mais idosos. São área envolvidas na atenção e 
processamento sensorial. 

Lazar SW, Kerr CE, Wasserman RH, Gray JR, Greve DN, 
Treadway MT, McGarvey M, Quinn BT, Dusek JA, Benson H, 
Rauch SL, Moore CI, Fischl B. Meditation experience 
is associated with increased cortical thickness. Neuroreport. 
2005; (17):1893-7.  



 
 Aumento da concentração de 

substância cinzenta após 8 
semanas de treinamento de 
Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) 

      Regiões cerebrias 
envolvendo aprendizagem, 
memória, controle 
emocional, autoconsciência 
corporal. 

 

Change in gray matter concentration (GMC) within 
the clusters in the posterior cingulate cortex (A), the 
temporo-parietal junction (B), the lateral cerebellum 
(C) and the cerebellar vermis/brainstem (D) in the 
MBSR and control group.  

Hölzel BK, Carmody J, Vangel M, 
Congleton C, Yerramsetti SM, Gard T, 
Lazar SW. 
Mindfulness practice leads to increases in 
regional brain gray matter density. 
Psychiatry Res. 2011 Jan 30;191(1):36-43. 



• activation in a network of brain regions typically involved in sustained 
attention showed an inverted u-shaped curve in which expert meditators 
(EMs) with an average of 19,000 h of practice had more activation than 
novices, but EMs with an average of 44,000 h had less activation.  
 
 

Brefczynski-Lewis, J.A., Lutz, A., Schaefer, H.S., 
Levinson, D.B., Davidson, R.J., 2007. Neural 
correlates of attentional expertise in long-term 

meditation practitioners.  Proc Natl Acad Sci U S A 
104, 11483-11488. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=�


• Farb NA, Segal ZV, Mayberg H, Bean J, McKeon 
D, Fatima Z, Anderson AK. Attending to the 
present: mindfulness meditation reveals 
distinct neural modes of self-reference. Soc 
Cogn Affect Neurosci. 2007;2(4):313-22. 



 
Estudo realizado no Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert 
Einstein 

Kozasa EH, Sato JR, Lacerda SS, Barreiros MA, Radvany J, 
Russell TA, Sanches, LG, Mello LE, Amaro E Jr. Meditation 
training increases brain efficiency in an attention task. 
Neuroimage. 2012 Jan 2;59(1):745-9. 

Regiões cerebrais mais ativas na tarefa incongruente que na congruente 
do Stroop Word-Color Task em não meditadores comparados com 
meditadores regulares (giro frontal medial, giro temporal médio, núcleo 
lentiforme, giro pré-central e giro pós-central). 
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"Emotions are much like waves, we 
can't stop them from coming but 
we can choose which one to surf..." 
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