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Atualização em avaliação e tratamento das emoções:
As emoções e seu processamento normal e patológico – vol. 2
Felipe Fernandes de Lima

o

rganizada por Fabiano Koich
Miguel, José Maurício Haas Bueno, Lucas
de Francisco Carvalho, Daniel Bartholomeu
e José Maria Montiel, a obra Atualização em
avaliação e tratamento das emoções: as
emoções e seu processamento normal e
patológico (vol 2) permeia diferentes tópicos
relacionados ao campo de estudo das
emoções.
Dividido em três seções com um total de 13
capítulos, o livro tem a participação dos
organizadores e de mais 24 pesquisadores
com experiências em diferentes áreas de
conhecimento. Sua estrutura foi elaborada
para contemplar os mais variados temas
ligados ao estudo das emoções na
atualidade.
No primeiro capítulo, Panorama atual do
estudo das emoções, Fabiano Koich Miguel,
Daniel Bartholomeu e José Maria Montiel
delineiam um breve histórico sobre as
teorias acerca da emoção, bem como
atualizam o leitor a respeito das teorias
atuais sobre o tema.
Em Teoria da intersubjetividade inata e
compreensão
do
desenvolvimento
emocional, Geraldo A. Fiamenghi Jr.
descreve o papel das emoções no
desenvolvimento dos bebês e desmitifica

alguns aspectos inerentes ao assunto.
A primeira seção do livro é encerrada com o
capítulo Inteligência emocional, nele os
autores Fabiano Koich Miguel e José Maurício
Haas Bueno introduzem o leitor aos modelos e
teorias que conceituam o termo inteligência
emocional.
O quarto capítulo, Arteterapia e emoções, de
Maíra Bonafé Sei e Sandra Aparecida Serra
Zanetti, inicia a segunda seção da obra,
contextualizando
a
arteterapia
como
estratégia de intervenção terapêutica e
demonstrando o potencial que o método
dispõe no trabalho com as emoções.
Armando Ribeiro das Neves Neto, em
Regulação
emocional
em
terapia
cognitivo-comportamental
aplicada
às
doenças do aparelho digestório: as emoções
e os intestinos, relata a importância da
compreensão das emoções no cuidado a
pacientes com distúrbios gastrintestinais.
Em seguida, Síntria Labres Lautert, Izabel
Hazin, Cláudia Roberta Araújo Gomes,
Rosália Carmen de Lima Freire e Anna
Barbara
Barros
Leite,
no
capítulo
Autoconceito, autoestima, representações e
desempenho em matemática: a contribuição
da psicologia para o debate acerca da
dualidade afeto/cognição, apresentam um
estudo cujo objetivo foi investigar relações

existentes entre o desempenho em
atividades matemáticas e os construtos
autoestima, autoconceito e representações
sociais da matemática.
Encerrando a segunda seção, o capítulo
Emotional reactions to social exclusion,
escrito por Michael J. Bernstein e Megan
Nadzan, evidencia as reações emocionais
perante a exclusão social e seus
desdobramentos.
As emoções e suas implicações na
configuração do trauma, dos autores Ana
Maria Reis da Silva e Lucas de Francisco
Carvalho, marca o início da terceira e última
seção. O capítulo trata das consequências
emocionais originadas em situações
adversas ou potencialmente traumáticas.
O nono capítulo, Burnout: a síndrome de
esgotamento profissional, de Mussa Abacar
e José Maurício Haas Bueno, elucida ao
leitor o significado do termo burnout e como
sua manifestação está associada às
emoções.
Renata de Lima Velloso, Juliana Negrão e
José Salomão Schwartzman, no décimo
capítulo, Emoção e transtornos do espectro
do autismo, investigam a forma como os
indivíduos com Transtorno do Espectro do
Autismo manifestam prejuízos relacionados
aos distúrbios da emoção, interação social e
cognição social.
No capítulo seguinte, Suicídio e controle de
emoções, os autores Makilim Nunes
Baptista e Hugo Ferrari Cardoso,

apresentam estudos epidemiológicos sobre
a prevalência do suicídio em diversas
culturas e as possíveis associações desse
fenômeno com as emoções.
A seguir, Marjorie Cristina Rocha da Silva,
Bruna Done Marinelli e Maria de Fátima
Xavier, em A importância do vínculo no
atendimento a pacientes diagnosticados
com
Transtorno
de
Personalidade
Borderline, relatam a importância das
questões
emocionais
implicadas
no
processo de vinculação terapêutica que
devem ser consideradas no planejamento e
na conduta com o paciente.
Concluindo a obra, o capítulo Impacto das
emoções no processamento da informação:
Teste de Stroop Emocional, de José Maria
Montiel, Alessandra Gotuzo Seabra, Natália
Martins Dias, Daniel Bartholomeu e Tatiana
Pontrelli Mecca, retrata o uso do Teste de
Stroop
Emocional
como
possível
instrumento de avaliação da influência de
aspectos
emocionais
sobre
o
processamento da informação.
O livro conduz o leitor por uma vasta gama
de assuntos relacionados ao estudo das
emoções e percorre tanto os aspectos mais
teóricos quanto empíricos. Desse modo,
permite tanto aos profissionais quanto aos
estudantes em formação atualizarem-se não
somente
a
partir
de
perspectivas
hipotéticas, mas também com base em
evidências.
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