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Contate-nos!

Nesta edição veremos os aspectos químicos das
emoções, os neurotransmissores envolvidos. Além
disso, abordaremos seus condutores, o impacto
na aprendizagem e muito mais!

A QUÍMICA DO COTIDIANO NA PALMA DA SUA MÃO
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Quando o neurônio é estimulado, um impulso
elétrico é convertido em um sinal químico,
liberando um neurotransmissor no intervalo
entre ele e a próxima célula (sinapse), que se liga
aos receptores do neurônio receptor.

O comportamento do ser humano é explicado por fenômenos elétricos que
ocorrem no cérebro e por substâncias químicas, como os hormônios e  os
neutrotransmissores, chamados de mensageiros químicos.

É através desse processo de neurotransmissão
que as funções fisiológicas passam a
acontecer, liberando determinado tipo de
neurotransmissor, que vai definir como o
corpo deve reagir diante aquele estímulo.

Já os hormônios são geralmente liberados por glândulas e lançados na
circulação sanguínea, podendo se ligar aos receptores de qualquer célula do
corpo. 

Com funções semelhantes, os dois tipos de mensageiros químicos se diferenciam
pelo órgão onde ocorre suas liberações e pela distribuição de seus efeitos.

Mensageiros Químicos 
A QUÍMICA DAS EMOÇÕES

Já o sentimento envolve um alto grau de informações, de
percepção e avaliação de algo. 

A emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e
que não envolve pensamento.

Emoção é reação. Sentimento é construção.



3

MENSAGEIROS DAS EMOÇÕES 
Hormônios e Neurotransmissores   

A serotonina é o hormônio que regula o ânimo, o sono e o apetite.
A falta deste neurotransmissor provoca a sensação de solidão, insônia,
ansiedade e depressão. 

A endorfina estimula o bom humor, a alegria e a
sensação de prazer. A falta deste neurotransmissor
causa dor no corpo, estresse e tristeza.

A melatonina regula o sono, ou
seja, provoca o sono ao final do dia e
o despertar quando amanhece. 
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A dopamina ativa o prazer, o humor, a
atenção, a cognição e o controle
motor. A falta deste neurotransmissor
pode provocar a doença de Parkinson,
esquizofrenia, depressão e ansiedade. 

Vimos que os neurotransmissores liberados no cérebro humano funcionam
como mensageiros químicos! Vamos ver a função de cada um deles?!
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A adrenalina atua em momentos de fuga, prática de exercícios,
luta, antes de momentos importantes e de grandes emoções.
Provoca a aceleração cardíaca, a dilatação da pupila e das vias
aéreas.

A ocitocina é considerada o
hormônio do amor, sendo
responsável por proporcionar a
sensação de amor, afeto, prazer e
melhorias nas interações sociais.

A noradrenalina trabalha em momentos de estresse e medo,
ajudando regular a concentração e a atenção. Para permitir que a
pessoa esteja em alerta diante de uma situação de perigo.

ADRENALINA

GABA

OCITOCINA
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O Ácido Gama-Aminobutírico
(GABA) é um neurotransmissor
que desacelera a atividade
cerebral, proporcionando uma
sensação de relaxamento, calma,
concentração e sono. 



Foram detectadas alterações significativas na
composição do ar nas cenas de violência física. Os
picos de isopreno no ar do cinema foram relacionados
com o quão chocante/violenta é uma cena. 

Neste estudo foram monitorados os níveis de dióxido de carbono e
isopreno, liberados pela respiração do público.
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O prêmio Ig Nobel, Criado em 1991, é concedido pela revista de humor
científico Annals of Improbable Research, e premia pesquisas que são
estranhas à princípio, mas que podem revelar utilidades em suas
conclusões.

CENAS DO PRÓXIMO FILME ...
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A química e o cheiro

Um estudo da Universidade de Cambridge e do Instituto de Ciência
Metabólica da Wellcome Trust, descobriu que cães, quando treinados,
são capazes de detectar quadros de hipoglicemia através  da
substância Isopreno, que é exalada na respiração.

Você sabia que exalamos diferentes substâncias enquanto assitimos
um filme? Estranho né?! 

O estudo químico ganhador
analisou  a  composição  química 
 do  ar  das  salas  dos  cinemas
para verificar a possibilidade de
alterações significativas de
compostos de acordo com cenas
dos filmes exibidos.
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EMOÇÕES & APRENDIZAGEM

Várias estratégias podem ser utilizadas para auxiliar a compreensão da
química, gerando estímulos importantes para a construção do conhecimento. 

Experiências afetivas

Sabemos que as pessoas aprendem melhor quando se sentem acolhidos,
seguros, estimulados, pois no processo de aprendizagem as emoções são
indissociáveis.

ESTRATÉGIAS !!

A química é considerada uma disciplina complexa devido a sua linguagem
científica. E por isso pode gerar uma sensação afetiva negativa. O quadro pode
ser revertido utilizando algumas estratégias de ensino para que os alunos tenham
outros olhares para a disciplina!

A arte pode ser utilizada para beneficiar o desenvolvimento da
imaginação, criatividade, sensibilidade e autonomia de
pensamento, trazendo emoções de humor, dúvidas, curiosidades e
novos pensamentos sobre a química.

As experiências que envolvem aprendizagem estão vinculadas à afetividade. 
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A experiência afetiva é positiva quando o aluno, por
exemplo, assimila e compreende o conteúdo, já quando
a experiência afetiva é negativa, gera sentimentos de
chateação e o aluno sente que não está aprendendo.

Atividades experimentais proporcionam a formação de critérios
científicos, em que o aluno utiliza seu conhecimento teórico e intuição
para chegar à compreensão das experiências. 

Os jogos no ensino de química também  promovem grandes
benefícios, pois trazem ludicidade ao processo de aprendizagem.



O filme mostra que as respostas emocionais dos
casais variam de acordo com o tempo de relação!

Qual será o neurotransmissor produzido em maior
quantidade pelo casal que possui menos tempo de
relação !? Dopamina ou ocitocina?

A história de uma pesquisadora  que
busca entender cientificamente o
amor.
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Você também pode aprender sobre o funcionamento de áreas do cérebro e a
função dos neurotransmissores no seu organismo, além de conhecer formas
de estimular o cérebro a produzir substâncias químicas que te deixam mais
feliz.

A QUÍMICA DO AMOR 

VAI UM FILME AÍ ?
A ciência explica o amor

A história deste filme gira em torno de uma
neurocientista que estuda o funcionamento
interno do cérebro de casais em estágios diferentes
nas relações amorosas. Ela identifica quais
neurotransmissores estão em evidência em cada um
destes estágios.

O QUE MAIS PODEMOS APRENDER ?

Através desta indicação você pode conhecer mais sobre neurociência,
dimorfismo sexual, bioquímica, evolução, reforçar seus conhecimentos
em química, além de lições sobre saúde e diversidade.
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