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“Alguns têm títulos de doutores, mas são meros 
reprodutores de conhecimento que repetem o 
que estudaram e os que os outros produziram. 

Precisamos de poetas da vida, de engeneheiros de 
novas ideias. Precisamos de surpreender as 

pessoas e ajudá-las a mudar os alicerces da sua 
história.”

(Cury, 2012, p. 23)



O conceito de Inteligência Emocional (IE) conheceu um maior impacto,
com os livros de Daniel Goleman, em meados dos anos 90. Peter
Salovey, John Mayer e outros investigadores, destacaram a esfera
emocional dos comportamentos inteligentes. Os mesmos procuraram
fundamentar e sistematizar com um maior rigor o conceito de IE e a
sua aplicabilidade na vida quotidiana.

Introdução ao modelo de Salovey e Mayer 
(As quatro componentes da IE)



O conceito de Inteligência Emocional é definido como:

“A capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar
emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando
eles facilitam o pensamento; a capacidade de compreender a emoção
e o conhecimento emocional; e a capacidade de controlar emoções
para promover o crescimento emocional e intelectual” (Mayer &
Salovey, 1997, p.10).

Introdução ao modelo de Salovey e Mayer 
(As quatro componentes da IE)



Nesta perspetiva, a Inteligência Emocional é composta por habilidades ou

capacidades mentais, “surge assim, o modelo de inteligência emocional por

habilidades, que procura conhecer a inteligência emocional, as suas

potencialidades e as capacidades a ela inerente (Queirós, 2014, p.14). Do

ponto de vista científico, o conceito foi definido por Salovey e Mayer (1990)

como uma habilidade mental, mais especificamente como uma subforma de

inteligência social.

Introdução ao modelo de Salovey e Mayer 
(As quatro componentes da IE)



O nosso cérebro emocional tem sido depreciado no Ocidente há mais de dois mil e quatrocentos anos. As

emoções transformaram-se numa espécie de bode expiatório de todas as más decisões tomadas.

A nossa cultura ensinou-nos a abafar as nossas emoções, até a desconfiar delas!

Em 1982, o neurocientista português, António Damásio demonstrou através de um paciente chamado Elliot,

no qual tinha sido extraído um pequeno tumor no córtex cerebral, que apesar de estar fisicamente bem e

com o QI sem alterações, passou a ter um comportamento um tanto limitador: não conseguia tomar

decisões.

A raiz das emoções



A raiz das emoções
O córtex orbitofrontal (COF), a parte do cérebro em falta no Elliot, é responsável por integrar as

emoções viscerais na tomada de decisões. Ele liga os sentimentos gerados pelo cérebro

"primitivo" - áreas tais como o tronco cerebral e da amígdala, que se encontra no sistema límbico -

para a corrente de pensamento consciente. Quando esta conexão neural é cortada - quando os

nossos COFs não podem compreender as nossas próprias emoções é impossível tomar decisões

decentes. É por isso que o COF é uma das poucas regiões corticais, que são maiores nos seres

humanos do que em outros primatas.



A raiz das emoções

Os casos de Gage e de Elliot realçam o papel dos lobos frontais e, mais precisamente, da região

pré-frontal, na adaptação do comportamento ao ambiente social. A nossa razão tem uma base

biológica e esquecê-la é iludir-se sobre uma verdade básica, no entender de Damásio: as emoções

e os sentimentos são os pilares do nosso funcionamento mental e do nosso agir.



“O ritmo de construção do pensamento no 
mundo moderno acelerou-se doentiamente, 

gerando o síndrome do pensamento acelerado ou 
SPA. Os jovens estão a desenvolver coletivamente 
o SPA. Essa síndrome faz com que eles procurem 
novos estímulos para excitar as suas emoções e, 

quando não os encontram, fiquem agitados e 
inquietos. As salas de aulas tornaram-se um 

canteiro de tédio e stress em que os alunos não se 
concentram e têm pouco interesse em aprender.”

(Cury, 2012, p. 27)



Definição de emoção
Definição de emoção (Damásio, 2003):

- “As emoções são conjuntos complexos de respostas químicas e neurais, que formam um padrão, cuja

a finalidade é manter o organismo em posição de sobrevivência e bem-estar e, para isso,

desempenha um papel regulador”.

- Os mecanismos básicos das emoções são respostas inatas (que nascem com o indivíduo),

determinadas biologicamente, embora a sua expressão e o seu significado possam ser modificados

culturalmente”.



Definição de emoção
- “Certas respostas estão inscritas no cérebro pela evolução, outras aprendidas ao longo da vida”;

- “As respostas emocionais modificam temporariamente quer o estado do corpo, quer o estado

das estruturas cerebrais que cartografam o corpo e suportam o pensamento”.



Definição de emoção
De acordo com Damásio (2003) as emoções primárias ou básicas são: o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a

aversão e a surpresa.

- De acordo com este investigador, as emoções primárias ou básicas são inatas, programas geneticamente e servem

para assegurar a nossa sobrevivência e bem-estar. Apresentam os seguintes critérios (Ekman, 1992):

- Começo súbito; duração curta (um estado prolongado de tristeza já não é uma emoção, mas antes humor ou

sentimento);

- Aparecimento nos bebés;



Definição de emoção
- Cada emoção tem reações fisiológicas bem distintas;

- Existência de uma expressão facial universal;

- Possibilidade de observação nos primatas.



Causa da emoção
As causas podem ser estímulos externos: 1) objetos e 2) situações ou internos 3) pensamentos.

O cérebro faz emergir a emoção (componente neurofisiológica) ao detetar o estímulo. Uma

emoção é então a resposta do nosso corpo ao que se passa à nossa volta, através de estímulos

que ativam os nossos pensamentos (componente cognitiva – interpretação da emoção =

sentimento). A resposta pode ser positiva ou negativa (componente comportamental).



Componentes da emoção (figura 1.1 baseado em Queirós, 2014 & Bisquerra, 2008)



Exercício nº1 – À luz da tabela anterior escolha mentalmente uma situação da sua vida objeto e
pensamento e tente encaixar nas componentes da emoção:

Quando …
(estímulo exterior ou 

interior)
Ex: vejo um cobra

Sinto
(Componente 

neurofisiológica)
Ex:o batimento cardíaco 

a aumentar (poderá 
indicar medo)

Penso (Componente 
cognitiva)

Ex: “Estou em perigo”

Atuo (Componente 
comportamental)

Ex: Fujo

Causa da emoção



“O que é educar? Educar é produzir um ser 
humano feliz e sábio. Educar é produzir pessoas 

que amam o espetáculo da vida. Desse amor 
emana a fonte da inteligência. Educar é produzir 
uma sinfonia em que rimam dois mundos; o das 

ideias e o das emoções.”

(Cury, 2012, p. 27)



Importância das sensações corporais, expressões faciais e 
postura corporal na primeira componente da IE: Perceção 

Emocional.

Sensações 
corporais

Expressões 
faciais

Postura 
corporal



“Os professores são os alicerces da sociedade. 
Eles precisam de ter subsídios para resolver os 
conflitos na sala de aula, educar a emoção dos 

alunos e fazer laboratórios de desenvolvimento da 
inteligência.”

(Cury, 2012, p. 28)



Livro: “A Maria dos Mochinhos na aventura das 
emoções”



“Há dois tipos de educação: a que informa e a que 
forma. A educação que informa ensina-nos a 

conhecer o mundo em que estamos. A educação 
que forma vai para além: ela ensina-nos a 

conhecer o mundo que somos. A educação que 
informa ensina-nos a resolver problemas de 
matemática; a educação que forma vai além: 

ensina também a resolver os problemas da vida. A 
que informa ensina línguas, a que forma ensina a 
dialogar. A que informa dá diplomas, a que forma 

faz de nós eternos aprendizes.” (Cury, 2012, p. 38)



Jogo das Sensações Físicas e Posturas Corporais 
de 6 emoções básicas



Jogo das Sensações Físicas e Posturas Corporais 
de 6 emoções básicas



Como abordamos as emoções com o 
objetivo de estimular as competências sócio 

emocionais?
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Como abordamos as emoções com o objetivo de 
estimular as competências sócio emocionais?



“Sem amor, que sentido tem a vida? O homo 
sapiens é uma espécie admirável não apenas 

porque produz ciência e tecnologia mas, 
principalemte, porque possui uma emoção capaz 

de amar. O amor faz-nos cometer atos ilógicos 
para proteger e cuidar de quem amamos.”

(Cury, 2012, p. 59)
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