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INTRODUÇÃO 

 

Como escrevemos na introdução, o estudo da organização do 

conhecimento humano tem sido abordado segundo diversas perspectivas e 

nestas o cognitivismo ocupa um lugar de destaque. Alguns autores (e.g. 

Varela, 1988; Mahoney, 1991; 1995b) ao debruçarem-se sobre o 

cognitivismo identificaram três períodos e/ou paradigmas distintos na sua 

curta história: o processamento da informação, o conexionismo; e o de auto-

organização (Varela, 1988) ou construtivismo (Mahoney, 1991; 1995a). 

Mahoney (1995b) adianta ainda a possibilidade de se considerar um quarto 

paradigma, o da hermenêutica. 

Devido ao ênfase que as perspectivas cognitivas de processamento 

de informação e conexionista colocam no pensamento abstracto e nos 

métodos lógicos e empíricos, estas duas tradições cognitivistas têm sido 

designadas por tradição racionalista (Mahoney & Gabriel, 1987; Mahoney, 

1991) ou objectivista (Neimeyer, 1995), por contraste com as teorias 

construtivistas. 

Embora formalmente estas divisões sirvam como um bom auxiliar 

de referência teórica quando se analisa o cognitivismo, nem sempre 

podemos discernir estas fronteiras entre os trabalhos de autores 

confrontados com preocupações clínicas ou os resultados da investigação. 

Neste sentido optamos antes por diferenciar perspectivas cognitivas 

tradicionais e perspectivas cognitivas mais recentes, dedicando esta parte às 

tradicionais e a seguinte àquelas que correspondem a elaborações que 

decorrem da evolução mais recente dentro das ciências cognitivas.  

Tendo em conta as especificidades dos domínios teórico e clínico, 

começaremos por abordar teoricamente os modelos lineares de organização 

do conhecimento e os modelos derivados do paradigma conexionista, 

passando depois a apresentar os modelos de depressão. Embora se possa 

detectar nos modelos cognitivos da depressão a influência da ciência 

cognitiva, o paralelismo está longe de ser perfeito, não existindo, por 

exemplo, modelos cognitivos da depressão exclusivamente baseados no 
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processamento de informação ou nas perspectivas conexionistas. Pelo 

contrário, os modelos cognitivos de depressão dividem-se antes pelo seu 

pendor mais clínico ou mais teórico/experimental (cf. Teasdale & Barnard, 

1993). Diferenciamos, por isso, dois grupos de abordagens cognitivas nesta 

psicopatologia. Um primeiro, constituído pelas teorias da depressão que 

procuram dar conta das preocupações clínicas; e um segundo, composto 

pela análise das questões colocadas pela investigação na tradição da 

psicologia cognitiva experimental, e dos modelos de depressão elaborados 

nesta tradição. Terminaremos estes capítulos com a análise de algumas das 

limitações e incongruências dentro dos modelos racionalistas da depressão. 

Mais recentemente as teorias cognitivas têm vindo a integrar dois 

aspectos inicialmente rejeitados pela corrente cognitivista: a importância da 

experiência corporal na construção do conhecimento; e a ideia de que esta 

experiência é interdependente dos processos discursivos elaborados no 

contexto social. Dando conta da evolução ao nível do envolvimento 

corporal, apresentaremos alguns modelos que poderão ser designados por 

modelos de transição, e que procuram dar conta da importância do corpo 

nos processos de conhecimento e acção, integrando, para além dos símbolos 

abstractos, os aspectos emocionais e corporais.  
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CAP. 1.  

 

EVOLUÇÃO TEÓRICA NAS  

PERSPECTIVAS COGNITIVAS 

TRADICIONAIS  
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Modelos lineares de organização do conhecimento: O processamento da 

informação e a metáfora do computador 

 

 

Ao afirmar que "a tarefa do psicólogo que tenta compreender a 

cognição humana é análoga à do homem que tenta descobrir como um 

computador foi programado" Neisser (1968, p. 6) recorre, como ele próprio 

reconhece, ao paralelismo já tornado familiar nos finais dos anos sessenta, 

entre o homem e o computador. Neste contexto cognição é associada a 

"todos os processos pelos quais o input sensorial é transformado, reduzido, 

elaborado, armazenado, recuperado e usado" (Neisser, 1968, p. 4); numa 

linguagem que sugere desde logo que na base da psicologia cognitiva está a 

metáfora do computador e que associa o ser humano a um sistema de 

processamento de informação.  

Esta preocupação em formalizar uma teoria científica precisa do 

conhecimento iniciou-se ao longo dos anos quarenta (cf. Varela, 1988). Por 

exemplo, Shannon (1948) desenvolveu um dos primeiros modelos que 

pretendia explicar o funcionamento humano recorrendo a formalismos 

matemáticos de modo a descrever a transmissão de mensagens através de 

diferentes canais. Outros desenvolvimentos decorreram de modo 

concomitante com a segunda Guerra Mundial, quer na Europa quer nos 

Estados Unidos. Varela (1988) integra neste esforço multidisciplinar os 

trabalhos europeus de Piaget e de Lorenz (respectivamente com a 

epistemologia genética e a epistemologia evolutiva) e o de McCulloch, 

Wiener e Turing nos EUA (mais especificamente no MIT, onde Weiner 

criou o neologismo cibernética), como os primeiros actos de uma nova 

disciplina. 

Durante estes anos quarenta e afastados da ortodoxia cognitivista 

"científica" de referência americana, desenvolvia-se na Europa uma corrente 

de pensamento com autores como Merleau Ponty (1945) e Hurssel (1947), 
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que na tradição do método fenomenológico e com preocupações mais 

humanistas/existencialistas, criavam uma estrutura conceptual alternativa 

para as ciências do conhecimento. Como desenvolveremos mais tarde, esta 

perspectiva compreendia o ser humano como um sujeito activo na 

construção do conhecimento, que se dirige intencionalmente em relação ao 

seu corpo e ao seu mundo, impondo-lhe organização e significado. 

As preocupações dos autores conotados com a emergência do 

cognitivismo americano não eram, se atendermos ao testemunho de Bruner 

(1990), muito diferentes destes seus congéneres europeus. Bruner, que 

participou de uma forma activa no início do movimento cognitivista 

descrevendo os meios pelos quais o organismo recebe, retém e transforma a 

informação (Bruner, 1956), acreditou, nos anos cinquenta, que o 

cognitivismo traria para o primeiro plano das ciências humanas o conceito 

de significado, pondo fim a uma época de objectivismo e rigor positivista 

que tinha caracterizado o comportamentalismo (Bruner, 1990). No entanto, 

ao contrário desta expectativa, a computação tornou-se a metáfora 

predominante e em vez de significado emergiu o conceito de 

computabilidade: 

Muito cedo se mudou de "significado" para "informação", de 
construção de significado para processamento de informação. Estes 
conceitos são muito diferentes (...). A informação é indiferente quanto ao 
significado. Em termos computacionais, a informação contém uma 
mensagem já previamente codificada no sistema. O significado é pré-
atribuído às mensagens. Não é o resultado de computação. 

O processamento da informação manipula as mensagens de 
modo pré-programado, listando-a, ordenando-a, combinando-a e 
comparando-a com informação pré-codificada. Mas o sistema que faz 
tudo isto é cego quanto ao conteúdo da mensagem. (...) O processamento 
da informação não lida com o que vai para além dos símbolos arbitrários 
e bem definidos que podem entrar em relações específicas governadas 
estritamente por um programa de operações elementares. Um sistema 
como este não pode lidar com o que é vago, com a polissemia, com 
conexões metafóricas. (...) O processamento de informação precisa de 
planos prévios e regras precisas. (p. 4-5). 

 
Gardner (1985) reconhece o ano de 1956 como o do nascimento 

oficial deste cognitivismo descrito por Bruner, por nele se ter realizado um 

simpósio sobre teoria da informação que juntou no Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts figuras proeminentes como Noam Chomsky, George 
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Miller, Allen Newell, e Herbert Simon. Nesse mesmo ano foram publicados 

alguns trabalhos extremamente importantes de psicologia cognitiva (e.g.: 

Miller, 1956; Bruner, 1956).  

 

Partindo do pressuposto que nos modelos cognitivos elaborados a 

partir do fim dos anos cinquenta existe um paralelismo teórico entre a 

concepção da actividade mental e o programa que corre no computador, 

Palmer e Kimchi (1986) descrevem essa analogia salientando que a 

informação do meio (input), surge na mente através dos sistemas sensoriais 

tal como o input de informação entra num computador através dos 

terminais. Alguma desta informação é depois processada ao longo de 

operações mentais tal como o programa de computador manipula a 

informação de acordo com as suas regras. Estas operações seleccionam, 

transformam e armazenam a informação; comparam a informação presente 

com a passada; elaboram planos para situações futuras; e produzem uma 

resposta expressa em comportamentos abertos tal como o computador se 

expressa em ecrã ou impressão. 

A noção de informação ao tornar-se central nos modelos 

cognitivos, começou a ser associada a três domínios: 1) Teoria da 

informação; 2) Fluxo de informação; 3) Processamento da informação (cf. 

Knapp, 1986) 

A primeira, teoria da informação, foi inicialmente elaborada por 

Shennon e Weaver (1949, cit. por Knapp, 1986), descrevendo um modelo de 

comunicação com 5 elementos: fonte, transmissor, canal, receptor e destino, 

acrescentando ainda a noção de ruído. No início dos anos cinquenta a teoria 

do informação foi conceptualizada como teoricamente neutra para a 

psicologia. Seria tão neutra, segundo Marx e Hillix (1963, p. 8), "como a 

análise de variância ou o χ2." e enquanto forma de análise poderia ser 

aplicada, tal como uma teoria estatística, a qualquer espécie de dado. No 

início dos anos 60 os conceitos relacionados com a teoria da informação 

começaram a ter um significado mais metafórico (Knapp, 1986). 

A noção de fluxo de informação refere-se aos processos de 

codificação e passagem da informação ao longo do sistema cognitivo. 

Introduzida por Broadbent (1958), a metáfora da informação a passar ao 
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longo de várias estruturas ficou especialmente associada ao modelo de 

Atkinson e Shiffrin (1968) que propõe um conjunto de estruturas de 

armazenamento de informação e de processos pelos quais a informação é 

transferida de uma para outra. Este modelo supõe que a informação com 

origem no meio é traduzida em impulsos neuronais nos órgãos sensoriais e 

mantém-se muito brevemente nos registos sensoriais. Após uma breve 

análise esta informação é transferida para a memória primária ou a curto 

prazo onde é de novo analisada. Com base nesta análise é gerada uma 

resposta e codificado um traço do acontecimento na memória secundária ou 

a longo prazo.  

Se as noções da teoria de informação estão relacionadas com um 

modelo de comunicação que ultrapassou as fronteiras da psicologia; o de 

fluxo de informação deu origem à metáfora de espaços separados, com 

informação específica a cada um destes espaços. Segundo Knapp (1986) foi 

pelo aprofundamento dos modelos de fluxo de informação que se assistiu ao 

início do interesse pelo processamento de informação. 

O processamento de informação foi originalmente identificado com 

o modelo de Newell, Shaw e Simon (1958, cit. por Knapp, 1986), que 

explica o comportamento humano a partir das operações a que a informação 

é sujeita sob determinadas circunstâncias. Deste modo o estudo do 

comportamento começou a implicar não apenas a atenção à informação que 

chega ao organismo, mas especialmente a ser visto como uma função das 

operações de processamento sobre essa informação, estando estas 

submetidas a um conjunto de regras. 

A identificação das circunstâncias ou regras subjacentes ao 

processamento de informação tornou-se um tema fundamental, tendo as 

preocupações dos psicólogos cognitivos começado a convergir para as 

questões acerca do modo como é seleccionada e codificada a informação e 

como é que depois essa informação é armazenada ou pode ser recuperada, 

numa perspectiva linear da organização do conhecimento. Apesar de obras 

fundadoras na psicologia cognitiva assumirem a ideia de um ser humano 

activo na sua interacção com o mundo (e.g. Neisser, 1968), a perspectiva 

dominante depressa omitiu estes princípios. Como assinala Mahoney (1991) 
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o modelo linear foi rapidamente adoptado por autores da tradição 

comportamentalista, que tiveram apenas de substituir as noções de estímulo 

e resposta pelas de input e output, mantendo o pressuposto empiricista de 

que o conhecimento é formado a partir da representação na memória dos 

dados do meio que são transmitidos pelos sentidos. 

O paradigma de processamento de informação foi aplicado em 

várias áreas, quer no desenvolvimento teórico de modelos que pretenderam 

descrever a representação do conhecimento; quer a nível da aplicação 

clínica, tentando relacionar quadros psicopatológicos específicos com 

padrões de selecção, organização e/ou recuperação de informação. Como 

estes desenvolvimentos clínicos serão aprofundados num ponto posterior, 

referiremos aqui apenas as aplicações teóricas. 

Brewer e Nakamura (1984) consideram como exemplos do 

desenvolvimento teórico a emergência de modelos associativos de 

representação cognitiva como os de Anderson e Bower (1973), Kintsch 

(1972), Quillian (1968) e Smith, Shoben e Rips (1974). Todos estes 

modelos se caracterizam, ainda segundo Brewer e Nakamura (1984), por 

seguirem princípios empiricistas de atomismo e parcimónia, embora 

reduzindo um pouco a passividade e a linearidade quando comparados com 

os modelos comportamentalistas de simples estímulo-resposta.  

Em suma, podemos resumir como características do modelo de 

processamento da informação a suposição de uma contiguidade entre o 

comportamento e a informação que é seleccionada e retida por associação 

em "estruturas" localizadas de memória; uma perspectiva associassionista e 

sensorial da mente que supõe que esta informação tem origem numa 

representação concreta de um mundo exterior; e na ideia que são estes 

elementos simples, associadas mecanicamente, que estão na origem do 

conhecimento. Existiriam assim unidades correspondentes ao mundo 

externo e às experiências sensoriais, enquanto as alterações, como as 

encontradas na ansiedade ou na depressão, seriam as excepções indesejáveis 

a um funcionamento cognitivo exemplar. 
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Mahoney (1991), designa de associassionismo físico esta 

perspectiva computacional que não aborda directamente o problema de 

significado, mas no qual se pode supor que o significado de um estímulo 

está relacionado com as associações momentâneas com as experiências 

sensoriais.  

Embora estes princípios fossem extremamente atraentes para os que 

pretendiam construir uma psicologia científica moderna que se pudesse 

reger pelas regras das ciências exactas, os conhecimentos acerca do 

funcionamento do sistema nervoso cedo puseram em causa a simplicidade 

deste tipo de metateoria. De facto, e como Mahoney (1991) aponta, as 

versões dos modelos mediacionais conexionistas, no que se pode designar 

de segunda geração da psicologia cognitiva, tornaram-se mais complexas 

após a verificação de que: 

A computação requer elementos e operações discretas que 
podem ser expressas em símbolos explícitos e terminologia quantitativa. 
A evidência - a histórica e a recente - é que o sistema nervoso não 
funciona com esta simplicidade, e a computação é apenas uma pequena 
parte do seu funcionamento operacional. (p. 84) 

O conexionismo foi crescendo especialmente a partir do fim dos 

anos sessenta e ao longo dos anos setenta e apareceu como uma mudança de 

paradigma ao basear-se nas teorias neuronais e não nas computacionais, 

substituindo o processamento linear pelos modelos de processamento 

paralelo massivamente distribuído (Varela, 1988; Mahoney, 1991).  

É sobre as consequências da aplicação desta metateoria nos 

modelos cognitivos de organização de conhecimento que nos debruçaremos 

de seguida. 

 

 

 

 

 

A organização do conhecimento nos modelos conexionistas.  
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Da metáfora dos computadores aos sistemas biológicos 

O modelo linear de processamento de informação baseia-se, como 

vimos, no princípio de que o tratamento simbólico da informação é fundado 

sobre regras aplicadas sequencialmente e na proposição de que a informação 

está localizada em determinadas estruturas. Estas premissas constituíram-se 

como duas limitações das primeiras formulações de um cognitivismo que 

procurou compreender os seres humanos a partir de um modelo cibernético.  

A necessidade de aderir a um modelo alternativo desenvolveu-se à 

medida que o movimento cognitivista de processamento de informação 

evoluía. De um modo muito incisivo alguns investigadores das áreas mais 

vocacionadas ao estudo do cérebro foram confrontando a comunidade 

científica com a impossibilidade de o cérebro funcionar a partir de processos 

lógicos, ou a informação estar armazenada em locais específicos (Varela, 

1988).  

Deste modo o cérebro foi-se tornando lentamente a fonte de 

metáforas e ideias para vários domínios das ciências cognitivas. Como 

assinala Mahoney (1991) ao contrário do computador o seu funcionamento 

não é simbólico nem abstracto, mas depende de constituintes simples (os 

neurónios), que em conjunto exprimem propriedades globais. O facto de 

funcionar a partir de interconexões entre os seus elementos de modo 

distribuído permite, segundo Varela (1988), que a configuração das ligações 

se modifique ao longo da experiência, possibilitando a emergência de uma 

auto-organização que não corresponde a qualquer representação concreta ou 

lógica. Um exemplo flagrante da impossibilidade de acreditar na existência 

de processamento linear da informação a partir do meio é-nos fornecido por 

Varela (1988, p. 73-75) ao explicar como na visão a informação que chega 

da retina ao córtex visual é apenas 20% do total que o cérebro visual trata 

enquanto 80% tem origem em outras partes do cérebro. Estes dados são 

incompatíveis com a perspectiva sensorialista e demonstram como o 

organismo desencadeia processos internos para dar sentido à informação 

exterior. 

Para dar conta destes factos, os modelos de sistema cognitivo que 

se desenvolveram não partiram de símbolos ou regras abstractas, mas de 
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constituintes simples ligados de modo dinâmico. Este modelo, designado de 

conexionista (Varela, 1988; Mahoney, 1991), é mais próximo dos sistemas 

biológicos e tal como estes muito mais complexo, porque em vez de 

ligações lineares, propõe que todos os elementos estão ligados a todos e 

portanto não é sequencial. Este sistema é auto-organizado, isto é, não existe 

uma unidade de comando central, pelo que as propriedades desenrolam-se a 

um nível global (Varela, 1988).  

Se no modelo de processamento de informação a cognição era 

equivalente à computação de símbolos que dava origem a representações do 

mundo externo, neste paradigma, tal como Varela (1988) define, a cognição 

é "a emergência de estados globais numa rede de componentes simples" (p. 

77) e um sistema cognitivo funciona de modo apropriado "quando as regras 

emergentes (e as estruturas resultantes) são identificáveis a uma solução 

adequada para uma tarefa" (p. 77). Neste modelo "os elementos 

significativos não são símbolos, mas esquemas complexos de actividade 

entre os múltiplos elementos que constituem uma rede" (Varela, 1988, p. 

78). 

No conexionismo o sentido não está, por isso, no interior dos 

símbolos, mas é uma função da globalidade do sistema, ou seja, de sistemas 

de actividade complexas que emergem da interacção entre vários 

constituintes e que se podem designar de esquemas. 

 

Quando este paradigma foi aplicado à psicologia cognitiva, a teoria 

de esquema deu origem à ideia de que o conhecimento humano resulta da 

interacção entre as estruturas do conhecimento interno e a realidade externa; 

isto é, em oposição aos primeiros modelos de processamento de informação, 

ele não é só processado a partir do meio, mas também dos processos do 

organismo para se adaptar às pressões ambientais (Brewer & Nakamura, 

1984). Esta abordagem dá ênfase à forma como a informação contida nas 

estruturas ou esquemas cognitivos influencia a compreensão de si próprio e 

do mundo, enquanto a teoria do processamento da informação descreve os 

mecanismos e estados pelos quais a informação do meio é processada 

cognitivamente. 
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A organização do conhecimento e a teoria do esquema 

 

Devendo a sua origem a Kant, e a sua integração na psicologia 

contemporânea a Bartelett (1932) e Piaget (1937, 1970), a teoria dos 

esquemas cognitivos veio a ser verdadeiramente integrada na psicologia 

cognitiva apenas a partir dos anos sessenta acompanhando a evolução dos 

modelos da ciência cognitiva. Os esquemas tiveram várias definições 

(Brewer & Nakamura, 1984; Neisser, 1976; Taylor & Crocker, 1981; 

Hastie, 1981; Mandler, 1984), sendo a sua maior aceitação testemunhada a 

partir dos anos setenta quando foram utilizados para explicar a influência 

activa da experiência passada no processamento de nova informação. 

Apesar da diversidade das versões, todas são caracterizadas pela perspectiva 

de que os indivíduos desenvolvem estruturas de conhecimento pela 

interacção com o meio. Estas podem ser referidas como esquemas e 

representam associações entre unidades de informação. Deste modo surge 

um modelo que supõe a existência de níveis diversificados dos processos de 

conhecimento. 

Alba e Hasher (1983) afirmam que os esquemas produzem 

"representações da experiência que são coerentes, unificadas, confirmadoras 

das expectativas e consistentes com o conhecimento" (p. 203). 

Face à expansão que este conceito sofreu, o seu significado é 

bastante variável. Numa das definições mais conhecidas, Alba e Hasher 

(1983) afirmam que os esquemas produzem "representações da experiência 

que são coerentes, unificadas, confirmadoras das expectativas e consistentes 

com o conhecimento" (p. 203). Para esclarecer eventuais dúvidas 

relacionadas com estas definições pouco operacionalizadas, diferentes 

autores têm vindo a caracterizar e delimitar as suas características. Jonhson 

e Magaro (1987), a partir do trabalho de Thorndyke e Hayes-Roth (1979), 

evidenciam como propriedades do esquema:  
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1. São abstracções protótipo dos conceitos complexos que 
representam; 2. Têm origem na experiência passada e incluem exemplos 
dos conceitos. 3. Guiam a organização da informação que é recebida e 4. 
Quando não existe um conceito de esquema na informação de input, a sua 
presença pode ser inferida a partir do protótipo (esquema) presente" (p. 
32-33).  

 
Por sua vez Williams, Watts, MacLeod e Mathews (1988) sugerem 

os seguintes critérios para determinar se uma operação é esquemática:  

 
a) o esquema deve ter informação interna consistente que é 

imposta na organização de informação nova; b) o conhecimento contido 
no esquema deve ser de natureza genérica, compreendendo 
representações abstractas de regularidades do meio; c) a forma como esta 
informação é representada é semelhante a um módulo de informação 
genérica de modo que a activação de qualquer parte deverá produzir 
activação do todo (cit. por Safran, Segal, Hill & Whiffen, 1990, p. 144). 

 

 

Outro conceito importante é o de acessibilidade de um esquema. A 

acessibilidade pode ser definida, segundo Thorndike e Hayes-Roth (1979), 

pela probabilidade de ele ser activado, sendo esta activação dependente da 

intensidade da seu conteúdo, da recência ou frequência de activações 

prévias, e da correspondência entre a informação do meio e o conteúdo do 

esquema. 

 

Em síntese, quando um esquema é activado, o seu conteúdo 

influencia as percepções, interpretações, associações e memórias num dado 

momento. Nesta perspectiva os esquemas têm uma função adaptativa por 

organizarem a multiplicidade de experiências em padrões coerentes, 

facilitando o pensamento e a acção eficiente.  

Mas por serem construções abstractas, os esquemas também podem 

explicar os erros, distorções e omissões que as pessoas fazem no 

processamento da informação. Compreender estes fenómenos em quadros 

de perturbação emocional constitui o cerne da psicopatologia cognitiva. 

 

 

 

Organização cognitiva e psicopatologia cognitiva 
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A psicologia cognitiva caracteriza-se pela elaboração de modelos 

que visam compreender e explicar a forma como o ser humano interage com 

o meio. A psicopatologia cognitiva, recorrendo aos conceitos e investigação 

da psicologia cognitiva, tenta explicar em que circunstâncias é que estas 

estruturas e processos se tornam distorcidos interferindo com uma boa 

adaptação. Assim, associado à evolução da psicologia cognitiva 

encontramos o desenvolvimento da psicopatologia cognitiva, isto é, das 

formalizações teóricas que procuram explicar a psicopatologia a partir dos 

desvios nos processos de conhecimento.  

A aplicação do paradigma de processamento de informação à 

psicopatologia decorreu da suposição de que pode ser estabelecida uma 

relação entre alterações no processamento de informação e diferentes 

patologias, sendo, por exemplo, as alterações a nível da atenção e/ou da 

recuperação da informação relacionadas com quadros específicos. Assim, 

um vasto conjunto de investigações desenvolvidos pela equipa de Mathews 

tem relacionado as desordens de ansiedade com a saliência perceptiva a 

estímulos com informação ameaçadora (Mathews, 1984; Mathews & 

Macleod, 1985, 1986, 1987; Mathews, MacLeod & Tata, 1986; Butler & 

Mathews, 1983; MacLeod, Mathews & Tata, 1986; MacLeod, Tata & 

Mathews, 1987), enquanto outros estudos relacionam a depressão com um 

viés na recordação de informação relacionada com a tristeza (Lishman, 

1972; Lloyd & Lishman, 1975; Teasdale & Forgaty, 1979;Teasdale, Taylor 

& Forgaty, 1980; Teasdale & Taylor, 1981; Teasdale, 1983; 1980; Bower & 

Cohen, 1982; Bower, 1983; Riskind, Rholes & Eggers, 1982),  

Para além destes trabalhos descritivos que estabelecem um 

paralelismo entre distorções a nível de recuperação de informação e 

psicopatologia depressiva, outros modelos da psicopatologia cognitiva da 

depressão acrescentam um nível explicativo e derivam dos 

desenvolvimentos teóricos em relação à organização do conhecimento. 

Entre estes as teorias de rede semântica ocupam um lugar de destaque, 

propondo que o viés observado na recuperação de informação negativa que 

ocorre nos quadros depressivos e no humor deprimido se relaciona com a 
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activação das associações previamente aprendidas e que estabelecem as 

ligações entre conceitos negativos. Por exemplo, o modelo de rede 

associativa da depressão proposto por Gordon Bower (1981), explica este 

quadro clínico a partir das relações associativas entre todas as informações 

conotadas com a tristeza, conduzindo a uma activação e recuperação 

facilitada de informação emocionalmente negativa. Neste caso o que está 

em jogo é a acessibilidade que a informação com conteúdo negativo tem 

após a activação do nó relacionado com a tristeza. 

Uma outra formulação da depressão que relaciona os processos e 

estruturas cognitivas com os sintomas cognitivos, comportamentais e 

afectivos da depressão encontra-se nos trabalhos de Beck (1967; 1976; 

Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; Beck & Emery, 1985; Beck & Clark, 

1988). Nestes trabalhos é assumido o papel dos esquemas negativos nas 

distorções do processamento da informação, sugerindo que a sintomatologia 

observável é o produto das operações cognitivas subjacentes. Por exemplo, 

Beck e Emery (1985), defenderam que a organização cognitiva é composta 

por constelações de esquemas cognitivos que são depois agrupadas em 

subsistemas ou modos. 

Segundo este modelo os problemas decorrem da activação de um 

determinado esquema ou conjunto de esquemas cognitivos que se mantêm 

hiperactivos conduzindo a uma mobilização comportamental e cognitiva que 

é coerente com o esquema mas não com a situação. Nestes casos a 

informação que é seleccionada no meio ou a forma como ela é elaborada e 

recuperada segue padrões que distorcem a realidade, conduzindo à 

emergência de sintomas. Beck e Emery (1985), propõem que as várias 

síndromas podem ser conceptualizadas em termos da dominância de certos 

modos. Por exemplo, nos casos de ansiedade o modo de vulnerabilidade e 

perigo está hiperactivo, o que conduz a um viés na atenção para a 

informação consonante com o esquema, enquanto os esquemas relevantes 

para processar informação de segurança estão relativamente inactivos; na 

paranóia estará hiperactivo o da hostilidade; enquanto na mania estará o de 

autopromoção. Na depressão será de supor uma maior relevância do modo 

autodepreciativo que tornará saliente a informação negativa. 
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A teoria cognitiva da depressão de Beck, embora não recorrendo 

explicitamente aos modelos de associação semântica para explicar a 

acessibilidade a determinadas informações de conteúdo negativo uma vez o 

humor triste activado, é compatível com estes modelos (como o de Bower, 

1981) que explicam os sintomas de depressão e de outras psicopatologias 

pelas associações privilegiadas entre os conceitos relacionados com 

determinada emoção, enviesando a selecção, codificação e interpretação dos 

dados de modo a provocar erros ou distorções cognitivas. Mas o modelo de 

esquema vem acrescentar um nível hierarquicamente superior, ao afirmar 

que subjacente a estas associações ou a um estilo de processamento existe 

uma estrutura cognitiva designada por esquema.  

 

A psicopatologia cognitiva recorre assim à psicologia cognitiva 

para descrever os processos característicos das diferentes psicopatologias, 

explicando os padrões sintomáticos pela suposição da existência de 

estruturas e processos que são específicos às diferentes patologias. Nos 

capítulos seguintes descreveremos a aplicação desta psicologia cognitiva 

racionalista à compreensão da depressão. 

 

 

 

Do ponto de vista formal e seguindo as propostas de Varela (1988) 

e Mahoney (1991; 1995b), é possível identificar e diferenciar nas 

perspectivas racionalistas de organização de conhecimento o paradigma do 

processamento da informação e o conexionismo. No entanto quando nos 

debruçamos especificamente sobre os modelos de psicopatologia cognitiva, 

constatamos que é muito difícil estabelecer fronteiras e classificar as 

diferentes propostas no âmbito destas divisões (processamento da 

informação versus conexionismo). O caso da depressão não constitui 

excepção, uma vez que, tal como nas outras psicopatologias, a preocupação 

com a compreensão e tratamento ultrapassou as preocupações de rigor 

conceptual. 
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Como vimos na primeira parte, a depressão caracteriza-se por um 

conjunto de respostas fisiológicas, comportamentais, cognitivas e 

emocionais que permitem classificá-la como uma síndroma em que a 

relação entre o organismo e o seu contexto de vida está perturbada pela 

ocorrência de interpretações negativas e persistentes que se tornam 

desajustadas à tarefa de dar sentido às experiências.  

Veremos de seguida como é que os modelos cognitivos 

racionalistas de depressão procuram ajudar a compreender estas 

características.  

 

Ao fazer uma revisão dos modelos cognitivos racionalistas de 

depressão, rapidamente nos podemos dar conta de que eles podem ser 

organizados em dois grupos suficientemente distintos. Por um lado, 

encontramos aqueles que são denominados modelos cognitivos "clínicos" da 

depressão (Teasdale & Barnard, 1993), que têm como principal objectivo 

apresentar concepções que auxiliem na compreensão e tratamento dos 

pacientes deprimidos, nem sempre resultando numa elaboração teórica ou 

fundamentação empírica.  

Noutro grupo colocaremos os modelos cognitivos "experimentais" 

ou "científicos" (Teasdale & Barnard, 1993), ou seja, os que surgiram dentro 

da ciência cognitiva, num contexto mais académico e para explicar os 

resultados da observação clínica e da investigação de índole experimental. 

Ao contrário dos primeiros, mais centrados na organização descritiva dos 

sintomas, estes modelos surgiram para dar resposta e continuidade a uma 

série de questões colocadas a partir do trabalho de Aaron T. Beck, um 

psicoterapeuta que foi além das preocupações clínicas ao propor 

explicitamente uma estrutura de conhecimento específica à depressão. O seu 

modelo inaugurou uma nova e desafiadora fase de investigação acerca, não 

só da depressão, como da organização do conhecimento em psicopatologia, 

alicerçando deste modo as bases da psicopatologia cognitiva. 


