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Introdução 

 

 

A questão da organização do conhecimento ocupa um lugar central 

na psicologia cognitiva. Compreender esta organização no caso da 

psicopatologia depressiva tem constituído o objectivo não só dos clínicos, 

confrontados com os sintomas dos seus clientes, mas igualmente de um 

elevado número de investigadores que recorrem às metodologias 

desenvolvidas no âmbito da psicologia cognitiva experimental para analisar 

em pormenor as características cognitivas que diferenciam esta 

psicopatologia. 

Pudemos já constatar que todos os modelos cognitivos clínicos 

assumem como característica básica da depressão a existência de um 

processamento da informação enviesado no sentido negativo, sendo o 

modelo cognitivo da depressão de Beck o mais explícito em relação à 

organização cognitiva. Nesta teoria, os conteúdos e processos cognitivos 

negativos são referidos a uma organização cognitiva específica, decorrendo 

as distorções observadas no processamento da informação da activação de 

estruturas cognitivas - esquemas - do tipo negativo. Na sequência destes 

princípios, foi desenvolvido um vasto número de investigações que 

procuram avaliar a sua validade. 

O objectivo deste ponto é fazer uma revisão das metodologias e 

resultados dos estudos acerca dos conteúdos e processos cognitivos da 

depressão. Para isso, começamos por apresentar os trabalhos sobre o modo 

como os indivíduos deprimidos se descrevem a si próprios, ao mundo e ao 
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futuro, debruçando-nos depois sobre o processamento da informação na 

depressão.  

 

 

 

Depressão e conteúdos cognitivos 

 

O estudo do modo como os deprimidos se descrevem a si próprios, 

ao mundo e ao futuro tem recorrido a várias metodologias, desde a 

observação directa das suas autodescrições até à constatação das suas 

reacções em diversas tarefas de laboratório.  

Quando a metodologia escolhida para conhecer a auto-imagem dos 

deprimidos se caracteriza pelo estudo da autodescrição, os investigadores 

usam sistematicamente a análise do tipo de adjectivos que esta população 

considera mais próxima da sua auto-imagem. Recorrendo a esta 

metodologia, os resultados de vários estudos têm demonstrado que, quando 

comparados com sujeitos normais, os deprimidos consideram como 

descritivos de si próprios adjectivos com conotação mais negativa (Roth & 

Rehm, 1980; Bradley & Mathews, 1983; Clifford & Hemsley, 1987; Derry 

& Kuiper, 1981; Teasdale & Dent, 1987; Dobson & Shaw, 1987; Greenberg 

& Alloy, 1989; Segal, Hood, Shaw & Higgins, 1988; Segal & Vella, 1990). 

Apesar de escolherem como autodescritivos uma percentagem superior de 

adjectivos negativos quando comparados com os sujeitos normais, a maior 

percentagem de adjectivos autodescritivos escolhida pela população 

deprimida é de adjectivos com conotação positiva. Por exemplo, no estudo 

de Segal, Hood, Shaw e Higgins (1988), e Segal e Vella (1990), os 

deprimidos escolheram como autodescritivos respectivamente 29,2% e 29,1 

% de adjectivos negativos, enquanto que da totalidade dos adjectivos 
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escolhidos pelos não deprimidos como autodescritivos, apenas 0,6% e 3% 

são negativos.  

Alguns outros estudos que permitem fazer ilações sobre a auto-

imagem dos deprimidos não recorrem a estratégias tão directas como a 

autodescrição. Um dos estudos em que a metodologia consistiu em 

estratégias mais indirectas foi realizado por Roth e Rehm (1980), que 

pediram a sujeitos clinicamente deprimidos e sujeitos com problemas 

psiquiátricos não deprimidos para avaliar o seu comportamento social 

previamente gravado. Neste estudo foi verificado que os sujeitos deprimidos 

tendem a sobre-estimar os comportamentos negativos e sub-estimar os 

positivos quando observam o seu comportamento em interacções sociais. 

Esta visão negativa de si próprios é, como veremos de seguida, observável 

igualmente no modo como fazem a atribuição de responsabilidades e 

percebem o controlo sobre as situações manipuladas experimentalmente.  

Numa tarefa cognitiva em que manipulou o sucesso e fracasso de 

estudantes deprimidos, Rizley (1978) verificou que os deprimidos 

atribuíram os insucessos à incompetência (atribuição interna, global e 

estável), enquanto os não deprimidos os atribuíram à dificuldade da tarefa 

(atribuição externa, específica, instável). Em relação às tarefas bem 

sucedidas, os deprimidos atribuíram o sucesso à facilidade da tarefa 

(externa, específica, instável), enquanto os não deprimidos atribuíram o 

sucesso à habilidade (interna, global, estável). Estes dados estão de acordo 

com os de Klein, Fencil-Morse e Seligman (1976), Abramson, Seligman e 

Teasdale (1978), Kuiper (1978); e de Seligman, Abransom, Semmel e 

Baeyer (1979) sobre a tendência dos deprimidos para atribuir resultados 

negativos a factores globais, estáveis e internos. 

Em conformidade com o estilo de percepção de resposta e controlo 

das situações, Roth e Rehm (1980) verificaram que, numa tarefa em que era 

possível escolher entre alternativas positivas e negativas de feedback 
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atribuído a uma tarefa simples, os deprimidos escolheram com mais 

frequência o feedback negativo. 

A auto-imagem dos deprimidos distingue-se, ainda, da auto-

imagem da população normal ou doentes não deprimidos no modo como 

relatam mais temas de perda e fracasso do conteúdo dos sonhos (Beck & 

Hurvich, 1959; Beck & Ward, 1961; Hauri, 1976) e quando se identificam 

com a personagem com papel de vítima e não com o agressor quando 

confrontados com imagens em que estes dois papeis estão presentes (Beck, 

1961). 

 

Tal como previsto no conceito de tríade cognitiva de Beck, para 

além de se descreverem mais negativamente do que a população não 

deprimida, os deprimidos tendem a atribuir ao mundo e ao seu futuro 

adjectivos igualmente mais negativos do que os sujeitos não deprimidos 

(Bradley & Mathews, 1983; Derry & Kuiper, 1981; Dunbar & Lishman, 

1984; Greenberg & Beck, 1987, cit. por Beck & Clark, 1988). Funabiki e 

Calhoun (1979) verificaram ainda que os estudantes universitários com 

valores mais elevados no Beck Depression Inventory (BDI) descrevem as 

situações problemáticas que têm de confrontar na actualidade como mais 

difíceis de resolver que os seus colegas com valores de BDI inferior, o que 

revela uma avaliação mais pessimista do presente.  

Do mesmo modo, Kuiper e MacDonald (1983) verificaram que 

estudantes com elevados valores de BDI sobre-estimam a probabilidade de 

ocorrência de cenários negativos ligados à vida pessoal e académica, como 

interromper uma relação ou ter más notas, sendo igualmente mais 

pessimistas em relação a si do que em relação aos seus colegas quando 

avaliam a probabilidade de vir a tornar-se deprimidos. Estes sujeitos 

acreditam que têm uma maior probabilidade de virem a passar por um 

episódio de depressão do que os seus colegas. 
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De forma coerente com esta visão mais negativa de si próprios no 

presente quando comparados com a população normal, a análise da 

perspectiva de futuro dos sujeitos deprimidos permite concluir pela 

existência de um padrão igualmente mais negativo quando prevêem os seus 

resultados em tarefas simples (Weintraub, Segal & Beck, 1974). No mesmo 

sentido Kuiper, Derry e MacDonald (1982) observaram uma maior 

tendência dos deprimidos para estimar a probabilidade de lhes ocorrerem 

acontecimentos negativos, embora não revelem o mesmo pessimismo em 

relação aos outros. Lobitz e Post (1979) mostraram igualmente que os 

deprimidos esperam uma realização com menos sucesso para si próprios do 

que para outros numa série de tarefas laboratoriais, tendo Garber e Hollon 

(1980) testemunhado que os sujeitos deprimidos, mesmo após terem sucesso 

numa tarefa de laboratório, têm menos mudanças no sentido de formarem 

expectativas positivas para si próprios do que para os outros, enquanto os 

não deprimidos, ao formularem expectativas de realização futura, são bem 

mais optimistas.  

Pietromonaco e Markus (1985) tentaram avaliar este tipo de 

processos analisando os julgamentos para acontecimentos de vida, pedindo 

a estudantes universitários divididos em função do valor de BDI que 

formassem uma imagem de si próprios e de alguém seu conhecido 

envolvidos numa série de acontecimentos futuros. Os sujeitos deveriam 

ainda avaliar como se sentiria cada um e qual a probabilidade de o 

acontecimento imaginado acontecer a um ou a outro. Os resultados 

revelaram que os mais disfóricos1 (valor mais elevado de BDI) esperam que 

os acontecimentos negativos lhe aconteçam com mais probabilidade, 

conjecturando sentir-se pior do que as outras pessoas. Estas previsões mais 

                                                           
1  Utilizamos aqui a palavra disfóricos de acordo com a recomendação de Kendall, Hollon, 
Beck, Hammen e Ingram (1987), no sentido de diferenciar entre a população com 
diagnóstico clínico de depressão daquela que é diagnosticada com base no BDI. 
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negativas de probabilidade ou impacto pessoal não se aplicam quando 

imaginam outra pessoa envolvida nos mesmos acontecimentos. 

Pyszczynsky, Holt e Greenber (1987) interessaram-se pelos 

resultados de Pietromonaco e Markus (1985), tendo elaborado um estudo 

com o mesmo objectivo, mas alterando alguns procedimentos. Assim, em 

vez de os sujeitos imaginarem os acontecimentos futuros, estes autores 

forneceram uma lista de vinte acontecimentos hipotéticos, sendo metade 

positivos (e.g., ter um filho super-dotado; fazer uma viagem 

transcontinental) e metade negativos (e.g., estar 6 meses sem emprego; ter 

um ataque cardíaco antes dos 40), pedindo aos sujeitos para julgarem a 

probabilidade da sua ocorrência no futuro. Este estudo revelou igualmente 

que os sujeitos com valores mais elevados no BDI e no Multiple Affect 

Adjective Check List são mais pessimistas em relação ao futuro, estimando 

uma maior probabilidade de acontecimentos positivos para os outros do que 

para si. 

Os estudos realizados com sujeitos normais a quem foi induzida a 

tristeza têm encontrado resultados semelhantes aos realizados com sujeitos 

deprimidos ou disfóricos. Bower e Cohen (1982), por exemplo, verificaram 

que sujeitos com humor negativo induzido através da hipnose prevêm um 

futuro com acontecimentos mais desagradáveis, tendo Wright e Bower 

(1981) observado igualmente que os sujeitos temporariamente tristes 

esperam que no futuro lhes ocorram acontecimentos pessoais mais negativos 

do que os sujeitos que permaneceram em humor normal. Este resultado 

parece indicar que esta característica está relacionada com um efeito não 

apenas do processo psicopatológico da depressão, mas é generalizável a um 

estado transitório de humor. 

Vimos já, em relação às expectativas de futuro, que Garber e 

Hollon (1980) verificaram que os deprimidos não formulam expectativas 

mais positivas de futuro após terem sucesso numa tarefa de laboratório. De 
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facto, a formação e mudança de expectativas em função dos resultados em 

tarefas que implicam sorte e competências parecem ser peculiares na 

depressão. Os deprimidos, ao contrário dos alcoólicos, esquizofrénicos, ou 

outros doentes psiquiátricos, não modificam as expectativas em função do 

feedback recebido nas tentativas anteriores2 (Klein & Seligman, 1976; 

Miller & Seligman, 1973, 1975; Abranson, Garber, Edwards, & Seligman, 

1978). 

 

Integramos nesta revisão dos estudos sobre os conteúdos cognitivos 

da depressão os trabalhos sobre auto-imagem, a percepção do mundo e a 

percepção do futuro. Face aos resultados, podemos concluir que: 

1) Em relação à visão de si próprio, os estudos que recorrem à 

análise dos adjectivos considerados autodescritivos, à avaliação do 

comportamento em diferentes tarefas, ao estilo de atribuição de 

responsabilidade e percepção de controlo dos resultados e, finalmente, à 

escolha de feedback sugerem que os deprimidos exibem de si próprios uma 

visão mais negativa do que os sujeitos não deprimidos.  

2) Esta concepção mais negativa de si próprios é acompanhada por 

uma avaliação mais pessimista das dificuldades presentes e uma antecipação 

igualmente mais negativa do seu futuro.  

3) Este processo de julgamento tem, no entanto, características 

particulares: os estudos que diferenciam entre as expectativas em relação a 

si próprio e em relação aos outros sugerem que esta negatividade só se 

aplica a acontecimentos em que o próprio sujeito está envolvido, não sendo 

generalizável aos julgamentos acerca de outras pessoas.  

A constatação de que os deprimidos exibem um estilo 

marcadamente mais pessimista do que os sujeitos normais quando fazem 

avaliações ou expectativas de futuro em relação a si próprios, mas não se 

                                                           
2 Os estudos acerca da recordação do feedback previamente recebido estão integrados na 
revisão acerca da recordação da informação na depressão. 
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diferenciam dos não deprimidos quando estes julgamentos são feitos em 

relação aos outros é bastante importante, uma vez que põe em causa a ideia 

de que há uma negatividade generalizada associada a todos os processos 

cognitivos na depressão. Esta especificidade parece sugerir uma restrição do 

enviezamento aos julgamentos negativos acerca de si próprios, o que pode 

indiciar alguma diferenciação no modo como são processadas as 

informações acerca de si e acerca dos outros. 

4) Finalmente, é de salientar que as diferenças observadas em 

relação aos indivíduos normais ocorrem quer com os indivíduos 

clinicamente deprimidos quer com disfóricos ou sujeitos que estão num 

estado de humor triste devido a indução de humor. 

 

Para justificar estas diferenças entre deprimidos e não deprimidos, 

vários autores foram elaborando contributos teóricos para enquadrar os 

sintomas depressivos num modelo mais geral de funcionamento humano. 

Como constatamos no ponto anterior, alguns dos modelos que emergiram a 

partir de observações clínicas foram integrando constructos derivados da 

psicologia cognitiva. Assim, testemunhamos que, desde o desenvolvimento 

do paradigma de processamento de informação, começaram a ser 

frequentes, nos trabalhos sobre a psicopatologia depressiva, as referências 

aos conceitos de selecção e recuperação da informação; a que se veio juntar, 

a partir do trabalho desenvolvido por Beck, a noção de processamento 

esquemático.  

A nossa próxima tarefa será proceder à apresentação da 

investigação que caracteriza a depressão em termos de processos cognitivos, 

abordando, a partir desta revisão, a questão da organização cognitiva na 

depressão. 
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Depressão e processamento da informação 

 

Se a observação clínica e experimental revela que nos deprimidos 

predomina um grande número de pensamentos automáticos de conteúdo 

negativo, a investigação no paradigma de processamento da informação 

trata de descrever as operações que poderão estar associadas a este tipo de 

pensamentos e a forma como estes se tornam redundantes para os doentes 

deprimidos. 

O conceito de processamento de informação é, no entanto, bastante 

ambíguo, podendo referir-se a qualquer aspecto relacionado com as tarefas 

cognitivas. Por exemplo, afirmar que os deprimidos processam a informação 

de um modo que os diferencia dos não deprimidos pode sugerir que 

seleccionam predominantemente estímulos relacionados com a tristeza; ou 

que têm uma maior probabilidade de evocar palavras neutras aprendidas 

previamente quando estavam igualmente tristes; ou, ainda, que recordam 

mais facilmente palavras e/ou acontecimentos negativos.  

Quando estas suposições se transformam em hipóteses susceptíveis 

de serem estudadas experimentalmente, é necessário recorrer a 

metodologias desenvolvidas no paradigma experimental cognitivo. Este 

paradigma deu origem a uma grande diversidade de tarefas para estudar a 

selecção de informação, tendo igualmente dado azo ao desenvolvimento de 

estratégias que avaliam a recuperação de informação com que o sujeito se 

confrontou previamente. 

 

Passaremos a apresentar uma revisão da investigação nestes vários 

domínios, abordando, num ponto seguinte, os modelos de organização de 
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conhecimento que podem contribuir para compreender e explicar os 

resultados destes estudos.  

 

 

Depressão e selecção de informação 

 

Os modelos de processamento de informação foram desde o inicio 

da história do cognitivismo confrontados com as capacidades limitadas de 

que qualquer sistema de informação dispõe. Neste sentido, podemos 

recordar que um dos primeiros trabalhos historicamente relacionados com a 

emergência da psicologia cognitiva procurava exactamente apresentar os 

limites das possibilidades do sistema cognitivo humano processar unidades 

de informação, com o célebre título de The magic number seven, plus or 

minus two (Bruner, 1956).  

Os modelos de atenção selectiva (e.g., Kahneman, 1973) desde 

sempre sugeriram que, face aos limites da capacidade total do sistema 

cognitivo, teria de haver alguns parâmetros que permitissem ao sistema 

disponibilizar recursos para que alguns dos estímulos do meio fossem 

submetidos a um processamento mais profundo. 

Apesar de a natureza dos limites de processamento ter vindo a ser 

muito discutida nas duas últimas décadas, a questão que se coloca em 

psicopatologia cognitiva é a de saber como é que as diferentes patologias se 

relacionam com a competição entre mensagens e a sua necessária selecção.  

Como Williams, Watts, MacLeod e Mathews (1991) referem, 

podemos encontrar duas perspectivas distintas em relação à atenção 

selectiva. A primeira supõe que a atenção selectiva é o primeiro passo numa 

sequência e a causa do processamento que decorre posteriormente a essa 

selecção. Deste modo, postula que o sistema inicial tem capacidade para 
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escolher o que será submetido a posterior análise, o que é incompatível com 

qualquer modelo integrado dos processos de conhecimento.  

O modelo alternativo sugere que existe uma activação automática 

de estruturas de conhecimento hierarquicamente superiores, que resulta na 

selecção para processamento de estímulos que sejam relevantes para o 

organismo. No caso da psicopatologia, um modelo deste tipo pode prever 

que a selecção de informação ocorrerá de modo a detectar e seleccionar de 

uma forma privilegiada a informação congruente com as características da 

organização de conhecimento do indivíduo.  

No caso da depressão, a questão central em relação à selecção de 

informação é a de saber se o humor depressivo proporciona um acréscimo 

de sensibilidade a informação negativa, tornando-a predominante sobre 

informações também presentes no meio, mas com conteúdos mais positivos. 

 

O estudo da saliência perceptiva de material com conotação 

emocional relevante para a depressão tem ocorrido dentro do paradigma 

experimental da atenção selectiva. O conceito de atenção selectiva é 

normalmente usado para referir o mecanismo que determina quais os 

estímulos do meio que captam mais recursos de processamento. Como 

referimos, esta concepção pode ter subjacente a ideia de processamento por 

partes e a consequente crença na existência de uma hierarquia de estruturas 

de processamento onde a informação vai sendo progressivamente 

trabalhada, até atingir as estruturas mentais superiores; ou pode decorrer da 

ideia de que estas estruturas mentais são activadas de um modo automático 

num primeiro momento, de que resulta a selecção de material com 

características relevantes para o organismo. Independentemente do 

paradigma, é suposto que nos casos patológicos é introduzido um viés 

sistemático no sistema, sendo observáveis alterações no processamento de 

informação.  
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Vários autores têm levado a cabo o estudo experimental do modo 

como a prevalência de uma dada emoção pode afectar aspectos relacionados 

com as fases iniciais do processamento da informação. Um dos exemplos 

mais importantes é o trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa de 

Mathews (Mathews, 1984; Mathews & Macleod, 1985, 1986, 1987; 

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

Mathews & Tata, 1986; MacLeod, Tata & Mathews, 1987) tendo como 

objectivo central analisar de modo detalhado os processos cognitivos que 

ocorrem em situações de ansiedade, caracterizadas pela predominância da 

emoção medo. Este tipo de estudos tem também sido realizado na 

investigação da depressão, em que a tristeza é dominante. 

Dentro das estratégias experimentais do estudo da atenção na 

depressão, podemos diferenciar sete metodologias distintas: metodologia da 

apresentação dicótica; metodologia da decisão léxica; metodologia de 

Stroop; metodologia da detecção de um sinal gráfico; metodologia da 

determinação dos limiares de recognição visual; metodologia do 

desdobramento da atenção e, finalmente, metodologia da fixação do olhar.  

Nas próximas páginas serão apresentados os estudos que analisam 

a selecção da informação na depressão de acordo com estas metodologias. 

 

Metodologia da apresentação dicótica 

Os estudos de atenção selectiva que utilizam a metodologia da 

audição dicótica foram desenvolvidos a partir dos trabalhos de Cherry 

(1953), consistindo na apresentação simultânea de duas mensagens de prosa, 

uma em cada ouvido. É pedido ao sujeito para sombrear (repetir alto) a 

mensagem apresentada num ouvido (canal atendido), excluindo a mensagem 
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apresentada ao outro ouvido (canal não atendido). Também é pedido para 

detectar determinadas palavras chave inseridas em cada mensagem. 

Tipicamente os sujeitos detectam-nas na mensagem atendida, mas têm 

dificuldade em detectá-las na mensagem não atendida a não ser no caso de 

palavras invulgarmente salientes, como o próprio nome, ou que tenham um 

grande significado emocional. 

 

Esta metodologia foi utilizada por Treisman e Geffen (1967) nos 

seus estudos de atenção selectiva e, posteriormente, por vários autores 

interessados no estudo de populações clínicas. Burgess, Jones, Robertson, 

Radcliffe e Emerson (1981), por exemplo, usaram-na para verificar que os 

fóbicos e agorofóbicos detectam mais rapidamente palavras chave 

apresentadas no canal não atendido que representem situações de medo, do 

que palavras neutras. Foa e McNally (1986), por sua vez, verificaram com 

uma população de obsessivo-compulsivos, que o efeito de detectar mais 

facilmente palavras relevantes só se verifica antes do tratamento, o que, para 

além de comprovar a sensibilidade desta população a estímulos 

semanticamente associados à sua problemática, põe de parte a hipótese de 

esta se dever à familiaridade dos estímulos para os sujeitos. 

Estes resultados levam a concluir que há uma sensibilidade 

perceptiva de algumas populações clínicas a determinados estímulos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Mathews (1984), que usou a 

metodologia de audição dicótica, pedindo a sujeitos clinicamente 

diagnosticados como ansiosos para sombrear uma mensagem de prosa 

enquanto no canal não atendido apareciam periodicamente palavras 

ameaçadoras e neutras. Se as palavras ameaçadoras exigissem mais 

recursos, os sujeitos cometeriam erros ao sombrear, mesmo que não fossem 

capazes de relatar a sua ocorrência, isto é, mesmo que não tivessem 

consciência da sua presença. A hipótese foi confirmada e num teste de 
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reconhecimento pós-experimental os sujeitos não foram capazes de 

identificar as palavras. A conclusão de Mathews foi no sentido de que houve 

processamento semântico dos indicadores de ansiedade, mas este 

processamento teria ocorrido sem consciência. Numa outra experiência, 

Mathews e MacLeod (1986) pediram aos sujeitos (ansiosos e normais) que, 

para além de sombrearem, desempenhassem uma tarefa de tempo de reacção 

quando aparecia a palavra "Press" no écran do vídeo, de forma concomitante 

com as palavras no canal não atendido. Foram medidos os erros cometidos a 

sombrear e o tempo de reacção. Embora a diferença entre sujeitos normais e 

ansiosos não fosse significativa quanto aos erros cometidos, nos ansiosos os 

tempos de reacção foram maiores quando o sinal coincidia com as palavra 

ameaçadoras do segundo canal. Estes resultados parecem indicar que nos 

sujeitos ansiosos o processamento de palavras do tipo ameaça exigiu uma 

utilização de maiores recursos cognitivos, o que perturbou a tarefa de tempo 

de reacção. 

 

Os estudos publicados acerca dos processos atencionais na 

depressão utilizando a metodologia da audição dicótica são de número 

bastante reduzido e de publicação recente. McCabe e Gotlib (1993) 

utilizaram esta metodologia para avaliar se estudantes universitários com 

valores de BDI mais elevados e com um diagnóstico de depressão clínica 

segundo o Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS), 

eram ou não mais afectados por palavras distractoras negativas apresentadas 

num segundo canal. De acordo com o paradigma, os autores esperavam que 

os sujeitos deprimidos desviassem a atenção para o segundo canal quando 

nele eram inseridas palavras de conteúdo negativo, o que perturbaria a tarefa 

de tempo de reacção a um estímulo visual apresentado simultaneamente a 

estas palavras. O desvio de recursos de atenção não aconteceria quando 

essas palavras fossem neutras ou positivas. No mesmo sentido era ainda 
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esperada uma diferença entre os dois grupos isto é, previam que os tempos 

de latência do grupo de sujeitos deprimidos fosse diferente (maior nas 

palavras negativas e menor nas positivas) do tempo de latência dos seus 

colegas não deprimidos. De facto os dados revelam que dentro do grupo de 

estudantes que cumpriam o diagnóstico de depressão houve um tempo de 

reacção significativamente superior quando o estímulo apresentado 

coincidia com as palavras negativas quando comparado com o tempo de 

reacção ao estímulo paralelo às palavras positivas. No entanto os dois 

grupos não se distinguiram nos tempos de latência de resposta ao estímulo 

que surgia de modo concomitante com as palavras negativas. Um segundo 

estudo que recorreu à mesma metodologia e à mesma amostra realizado três 

meses depois, quando os estudantes previamente deprimidos já não 

cumpriam os critérios de diagnóstico de depressão, não revelou efeitos 

significativos em relação às palavras negativas quer na comparação intra 

quer intergrupo. 

Os autores concluem que quando os sujeitos estão deprimidos se 

diferenciam na distribuição que fazem dos recursos da atenção sendo mais 

perturbados pelos estímulos negativos do que pelos positivos, mas esta 

diferença não perdura no tempo e, tal como outras características cognitivas, 

não é estável, desaparecendo com a remissão da depressão. Não é explicada 

a inexistência de diferenças entre os dois grupos, mas McCabe e Gotlib 

(1993), salientam que o facto dos sujeitos do grupo controlo não exibirem 

diferenças nos tempos de reacção ao estímulo quer ele coincida com 

palavras positivas, negativas ou neutras, contradiz outros estudos de atenção 

selectiva que revelam que os não deprimidos evitam atender a estímulos 

negativos (e.g.: Gotlib, McLachlan & Katz, 1988, revisto neste trabalho)3 .   

                                                           
3 É de salientar que o estudo aqui referido e que será apresentado com mais pormenor nas 
páginas seguintes, recorre a um paradigma diferente, com apresentação visual dos 
estímulos, o que pode contribuir para as divergências encontradas 
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Ingram, Bernet e McLaughlin (1994), usaram igualmente a 

metodologia da audição dicótica para avaliar se estudantes universitários 

que anteriormente viveram um episódio depressivo se diferenciam na 

atenção a palavras positivas e negativas apresentadas num segundo canal, 

quando comparados com os seus colegas que nunca deprimiram. Os 

resultados indicaram que estes dois grupos não se distinguem no número de 

erros na tarefa de sombrear. Quando, num segundo estudo, os autores 

activaram o humor negativo através de uma tarefa de indução de humor, 

verificaram que os sujeitos com história de depressão cometeram mais erros 

quer com palavras positivas quer negativas, enquanto os que nunca tinham 

deprimido apresentaram um número significativamente inferior de erros. 

Segundo os autores estes resultados revelam que quando sob efeito de 

humor triste os sujeitos previamente deprimidos funcionam de um modo 

emocionalmente difuso que os distingue dos seus colegas, sendo este padrão 

um potencial indicador de risco de depressão.  

 

Neisser (1957), estendeu o estudo da atenção selectiva à 

modalidade sensorial visual. Para isso desenvolveu uma tarefa que consistia 

na apresentação de duas linhas, uma escrita a preto e outra a vermelho, 

sendo que esta última deveria ser ignorada. Neisser (1957), verificou que 

embora os sujeitos normalmente demonstrassem um total desconhecimento 

do conteúdo da segunda linha, quando nela era incluída uma palavra 

bastante pertinente para o sujeito, como seu próprio nome, o sujeito captava-

a. 

Posteriormente Neisser (1979), desenvolveu ainda uma outra tarefa 

de apresentação visual dicótica que consiste na apresentação de dois textos 

em que as palavras surgem intercaladas, diferenciando-se pelo tipo e o/ou o 

tamanho da letra. A partir desta metodologia nós próprios (cf. Maia, 1990; 

1995) elaboramos um estudo que procurou averiguar se a tristeza induzida 
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produziria algum efeito ao nível da atenção selectiva. Para isso foi usada 

uma tarefa que consistia na leitura de um texto escrito em letras do tipo 

negritas, emocionalmente neutro. Intercalado com este texto encontravam-

se palavras avaliadas num estudo prévio (Maia, 1995) como palavras 

semanticamente relacionadas com a tristeza, escritas com letra normal. Foi 

medido o tempo e os erros de leitura e no final foi pedido aos sujeitos para 

realizarem uma tarefa de reconhecimento de escolha forçada. A comparação 

dos resultados dos sujeitos a quem foi induzida a tristeza com os dos 

sujeitos que se mantiveram num humor neutro revelou que não houve 

diferenças nos tempos de leitura e no número de palavras reconhecidas 

pelos dois grupos. A análise dos resultados dos erros de leitura revelou uma 

diferença significativa entre os grupos, sendo o número médio de erros de 

leitura do grupo com humor triste 4 vezes superior ao valor médio do grupo 

com humor normal. Uma vez que não houve diferenças em relação ao 

tempo de leitura, os erros cometidos poderão não ficar a dever-se ao efeito 

do humor sobre uma tarefa de leitura, podendo ser interpretados como 

indicador de uma interferência no processo de leitura produzido pelas 

palavras apresentadas em segundo canal e cujo significado é congruente 

com o humor dos sujeitos.  

Em suma, os estudos que recorreram à metodologia da 

apresentação dicótica para analisar o processamento da informação em 

sujeitos deprimidos ou com humor triste observa-se uma grande 

discrepância quer em relação à população envolvida, quer quanto às 

medidas consideradas. Dos três estudos que recorreram à audição dicótica 

(McCabe & Gotlib, 1993, primeiro e segundo estudo; Ingram, Bennet & 

McLaughlin, 1994), o primeiro dá indicação de que nos deprimidos os 

recursos de atenção são desviados para palavras com conteúdo negativo o 

que provoca um aumento no tempo de reacção aos estímulos visuais 

apresentados simultaneamente. O facto de os mesmo sujeitos, quando em 
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remissão da depressão, não apresentarem esta diferença, revela que não se 

trata de uma característica cognitiva estável. Neste caso, os resultados 

obtidos por Ingram, Bennet e McLaughlin (1994), com sujeitos que já 

viveram um episódio depressivo, apesar de usarem uma medida diferente 

(erros cometidos ao sombrear) podem ser comparáveis aos do segundo 

estudo de McCabe e Gotlib (1993), e, portanto, indicar que quando fora do 

episódio depressivo os sujeitos não apresentam características cognitivas 

que os diferenciam daqueles que nunca passaram por essa experiência.  

O único estudo que recorre à apresentação dicótica visual é também 

o único que utilizou sujeitos com humor triste induzido. As diferenças 

significativas obtidas neste estudo poderão indicar uma interferência do 

material negativo sobre os recursos de atenção destes sujeitos com humor 

induzido, tal como os resultados obtidos por McCabe e Gotlib (1993), no 

primeiro estudo com sujeitos clinicamente deprimidos. Assim sendo, a 

interferência no processamento relaciona-se com o humor dos sujeitos, quer 

este tenha origem na indução de humor transitório, quer com a depressão. 

 

Para além da apresentação dicótica, outra metodologia estuda a 

distribuição dos recursos de atenção a partir da interferência que o 

processamento de determinados estímulos têm sobre uma tarefa a realizar 

paralelamente à sua apresentação. Trata-se da metodologia de Stroop, que 

exige que o sujeito nomeie a cor das palavras apresentadas, sendo 

manipulado o seu conteúdo. 

 

 

Metodologia de Stroop 
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Na metodologia do efeito de Stroop são apresentadas palavras 

escritas em diferentes cores, sendo pedido aos sujeitos para nomearem as 

cores em que as palavras estão escritas sem dar atenção ao seu conteúdo. É 

medido o tempo e os erros cometidos na resposta, frequentemente 

acompanhado de um teste de reconhecimento da palavras apresentadas. Esta 

metodologia tem sido utilizada, por exemplo, para testar se as palavras 

relacionadas com ameaça física e social provocam interferências na 

nomeação de cores por parte de ansiosos. Mathews e MacLeod (1986) 

verificaram que os sujeitos ansiosos demoram mais tempo a dizer as cores, 

especialmente nas palavras ameaçadoras. Dividindo os sujeitos segundo a 

sua maior preocupação (ansiedade física ou social), verificou-se o efeito de 

interacção entre estes sub-grupos e o material. Todos os sujeitos ansiosos 

são perturbados pelas palavras de ameaça social, mas só os que têm 

preocupações físicas são perturbados pelas palavras de ameaça física, não 

havendo diferenças entre os dois grupos na tarefa de reconhecimento. Estes 

resultados indicam que a ansiedade afecta a distribuição de recursos de 

processamento reduzindo os recursos disponíveis para a tarefa de nomeação 

de cores de palavras em que a ameaça social está presente, mas o desvio dos 

recursos para processar palavras relacionadas com a ameaça física ocorre 

apenas quando este material está relacionado especificamente com a 

problemática do sujeito. 

A utilização do efeito de Stroop com sujeitos deprimidos e com 

humor induzido tem originado resultados bastante discrepantes. Gotlib e 

McCann (1984), aplicaram esta metodologia a dois grupos de sujeitos com 

altos e baixos valores no Beck Depression Inventory comparando o tempo 

de latência de resposta do primeiro grupo (deprimidos) com o tempo de 

latência do grupo de não deprimidos. A nomeação das cores de adjectivos 

descritivos dos deprimidos, neutros e descritivos do estado maníaco revelou 

um efeito significativo de interacção entre o grupo e a valência emocional 
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das palavras a nomear, com os sujeitos deprimidos a demorarem um tempo 

significativamente maior a nomear os adjectivos descritivos dos deprimidos 

do que a nomear os adjectivos neutros ou descritivos da mania. Os não 

deprimidos não manifestaram estas diferenças. Os autores interpretam estes 

resultados como uma prova da maior acessibilidade que os sujeitos 

deprimidos têm para constructos cognitivos negativos, o que interfere com a 

tarefa de nomeação de cores das palavras relacionadas com estes 

constructos. Esta acessibilidade diferencial não pode ser explicada apenas 

pelo humor negativo uma vez que os autores realizaram um segundo estudo 

metodologicamente igual ao primeiro mas em que foi comparado um grupo 

de sujeitos em que o humor negativo foi induzido, com um grupo de sujeitos 

com humor normal, não tendo sido encontrado qualquer efeito do humor 

negativo sobre o tempo de latência de nomeação de palavras autodescritivas 

dos deprimidos. Gotlib e McCann (1984) concluíram que há razões para 

pensar que na depressão há uma acessibilidade maior a constructos 

negativos que não pode ser explicada apenas pelo humor, sendo mais 

apropriado explicá-la por um processamento cognitivo específico. De facto, 

Clark (1984, cit. por MacLeod, Mathews & Tata, 1986) utilizou a mesma 

metodologia com sujeitos a quem foi induzida a tristeza, tendo igualmente 

verificado que os tempos de latência na nomeação de palavras com 

conteúdo depressivo e neutro não foram afectados pelo tipo de palavras 

apresentadas. 

Para além de Gotlib e McCann (1984), também Williams e Nulty 

(1986), Gotlib e Cane (1987); Segal, Hood, Shaw e Higgins (1988); Segal e 

Vella (1990); e Hill e Knowles (1991), tentaram avaliar o efeito da 

depressão sobre a nomeação das cores de palavras de diferentes tonalidades 

emocionais. Williams e Nulty (1986), realizaram um teste de Stroop em que 

foram apresentadas palavras com conteúdos negativos e palavras neutras a 

um grupo de sujeitos que foi dividido segundo o valor obtido no Beck 
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Depression Inventory. Os resultados indicam que os sujeitos com valores 

superiores de BDI exibem um maior tempo de latência na nomeação das 

palavras negativas, sendo este efeito mais elevado quando os sujeitos são 

distribuídos por grupos com base no nível de depressão obtido 12 meses 

antes. Estes resultados podem indicar, segundo os autores, que o efeito de 

interferência do conteúdo da palavras sobre a tarefa de nomeação de cores 

se relaciona com uma característica estável, não sendo explicável apenas por 

um estado de humor transitório. 

O estudo de Gotlib e Cane (1987), levou a conclusões contrárias 

em relação à estabilidade. Neste estudo um grupo de deprimidos e um grupo 

de sujeitos normais participaram duas vezes numa investigação que utilizou 

o efeito de Stroop apresentando taquitoscopicamente palavras cujo conteúdo 

era neutro, depressivo ou maníaco. No início da hospitalização os 

deprimidos levaram um tempo significativamente superior a nomear as 

palavras de conteúdo depressivo do que as positivas ou neutras, mas esse 

efeito não se manteve numa segunda sessão de apresentação de palavras 

após a intervenção terapêutica, quando já não estavam clinicamente 

deprimidos. Ao contrário dos resultados de Williams e Nulty (1986), estes 

resultados levaram os autores a concluir que a maior saliência das palavras 

negativas numa tarefa de cariz perceptivo é específica ao estado depressivo 

e susceptível de ser alterada com a intervenção terapêutica, não se tratando, 

portanto, de uma característica estável. 

Independentemente das divergências em relação à estabilidade, os 

estudos de Williams e Nulty (1986), e de Gotlib e Cane (1987), 

confirmaram os resultados antes obtidos por Gotlib e McCann (1984), 

sugerindo que a depressão afecta a distribuição dos recursos de atenção 

reduzindo a disponibilidade para o desempenho da tarefa de nomeação de 

cores de palavras de conteúdo negativo. Dois outros estudos que recorreram 

à mesma metodologia realizados posteriormente não confirmaram, no 
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entanto, estes resultados. Num estudo realizado por Segal, Hood, Shaw e 

Higgins (1988), a tarefa de Stroop foi aplicada a sujeitos clinicamente 

deprimidos, ansiosos e normais. Os adjectivos cuja cor deveria ser nomeada 

foram previamente definidos pelos sujeitos como autodescritivos. Neste 

estudo havia ainda uma palavra que servia de "prime" ao adjectivo cuja cor 

deveria ser nomeada. Os autores, supondo a possibilidade de ocorrência de 

uma activação residual que interferiria com os recursos de atenção, previam 

que os sujeitos deprimidos exibiriam um maior tempo de latência para as 

condições em que a palavra "prime" e a palavra cuja cor deveria ser 

nomeada estavam relacionadas e consistiam em adjectivos autodescritivos 

negativos, quando comparado com latência na nomeação dos adjectivos 

precedidos por "primes" não autodescritivos. Embora o estudo tenha 

revelado que nos deprimidos há um maior tempo de latência quando a 

palavra "prime" e a palavra alvo são auto-descritivas, este efeito ocorreu 

para as palavras autodescritivas positivas e negativas. Assim, os deprimidos, 

que escolheram como adjectivos autodescritivos uma percentagem superior 

de adjectivos negativos (29,2%) quando comparados com os sujeitos 

normais (0,6%), não revelaram diferenças nos tempos de latência de 

nomeação de palavras positivas e negativas. Atendendo ao facto de 70% dos 

adjectivos apresentados aos sujeitos deprimidos serem positivos, os autores 

concluem que quer para traços positivos quer negativos existe uma elevada 

inter-relação (auto-esquema) medida pela activação residual que interfere 

com a tarefa de nomeação e provoca um maior tempo de latência quando 

"prime" e alvo são coerentes independentemente da conotação emocional. 

Os autores relacionam ainda este resultado com o elevado nível de auto-

centração que caracteriza os deprimidos. Para confirmar estes resultados, 

Segal e Vella (1990), realizaram um estudo em tudo semelhante, mas a que 

acrescentaram um grupo de normais em que manipularam a autocentração 

numa tarefa em que os sujeitos se viam ao espelho enquanto liam e ouviam 
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a própria voz. Os resultados replicaram completamente os resultados 

obtidos no estudo de Segal, Hood, Shaw e Higgins (1988), não havendo 

efeito em função da conotação positiva ou negativa dos adjectivos, e tendo 

os sujeitos normais autofocados respondido do mesmo modo que os 

deprimidos, isto é, revelando maior tempo de latência quando as duas 

palavras apresentadas eram auto-descritivas. Segundo os autores o efeito da 

atenção autofocada são pouco conhecidos e precisam ser melhor 

investigados. Estas limitações, a par de limitações metodológicas 

relacionadas com o tipo de material apresentado, tornam difícil, ainda 

segundo os autores, analisar as dimensões subjacentes à organização 

cognitiva na depressão. 

Outro estudo que deu origem a resultados difíceis de analisar em 

relação a diferenças possíveis entre deprimidos e não deprimidos (definidos 

a partir do valor do Inventory to Diagnose Depression) foi realizado por Hill 

e Knowles (1991), que aplicaram a tarefa de Stroop convencional (algumas 

palavras cuja cor deve ser nomeada são as próprias cores escritas com uma 

cor diferente, por exemplo "azul" escrito com tinta amarela de modo que o 

sujeito tem de dizer "amarelo") e a tarefa de Stroop com palavras 

emocionais a dois grupos de estudantes universitários que divergiam no 

valores de IDD. Os sujeitos com valor mais elevado de depressão 

apresentavam também um valor de ansiedade superior (medido pelo State-

Trait Anxiety Inventory). Na tarefa de Stroop com estímulos emocionais 

foram inseridos estímulos visuais que incluiam substantivos ameaçadores da 

auto-estima, substantivos com conotação emocional negativa e substantivos 

com conotação emocional positiva. O tempo de latência na nomeação de 

cores foi mais elevado para as palavras cuja cor era incongruente com o 

sentido na tarefa convencional, bem como nos três tipos de substantivos 

emocionais, mas não houve qualquer diferença entre os dois grupos. Os 
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autores não encontram uma explicação capaz de compreender estes dados, e 

sugerem a expansão de estudos deste tipo. 

Em suma, os estudos aqui revistos e que utilizaram a metodologia 

do efeito de Stroop para avaliar o efeito da depressão ou humor depressivo 

sobre a tarefa de nomeação de cores permitem concluir que quando a 

tristeza é induzida não se verifica qualquer efeito sobre o tempo de latência 

de nomeação para palavras de conotação emocional consonante com o 

humor (Gotlib & McCann, 1984; Clark, 1984, cit. por MacLeod, Mathews 

& Tata, 1986). Os resultados de estudos com estudantes universitários com 

elevados valores no Beck Depression Inventory (Williams & Nulty, 1986), 

no Inventory to Diagnose Depression (Hill & Knowles, 1991), ou sujeitos 

clinicamente deprimidos (Gotlib & McCann, 1984; Gotlib & Cane, 1987; 

Segal, Hood, Shaw & Higgins, 1988; Segal e Vella, 1990), revelaram-se 

contraditórios uma vez que três sugerem que os deprimidos (ou disfóricos) 

têm um tempo de latência superior na nomeação de palavras de conteúdo 

negativo indicando um processamento específico deste material, e três não 

demonstram qualquer tratamento específico deste material. Atendendo a que 

a depressão está muitas vezes associada a quadros ansiosos e tendo os 

resultados dos inventários de depressão tendência a correlacionar-se 

positivamente com os testes de ansiedade, MacLeod, Mathews e Tata 

(1986), sugerem que os resultados positivos podem ficar a dever-se não à 

depressão, mas às diferenças de ansiedade que normalmente não são 

controladas (de facto dos estudos revisto apenas o de Hill & Knoles, 1991, 

controlaram o valor de ansiedade tendo os resultados confirmado a relação 

entre depressão e ansiedade). Embora esta explicação dificilmente justifique 

a congruência entre depressão e tempo de latência aumentado para a 

nomeação de palavras com conotação depressiva encontrado em alguns 

estudos, uma vez que se o efeito se ficasse a dever à ansiedade a 

interferência sobre a nomeação deveria ocorrer para palavras relacionadas 
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com a ameaça; a existência de um mecanismo perceptivo de especial 

sensibilidade para palavras relacionadas com a depressão baseado na 

metodologia de Stroop não está estabelecido. 

Para além da controvérsia acerca dos resultados, MacLeod, 

Mathews e Tata (1986), sugerem uma limitação da tarefa de Stroop 

enquando estratégia de medida das diferenças de atenção. Segundo estes 

autores, os resultados positivos obtidos com esta tarefa podem dever-se não 

ao facto de palavras congruentes com o humor exigirem mais recursos de 

atenção, lentificando assim o tempo de latência de nomeação das cores, mas 

haver uma diferença apenas na reacção às palavras. Nesta possibilidade 

todas as palavras receberiam uma atenção igual, mas o conteúdo das 

palavras perturbadoras para o sujeito provocaria uma interferência nos 

tempos de reacção.  

 

 

Metodologia da detecção de um sinal 

 

Para contornar as limitações da metodologia de Stroop, MacLeod, 

Mathews e Tata (1986), desenvolveram uma nova estratégia que procura ser 

uma medida mais directa para analisar a distribuição dos recursos de 

atenção. Para isso elaboraram uma tarefa de detecção de um estímulo visual, 

numa metodologia em que são apresentadas simultaneamente duas palavras 

(uma congruente e outra incongruente ou neutra em relação ao humor do 

sujeito) no ecr_ de um computador ou taquitoscópio, sendo o estudo da 

distribuição de atenção medido pelo tempo de detecção de um estímulo que 

aparece imediatamente após o final da apresentação das palavras. Este 

estímulo (sinal gráfico) pode aparecer no local antes ocupado por qualquer 

das palavras. A latência de resposta, considerada uma boa medida de 

atenção visual, permitiria, segundo os autores, avaliar se a atenção se tinha 
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dirigido ou afastado de cada uma das palavras estímulo anterior. No estudo 

realizado com sujeitos ansiosos e normais MacLeod, Mathews e Tata 

(1986), esperavam que quando o estímulo a detectar ocupava o espaço antes 

reservado a uma palavra do tipo ameaça, os tempos de latência seriam 

inferiores na população ansiosa devido ao desvio de atenção que os ansiosos 

reservariam a essas palavras. Estas expectativas foram confirmadas, com a 

particularidade de o grupo de sujeitos que se caracterizava por preocupações 

do tipo físico revelarem um tempo de latência inferior quando o estímulo 

substituía palavras de ameaça física, enquanto os sujeitos ansiosos com 

predomínio de preocupações sociais foram mais rápidos a detectar o 

estímulo que substituía palavras de ameaça social. Ao verificar que os 

sujeitos ansiosos se distinguiam dos normais também no nível de depressão, 

estes autores tentaram avaliar se as diferenças antes encontradas se 

poderiam ficar a dever à depressão. Para isso elaboraram um segundo estudo 

em que sujeitos deprimidos foram submetidos à mesma metodologia. Os 

resultados deste estudo indicam que os deprimidos não exibiram qualquer 

tendência para processar de modo particular as palavras de ameaça, não se 

distinguindo do grupo controlo. 

Hill e Dutton (1989), recorreram igualmente a esta metodologia 

para avaliar se estudantes universitários com valores elevados no BDI se 

distinguiam dos seus colegas com valores inferiores numa tarefa de tempo 

de reacção a um estímulo visual apresentado após palavras ameaçadoras da 

auto-estima. Os resultados indicam que embora os deprimidos 

posteriormente recordem melhor as palavras ameaçadoras, eles não se 

distinguem dos seus colegas quando são comparados os tempos de reacção. 

Os autores concluiram que os deprimidos não exibem um viés de atenção 

para palavras emocionais. 

Em síntese, o recurso a esta nova metodologia para estudar a 

distribuição da atenção deu até agora origem a resultados que indicam que 
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os deprimidos não se distinguem dos sujeitos não deprimidos na resposta a 

estímulos que surgem emparelhados com palavras. No entanto, atendendo a 

que que quer o estudo de MacLeod, Mathews e Tata (1986), quer o de Hill e 

Dutton (1989), apresentaram palavras de ameaça que não são directamente 

pertinentes para a depressão, estes resultados não podem ser considerados 

conclusivos. 

 

 

Metodologia do desdobramento da atenção 

 

Gotlib, McLachlan e Katz (1988), desenvolveram uma nova tarefa 

que recorre, tal como a metodologia de detecção de um sinal, ao estudo da 

atenção a múltiplos estímulos, designada metodologia do desdobramento da 

atenção. Nesta metodologia são apresentados brevemente pares de palavras, 

uma abaixo da outra com cerca de 10 cm de distância. Os sujeitos são 

informados de que as palavras serão substituídas por duas barras de cores 

diferentes que aparecem uma ligeiramente antes da outra, embora na 

verdade elas surjam simultaneamente. É pedido ao sujeito para indicar qual 

das barras apareceu primeiro, sendo esperado que aquela que é indicada 

como primeira indique o local para onde o sujeito tinha dirigido a atenção. 

No seu estudo foram apresentadas palavras neutras, de conteúdo depressivo 

e de conteúdo maníaco, a dois grupos de estudantes que se distinguiam pelo 

valor de depressão. Contrariamente ao esperado, no entanto, os deprimidos 

não manifestaram tempos de latência diferentes para o estímulo 

emparelhado com os diferentes tipos de palavras, o que leva a concluir que 

atenderam igualmente aos três tipos de palavras. Os não deprimidos 

atenderam primordialmente às palavras de conteúdo maníaco, uma vez que 

o estímulo emparelhado com estas palavras foi considerado o primeiro a 

aparecer, revelando um viés positivo. Segundo os autores estes resultados 
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podem, de algum modo, reflectir as diferenças de processsamento entre os 

deprimidos e não deprimidos, sendo os primeiros mais eficazes a processar 

a informação de conteúdo negativo enquanto os não deprimidos a evitam 

manifestando um viés positivo que não ocorre nos deprimidos. 

Um segundo estudo realizado pela equipa de Gotlib (McCabe & 

Gotlib, 1995), pretendeu ver se estes resultados ocorriam de modo 

semelhante numa amostra de deprimidos. Os resultados indicam que as 

mulheres clinicamente deprimidas realizaram a tarefa de um modo não 

enviezado atendendo do mesmo modo estímulos de conteúdo negativo, 

positivo e neutro, enquanto as não deprimidas revelaram uma padrão 

consistente de considerar como primeira a barra que estava espacialmente 

relacionada com palavras de conteúdo positivo. Os autores consideraram 

este resultado como uma indicação da existência de um viés "protector" 

contra o processamento de estímulos negativos exibido pelos sujeitos 

normais que os distingue dos deprimidos.  

Sumarizando, este resultado, que é semelhante ao encontrado por 

Gotlib, McLachlan e Katz (1988), revela que quer quando a população 

usada inclui sujeitos que cumprem os critérios de depressão clínica, quer 

quando esses mesmos sujeitos apresentam humor disfórico medido pelo 

BDI (Kendall, Hollon, Beck, Hammen & Ingram, 1987), os recursos de 

atenção dos sujeitos deprimidos quando avaliados na metodologia de 

detecção de um sinal emparelhado com palavras de conteúdo emocional não 

se dirigem de uma forma privilegiada aos estímulos congruentes com o 

humor dos sujeitos. No entanto, as características de distribuição de recursos 

de atenção encontrados nos dois estudos fazem supor a existência de um 

viés positivo na população normal, viés este que poderá funcionar como um 

filtro contra informação negativa e que deixa desprotegidos os deprimidos 

(ou disfóricos), que não o têm. 
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Metodologia da determinação dos limiares de recognição visual. 

 

A determinação dos limiares de recognição de material verbal tem 

subjacente a ideia de que quando são apresentadas palavras por um período 

muito breve de tempo, serão mais facilmente reconhecidas e correctamente 

nomeadas aquelas cujo conteúdo esteja previamente activado no sujeito, 

fazendo com que os recursos de atenção se desloquem especialmente para 

elas apesar do tempo diminuto de exposição. O estudo dos limiares de 

recognição foi utilizado por Gerrig e Bower (1982), com o objectivo de 

averiguar se o humor afecta ou não os limiares de recognição de palavras 

neutras, congruentes e incongruentes com o humor, apresentadas 

taquitoscopicamente por períodos muito breves. A tarefa dos sujeitos, 

distribuídos por dois grupos, um com humor depressivo induzido e outro 

com humor "zangado" igualmente induzido, consistia em escolher entre um 

par de palavras, qual tinha aparecido antes. A expectativa dos autores era 

que o limiar seria inferior para as palavras congruentes com o humor por a 

tarefa exigir recursos de atenção já previamente activadas pela indução. Os 

seus resultados, no entanto, sugerem que não há diferenças nos limiares de 

recognição em função de qualquer dos humores testados.  

Powell e Hemsley (1984), recorreram à mesma metodologia, 

apresentando a um grupo de sujeitos clinicamente deprimidos e a um grupo 

de normais palavras negativas e neutras durante um tempo previamente 

estabelecido individualmente como o limiar de detecção de 50% para 

palavras neutras. Era expectativa dos autores que nos sujeitos clinicamente 

deprimidos os resultados viessem a oferecer uma diferença entre o limiar de 

detecção de palavras de conteúdo negativo quando comparado com as 

palavras neutras, sendo o limiar das negativas inferior. Apesar de os 

resultados indicarem apenas uma tendência quase significativa neste 
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sentido, os autores sugeriram a possibilidade de existência de um viés 

perceptivo na depressão.  

Resultados bastante diferentes foram obtidos por Small e Robins 

(1988), que utilizando igualmente a metodologia de detecção de limiares de 

recognição visual apresentaram palavras negativas, positivas e neutras 

começando por 50 ms de apresentação que íam aumentando de 10 em 10 ms 

até os sujeitos as reconhecerem. Com esta metodologia estes autores 

verificaram que os limiares de detecção dos sujeitos com humor triste 

induzido foram mais baixos para as palavras negativas, um pouco mais 

elevados para as positivas, e ainda mais elevados para as neutras. A 

descoberta de que a indução do humor negativo facilita quer a detecção de 

palavras negativas, quer as positivas em relação às neutras é, segundo os 

autores um efeito que precisa ser melhor explorado. 

Em suma, os resultados dos estudos que recorreram à metodologia 

da determinação dos limiares de recognição visual são francamente 

controversos. Parece não haver qualquer efeito do humor sobre o limiar de 

recognição de palavras semanticamente relacionadas com a tristeza (Gerrig 

& Bower, 1982), embora os deprimidos tenham demonstrado uma tendência 

nesse sentido numa tarefa ligeiramente diferente (Powell & Hemsley, 1984). 

Dos três estudos que procuraram analisar os limiares de detecção de 

palavras apresentadas, só Small e Robins (1988), utilizou palavras 

antagónicas ao humor (induzido) dos sujeitos. Curiosamente se os sujeitos 

tristes detectaram a um limiar mais baixo as palavras de conteúdo negativas, 

as palavras positivas foram detectadas a um limiar inferior às neutras, o que 

dificilmente pode ser compreendido. 

 

 

Metodologia da decisão léxica 
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Na metodologia da decisão léxica são igualmente apresentados 

estímulos ao nível do limiar de percepção. No entanto, ao contrário da 

metodologia anterior, alguns dos estímulos apresentados não são palavras 

mas antes um conjuntos de letras (palavras sem sentido). Constitui tarefa do 

sujeito carregar num botão se o estímulo é uma palavra e noutro se não é, 

sendo medido o tempo de latência que decorre entre o aparecimento de uma 

palavra e a resposta do sujeito. Tal como na metodologia da determinação 

do limiar de recognição visual, sup_em-se que a predominância de um 

determinado estado de humor dirija os recursos de atenção na direcção das 

palavras congruentes facilitando a tarefa de decidir se um estímulo é uma 

palavra ou uma "não palavra", quando se trata de palavras congruentes com 

o humor. Nestes casos os tempos de latência da decisão seriam inferiores. 

Clark, Teasdale, Broadbent e Martin, (1983), examinaram a 

influência da tristeza induzida nos tempos de latência de decisão léxica para 

palavras negativas em relação a palavras normais. Neste estudo era esperado 

que os sujeitos dominados por um humor triste levassem menos tempo a 

decidir que um estímulo era palavra quando se tratava de palavras com 

conteúdo negativo. Ao contrário desta expectativa, a latência não foi 

diferente para as palavras congruentes e incongruentes com o humor dos 

sujeitos, o que levou os autores a concluir que não haveria influência do 

humor sobre a percepção. Estes resultados foram confirmados por Challis e 

Krane (1988), que induziram igualmente o humor negativo, positivo e 

neutro a estudantes universitários a quem apresentaram adjectivos positivos, 

adjectivos negativos, palavras neutras e não palavras. Enquanto os sujeitos 

com humor positivo apresentaram tempos de latência de decisão léxica mais 

baixos para os adjectivos positivos, os sujeitos tristes não responderam mais 

rapidamente aos adjectivos negativos do que aos positivos, o que levou os 

autores a afirmarem que a percepção de palavras congruentes tem um efeito 

assimétrico que não se manifesta no humor depressivo. 
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MacLeod, Tata e Mathews (1987), para testar com mais cuidado 

estes resultados, elaboraram um estudo no mesma metodologia recorrendo a 

uma população de deprimidos que compararam com um grupo de controlo 

de modo a analisar se haveria diferenças entre o efeito produzido pelo 

humor induzido e o humor triste que acompanha a depressão. Para isso 

apresentaram palavras sem sentido, palavras positivas, negativas e neutras a 

um grupo de deprimidos e a um grupo controlo. Os resultados indicaram 

uma diferença média clara entre o tempo de latência do grupo deprimido e 

normal (confirmando assim a menor velocidade da resposta cognitiva nos 

deprimidos), não tendo, no entanto, sido encontrado qualquer efeito do 

grupo em relação às valências. Isto é, os deprimidos não detectaram mais 

rapidamente as palavras negativas do que as positivas, sendo até um pouco 

mais rápidos a detectar as positivas. Segundo os autores, a atendendo aos 

resultados obtidos também por Gerrig e Bower (1982); e Powell e Hemsley 

(1984), com uma metodologia semelhante, estes resultados vêm confirmar a 

inexistência de um efeito da depressão sobre a distribuição dos recursos de 

atenção. 

 

 

Metodologia da fixação do olhar 

 

Até agora temos vindo a rever estudos de atenção selectiva que 

embora recorrendo a diferentes metodologias utilizam como estímulos a 

processar material verbal constituído por palavras cujo conteúdo é 

considerado emocionalmente positivo, negativo ou neutro. Das dezoito 

investigações, em apenas três (McCabe & Gotlib, 1993; primeiro e segundo 

estudo; Ingram, Bernet & McLaughlin, 1994) esta apresentação é feita 

auditivamente, sendo portanto, predominante o recurso ao estudo da 

modalidade sensorial visual. Atendendo à sugestão de Rayner (1978) de que 
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o estudo dos movimentos do olhar é a estratégia ecologicamente mais válida 

para a análise da modalidade visual, Matthews e Antes (1992), elaboraram 

um estudo que procura averiguar se os deprimidos dirigem o olhar 

primordialmente para as zonas tristes de imagens que representam cenas 

próximas da vida real. Estes estímulos, contendo áreas previamente 

classificadas como representando cenas tristes, neutras ou alegres, foram 

apresentados a estudantes universitários que se dividiam segundo o valor 

obtido no BDI. As expectativas dos autores era de que os disfóricos 

tenderiam a fixar o olhar predominantemente em áreas tristes, sendo o 

tempo de fixação do olhar (uma das medidas escolhidas) diferente para os 

dois tipos de cenas. Esperavam ainda que estas fossem as primeiras a obter a 

atenção dos sujeitos. Os resultados confirmaram apenas parcialmente as 

expectativas de Matthews e Antes (1992), uma vez que embora os sujeitos 

disfóricos fixaxem as regiões tristes mais frequentemente que o fizeram os 

sujeitos normais, ambos os grupos olharam mais frequentemente, mais 

tempo e primeiro, para as zonas das imagens consideradas mais alegres. 

Estes resultados levaram os autores a concluir que ambas as populações 

revelam um viés positivo, embora a protecção dos sujeitos disfóricos contra 

os estímulos negativos não seja tão activa ou eficaz como a dos seus colegas 

com humor normal. 

O trabalho de Matthews e Antes (1992), assemelha-se de algum 

modo a um estudo desenvolvido por Colleen Kelley (trabalho não 

publicado, cit por Bower, 1983). Este discípulo de Bower induziu o humor 

alegre ou triste a dois grupos de sujeitos tendo depois apresentado um 

conjunto de imagens que os sujeitos podiam examinar ao seu próprio ritmo, 

durante o tempo desejado. Algumas destas cenas eram alegres, 

representando pessoas que riam, brincavam ou celebravam êxitos, enquanto 

as cenas tristes representavam pessoas a chorar, funerais ou acidentes. A 

medida do tempo passado a observar cada uma das figuras revelou uma 
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congruência entre o tipo de imagem observada e o humor, sendo 

particularmente notória a diferença no tempo que os sujeitos alegres 

dispenderam com os dois tipos de figuras, dedicando um tempo ínfimo à 

observação de imagens tristes. 

 

Conclusão 

Organizamos os vinte e cinco estudos acerca da selecção da 

informação na depressão segundo sete metodologias que se diferenciam 

quanto às estratégias com que averiguam o efeito da depressão, do humor 

depressivo induzido, ou do humor disfórico na percepção de palavras ou 

imagens com diferentes conotações emocionais4 . Destes estudos, dezassete 

oferecem resultados que indicam que estas populações (ou aqueles que já 

viveram um episódio depressivo) não percebem de modo diferente as 

palavras congruentes e incongruentes com o humor (não há diferenças 

intragrupo) nem se distinguem nas respostas que dão a este material em 

relação às populações que mantém o humor normal (não há diferenças 

intergrupo); quatro indicam que os deprimidos detectam mais facilmente ou 

são mais perturbados por palavras negativas do que positivas (diferenças 

intragrupo em função da valência das palavras); três revelam resultados que 

apontam para diferenças intergrupo (cometem mais erros de leitura ou 

olham mais vezes para as zonas negativas das imagens) e um dá origem a 

resultados contraditórios (apesar de o menor limiar de detecção inferior seja 

o das palavras negativas, o limiar de detecção de palavras positivas é 

inferior ao das neutras). 

                                                           
4 Saliente-se que em nenhum caso estava em causa a análise das capacidades perceptivas 
dos deprimidos, embora alguns estudos tenham revelado que os deprimidos exibam 
assimetrias perceptivas (Bruder, Quitkin, Stewart & Martin, 1989), ou diminuição da 
sensibilidade auditiva (Malone & Hemsley, 1977). 
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Face a estes resultados podemos concluir que a existência de 

processos de atenção específicos para seleccionar no meio material 

congruente com o humor negativo parece não estar comprovada. Na 

verdade, mesmo num estudo que aponta para diferenças significativas 

intergrupo no sentido da congruência, os deprimidos processaram 

predominantemente estímulos positivos, olhando mais tempo para a parte 

alegre da imagem do que para a triste (olhando, no entanto, mais tempo para 

a parte triste do que os não deprimidos).  

A análise destes resultados em função da população revela que os 

resultados positivos e negativos se distribuem de modo muito equiparado 

entre os estudos que recorrem a sujeitos clínicamente deprimidos (sete 

estudos) ou a estudantes universitários com humor disfórico (no sentido de 

Kendall, Hollon, Beck, Hammen & Ingram, 1987), medido pelo BDI, ou 

outra escala (seis estudos). Os estudos em que os autores utilizaram 

estudantes universitários a quem induziram o humor triste (oito estudos) 

deram origem predominantemente a resultados que indicam que esta 

população não se distingue da normal nem reage de modo diferente a 

estímulos congruentes e incongruentes com o humor (cinco negativos, dois 

positivos, um inconclusivo). Os três estudos em que os sujeitos foram 

seleccionados por terem antes passado por um episódio depressivo 

indicaram que não há diferenças entre esta população e a normal na 

percepção de material semanticamente relacionado com a tristeza e neutro. 

Em síntese, podemos concluir que o recurso ao paradigma 

experimental cognitivo para analisar a relação entre depressão e selecção de 

informação, quando esta informação é constituída por palavras isoladas, não 

comprova a existência de um efeito da depressão (ou do humor disfórico ou 

triste induzido) no sentido da captação de mais recursos de atenção para 

material com conotação emocional com a tristeza. Veremos agora o que se 

passa quanto à relação entre a depressão e a recordação da informação. 
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Depressão e recordação de informação 

As tarefas que analisam a recordação são meios para descrever 

como os deprimidos ou aqueles que estão temporariamente tristes se 

distinguem dos não deprimidos quanto ao modo como os diferentes tipos de 

informação são evocados.  

A literatura que descreve a recordação na depressão tem vindo a 

englobar metodologias que se diferenciam especialmente em relação ao tipo 

de informação a ser evocada. Basicamente, e recorrendo à distinção 

estabelecida por Tulving (1972) entre informação do tipo semântico e 

informação do tipo episódico, diferenciam-se: 1) os estudos sobre o modo 

como o humor depressivo influencia a evocação de material verbal neutro e 

os estudos sobre a evocação de material congruente, incongruente ou neutro 

em relação ao humor do sujeito (material semântico); e 2) aqueles que 

estudam a recordação de acontecimentos autobiográficos, analisando a 

recordação do desempenho em tarefas estandardizadas antes realizadas em 

laboratório ou o feedback recebido nessas tarefas, ou ainda as características 

da recordação de episódios da vida pessoal (material episódico). 

 

 

Recordação de informação do tipo semântico 

 

A avaliação do efeito do humor negativo ou depressão sobre a 

recordação de informação do tipo semântico recorre a vários tipos de 

materiais, entre os quais listas de palavras (as listas de palavras podem ser 

constituídas por palavras neutras ou adjectivos descritivos da 

personalidade); frases; e histórias. 

 

Recordação de listas de palavras 
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O estudo da recordação de listas de palavras como função do 

humor dos sujeitos faz-se segundo duas metodologias diferentes. Numa 

delas as palavras são neutras e não relacionadas entre si, sendo avaliado o 

efeito da congruência de humor no momento da aquisição e recordação 

sobre o número de palavras evocadas. Este efeito, desenvolvido por Gordon 

Bower, foi designado recordação dependente do humor. Uma segunda 

metodologia que utiliza igualmente listas de palavras estuda o efeito do 

humor sobre a recordação de material com diversas conotações emocionais, 

sendo manipulado, para além do humor, o valor emocional das palavras, 

que pode ser congruente, neutro ou incongruente com o humor 

predominante no sujeito. 

Num dos primeiros estudos sobre o efeito da recordação 

dependente do humor, Bower, Monteiro e Gilligan (1978), verificaram que 

a evocação de um lista de palavras aprendida num determinado humor 

(alegre ou triste) induzido hipnoticamente a estudantes universitários, não 

era facilitada pelo reestabelecimento desse mesmo humor. De facto os 

resultados indicaram a não existência de diferenças significativas no número 

de palavras evocadas quando o teste de memória se realizava no mesmo 

humor ou no humor contrário àquele em que tinha sido aprendido quer 

quando o teste de realização ocorria passados dez minutos (experiência 1) 

quer quando ocorria no dia seguinte (experiência 2). A interacção esperada 

de facilitação da recordação quando há congruência entre o humor no 

momento da aprendizagem e no momento da recordação só ocorreu quando 

estes mesmos autores realizaram um terceiro estudo em que foram 

utilizadas duas listas de palavras. Neste estudo, os sujeitos aprenderam uma 

lista num humor (alegre ou triste) e uma segunda lista no mesmo humor ou 

no humor contrário, havendo três condições experimentais segundo o estado 

de humor no momento de teste de memória da primeira lista (lista a avaliar). 

Na primeira condição, neutra, os sujeitos aprenderam as duas listas no 
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mesmo humor (alegre ou triste) e evocaram nesse mesmo humor. Na 

condição de facilitação a primeira lista era aprendida num humor, a segunda 

no humor contrário, sendo reestabelecido o humor presente na 

aprendizagem da primeira lista no momento da sua evocação. Finalmente a 

condição de interferência cada uma das listas era aprendida num humor 

diferente, mas no momento de evocação da primeira lista o humor induzido 

era o humor contrário ao do momento da sua aprendizagem. Era esperado 

que na condição de interferência os resultados de evocação da primeira lista 

fossem os mais baixos, uma vez que tinha sido induzido o humor contrário 

ao da sua aprendizagem; e que na condição neutra, em que o estado de 

humor era igual no momento de aprendizagem das duas listas, os sujeitos 

tivessem alguma dificuldade em diferenciar as palavras que constituíam 

cada uma delas. Finalmente era esperada uma melhor realização na 

condição de facilitação atendendo a que o humor reestabelecido no 

momento da evocação constituiria um contexto diferenciador em relação à 

segunda lista. Estes resultados foram de facto encontrados, tendo, por 

exemplo, os sujeitos que aprenderam a primeira lista em humor triste e a 

segunda em humor alegre, tido melhores resultados na evocação da primeira 

lista quando o humor triste foi de novo induzido no momento da evocação. 

Estes resultados levaram os autores a concluir que o humor funciona como 

uma característica facilitadora da recordação de material que foi aprendido 

quando esse mesmo humor era dominante. Atendendo a que na vida 

quotidiana as pessoas são bombardeadas com material de diferente 

conotação emocional, sendo igualmente variável o humor dos sujeitos, os 

autores concluíram que este segundo estudo estava mais próximo da 

vivência corrente e os seus resultados eram, por isso, muito relevantes para 

explicar como as pessoas recordariam mais facilmente a informação que 

tivesse sido aprendida anteriormente no mesmo humor. No caso da 

depressão este efeito preveria que um sujeito deprimido teria mais 
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facilidade em recordar informação aprendida em momentos anteriores de 

depressão ou desânimo em que a tristeza tivesse sido dominante.  

 

Apesar dos resultados deste estudo com listas de palavras terem 

ocupado um lugar central para a defesa de um modelo de rede de memória 

em que o estado emocional desempenha um papel de destaque (Bower, 

1981), a análise empírica detalhada a que foi submetido posteriormente não 

veio a confirmar estes resultados. Numa revisão destes estudos realizada por 

Teasdale e Barnard (1993, cap. 4), estes autores concluem que vários 

trabalhos revelaram igualmente a inexistência de recordação dependente do 

humor quando é usada apenas uma lista (Isen, Shalker, Clarck & Karp, 

1978; Nasby & Yando, 1982, experiências 1 e 2 com crianças; Schare, 

Lisman & Spear, 1984); enquanto outros relataram resultados parciais ou 

assimétricos (Leight & Ellis, 1981, experiência 2; Macht, Spear & Lewis, 

1977). Segundo a mesma revisão, enquanto alguns estudos que utilizaram 

duas listas revelaram resultados positivos (Bartlett & Santrock, 1977, e 

Bartlett, Burlson & Sandrock, 1982 com crianças; Goerss & Miller, 1982, 

cit. por Bower & Mayer, 1989; MecKlenbrauker & Hager, 1984; Schare, 

Lisman & Spear, 1984, experiência 3); outros três, que utilizaram duas 

listas, deram origem a resultados negativos (Ellis, 1983, cit. por Teasdale & 

Barnard, 1993; Bayer, 1982, cit. por Bower & Mayer, 1989; Wetzler, 1985). 

Face a estes resultados tão contraditórios e a uma tentativa falhada de 

replicação do fenómeno levada a cabo por Bower e Mayer (1985), Teasdale 

e Barnard (1993), concluem que a recordação dependente de humor não é 

um fenómeno estabelecido. 

O estudo de Bower e Mayer (1985) tem uma importância especial 

por Gordon Bower ter reexaminado o efeito da recordação dependente do 

humor alguns anos após a sua proposta original. Bower e Mayer (1985), 

decidiram replicar o estudo original após a constatação da impossibilidade 
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de alguns estudos confirmar a existência de uma recordação dependente do 

humor para listas de palavras (neste caso, e pertinente para a análise que 

vimos a realizar, a constatação de que o humor triste não facilita a 

recordação de material verbal antes aprendido nesse mesmo humor). Para 

isso elaboraram um estudo para confirmar os resultados obtidos em 1978, 

tendo reproduzido a metodologia utilizada originalmente por Bower, 

Monteiro e Gilligan (1978), para avaliar o efeito do humor sobre a 

recordação quando são utilizadas duas listas. Os resultados negativos que 

obtiveram neste estudo levaram à conclusão que o fenómeno da recordação 

dependente de humor, quando este é induzido, é um fenómeno não 

replicável, justificando os resultados positivos obtidos em alguns estudos 

pela ocorrência de um acaso, ou, no caso do trabalho de 1978, a um possível 

efeito de sugestão hipnótica induzida pelo experimentador.  

Deste modo foi posto em causa o papel do humor como elemento 

mediador da recordação de material verbal constituído por listas de 

palavras, não se provando o papel do humor depressivo como um facilitador 

de evocação da palavras abstractas antes aprendidas no mesmo humor. 

Para além da metodologia da recordação dependente do humor, o 

estudo do efeito do humor depressivo na recordação de palavras foi 

realizado relacionando o humor com a valência emocional das palavras a 

recordar. 

Um tipo de material verbal com características especiais é 

constituído por palavras que têm a particularidade de serem adjectivos 

descritivos da personalidade, diferenciando-se pela conotação positiva ou 

negativa que lhes pode ser atribuída. Entre os adjectivos positivos podemos 

incluir honesto, independente, inteligente, generoso ou atencioso; enquanto 

adjectivos com conotação negativa incluem incompetente, preconceituoso, 

desonesto ou desleixado. O interesse em estudar a recordação de adjectivos 

com conotação negativa decorre da constatação de que os deprimidos se 
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descrevem com base em adjectivos com conotação mais negativa do que os 

sujeitos normais pelo que pode colocar-se a hipótese de que se trata de um 

material especialmente relevante para esta população. 

Para averiguar o modo como a depressão ou humor depressivo 

afecta a recordação de adjectivos descritivos da personalidade é apresentada 

uma lista de adjectivos com valências positivas, negativas e neutras, sendo 

depois induzido um determinado humor. Nestes estudos é analisada a 

relação entre o humor predominante dos sujeitos no momento da evocação e 

a conotação das adjectivos recordados. 

Isen, Shalker, Clark e Karp (1978) descreveram um dos primeiros 

estudos nesta metodologia tendo verificado que após passar por uma 

experiência de sucesso ou fracasso manipulada experimentalmente, existe 

uma maior probabilidade de recordação de adjectivos descritivos de 

personalidade que foram apresentados anteriormente e que são congruentes 

com o humor dos sujeitos. Aqueles que "fracassaram" na tarefa de 

laboratório recordam mais adjectivos negativos, enquanto os que tiveram 

"sucesso" recordam predominantemente adjectivos positivos. 

Teasdale e Russel (1983), estudaram igualmente o efeito da 

congruência entre o valor emocional das palavras apresentadas e o humor 

dos sujeitos no momento da recordação. Com esse objectivo, apresentaram 

adjectivos descritivos de traços de personalidade com conotação positiva, 

negativa e neutra, a sujeitos a quem induziram depois humor positivo ou 

negativo pelo método de Velten (1968). Este método consiste na leitura de 

cinquenta frases breves escritas separadamente em cartões. As frases são 

apresentadas por ordem de modo que o conteúdo é sucessivamente mais 

negativo ou positivo. A indução do humor depressivo consistiu na leitura de 

frases do tipo: "Sinto-me em baixo e miserável"; enquanto a indução de 

alegria incluiu a leitura de frases como "Estou completamente satisfeito com 

o modo como a vida me está a correr". Após a indução foi pedido a cada 
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sujeito para recordar o máximo de palavras anteriormente apresentadas. O 

procedimento foi repetido com novas listas de adjectivos, sendo igualmente 

induzido um humor, desta vez o humor contrário ao da primeira indução. Os 

resultados deste estudo indicam que os adjectivos com conotação positiva 

são melhor recordados quando o humor induzido no momento da 

recordação é positivo, enquanto os adjectivos que descrevem traços de 

personalidade com conotação negativa são melhor evocados quando o 

humor induzido é negativo. A recordação de adjectivos neutros não se 

revelou afectada pelo estado de ânimo.  

Estes resultados fazem crer que o humor triste facilita a recordação 

de adjectivos negativos aprendidos antes em humor normal, o que constitui 

um dado bastante importante acerca dos processos cognitivos na depressão 

podendo sugerir a hipótese de que quando uma pessoa entra num estado de 

tristeza terá maior probabilidade de se recordar de informação 

autodescritiva que é congruente com esse humor. 

 

 

Iniciamos a revisão dos estudos que analisam a relação entre a 

depressão e recordação pelos trabalhos que procuram averiguar o efeito da 

predominância do humor negativo na recordação de palavras aprendidas no 

mesmo humor ou na recordação de palavras com conotação emocional 

negativa. A primeira constatação que se pode fazer é da utilização 

sistemática de sujeitos a quem foi induzido o humor, pelo que as conclusões 

que se elaborem se restringem a esta população o que torna as 

generalizações para a depressão necessariamente limitadas. De facto, os 

estudos que analisaram o efeito do humor negativo sobre a recordação de 

listas de palavras recorreram a humor negativo manipulado (Isen, Shalker, 

Clark & Karp, 1978), ou induzido (todos os restantes), sendo desconhecida 
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a natureza do humor dos sujeitos utilizados por alguns dos estudos revistos 

por Teasdale e Barnard (1993), e aqui referidos.  

Face aos resultados obtidos nestes estudos e com estas populações, 

podemos concluir que o efeito de recordação dependente do humor não é 

um fenómeno comprovado (da totalidade dos estudos apenas cinco deram 

origem a resultados positivos). A relação entre o humor negativo no 

momento da recordação e a evocação de adjectivos descritivos de traços de 

personalidade com conotação negativa foi comprovada nos dois únicos 

estudos que analisaram este efeito.  

 

Para além do estudo da influência do humor sobre a recordação de 

material verbal constituído por listas de substantivos ou adjectivos 

descritivos de traços de personalidade, há ainda a possibilidade de estudar o 

efeito do humor sobre a recordação de material verbal com conteúdo mais 

complexo, como sejam frases, ou breves episódios e histórias. 

 

Recordação de frases 

 

Laird, Wagner, Halal e Szegda (1982, experiência 2), realizaram 

um estudo acerca do efeito do humor induzido através da manipulação das 

expressões faciais sobre a recordação de frases relacionadas com medo, 

tristeza e raiva. Com este objectivo, manipularam as expressões faciais de 

medo, tristeza e raiva, tendo depois apresentado frases congruentes e 

incongruentes com as expressões dos sujeitos. As frases eram do tipo 

"Ouviste aquele barulho?" (medo); "Atirei-lhe o copo à cara" (raiva) ou "Há 

dias em que me sinto completamente à beira das lágrimas" (tristeza). A 

análise das frases evocadas após esta apresentação revela uma consonância 

entre o tipo de frases mais recordadas e a expressão facial. Assim, por 

exemplo, os sujeitos que mantiveram uma expressão facial correspondente à 
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tristeza recordaram mais frases com conteúdo triste do que frases 

relacionadas com medo ou raiva. 

Este estudo indica a existência de uma relação entre o humor e a 

recordação de frases com conteúdos emocionais consonantes com esse 

humor. É de salientar a utilização, neste estudo, de frases altamente 

personalizadas, que descrevem as situações de modo a favorecer um 

envolvimento dos sujeitos. Esta estratégia é semelhante à utilizada em 

alguns trabalhos que visam o estudo da relação entre humor depressivo e 

recordação de histórias. 

 

Recordação de histórias 

 

O estudo do efeito do humor disfórico ou depressão sobre a 

recordação de acontecimentos positivos, negativos e neutros tem constituído 

um meio de tornar mais próximo da vida real a análise do efeito de um 

estado emocional sobre a memória, partindo do princípio que no quotidiano 

as pessoas são confrontadas com séries de acontecimentos, alguns com 

valência positiva e outros de valência negativa. Deste modo procura-se 

tornar a investigação ecologicamente mais válida de modo a proporcionar 

previsões mais precisas. 

Bower, Gilligan e Monteiro (1981), realizaram uma série de 

estudos em que manipularam o estado de humor (alegre ou triste) no 

momento da aprendizagem e da recordação no sentido de avaliarem o efeito 

do humor na recordação de factos integrados em diversas histórias. No seu 

primeiro estudo os sujeitos, estudantes universitários com humor alegre ou 

triste induzido hipnoticamente, leram uma história contada na terceira 

pessoa acerca de dois estudantes que jogavam ténis. Um deles estava feliz, 

cantava, gozava o sol, ganhava o jogo, etc. O outro, pelo contrário, estava 

preocupado com os exames, sentia-se queimado pelo sol, perdia o jogo, etc. 
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Um teste de evocação livre realizado no dia seguinte, quando em humor 

normal, revelou que 80% das preposições recordadas pelos sujeitos tristes 

no momento da leitura se referiam à personagem triste, enquanto nos 

sujeitos que leram a história enquanto alegres lembraram 

predominantemente características da personagem alegre. Estes resultados 

sugerem um efeito de congruência entre o humor dos sujeitos e a valência 

da informação a recordar. Para analisar com mais cuidado se este efeito se 

devia predominantemente aos factos positivos e negativos relatados ou à 

identificação com a personagem alegre ou triste, estes autores realizaram 

uma outra experiência (experiência 3) em que havia apenas uma 

personagem, sendo tarefa dos sujeitos ler, com humor positivo e negativo 

induzido, relatos de uma suposta entrevista psiquiátrica, em que esta 

personagem relatava acontecimentos positivos e negativos da sua infância. 

Quando, em humor neutro, estes sujeitos foram instados a recordar os 

episódios da história de vida antes lida, os sujeitos que a leram em humor 

triste recordaram predominantemente episódios tristes, enquanto os leitores 

alegres recordaram essencialmente episódios felizes, confirmando assim os 

resultados antes encontrados que apontam para um efeito de congruência 

entre o humor no momento de aprendizagem e a recordação posterior. Duas 

experiências (2 e 4) que utilizaram o mesmo material das experiências 1 e 3 

mas em que a metodologia foi alterada no sentido de averiguar se ocorreria 

o mesmo efeito de congruência quando a aprendizagem ocorre em humor 

normal e a recordação é realizada em humor alegre ou triste, revelaram que 

não existe qualquer efeito do humor sobre a tonalidade emocional do 

material de histórias a recordar quando este é induzido apenas no momento 

da recordação. Estes resultados levaram os autores a concluir que o efeito de 

congruência entre humor e material de histórias a recordar só ocorre quando 

o humor da mesma tonalidade do material está presente no momento da 

aprendizagem (experiência 2 e 4). 
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Bower e Mayer (1989), realizaram posteriormente duas 

experiências em que analisaram igualmente a recordação de episódios 

incluídos em histórias em função do humor. Neste seu estudo os sujeitos 

liam pequenas histórias com episódios alegres ou tristes num humor 

depressivo ou positivo. A recordação deste material quando no mesmo 

humor ou em humor oposto foi verificado numa das suas experiências, mas 

não em outra em que a metodologia era praticamente igual, o que levou os 

autores a concluir que de facto a recordação dependente do humor não 

parece ser um fenómeno persistente podendo atribuir-se os resultados 

positivos que ocorrem às vezes quer em estudos que envolvem listas de 

palavras quer histórias, a um efeito do acaso. 

De facto Hasher, Rose, Zacks, Sanft e Doren (1985), verificaram 

igualmente que estudantes universitários disfóricos (avaliados pelo BDI e 

pelo MAACL - Multiple Affect Adjective Check List) não recordam mais 

informação negativa acerca de um história recheada de episódios positivos e 

negativos intitulada "Um dia na vida de um estudante" e que lhes foi 

apresentada na primeira pessoa, quando comparados com os seus colegas 

com humor normal.  

 

Em suma, analisamos até agora às investigações que se dedicam ao 

estudo do efeito do humor depressivo sobre a recordação de informação de 

tipo semântico quer se trate de listas de palavras, frases ou histórias. Os 

estudos, que se pautam pela predominância da utilização de sujeitos em que 

o humor depressivo foi induzido por diversos métodos, dão origem a 

resultados aparentemente contraditórios. Dos trabalhos aqui abordados, 

cerca de metade permite concluir que há um efeito do humor negativo sobre 

a recordação de material semântico, mas a outra metade leva a concluir 

exactamente o contrário. Tal como já se verificou aquando da conclusão 

acerca das investigações sobre selecção de informação, a análise das 
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metodologias dos estudos que originaram resultados positivos não permite 

identificar qualquer padrão que os distinga dos estudos que obtiveram 

resultados negativos, quer quando se observam as populações (a origem do 

humor), quer quando a nossa atenção é dirigida para os procedimentos. Um 

bom exemplo da manifestação destas divergências ao nível do procedimento 

é a constatação que os resultados positivos obtidos na recordação de 

adjectivos congruentes com o humor se manifesta no estudo de Isen, 

Shalker, Clark e Karp, (1978), e de Teasdale e Russel (1983), em que a 

aprendizagem ocorre em humor normal e a indução de humor se verifica 

antes da evocação; enquanto no estudo realizado por Bower, Gilligan e 

Monteiro (1981), o efeito do humor sobre material congruente de histórias 

se observa quando a indução de humor ocorre no momento da 

aprendizagem e a evocação de humor decorre em humor normal 

(experiências 1 e 3), não ocorrendo qualquer efeito quando a indução de 

humor é feita apenas no momento da evocação (experiências 2 e 4). 

Ao analisar os resultados em função dos materiais usados observa-

se que os sujeitos tristes têm mais probabilidade de recordar adjectivos com 

conotação negativa que lhe foram apresentados anteriormente do que 

adjectivos com conotação positiva; recordando igualmente mais frases que 

descrevem situações bastante personalizadas e negativas. Infelizmente o 

pequeno número de trabalhos que recorre a este tipo de material (apenas 

três) não permite retirar conclusões significativas. 

 

De modo a compreender melhor as relações entre a depressão e a 

recordação de informação, analisaremos de seguida a investigação sobre a 

recordação de informação do tipo episódico.  
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Recordação de informação do tipo episódico 

 

A informação é considerada do tipo episódico quando se refere a 

acontecimentos da experiência individual, quer se trate de episódios 

autobiográficos, quer de comportamentos ocorridos em situações 

controladas no laboratório. Começaremos por rever os estudos sobre o efeito 

da depressão ou humor depressivo sobre a recordação de realização de 

tarefas de laboratório e feedback recebido, dedicando um espaço final à 

relação entre a depressão e humor negativo e a memória autobiográfica. 

 

Recordação de realização e feedback 

 

O recurso ao estudo do modo como os deprimidos e não 

deprimidos recordam a sua realização em tarefas realizadas no laboratório 

ou o tipo de feedback que lhes é administrado constituiu, especialmente 

durante os anos setenta, uma das formas privilegiadas de análise dos 

processos de evocação na depressão. Vários modelos comportamentais da 

depressão tinham postulado que uma das características associadas à 

depressão consistia na redução dos reforços positivos recebidos pelos 

deprimidos (Skinner, 1953; Ferster, 1973; Rehm, 1977; Levinsohn, 1975), 

tendo os modelos terapêuticos daí decorrentes integrado estratégias que 

visam o aumento do reforço e feedback positivo (Jackson, 1972; Lazarus, 

1968; Lewinsohn, 1975). Neste contexto a investigação neste paradigma 

ocupou um lugar de destaque visto que, a confirmar-se um viés negativo, 

estava posta em causa a eficácia terapêutica desta intervenção. Assim, os 

estudos constituem esforços para averiguar se há ou não um viés negativo 

na recordação do reforço e feedback positivos, de modo que os deprimidos 

suponham ter realizado pior as tarefas ou recebido uma quantidade inferior 

de reforço do que de facto aconteceu. 
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Um dos primeiros estudos realizados de modo controlado acerca da 

recordação de tarefas realizadas previamente foi da autoria de Wener e 

Rehm (1975), que envolveram estudantes universitários deprimidos e não 

deprimidos em interacções do tipo social. Quando, posteriormente, foram 

instados a recordar o acontecimento, os deprimidos sub-estimaram o 

número de vezes que deram a resposta social apropriada, o que não 

aconteceu com os não deprimidos. Os autores concluíram que os deprimidos 

parecem processar de modo específico as experiências de sucesso, tendendo 

a desvalorizá-las face aos fracassos.  

Num estudo semelhante, Buchwald (1977), verificou que ao pedir a 

estudantes universitários divididos em dois grupos com base no valor obtido 

no BDI, para estimar a quantidade de respostas correctas dadas 

anteriormente a um teste de escolha múltipla e que tinham sido assinaladas 

com um "certo" ou "errado" fornecido pelo experimentador, as estimativas 

eram mais negativas naqueles que se caracterizavam por um BDI mais 

elevado. 

Teasdale e Dent (1984) recorreram à mesma metodologia para 

testar o modo como estudantes universitários com humor depressivo e 

positivo induzido recordavam a sua realização numa tarefa realizada 

previamente à indução de humor. Os resultados revelam que à semelhança 

dos estudantes com valores elevados de BDI, os sujeitos com humor 

depressivo induzido estimam retrospectivamente ter tido menos sucesso na 

tarefa do que os sujeitos com humor positivo. 

Estes três estudos indicam que quer os sujeitos com humor 

disfórico quer os que estão a viver uma depressão clínica tendem a distorcer 

a sua execução numa tarefa realizada anteriormente no sentido de 

desvalorizar as respostas dadas correctamente e salientar aquelas que foram 

consideradas erradas. Este viés é compreendido pelos autores como uma 

prova das diferenças entre deprimidos e não deprimidos no modo como 
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processam a informação, tendendo os deprimidos a salientar a informação 

que está de acordo com o seu humor. 

Com o objectivo de analisar se o mesmo tipo de viés de 

processamento ocorreria em relação à quantidade de reforço recebido e ao 

feedback em geral, Nelson e Craighead (1977); DeMonbreum e Craighead 

(1977); e Craighead, Hickey, e DeMonbreum (1979), elaboraram um 

conjunto de estudos. Nelson e Craighead (1977) desenvolveram uma tarefa 

ambígua face à qual administraram a estudantes universitários deprimidos e 

não deprimidos (avaliados pelo BDI) quer feedback positivo quer negativo 

em proporções variadas. Quando tiveram de recordar o feedback recebido, 

os estudantes deprimidos, nas condições em que a percentagem de reforço 

positivo era elevada em relação ao feedback negativo, distorceram no 

sentido negativo, recordando menos feedback positivo e mais negativo do 

que receberam de facto. Curiosamente também houve diferença entre os 

dois grupo quando a percentagem de reforços positivos era baixa porque os 

não deprimidos distorceram a informação no sentido positivo sobre-

estimando, no momento da recordação, a quantidade de reforço recebido.  

DeMonbreum e Craighead (1977), tentaram averiguar se este 

padrão de resultados ocorria igualmente na população com diagnóstico 

clínico da depressão, procurando determinar se, a ocorrer o viés de 

processamento de feedback, este ocorria predominantemente na fase da 

percepção ou subsequentemente, na fase de evocação. Os resultados obtidos 

por estes autores indicam que, tal como no estudo de Nelson e Craighead 

(1977), quando a percentagem de feedback positivo fornecido era muito 

elevado em relação ao negativo, os deprimidos exibiam um viés negativo 

que não ocorria quando esta relação era a inversa. Foi igualmente verificado 

que não havia diferenças a nível da percepção imediata do feedback, o que 

levou os autores a concluir que o viés negativo observado ocorreu apenas 
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numa fase posterior de processamento, naquilo que designaram de 

"transformação cognitiva". 

Num terceiro estudo realizado pela equipa de Craighead 

(Craighead, Hickey, & DeMonbreum, 1979), uma metodologia semelhante 

foi utilizada com uma população ligeiramente diferente de modo a avaliar a 

possibilidade de haver influência da ansiedade na distorção do feedback. 

Neste estudo os autores procuraram analisar se a percepção e a recordação 

de feedback neutro (50% de sucesso) era diferente em três grupos de 

estudantes universitários, sendo um constituído por sujeitos deprimidos-

ansiosos; outro integrava sujeitos não deprimidos-ansiosos e um terceiro não 

deprimidos-não ansiosos. Na sua previsão, os estudantes deprimidos-

ansiosos, quando comparados com os outros grupos, distorceriam mais a 

percepção e recordação do feedback neutro; apresentariam, em função disso, 

uma mudança mais acentuada de humor; e teriam uma pior realização em 

tarefas semelhantes a realizar posteriormente. Pelo facto de nenhuma destas 

hipóteses ter sido verificada, e considerando os resultados obtidos em 

trabalhos anteriores, os autores concluíram que a distorção que tem sido 

relacionada com a depressão só ocorre em condições em que a percentagem 

de reforço é bastante elevada, não ocorrendo quando o reforço recebido é 

neutro. Este estudo foi, no entanto, criticado (Sacco, 1981), por os sujeitos 

previamente seleccionados para a experiência não apresentarem, no 

momento de recolha de dados, características específicas de qualquer 

psicopatologia. 

 

Dobson e Shaw (1981), com uma metodologia bastante semelhante, 

verificaram igualmente que a percepção de feedback recebido não está 

distorcida em estudantes universitários com BDI superior submetidos a uma 

tarefa a que foi dado um feedback positivo em proporção alta e baixa, sendo 

apenas no momento de recordar que é introduzido um viés que o distorce 
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negativamente. Numa das condições integraram um "teste da realidade", 

tornando mais explícito o feedback positivo fornecido aos sujeitos, de modo 

a que uma autocorrecção fosse mais acessível. Em todas as condições houve 

um viés negativo quando a proporção de feedback era elevada, mesmo 

quando este foi tornado explícito. Este resultado levou o autores a concluir 

pela existência de um efeito permanente de distorção do feedback. Dobson e 

Shaw (1981) sugerem que estes dados são importantes na programação da 

intervenção terapêutica, pois a correcção da distorção cognitiva em que se 

baseiam algumas intervenções pode não ser suficiente para garantir a sua 

eficácia. 

 

Os estudos até agora revistos sugerem que os estudantes 

universitários com humor disfórico natural ou induzido tendem a 

desvalorizar a sua realização numa tarefa realizada anteriormente (Wener & 

Rehm, 1975; Buchwald, 1977; Teasdale & Dent, 1984) e que face a uma 

tarefa a que é administrado feedback negativo ou positivo em níveis 

variados, os sujeitos clinicamente deprimidos ou os estudantes universitários 

com valores de BDI elevados tendem a não distorcer a percepção da 

quantidade recebida, mas posteriormente, no momento de o recordar, 

desvalorizam o feedback positivo quando ele foi fornecido em percentagem 

elevada (Nelson & Craighead, 1977; DeMonbreum & Craighead, 1977; 

Craighead, Hickey, & DeMonbreum, 1979; Dobson & Shaw, 1981). 

Apesar deste padrão de resultados aparentemente consistente, 

Dykman e Volpicelli (1983), e Ingram (1984) encontraram resultados 

diferentes quanto à percepção de feedback. Dykman e Volpicelli (1983) 

utilizaram estudantes universitários com BDI elevado e com BDI baixo, que 

submeteram a uma tarefa de estimativa de número de pontos projectados em 

quarenta slides, sendo o feedback fornecido através de uma luz cuja 

intensidade, apresentada em três níveis diferentes (estimativa pobre, média, 
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boa), indicava o quanto a estimativa se aproximava da resposta certa. Logo 

que o feedback era apresentado os sujeitos deveriam carregar num de três 

botões correspondentes ao feedback, sendo medido o tempo de latência 

desta resposta. Na verdade, durante o estudo, às vezes a intensidade da luz 

não correspondia às condições pré-definidas de feedback, sendo, portanto, 

uma condição ambígua, que os sujeitos podiam interpretar como feedback 

favorável ou desfavorável. Tendo constatado que nenhum estudo anterior 

tinha manipulado a reacção ao feedback em função do grau de importância 

da tarefa desempenhada, desenvolveram duas condições distintas. Na 

primeira era dito aos sujeitos que se tratava de uma tarefa cujos resultados 

eram um bom indicador das capacidades intelectuais. Na segunda os 

resultados eram completamente desvalorizados, sendo afirmado que se 

tratava apenas de um estudo para observar como as pessoas percebiam 

alguns estímulos. No fim era apresentado um teste de recordação, sendo 

pedido aos sujeitos para indicarem o número de vezes em que o feedback foi 

favorável, médio ou desfavorável.  

Este estudo, ao contrário de outros, indicou uma diferença 

significativa entre deprimidos e não deprimidos na percepção do feedback 

ambíguo, com os deprimidos a interpretá-lo mais negativamente; e um 

maior tempo de latência para o feedback favorável entre os deprimidos nos 

últimos vinte slides, o que, segundo os autores, demonstra a existência de 

um viés negativo nesta população logo no momento da codificação. A 

recordação do feedback recebido não revelou qualquer diferença entre os 

grupos. Como o administração de feedback ocorreu de modo equivalente 

pelos três tipos, os resultados negativos em relação à recordação 

aproximam-se aos dos estudos que verificaram que não há distorção face a 

feedback neutro, só ocorrendo viés no sentido negativo em condições de 

uma elevada percentagem de feedback positivo. 
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As diferenças observadas são independentes do grau de importância 

atribuído às tarefas, pelo que os autores concluem que o estilo depressivo na 

codificação ocorre de um modo contínuo, mesmo para tarefas que os 

sujeitos considerem pouco importantes do ponto de vista pessoal. Dyckman 

e Volpicelli (1983), estranham o facto de se encontrar diferenças 

significativas na percepção do feedback apenas nos últimos vinte slides, 

uma vez que a ser uma característica constante deveria ocorrer desde o 

início. Neste caso os autores sugerem que a percepção e reacção ao 

feedback pode ter sido diferente ao longo da experiência, tendo os 

deprimidos, a partir dos primeiros insucessos, começado a atribuir os seus 

resultado a causas internas o que terá influenciado os tempos de latência de 

reacção ao feedback administrado posteriormente.  

Tal como Dyckman e Volpicelli (1983), também Ingram (1984) 

encontrou diferenças no modo como sujeitos com humor previamente 

manipulado pelo sucesso ou insucesso em tarefas de laboratório percebem o 

feedback. No entanto enquanto Dyckman e Volpicelli (1983), verificaram 

que os sujeitos com humor negativo atribuem ao feedback ambíguo um 

sentido negativo, Ingram (1984) observou que os sujeitos com humor 

negativo induzido pelo insucesso, tendem posteriormente a ter um tempo de 

reacção mais elevado a um sinal luminoso quando este é apresentado 

concomitantemente com um feedback negativo. Sujeitos do grupo controle e 

sujeitos que passaram por experiências de sucesso prévio não revelaram 

maiores tempos de latência a estímulos simultâneos ao feedback 

desfavorável. Não há diferença entre os grupos na percepção do feedback 

favorável. Segundo os autores estes resultados sugerem que as experiências 

de sucesso não têm tanto impacto como as negativas, e que estas últimas 

levam os sujeitos já previamente tristes a dedicarem um processamento mais 

profundo ao feedback negativo que interfere com os tempos de reacção.  
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Neste mesmo estudo, quando posteriormente foram instados a 

recordar o feedback recebido anteriormente, os sujeitos com humor negativo 

tiveram um melhor desempenho na recordação de feedback desfavorável do 

que os sujeitos que, no mesmo humor, receberam feedback neutro ou 

positivo. Tal como em relação aos tempos de reacção, os sujeitos em humor 

positivo não se diferenciaram em relação à recordação de feedback, 

recordando com a mesma precisão feedback favorável e desfavorável 

fornecido anteriormente.  

Referiremos finalmente um último estudo sobre a recordação de 

feedback que tem a particularidade de estudar a recordação de feedback 

administrado pelos sujeitos do estudo e não pelo experimentador. Gotlib 

(1981), num estudo em que foi pedido a sujeitos clinicamente deprimidos 

para auto-administrar reforço ou punição, verificou que os deprimidos, 

quando comparados com outros doentes psiquiátricos e normais, recordam 

mais punição do que a que auto-administraram de facto, sendo 

especialmente notório o esquecimento da quantidade de reforço previamente 

auto-atribuído. 

 

Sumarizando, as tarefas realizadas em laboratório e o feedback 

recebido a essas tarefas constituem acontecimentos de vida que, embora 

manipuladas pelo experimentador, partilham com os episódios da vida 

quotidiana o facto de envolverem pessoalmente os sujeitos nas suas 

competências. Deste modo, estudar o efeito da depressão sobre o modo 

como os sujeitos recordam as suas realizações prévias ou o feedback 

recebido por essas realizações constitui uma forma privilegiada de 

compreender alguns dos processos cognitivos mais significativos, 

permitindo estabelecer extrapolações acerca do modo como os deprimidos 

processam as suas experiências quotidianas. 
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De uma totalidade de dez investigações aqui referidas, três 

debruçam-se exclusivamente sobre a recordação da realização, tendo dado 

origem a resultados que indicam um viés no sentido da desvalorização das 

respostas correctas quer dos sujeitos clínicamente deprimidos, quer dos 

disfóricos e daqueles a quem o humor negativo foi induzido. 

Os sete estudos que abordaram a questão da recordação do 

feedback são metodologicamente mais heterogéneos uma vez que para além 

de recorrerem a sujeitos cujo humor depressivo é de origem vária 

(depressão, disforia, indução e manipulação do sucesso ou insucesso), e da 

diversidade das tarefas realizadas pelos sujeitos, utilizam feedback que é 

proporcionado em diferentes percentagens e sob diferentes modos. Se a 

proporção de feedback favorável e desfavorável constitui uma variável 

independente comparável entre os diversos estudos, a sua forma de 

apresentação, que vai desde um "certo" ou "errado" dito pelo 

experimentador, até à apresentação visual nomeadamente sob a forma de 

código que pode ser interpretado de modo ambíguo, dificulta a comparação 

dos resultados. Apesar destes limites, podem-se elaborar algumas 

conclusões. 

Tal como aconteceu em relação à revisão de investigação sobre a 

relação entre selecção de informação e depressão, os resultados dos estudos 

não adquirem qualquer padrão específico como função da população usada. 

Isto é, os resultados obtidos nos estudos revistos não se diferenciam pelo 

facto de os autores recorrerem a sujeitos clinicamente deprimidos, com 

humor disfórico ou com humor induzido, sugerindo que os efeitos 

encontrados se relacionam com o humor negativo e não exclusivamente com 

a depressão.  

Ao contrário da origem do humor, a proporção de feedback 

positivo e negativo parece contribuir para um efeito do humor sobre a 

recordação. De facto, constata-se que três dos estudos revelam que nas 
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condições em que a percentagem de feedback positivo é elevado, os 

deprimidos (DeMonbreum & Craighead, 1977) e os disfóricos (Nelson & 

Craighead, 1977; Dobson & Shaw, 1981), distorcem este viés 

negativamente, recordando menos feedback favorável do que de facto 

receberam. Os estudos referidos deram ainda indicações que esta 

desvalorização não ocorre quando a proporção entre feedback positivo e 

negativo é equivalente, ou quando o feedback positivo ocorre em 

percentagem baixa. 

É curioso constatar que não foram só os sujeitos com humor 

negativo que evidenciaram distorções na recordação de feedback. A 

investigação levada a cabo por Nelson e Craighead (1977), revelou 

igualmente a ocorrência de distorção na recordação de feedback no grupo de 

sujeitos com humor normal. Mas estes, ao contrário dos seus colegas com 

humor disfórico (BDI elevado), distorceram no sentido positivo, recordando 

mais feedback positivo do que o que lhes foi dado nas condições em que 

receberam este tipo de feedback em percentagem baixa. 

Quatro estudos não avaliaram a recordação de feedback em função 

da proporção entre feedback favorável e desfavorável, utilizando antes 

feedback ambíguo (Dykman & Volpicelli, 1983), ou neutro (Craighead, 

Hickey & DeMonbreum, 1979; Ingram, 1984; e Gotlib, 1981). Dois deram 

origem a resultados no sentido esperado e dois não revelaram diferenças 

entre grupos quanto à recordação de feedback.  

Os resultados obtidos por Ingram (1984), indicam que os sujeitos 

que passaram antes por experiências de insucesso recordam com mais 

precisão o feedback desfavorável quando comparados com os outros 

sujeitos; tendo Gotlib (1981), verificado que os sujeitos deprimidos que 

antes auto-administraram punição e reforço recordam posteriormente mais 

punição e menos reforço do que administraram de facto. Assim, para além 

dos três estudos que indicam que os sujeitos em que o humor triste é 
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predominante subestimam as suas realizações, outros cinco estudos sugerem 

que também na recordação de feedback é observável um viés que 

desvaloriza o feedback positivo administrado em proporção elevada ou o 

reforço previamente auto-administrado, sendo mais precisos na recordação 

do feedback negativo. 

Apenas dois estudos originaram resultados que sugerem a 

inexistência de algum efeito do humor negativo sobre a recordação de 

feedback. Um deles (Craighead, Hickey & DeMonbreum, 1979), com já 

referimos, utilizou sujeitos que, por terem sido avaliados antes da 

experiência, poderiam já não cumprir os critérios de diagnóstico no 

momento do estudo; enquanto o estudo de Dykman e Volpicelli (1983), foi 

o único em que o feedback foi administrado de forma ambígua, podendo 

este facto ter contribuído para a não existência de diferenças entre os dois 

grupos. 

Resta-nos referir a questão da percepção do feedback. Face à 

constatação de que os deprimidos não exibiam um viés de selecção para o 

feedback desfavorável, mas recordavam menos feedback positivo do que 

tinham recebido, Demonbreum e Craighead (1977), criaram o conceito de 

transformação cognitiva, sugerindo que só numa fase posterior de 

processamento se faria sentir o efeito da depressão ou humor negativo. 

Como vimos, outros estudos que estudaram a recordação de feedback 

procuraram igualmente compreender se o viés ocorreria já na fase de 

selecção. Curiosamente os resultados obtidos são equivalentes aos que 

foram já antes reconhecidos quando concluíamos a revisão dos estudos 

sobre a relação entre selecção e depressão: em cinco estudos três deram 

origem a resultados que indicam que não há efeito a nível da selecção do 

feedback, tendo dois sugerido exactamente o contrário. Assim, e mais uma 

vez, parece que o efeito da depressão sobre a selecção de informação 

positiva e negativa não é um fenómeno comprovado pela metodologia 
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esperimental, ao contrário da recordação da realização e feedback 

previamente recebido que surge como um fenómeno mais estável uma vez 

que oito em dez estudos indicam a existência de um viés no sentido negativo 

que distingue o sujeitos com humor triste e aqueles que estão em humor 

normal. 

 

Embora o estudo da relação entre a depressão ou humor triste e a 

recordação de realização e feedback constitua uma abordagem privilegiada 

para compreender o efeito da depressão sobre os processos de evocação de 

tarefas em que o sujeito está envolvido pessoalmente, o estudo da memória 

episódica está particularmente relacionado com a compreensão do 

funcionamento da memória autobiográfica. 

 

 

Memória autobiográfica 

A investigação da relação entre a depressão e a memória 

autobiográfica procura aprofundar o conhecimento sobre o efeito que a 

depressão tem sobre o tipo de acontecimentos de vida salientes na memória. 

Nesse sentido os estudos aqui revistos foram realizados para ilustrar o modo 

como o humor depressivo influencia o tipo de episódios mais facilmente 

evocados, não especificando a acuidade ou a precisão dessa recordação5  

                                                           
5 Há, no entanto, estudos que sugerem que as memórias autobiográficas dos deprimidos são 
menos específicas ou mais sumarizadas. Por exemplo, Williams e Scott (1988) verificaram 
que os episódios relatados pelos deprimidos revelaram memórias menos específicas do que 
os não deprimidos especialmente quando se tratava de resposta a pistas positivas; enquanto 
Moffitt, Singer, Nelligan, Carlson et all, (1994), estudaram a especificidade das memórias 
pessoais em estudantes com humor disfórico, tendo igualmente verificado que aqueles que 
obtiveram um valor mais elevado no BDI recordam memórias significativamente mais 
sumarizadas quando é pedido para descrever um episódio autodescritivo positivo. Num 
estudo de Kuyken e Dalgleish (1995) a menor especificidade das memórias autobiográficas 
dos deprimidos foi mesmo a única diferença encontrada entre deprimidos e não deprimidos 
uma vez que ao avaliarem o tempo de latência de evocação de episódios pessoais destas 
duas populações a pistas positivas e negativas não foi encontrado qualquer viés no sentido 
negativo, mas os deprimidos revelaram dificuldade em relatar memórias específicas.  
 



Conteúdos e processos cognitivos 61 

Um dos primeiros estudos com a preocupação de avaliar a relação 

entre depressão e memória autobiográfica foi realizado por Lloyd e Lishman 

(1975), que tentaram avaliar a facilidade e probabilidade de os deprimidos 

relembrarem experiências negativas da sua vida. A facilidade de recordação 

foi medida pelo tempo decorrido entre a apresentação de palavras neutras 

(eg., janela) e a evocação de episódios autobiográficos. Foi pedido aos 

sujeitos que a metade das palavras associassem um episódio pessoal 

positivo e à outra metade um episódio negativo. Os resultados revelaram 

que quanto mais elevados eram os resultados obtidos no Beck Depression 

Inventory, menor o tempo necessário para evocar as experiências de vida 

com conotação negativa, e maior o tempo decorrido entre a palavra estímulo 

e o início da evocação das experiências positivas. Este estudo demonstrou 

assim uma facilidade aumentada de evocação de episódios autobiográficos 

negativos em função do indíce de depressão.  

Teasdale e colaboradores interessaram-se por este estudo de Lloyd 

e Lishman, tendo elaborado uma série de experiências para aprofundar a 

interpretação destes resultados (Teasdale & Fogarty, 1979; Teasdale, Taylor 

& Fogarty, 1980; Teasdale & Taylor, 1981; Clark e Teasdale, 1982; Clark, 

1983, cit. por Teasdale & Barnard, 1993). 

No seu primeiro estudo (Teasdale & Fogarty, 1979) procuraram 

obter resultados com uma metodologia semelhante a Lloyd e Lishman, mas 

usando indivíduos normais a quem induziram a tristeza e a alegria pelo 

método de Velten (1968). Ao utilizar sujeitos normais a quem foi induzida a 

tristeza e a alegria os autores tentavam testar se era o humor depressivo que 

afectava o tempo de recordação de experiências negativas; isto é, se a 

acessibilidade a episódios tristes decorria de um efeito de humor mais 

amplo do que a depressão clínica. Depois da indução foram apresentadas as 

palavras neutras para as quais os sujeitos tinham de recordar um 

acontecimento que era especificamente alegre ou triste. Tal como no 
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trabalho de Lloyd e Lishman (1975), foi medido o tempo de latência. Os 

resultados revelaram que não há diferença entre os dois grupos no tempo de 

latência de recordação de episódios desagradáveis, mas os sujeitos com 

humor triste apresentavam um tempo de latência superior na recordação de 

memórias agradáveis, o que parece sugerir um efeito da depressão induzida 

na acessibilidade das memórias favorecendo a evocação das memórias 

negativas e dificultando a recordação das positivas. Este estudo fortaleceu a 

ideia de que o estado de humor é um determinante da acessibilidade.  

 

Em estudos posteriores (Teasdale, Taylor & Fogarty, 1980; 

Teasdale & Taylor, 1981), a metodologia foi alterada no sentido de 

averiguar o efeito do humor induzido (método de Velten) na probabilidade 

de surgirem memórias autobiográficas agradáveis, versus desagradáveis. De 

facto, tão pertinente como o tempo decorrido na recordação de memórias é a 

probabilidade de elas serem positivas ou negativas. Nestes estudos não foi 

especificado que tipo de acontecimento deveria ser associado às palavras 

estímulo apresentadas. Quando os sujeitos estavam capazes de associar a 

essa palavra um acontecimento descreviam-no brevemente, sendo de novo 

induzido o humor específico (tristeza ou alegria, em ocasiões separadas). No 

dia seguinte cada sujeito cotava numa escala de agradabilidade cada uma 

das experiências que tinha lembrado. Os resultados indicam que quando os 

sujeitos estavam em humor triste tinham uma maior probabilidade de 

recordar memórias desagradáveis e uma menor probabilidade de evocar 

memórias agradáveis. Pelo contrário, a indução de alegria ao mesmos 

sujeitos aumentou a probabilidade de evocação de memórias agradáveis. O 

estudo desenvolvido por Teasdale, Taylor e Fogarty (1980), incluiu ainda 

uma medida de tempo de latência da evocação, que confirmou uma 

interacção significativa e congruente entre o tipo de acontecimento 

recordado e o humor. 
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Clark e Teasdale (1982), analisaram igualmente o efeito da 

variação de humor sobre a evocação de episódios recordados, mas 

recorrendo a um grupo de deprimidos. Assim, em vez da indução de do 

humor positivo e negativo a cada sujeito, como tinha acontecido em alguns 

estudos, os autores avaliaram um grupo de deprimidos, comparando o tipo 

de acontecimentos evocados em dois diferentes momentos do dia conforme 

o seu humor mais ou menos deprimido. Os resultados, tal como nos estudos 

em que o humor era criado artificialmente pelo experimentador, 

demonstraram uma relação entre o tipo de memórias recordadas e o tipo de 

humor no momento da evocação. Clark (1983, cit. por Teasdale & Barnard, 

1993), explorou esta relação entre variação de humor e tipo de episódios 

evocados numa população deprimida ampliando o intervalo entre 

avaliações. Para isso analisou o tipo de episódios mais facilmente evocados 

por esta população com um intervalo de cinco semanas o que corresponderia 

a diferentes momentos de depressão. Também este estudo evidencia uma 

associação directa entre o humor e o tipo de episódios mais evocados.  

Esta série de estudos acerca da recordação de memórias 

autobiográficas em sujeitos deprimidos ou normais a quem foi induzida a 

tristeza sugerem que, quando o humor depressivo é dominante, os sujeitos 

tendem a recordar mais rapidamente episódios desagradáveis do seu 

passado, revelando um tempo mais prolongado a recordar episódios 

positivos. Um segundo grupo de resultados demonstra que quando em 

humor depressivo os sujeitos têm mais probabilidade de recordar episódios 

negativos do que positivos, sendo observável que quando, no mesmo 

sujeito, há variação de humor (provocada por indução sucessiva de dois 

humores diferentes ou naturalmente associada à vivência depressiva), esta 

variação é acompanhada por igual variação na facilidade de evocação de 

episódios congruentes com o humor predominante no momento. 
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Embora a equipa de Teasdale ocupe um lugar de destaque no 

estudo do efeito do humor depressivo (induzido pelo método de Velten) 

sobre a recordação de episódios pessoais, outros autores têm recorrido a 

metodologias semelhantes para estudar a natureza da memória 

autobiográfica na depressão. Entre estes encontra-se Bower, que embora 

tenha estudado especialmente o efeito do humor sobre a recordação de 

material verbal constituído por listas de palavras, realizou dois estudos sobre 

a recordação de acontecimentos pessoais.  

Uma das limitações dos estudos da memória autobiográfica 

relaciona-se com o facto de não haver forma de saber se os episódios 

relatados pelos sujeitos aconteceram realmente ou com a tonalidade 

emocional que lhes é dada no momento de evocação. Bower e Gilligan 

(1980) procuraram ultrapassar esta limitação, sendo especialmente 

cuidadosos em relação à metodologia uma vez que controlaram não só as 

respostas, mas igualmente as experiências evocadas pelos sujeitos ao pedir a 

um grupo de estudantes universitários para manterem o registo de 

acontecimentos relevantes do ponto de vista emocional que ocorreram 

durante um período de quinze dias. No final deste tempo, procederam à 

indução hipnótica de humor, tendo a metade dos sujeitos sido induzida a 

alegria e a outra metade a tristeza. Após esta indução foi pedido aos sujeitos 

para evocar episódios ocorridos durante o período seleccionado. Tal como 

previsto, os sujeitos em humor triste evocaram uma maior percentagem de 

memórias tristes do que alegres, enquanto no outro grupo a percentagem 

superior de episódios referia-se a situações alegres. 

Num outro estudo foi averiguado se o humor deprimido resultante 

da indução hipnótica facilita a recordação de episódios tristes da infância. 

Monteiro e Bower (estudo não publicado, descrito por Gilligan & Bower, 

1984), pediram a sujeitos com humor alegre e triste induzido para, durante 

dez minutos, evocarem episódios da infância. Quando voltaram no dia 
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seguinte, e em humor normal, os sujeitos categorizaram os acontecimentos 

antes lembrados. Os resultados indicam que 92% das memórias dos sujeitos 

"felizes" tinham uma conotação emocional positiva, enquanto apenas 42% 

das memórias dos sujeitos "tristes" tinham esta conotação. Mais de metade 

(55%) das memórias dos sujeitos "tristes" eram congruentes com este 

humor. 

Resultados indicadores de que a recordação de memórias 

autobiográficas ocorre de um modo congruente com o humor induzido 

foram encontrados igualmente por outros autores. Riskind, Rholes e Eggers 

(1982), Madigan e Bollenbagh (1982), e Rholes, Riskind e Lane (1987), 

utilizaram, tal como a equipa de Teasdale, o método de Velten; Natale e 

Hantas (1982), recorreram, à semelhança da equipa de Bower, à hipnose; 

Snyder e White (1982), induziram alegria e tristeza através da auto-sugestão 

sem hipnose, tendo Riskind (1983), manipulado as expressões faciais. 

Todos este métodos, para além de terem provado a sua eficácia na indução 

de humor triste, aumentam diminuem o tempo de resposta e aumentam a 

probabilidade de evocação de memórias autobiográficas negativas e 

diminuem a probabilidade de as positivas serem lembradas, revelando assim 

as suas possibilidade de provocar estados emocionais com efeitos a nível de 

recordação de experiências anteriores. 

 

Apesar da maioria dos estudos sobre memória autobiográfica e 

humor depressivo recorrer a sujeitos cujo humor é induzido, outros autores, 

para além de Lloyd e Lishman (1975), e Clark e Teasdale (1982), utilizaram 

sujeitos deprimidos, tendo encontrado resultados paralelos. 

Williams e Scott (1988), avaliaram a velocidade com que 

deprimidos e não deprimidos podem lembrar acontecimentos positivos e 

negativos, tendo replicado os resultados de Lloyd e Lishman (1975), uma 

vez que os deprimidos levaram mais tempo a responder às pistas para 
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recordar episódios positivos do que àquelas que conduziam à recordação de 

episódios negativos.  

Do mesmo modo, Fogarty e Hemsley (1983), utilizaram igualmente 

a metodologia de avaliação do tipo de memórias que são associadas a 

estímulos neutros, também com sujeitos deprimidos que foram avaliados 

duas vezes em seis semanas. Os seus resultados indicam que enquanto os 

deprimidos revelaram um aumento de recordação de episódios tristes, os 

que melhoraram do humor durante essas semanas exibiram uma diminuição 

do número de recordações desagradáveis.  

Por seu lado, Mathews e Bradley (1983), verificaram que 

estudantes universitários que se avaliavam como tendo passado por 

episódios de depressão mais frequentes e intensos, apresentavam um viés de 

memória mais acentuado para acontecimentos negativos, medido pelo 

número de palavras a que eram capazes de associar um acontecimento 

negativo versos positivo. 

 

Face a estes resultados, podemos concluir que a investigação 

desenvolvida no âmbito do estudo do efeito da depressão ou humor 

depressivo sobre a memória autobiográfica sugere a existência de uma 

congruência entre o humor experienciado pelo sujeito e o tipo de memórias 

evocadas, estando o humor depressivo associado a um mais fácil acesso às 

experiências negativas previamente vividas. Visto que quer a depressão 

clínica quer o humor triste induzido conduzem a uma mais fácil e mais 

rápida recordação de episódios autobiográficos negativos, este efeito não se 

relaciona exclusivamente com o quadro clínico, mas mais globalmente com 

o humor.  
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Conteúdos e processos cognitivos, conclusão 

 

Nos pontos anteriores foram revistos trabalhos que procuram 

descrever o modo como os pensamentos dos deprimidos se distinguem dos 

sujeitos normais pela predominância dos conteúdos negativos e o modo 

como a informação é seleccionada e recuperada na depressão. 

Nesta revisão foram incluídos estudos realizados quer com sujeitos 

normais a quem foi induzido, por diferentes métodos, a tristeza, quer com 

sujeitos clinicamente deprimidos. A análise dos resultados parece revelar 

que quando se estuda os diversos conteúdos cognitivos, ou a selecção e a 

recuperação de informação em indivíduos dominados pela tristeza, a origem 

desta tristeza não é relevante, isto é, os resultados divergem com a 

metodologia ou com o material utilizado, mas não com o tipo de sujeitos, o 

que indica que existe um efeito mais amplo do humor deprimido que não se 

restringe à psicopatologia depressiva. 

Basicamente a investigação aqui revista confirma a existência de 

conteúdos cognitivos mais negativos entre a população com humor 

depressivo do que entre os sujeitos com humor normal, indo assim ao 

encontro das observações já registadas nos modelos clínicos.  

Por seu lado, a análise da relação entre humor depressivo e os 

processos de selecção e recuperação de informação, dá origem a padrões 

menos coerentes quando se comparam as previsões dos modelos clínicos 

com os resultados obtidos pelo paradigma experimental. De facto, a 

utilização do paradigma experimental cognitivo não confirma a suposição 

feita pelos modelos clínicos no sentido que a depressão está relacionada 

com atenção privilegiada a estímulos com conotação negativa, tendo os 

resultados obtidos em diversas metodologias levado a resultados 

francamente contraditórios.  
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Se é verdade que com base nestes resultados não podemos concluir 

que o humor depressivo está relacionado com um viés sistemático na 

selecção de informação congruente com este humor, esta conclusão não é 

suficiente para invalidar as observações clínicas. Enquanto o paradigma 

experimental cognitivo recorre à utilização de palavras isoladas cuja relação 

com a depressão ocorre exclusivamente a nível da relação semântica com a 

tristeza, os modelos cognitivos clínicos referem a possibilidade dos 

deprimidos dirigirem os seus recursos de atenção para as mensagens ou 

acontecimentos que podem ser interpretados como sinais de incompetência 

(erros de realização, insucessos - referidos, por exemplo, por Rehm e 

Bandura); ou de perda ou rejeição (referidos, por exemplo, por Ellis ou 

Beck). Atendendo a esta discrepância, o paradigma cognitivo experimental, 

ao exigir a utilização de material excessivamente simples, poderá não ser o 

melhor paradigma para avaliar as observações clínicas. 

Quanto à recordação, diferenciamos, na revisão da investigação 

sobre a relação entre humor depressivo e recuperação da informação, os 

estudos que utilizam material do tipo semântico e aqueles em que é estudada 

a recuperação de informação do tipo episódico. Como vimos antes, 

contrariamente ao que tinha sido afirmado a partir dos primeiros estudos de 

Bower e colaboradores, a recordação de material semântico dependente do 

humor não é um fenómeno generalizado. No caso do humor depressivo, esta 

conclusão aponta para a ideia de que o humor triste não funciona como um 

contexto ou pista para a recordação do material semântico aprendido nesse 

humor. Pelo contrário, o estudo da relação entre o humor depressivo e a 

recordação de material com valor emocional congruente com esse humor, 

quando se trata de adjectivos descritivos de personalidade ou frases, revela 

que existe uma maior probabilidade de recordar adjectivos ou frases com 

conotação negativa antes aprendidos quando o humor depressivo é 

dominante no momento da recordação. Finalmente, e ainda no âmbito do 
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estudo da recordação de material de tipo semântico, a utilização de 

episódios agradáveis e desagradáveis integrados em histórias para analisar a 

influência do humor sobre a recordação, tem revelado, como vimos, 

resultados inconsistentes. 

No que se refere à memória episódica, quer o estudo da recordação 

da realização ou do feedback obtido em tarefas em laboratório; quer a 

análise da recordação de memórias autobiográficas, fornecem indicações de 

que existe um efeito de congruência entre o humor e a recordação. É 

particularmente consistente a observação de que o humor depressivo 

favorece a evocação de episódios autobiográficos negativos, confirmando 

deste modo uma das mais claras observações clínicas. 

Assim, e face às investigações realizadas recorrendo ao paradigma 

experimental cognitivo, poderemos descrever o sujeito em que o humor 

depressivo é dominante como alguém que se vê a si próprio, ao mundo e ao 

seu futuro com umas lentes mais negativas do que aqueles em que o humor 

é normal; não revela uma tendência para seleccionar no meio palavras 

congruentes com esse humor, mas apresenta uma maior probabilidade de 

evocar insucessos ou episódios negativos da sua vida, simultaneamente 

desvalorizando feedback positivo recebido antes, especialmente se o tiver 

recebido em percentagem elevada. 

 

Estas observações permitem constatar que as tarefas cognitivas em 

que os sujeitos dominados pelo humor negativo se diferenciam dos sujeitos 

normais têm em comum o envolvimento pessoal com o material a ser 

processado. Esta constatação leva-nos a repensar a análise dos resultados 

acerca da selecção de informação na depressão. Ao revermos os estudos 

sobre a atenção neste domínio verificamos que em vinte e cinco estudos, 

apenas dois (Segal, Hood, Shaw & Higgins, 1988; e Segal & Vella, 1990) 
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utilizam material (verbal) que tem alguma relevância particular para os 

sujeitos, uma vez que se trata de adjectivos previamente considerados 

autodescritivos. Nos outros casos o material foi seleccionado com base no 

que os investigadores consideram material congruente ou incongruente com 

o humor. Com estes materiais não tem sido encontrado qualquer resultado 

consistente com o efeito do humor depressivo na atenção. Considerando no 

entanto as conclusões acerca da recuperação da informação, será de 

ponderar a hipótese, não testada na quase totalidade dos estudos revistos, de 

que para melhor explorar as características da percepção na depressão será 

necessário utilizar estímulos que tenham alguma relação idiossincrática com 

o sujeito testado.  

 

Após esta revisão dos trabalhos que relacionam os sintomas da 

depressão com os conteúdos e processos cognitivos, passaremos a analisar 

as capacidades explicativas dos modelos de organização cognitiva, isto é, 

averiguar de que modo os diferentes modelos de organização de 

conhecimento podem contribuir para compreender estes resultados. 

 


