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OFICINA: CUIDANDO DAS EMOÇÕES 
 

 QUEBRA GELO: Apresentação do vídeo Divertidamente (Identificar as emoções 

básicas). 

 
 CONHECENDO NOSSAS EMOÇÕES BÁSICAS: 

Temos o velho costume, herdado da filosofia, de confrontar sempre a razão e as 
emoções, como se as emoções alterassem o raciocínio. Atribuímos às emoções esse caráter 
hedônico, transcendental e irracional que nos faz pensar que elas não têm utilidade. Mas 
isso é um grave erro, as emoções cumprem um papel muito importante, ajudam a dirigir 
a nossa conduta e a agir rapidamente. Entre elas as mais relevantes são as emoções 
básicas: nojo, medo, alegria, tristeza e raiva. Essas emoções básicas aparecem durante o 
desenvolvimento de qualquer pessoa independentemente do contexto em que esteja. Em 
geral, são processos relacionados à evolução e à adaptação, que têm um substrato neural 
inato, universal, e um estado afetivo associado característico, que poderíamos chamar de 
sentimento. Como o líder deve administrar suas emoções? Quais os desafios que são 
encontrados frente a sua equipe? 
 

 TEXTO BIBLICO BASE: (1 Tessalonicenses 5:23) 

“Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e 
corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 
 

 DIFERENÇA ENTRE EMOÇÕES E SENTIMENTOS: 

As emoções são respostas de nível inferior que ocorrem nas regiões subcorticais do 
cérebro, da amígdala e dos córtices pré-frontais ventromediais, criando reações bioquímicas 
em seu corpo e alterando seu estado físico. Paul Ekmann, um dos primeiros psicólogos a 
pesquisar as emoções e a linguagem corporal, reconheceu as emoções de tristeza, alegria, 
raiva, desprezo e nojo. O que elas têm em comum é que são reações diretas e rápidas à 
circunstâncias do ambiente e da vida. 

Já os sentimentos se encontram em outro lugar do cérebro, nas regiões neocorticais. 
Eles representam reações e associações às emoções e são influenciados por fatores como 
experiências pessoais, memórias e crenças. Os sentimentos seguem as emoções, envolvem 
processos cognitivos e ocorrem, muitas vezes, de forma subconsciente. Ou, nas palavras 
da neurocientista Dr. Sarah Mckay: "Emoções ocorrem no palco teatral do corpo. 
Sentimentos ocorrem no palco da mente." Distinguindo conscientemente estes dois 
fenômenos e compreendendo as raízes e fatores que os influenciam, podemos criar um 
controle maior sobre nossa própria vida. 
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 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL:  

Inteligência emocional é um conceito da psicologia que caracteriza o indivíduo que é 
capaz de identificar seus sentimentos e suas emoções com mais ênfase o psicólogo norte-
americano Daniel Goleman. É possível lidar com as pessoas e suas emoções, assim como 
compreender os próprios sentimentos, por meio do desenvolvimento de habilidades. 
Diferentemente do quociente de inteligência (QI), a inteligência emocional não trata de 
conhecimentos de cunho intelectual, científico ou acadêmico, mas de saber reconhecer e 
lidar com sentimentos e emoções, visando ao desenvolvimento pessoal e profissional. Essa 
habilidade, quando bem trabalhada, favorece o bom relacionamento entre as pessoas, 
permitindo um maior entendimento nas relações pessoais, e a melhor interação (e 
comunicação) no trabalho. Portanto, há vantagens nos dois setores. Além disso, a IE 
influencia, de forma positiva, a saúde física e mental. Ela previne transtornos psicológicos, 
como ansiedade e depressão, bem como distúrbios psicossomáticos com mais facilidade. 

 COMO DESENVOLVER A INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE): 
 

1) Observe e analise seu próprio comportamento. 
2) Domine suas emoções. 
3) Aprenda a trabalhar suas emoções negativas. 
4) Aumente sua autoconfiança. 
5) Aprenda a lidar com a pressão. 
6) Não tenha medo de se expressar. 
7) Desenvolva o sentimento de empatia. 
8) Coloque em pratica a resiliência. 
9) Formule uma “resposta” ao invés de “reagir”. 
10) Conheça seus limites. 

 
 APLICAR O TESTE: Teste sua inteligência emocional 

 
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:  

 Bíblia sagrada. 

 https://www.psicologiaviva.com.br/blog/inteligência-emocional/ 

 https://gq.globo.com/Corpo/Saude/noticia/ 

 https://amenteemaravilhosa.com.br/6-emocoes-basicas/ 

informações e contato: a palestrante, Késia Santos é membro da Igreja Batista Genesis, 
psicóloga Clínica e Organizacional (CRP 15/2794), formada pelo Centro Universitário 
CESMAC. Com MBA em Administração e Gestão de Negócios, formação em Dinâmicas de 
Grupos, Formação em Terapia Cognitiva Comportamental e Terapia do Esquema. Atua como 
Psicóloga Clínica com Adultos, Jovens e Idosos. Contato (81) 99691-0017 e Instagram 
@psicologakesiasantos. 
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