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Paul	Ekman
Universalidade das	emoções

6	emoções:
◦ Raiva
◦ Medo
◦ Nojo
◦ Surpresa
◦ Felicidade
◦ Tristeza

Ekman	 et	al,	 1987 4



Paul	Ekman

6	emoções:
◦ Raiva
◦ Medo
◦ Nojo
◦ Surpresa
◦ Felicidade
◦ Tristeza

Ekman	 et	al,	 1987 5



O	que é uma emoção?
Resposta adaptativa do	organismo

Reações fisiológicas (e	psicológicas)

Conscientes e	inconscientes

Desencadeadas por algum evento interno ou externo ao organismo

Modulação de	sistemas cognitivos (atenção,	memória,	velocidade de	processamento)

Flight Fight Freeze
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O	que é uma emoção?
Tenso e	”diboa”!

https://www.youtube.com/watch?v=FZGaAyPbtDc
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Hierarquiado	cérebro
Desenvolvimento estrutural e	funcional hierárquico
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Reptiliano Límbico Córtex

Reflexos simples	 e	funções
vitais

Comportamentos emocionais Abstração e	modulação das	
demais áreas

Triune	Brain	Model,	MacLean

NEOCORTEX

SISTEMA	LÍMBICO

CÉREBRO	REPTILIANO
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Tálamo
Grego thalamos:	quarto,	câmara

Processamento sensorial	e	motor

Lesões:	distúrbios de	fala e	motores

12



Hipotálamo
Grego hypo:	abaixo

Produz e	libera hormônios para ativar
estruturas próximas (glândula pituitária)	
e	distantes (adrenais)

Regulação de	complexos processos:
◦ Temperatura
◦ Ciclo circadiano
◦ Atividade sexual

HIPOTÁLAMO
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Ponte

Medula
Sup.

Mesencéfalo

Coluna
Vertebral

Medula
Inf.

Receptor
(corpo)

Tálamo
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Amígdala

Grego amygdale:	amêndoa

Conexões com	áreas próximas e	frontais

Sensação de	medo,	raiva e	impulsos
sexuais

Lesões:	apatia

AMÍGDALA HIPOCAMPO
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Hipocampo

¡Consolidaçãoda	memória

¡Central	de	processamento
informação+emoção

¡Lesões:
¡Memória
¡ Orientação
¡ Alzheimer
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Hipocampo

¡ Região	central	do	cérebro	
extremamente	sujeita	às	
alterações	hormonais	e	
funcionais	das	áreas	próximas
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Corpo Caloso
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Corpo Caloso
Vídeo Allan	Alda

https://www.youtube.com/watch?v=zx53Zj7EKQE
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Lobo	occipital

Situado na região posterior	do	cérebro

Menor dos	 lobos	corticais
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Lobo	occipital
Occipital

Processamento visual,	córtex visual

Áreas funcionais:
◦ V1	– registra os estímulos visuais
◦ V2	– transmite informações e	responde a	formas complexas
◦ V3	– responde a	orientação e	aos ângulos
◦ V3a	– combina movimentos e	direção
◦ V4	– distingue	 cores
◦ V5	– registra movimento
◦ V6	– avalia a	profundidade

21



Lobo	temporal
• Situados nas partes lateriais

dos	 hemisférios
• Conversão com	o	lobo	

occipital:	Área de	Wernicke
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Lobo	temporal
Processamento auditivo e	memória

Áreas:
◦ 1	– respondem a	sons	 específicos (frequência sonora,	 intensidade de	voz e	sons	 complexos – explosões
ou estalos)

◦ 2	– processamento da	harmonia,	 ritmo e	melodia
◦ 3	– integra a	diversidade de	sons

Razões evolutivas

Associado a	epilepsia e	outros	transtornos mentais

Memória

23



Pesquisadores

Hebb
1904	- 1985

Milner
1918	-

Penfield
1891- 1976
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Descobertas iniciais
Colaboradores de	Penfield	investigaram pacientes com	ablação bilateral	do	lobo	temporal	
medial.

CasoH.M:
◦ Epilepsia intratável há 10	anos
◦ Ablação da	parte	medial	 dos	 lobos	 temporais de	ambos	os lados
◦ Dificuldade formar memória longo prazo – memória explícita
◦ Conseguia aprender novas habilidades – memória implícita
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Dificuldadede	MLP
Manteve QI,	vocabulário e	uso da	linguagem

Lembrava de	eventos antes	da	cirurgia

Esquecia números que era	instruídoa	repetir

Dificuldade na orientaçãoespacial

Podia	aprender habilidades motoras

Bom desempenho em tarefas perceptivas
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CasoHM
Apesar do	comprometimento da	memória,	podia	aprender:
◦ Tarefas automáticas
◦ Não exigiam recordação consciente

Exemplo:	melhorava o	desempenho emmontar um	quebra-cabeça complexo,	porém nunca se	
lembrava que havia montado ele.
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CasoH.M.
Atividade perceptiva de	priming:	
reconhecimento de	palavras e	objetos é
facilitado por exposição prévia das	
palavras ou indícios visuais
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CasoH.M.
Habilidadesmotoras:	aprender a	
desenhar uma estrela enquanto
olhava a	sua mão por meio de	um	
espelho.	Seu desempenho e	
aprendizado nesta atividade não foi
gravemente comprometido e	teve
níveis satisfatórios.
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Lobo	parietal
Parietal:

Um	dos	maiores lobos	cerebrais
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Lobo	parietal
Integra	informações sensoriais de	váriasmodalidades:
◦ Navegação (propriopercepção)
◦ Orientação espacial
◦ Toque/	 tato
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Homúnculode	Penfield
Proporção/	sensibilidade
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Lobo	parietal
Córtex motor	primário:
◦ Axônios longos através da	espinha
◦ Proporção da	representação não na área,	mas	na densidade dos	 receptores

Córtex sensorial	primário:
◦ Tato e	mapa da	localização sensorial
◦ Representação cortical	contra-lateral	(oposto)
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Membro fantasmae	remapeamento
cortical

Ramachandran (1951)

Mebros fantasma

Remapeamento cortical
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Lobo	frontal
Região anterior	do	cérebro

Após o	sulco central

Pré-frontal
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Lobo	frontal

Respostas complexas

Planejamento

Tomada de	decisão

Personalidade e	consciência

Ajustamento social
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Ok...	Isso	é legal…	mas	o	que	tem	a	ver	
com	inteligência?!
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Esta	é a	principal	estrutura responsável pela	
inteligência!
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Lobo	frontal
Três regiões:
◦ Córtex motor:	motricidade voluntária
◦ Córtex pré-motor:	 integração de	atos motores e	sequências complexas
◦ Córtex pré-frontal	 (CFP):	 funções cognitivas superiores,	 habilidades e	ajustamento social

CPF:
◦ Recebe e	processa informações das	demais regiões
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Caso de	Phinease Gage	(1823	– 1860)
◦ 1848	acidente com	barra de	ferro
◦ Mudou totalmente a	personalidade
◦ Solteiro
◦ Desempregado
◦ Pobre
◦ Promíscuo
◦ Dr.	Harlow	e	Dr Williams

Lobo	frontal
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Tipos de	assassinos
Reativos

Afetivo

Impulsivos

Alta	estimulação autonômica

Raiva e	medo

Proativos

“Predatório”

“Instrumental”

Maior frieza emocional

Objetivos variam
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Evidências - Reativos
Mais dificuldade nos processos inibitórios e	disfunções pré-frontais (Chen	et	al,	2008)

Apresentam diminuição do	fluxo sanguíneo nos córtices cingulado anterior	e	orbitofrontal	
(Amen	et	al,	2007)

Amplitudes	reduzidas no	EEG	nas regiões frontais (Chen	et	al,	2005)
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Córtex CinguladoAnterior
• Porção dorsal:	
conexões com	córtex
frontal	– cognição

• Porção ventral:	
conexões com	
amígdala,	hipotálamo
e	outras estruturas
medias	– emoção

• Centro	de	comando
dos	processos top-
down e	bottom-up

Dorsal

Ventral
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CórtexOrbitofrontal
• Tomada de	decisão
• Expectativas de	
recompensa ou
punição

• Lesão >	impulsividade
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Evidências - Proativos
Maior controle dos	processos executivos (exceto na presença do	fator motivacional)

Maiores traços de	psicopatia

Traços antissociais e	personalidade narcisista e	agressiva

Histórico criminal
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Objetivos
Classificar 77	criminosos em reativos (n=44)	e	proativos(n=33)	e	comprar o	desempenho entre	
os grupos em avaliações neuropsicológicas padronizadas
◦ Inteligência
◦ Memória
◦ Atenção
◦ Funções executivas
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Offenders	who	committed	affective/impulsive	murders	were	less	
intelligent	than	predatory/instrumental	murderers	as	demonstrated	
by	significantly	lower	Full	Scale	IQ	(FSIQ),	t(75)	=	−4.84;	d	=	1.13.	

Similarly	large	effect	sizes	were	observed	for	Verbal	(VIQ),	t(75)	=	−4.40;	d	=	−1.03,	and	
Performance	(PIQ),	t(75)	=	−4.26;	d	=	−.98,	intelligence	composite	scores,	as	well	as	the	
Verbal	Comprehension	(VCI),	t(75)	=	−4.26;	d	=	−.95,	Working	Memory	(WMI),	t(75)	=	
−3.31;	d	=	−.73,	Perceptual	Organization	(POI),	t(75)	=	−4.30;	d	=	−.97,	and	Processing	
Speed	(PSI),	t(75)	=	−3.64;	d	=	−.81,	index	scores	 50



Affective/impulsive	murderers	had	poorer	recall	 for	narrative	verbal	 information	
(i.e.,	short	stories),	both	when	assessed	immediately	 after	presentation	(WMS-III	
Logical	Memory	Immediate),	t(66)	=	−3.75;	d	=	−.94,	and	following	a	30-min	delay	
(WMS-III	Logical	Memory	Delayed),	t(66)	=	−4.16;	d	=	−1.03	

Affective/impulsive	murderers	learned	fewer	words	during	repeated	
administrations	of	the	 list	(CVLT-II	total	learning	score),	t(50)	=	−3.73;	d	=	−1.05,	
and	recalled	fewer	words	after	both	short	(1-2	min),	t(48)	=	−3.28;	d	=	−.95),	and	
long	(20	min),	t(50)	=	−3.24;	d	=	−.93,	delay	intervals.
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Offenders	who	committed	affective/impulsive	murder	exhibited	overall	
poorer	performance	on	indices	of	attention	compared	to	the	
predatory/instrumental	group.
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LIEBERMAN	ET	AL 2007
Objetivo:	investigar a	atividade cerebral	durante uma atividade de	nomeação de	emoções (ANE)

Método:	30	participantes (18	mulheres,	idade 18-36)	executaram ANE	durante um	examen com	
Ressonância Magnética Funcional

Resultados:	correlação negativa entre	a	atividade da	amígdala e	CPF	durante a	ANE.
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Lieberman,	 2007
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Lieberman,	 2007
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Resumo	da	ópera
Nosso cérebro funciona de	maneira integrada e	hierárquica
As	estruturas superiores são responsáveis por processos superior	–
intelectuais
Emoção e	razão não estão tããão separadas como imaginamos
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Dúvidas?
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Rael	Dill	de	Mello

raelpsicologo@gmail.com
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