
AS EMOÇÕES NARRADAS, NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA E
MEDICINA CHINESA

Laís Pinto CARNEIRO (Unileste); Maria do Rosário de Fatima RODRIGUES (Unileste)

Introdução: As emoções são vistas, no campo da Psicologia,  como um conjunto de
respostas fisiológicas e/ou uma tendência para a ação e a experiência subjetiva dos
afetos, sendo a última, a área mais estudada. Diferentemente da psicologia, na
medicina chinesa, a emoção está relacionada com o QI (Força vital) e o Yang e Yin
(forças opostas) e os cincos elementos (madeira, fogo, terra, metal, água), que são
representados pelos órgãos (fígado, coração, pâncreas, pulmão, rim), a partir dos quais
são geradas as emoções (raiva, alegria, preocupação, tristeza, medo) na interação com
o ambiente.  Objetivo: O objetivo é identificar o conceito de emoção na psicologia e na
medicina chinesa. E assim, relacionar ambas as ciências, no intuito de clarificar
possíveis interações entre as duas tradições. Metodologia: Iniciou-se uma busca de
material bibliográfico acessado entre março e abril de 2018, sendo utilizados para a
busca os termos e expressões: emoção; emoções na perspectiva da psicologia; emoções
na medicina chinesa clássica; psicologia e medicina chinesa clássica. Em seguida foi
realizada uma seleção de textos condizentes com o tema. Também foram analisados os
artigos publicados no site Medicina chineses clássica, bem como o livro “Psique e
Medicina tradicional chinesa” (CAMPIGLIA; 2004). Em seguida, foi realizada a
leitura desses textos juntamente com um fichamento para registro.  Resultados: A
pesquisa se encontra em andamento, entretanto, obtiveram-se como resultados alguns
dados: Para o senso comum, a emoção é compreendida como um estado emocional que
define a condição subjetiva em que se encontra uma pessoa. Na perspectivava da
psicologia, não se encontra um só conceito defino para as emoções. Mais o que se sabe
sobre as emoções é que ela se abrange em duas categorias: as emoções primárias;
aquelas que nascem com a pessoa, ligadas assim à sobrevivência e as secundárias; que
são aprendidas e que podem ser influenciadas pela sociedade e cultura. Na medicina
chinesa o saber sobre as emoções possuem relação com os cinco elementos que são
representados por cada órgão e elemento da natureza, sendo: o fogo é representado
pelo coração; o metal é representado pelo pulmão; a água é representada pelo rim; a
madeira é representada pelo fígado e a terra é representada pelo pâncreas.  Conclusão:
A emoção, na psicologia, passa pela via cognitiva, mental, sobre o comportamento
humano, como mostram os estudos de Willian James, que trouxe uma concepção
inaugural sobre o termo. Na medicina chinesa, as emoções se encontram ligadas aos
órgãos internos do ser humano. 
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