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Segundo Eric Berne são cinco as emoções básicas do ser humano: 

 Raiva, 

 Medo 

 Tristeza 

 Alegria 

 Afeto 

Consciência Emocional 
 

A Consciência Emocional consiste em saber aquilo que sentimos e o que os outros sentem; 
descobrir a causa desses sentimentos e conhecer o efeito dos nossos sentimentos nos outros.  
Níveis de Consciência Emocional: 

1. Insensibilidade: é uma resposta natural ao trauma; a insensibilidade física decorrente 

de dor física é efêmera, durando no máximo alguns minutos até que a dor física tome 

conta. A insensibilidade resultante da dor emocional é diferente. Traumas psicológicos 

podem nos afligir com tanta frequência que nossas mentes os repelem, congelando-

nos emocionalmente, entorpecendo-nos. Esta nada mais é do que uma forma ilusória 

de protegermo-nos da dor. É o nível de maior alienação. Nestas circunstâncias, 

sequer sabemos que sentimos. “Os muros psicológicos que construímos para 

separar-nos da dor também nos dissociam de nossos sentimentos mais profundos. 

Aquilo que nos impede de sentir dor também pode impossibilitar-nos de desfrutar 

amor ou alegria” (Ed. Emoc. p 29). 

2. Sensações Físicas: Suas emoções são registradas fisicamente (por exemplo, na 

forma de dores de cabeça, suor nas mãos, frio na barriga, dores no estomago ou 

tonteira), mas você continua inconsciente das emoções em si. 

3. Experiência primitiva: Você tem consciência das emoções, mas não sabe o que 

significam. Não consegue discuti-las e nem as compreende.  As emoções o dominam 

e você tem dificuldade em sair delas. 

Um elemento chave para o crescimento nos níveis de Consciência Emocional é Barreira 
Verbal: A pessoa consegue falar sobre as suas emoções, sempre que exista um ambiente   
amigável para esta informação emocional, o que permite atravessar a barreira linguística. 
Contudo, uma vez ultrapassada a barreira, torna-se possível falar das próprias emoções  
desenvolvendo uma crescente percepção dos próprios sentimentos.  

         
 



 

Precisamos de um ambiente que acolha e estimule a expressão verbal das emoções, onde 
compartilhamos sinceramente nossas emoções com pessoas que dividirão as suas com 
honestidade. Encontrar um ambiente assim é essencial para o desenvolvimento da 
consciência emocional. Até mesmo uma comunidade de dois já é suficiente para começar. Por 
isso, nos grupos ou relacionamentos de cuidado enfatizamos a importância do vinculo de 
confiança que é gerado a partir do estreitamento dos relacionamentos, promovendo um 
ambiente seguro e de aceitação. Ressalto a importância do Facilitador do Cuidado, ou 
Facilitador de um grupo de cuidado expressar no grupo suas vulnerabilidades, suas emoções 
dando permissão para os demais do grupo o fazerem.  
 

4. Diferenciação: Cruzando a barreira verbal e falando sobre seus sentimentos, você 

aprende a estabelecer a diferença entre emoções como raiva, amor, vergonha, alegria 

ou ódio. Podendo identificar 

5. Causalidade: Você é capaz não apenas de falar sobre cada emoção separadamente, 

como também de perceber as suas causas. Quando começamos a compreender a 

natureza exata de nossos sentimentos, passamos igualmente a entender a causa 

desses sentimentos, o episódio que deflagrou nossa reação emocional, o porquê do 

orgulho ou da raiva intensos, a origem do medo. 

6. Empatia: é a possibilidade de “calçar o sapato do outro”, entrar em sintonia com as 

emoções do outro e, de fato, reconhecer que o outro possa estar sentindo ou ter 

sentido algo diante de determinada situação, por mais estranho que nos possa 

parecer este sentimento nesta situação. Quando ainda não estamos empáticos, a 

tendência é atribuir ao outro, emoções semelhantes às que nós sentimos diante de 

determinada situação. Por exemplo, desqualificamos o medo de alguém diante de 

uma situação porque nós, ao vivenciarmos situação semelhante não sentimos medo. 

Para eu poder identificar as emoções no outro, para validar as mesmas e ser 

empático, preciso antes ter desenvolvido a habilidade de identificar as minhas 

emoções. Por isso, entendo quando Jesus diz que precisamos amar a nós mesmos 

para amar ao outro, e a intensidade como amo a mim, devo amar ao outro. Só amar o 

que conheço, como tenho me percebido? Como tenho percebido as emoções que me 

constituem? 

7. Interatividade: Este nível exige um conhecimento da forma como as pessoas irão 

reagir às emoções umas das outras. Atingir este nível na sua plenitude implica 

conhecer de tal forma as emoções das pessoas que se torna possível saber como 

alguém reagirá a determinadas emoções. Exemplo do pai, viúvo, que quer apresentar 

para sua filha a sua namorada. Sabendo da dificuldade emocional da filha em fazer 

novas amizades, convida a namorada e a filha para um passeio num parque na 

cidade vizinha. Com isso, no trajeto a filha, no banco traseiro da camioneta, pode se 

sentir protegida para interagir com a namorada do pai, sem precisar olhar de frente. 
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