
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 4.  

 

DEPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO 

COGNITIVA NOS MODELOS 

RACIONALISTAS 
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Introdução 

A confrontação das previsões dos modelos cognitivos clínicos com 

os resultados obtidos no paradigma cognitivo experimental, permite 

observar que se confirmam as diferenças quanto os conteúdos cognitivos 

dos indivíduos em humor normal e aqueles que estão tristes ou deprimidos, 

mas a previsão clínica da existência de um viés no sentido negativo a 

ocorrer quer na selecção quer na evocação da informação não foi 

confirmada pela investigação. Os estudos revelam que há, de facto, 

diferenças observáveis ao nível da evocação de informação pessoalmente 

relevante quando se comparam os indivíduos em humor normal e aqueles 

que estão tristes ou deprimidos, mas o estudo do modo como os deprimidos 

dispõem os seus recursos de atenção não permite concluir que haja um viés 

sistemático no sentido de seleccionar a informação com conotação 

emocional negativa. Do mesmo modo não é possível afirmar que o humor 

triste favorece a recordação de informação apenas semanticamente conotada 

com a tristeza.  

Face a estas constatações tentaremos analisar como os modelos 

cognitivos de organização de conhecimento podem contribuir para explicar 

estes resultados. 

 
Na tradição da psicologia cognitiva de raiz racionalista os modelos 

de organização cognitiva na depressão procuram explicar as observações 

clínicas e laboratoriais recorrendo a dois paradigmas teóricos distintos que 

embora não sejam mutuamente exclusivos, colocam a questão do 

funcionamento cognitivo a níveis diferenciados. Um primeiro grupo de 

trabalhos explica o enviezamento no sentido negativo que pode ser 

observado na população deprimida recorrendo a um modelo mais 

claramente conexionista e associacionista, salientando as diferenças na 

acessibilidade e/ou disponibilidade da informação do tipo negativo. Uma 

segunda abordagem, desenvolvida na sequência do trabalho sobre 

psicopatologia cognitiva iniciado por Aaron T. Beck, acrescenta um nível 
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hierarquicamente superior, relacionando as peculiaridades do pensamento 

depressivo com a existência de um estrutura cognitiva negativa (ou 

esquema) que diferencia os deprimidos dos não deprimidos. Apesar de 

corresponderem a níveis de complexidade diferentes, estes modelos não são 

necessariamente incompatíveis, uma vez que o modelo de acessibilidade 

pode explicar em que circunstâncias podem ser activadas quer as unidades 

de informação, quer as estruturas auto-referentes como os esquemas. 

 

 

Acessibilidade e disponibilidade de informação na depressão 

Riskind e Rholes (1984) definem acessibilidade como "o termo 

usado na psicologia cognitiva e social para referir a facilidade ou rapidez 

com que um conceito, esquema ou quantidade de informação pode ser 

recuperado da memória a longo prazo e colocado na memória a curto prazo" 

(p. 4). Este conceito salienta as diferenças nos tipos de informação que está 

acessível para cada pessoa num determinado momento, podendo ser 

relacionado com a informação disponível.  

O conceito de acessibilidade, quando aplicado à depressão, pode 

explicar a sintomatologia cognitiva associada a esta entidade clínica 

propondo que os constructos disponíveis na memória dos deprimidos são 

em tudo semelhantes aos dos indivíduos normais, mas são mais facilmente 

acedidos. Por seu lado, o conceito de disponibilidade pode sugerir que a 

memória dos sujeitos deprimidos guarda informações com conteúdo mais 

negativo do que aqueles que não deprimem. Neste último caso os 

deprimidos têm mais informação negativa disponível do que os não 

deprimidos. 

Os modelos dentro do paradigma da acessibilidade/disponibilidade 

de informação distinguem-se especialmente nos mecanismos que postulam 

como facilitadores do acesso à informação com conotação negativa. Um 

primeiro grupo de trabalhos salienta como factor determinante de 

acessibilidade a activação de constructos cognitivos de tipo negativo, 

enquanto um segundo grupo, teoricamente mais desenvolvido, postula que a 



Organização cognitiva na depressão4 

 

activação do humor triste é o factor central do acesso à informação de tipo 

negativo. 

 

Acessibilidade e constructos cognitivos 

Os trabalhos que salientam o papel dos constructos cognitivos 

como facilitado de acesso à informação de tipo negativo surgiram na 

tradição da psicologia social cognitiva, prevendo que os indivíduos 

deprimidos julgam a realidade predominantemente com base em constructos 

sociais negativos a que têm maior acesso do que os indivíduos normais 

(Higgins & King, 1981; Riskind & Rholes, 1984). Estas diferenças podem 

resultar do tipo de constructos disponíveis na memória (e.g., predominância 

de constructos de perdas ou incapacidades quando comparados com 

constructos de competências); ou resultar da diferença de acessibilidade que 

os deprimidos têm a constructos negativos. Neste último caso os constructos 

disponíveis na memória dos deprimidos não se distinguiriam dos das 

pessoas normais, mas o acesso seria diferente. Os resultados de um estudo 

de Higgins, King e Mavin (1982), que verificou que quer os normais quer os 

deprimidos tem o constructo de "inadequado", sendo a distinção entre estas 

duas populações observável ao nível do uso mais fácil que os deprimidos 

fazem dele, vem ao encontro desta perspectiva.  

Em suma, segundo a proposta de Higgins, King e Mavin (1982), a 

acessibilidade pode explicar a depressão propondo que os constructos são os 

elementos fundamentais com que o indivíduo percebe o seu mundo. Quando 

um constructo negativo é activado, é mais provável que ele seja usado de 

novo no futuro, tornando-se num constructo mais acessível relativamente a 

outros e facilitando a predominância de conteúdos e processos cognitivos 

enviezados negativamente.  

O modelo de acessibilidade prevê que quando um acontecimento 

dá origem a uma emoção negativa activa igualmente um conjunto de 

cognições autodepreciativas. Estas cognições activam, por sua vez, as 

memórias autobiográficas que lhe estão associadas favorecendo a 

recordação de episódios negativos por os tornar mais acessíveis.  
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A investigação neste paradigma procura avaliar o possível efeito 

das cognições negativas na acessibilidade a outros contructos depressivos. 

Por exemplo, um estudo levado a cabo por Rholes, Riskind e Lane (1987), 

utilizou um método semelhante ao método de Velten, pedindo aos sujeitos 

para ler frases do tipo somático como "sinto-me mal" ou auto-avaliativo 

como "sou um fracasso", seguido de uma tarefa de recordação de material 

autobiográfico. Os resultados deste estudo sugerem que mesmo no grupo de 

sujeitos que não revelaram alterações de humor, a leitura de frases do tipo 

auto-avaliativo teve um efeito claro na redução do tempo de latência de 

recordação de episódios pessoais negativos. Segundo os autores não se 

poderia interpretar estes resultados como um efeito da activação do humor 

sobre a recordação, sugerindo, pelo contrário, que as cognições ou 

constructos negativos podem ser activados na ausência de uma alteração 

afectiva directa. Rholes, Riskind e Lane (1987), supõem ainda que este 

mesmo mecanismo pode estar subjacente a outras situações e que estes 

processos podem operar paralelamente ao efeito do humor tal como 

proposto, por exemplo, por Bower (1981).  

Embora, como vimos, o modelo de acessibilidade de constructo 

estabeleça alguma independência face ao papel da mediação afectiva em 

alguns processos cognitivos, um dos principais determinantes da 

acessibilidade que tem sido estudado é o estado afectivo.  

 

Acessibilidade e humor 

Desde pelo menos 1977 que se fala do efeito do "contexto interno" 

sobre a memória, nomeadamente as alterações orgânicas associadas ao 

consumo de drogas e álcool, embora tenha sido Tulving e Thomson (1973), 

que originalmente chamaram a atenção para o efeito facilitador da 

recuperação da informação quando o contexto da aprendizagem é retomado. 

Eich (1977), por exemplo, verificou que as palavras aprendidas durante um 

estado de embrieguês são melhor reproduzidas quando o sujeito volta a este 

estado do que enquanto sóbrio, tendo Weingartner, Miller e Murphy (1977), 

aplicado o conceito de aprendizagem dependente de estado do humor para 
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explicar como os pacientes que oscilavam entre estados de mania e 

normalidade tendiam a recuperar mais facilmente a informação antes 

aprendida no mesmo humor. Estes estudos levaram à conclusão que as 

informações são melhor recuperadas da memória quando há consonância 

entre o estado do organismo no momento de aprendizagem e o momento da 

recordação.  

O humor pode ser considerado um tipo especial de contexto em 

que são codificadas algumas informações ou acontecimentos. Para explicar 

os resultados de um conjunto de investigações que indicavam que o efeito 

de humor era observável num conjunto de processos cognitivos, quer 

facilitando a acessibilidade a memórias autobiográficas, quer favorecendo a 

aprendizagem e recordação de material semântico ou a formulação de 

julgamentos congruentes com o humor (e.g., Bower, Monteiro, & Gilligan, 

1978; Bower, 1978; 1983; 1986; 1987; Bower & Gilligan, 1979; Bower, & 

Cohen, 1982; Bower, Gilligan, & Monteiro, 1981), Bower (1981), 

apresentou um modelo de organização de conhecimento que pretendeu 

estabelecer relações entre humor e processos cognitivos.  

Para a sua formulação teórica baseou-se na teoria geral das redes 

semânticas, sintetizando como características básicas deste paradigma: 

A memória humana pode ser concebida em termos de uma rede 
associativa de conceitos e esquemas semânticos que são usados para 
descrever os acontecimentos. Um acontecimento é representado na 
memória por um conjunto de proposições descritivas. Elas são guardadas 
na memória pelo estabelecimento de novas conexões associativas entre os 
conceitos usados para descrever o acontecimento. A unidade básica do 
pensamento é a proposição; o processo básico do pensamento é a 
activação de uma proposição e os seus conceitos. O conteúdo da 
consciência são as sensações, conceitos, e proposições cuja activação 
ultrapassa um certo limiar. Presumivelmente a activação passa de um 
conceito para outro, ou de uma proposição para outra, por ligações 
associativas entre eles. (Bower, 1981, p. 134). 

Para explicar os efeitos do humor nas cognições, Bower (1981), 

inclui na rede semântica nós para as emoções, ocupando um lugar central e 

com ligações a outros aspectos da rede, como padrões de respostas 

autonômicas, comportamentos expressivos, crenças, acontecimentos e temas 

(Gilligan & Bower, 1984). Quando um nó emocional é activado, a activação 

percorre outros nós previamente associados com essa emoção, 

sensibilizando-os para ser activados por outros estímulos.  
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Com base nestes princípios podemos prever que a activação de um 

nó que representa a tristeza, o estado normal do indivíduo deprimido, leva a 

uma activação de pensamentos e constructos negativos. Se ao nó da emoção 

tristeza estão ligados, por associação, constructos, temas, comportamentos e 

respostas fisiológicas repetidamente vividos e activados ao longo da vida do 

sujeito, haverá maior acessibilidade a todos estes constructos negativos (a 

associação será mais intensa), e a activação do humor triste despoletará a 

activação de todos estes componentes associados à tristeza. Mas este 

fenómeno, embora com menor intensidade, não é exclusivo da depressão, 

isto é, a teoria prevê que qualquer pessoa, quando num determinado humor, 

terá acesso facilitado a informação congruente com esse humor.  

A teoria prevê ainda uma interacção recíproca entre pensamento 

negativo e humor depressivo, um vez que quando um indivíduo está 

deprimido tem a tendência a fazer interpretações com base em constructos 

negativos activados pelo humor e portanto tende a distorcer a experiência 

negativamente. Esta distorção negativa incentivará a manutenção da tristeza 

pela manutenção da actividade dos comportamentos, respostas fisiológicas e 

temas congruentes com o humor. Neste caso os padrões de pensamento 

reactivados pelo humor negativo são os que lhe estão preferencialmente 

associados por ligações prévias nos estados depressivos anteriores, 

contribuindo para manter a depressão no presente. Entra-se assim num 

círculo vicioso que explica a manutenção da depressão (Teasdale, 1983b).  

Teasdale designa esta perspectiva de Hipótese de Activação 

Diferencial (Teasdale, 1983b; 1988). Esta hipótese, derivada directamente 

dos modelos de rede associativa, supõe que a vulnerabilidade para a 

depressão pode ser definida pelas diferenças na acessibilidade a elementos 

negativos após o despoletar do humor deprimido. Os processos cognitivos 

dos sujeitos vulneráveis decorrerão normalmente quando o humor é normal, 

e só quando deprimem são activadas as cognições predominantemente 

negativas, que decorrem da sua história de aprendizagem. Neste sentido 

podemos dizer que a vulnerabilidade se relaciona com a intensidade das 

associações entre os diferentes componentes que estão ligados ao nó da 

tristeza, sendo esta intensidade proporcional ao número de vezes e à 

intensidade com que as ligações foram activadas no passado. 
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Em consonância com esta activação automática, são de prever 

efeitos quer a nível da percepção, quer a nível da recordação da informação. 

Por um lado a activação de um determinado humor levará ao deslocamento 

de recursos de atenção para a selecção de material semanticamente 

associado a esse humor facilitando a percepção, a aprendizagem e posterior 

recordação de material congruente. Por outro lado, o material verbal 

aprendido num determinado humor será associado a ele e recuperado mais 

facilmente quando o mesmo humor for reactivado. 

O modelo de congruência de humor é um caso especial do modelo 

de acessibilidade, remetendo, tal como o modelo de acessibilidade de 

constructo, para a existência de uma rede cognitiva semântica activada 

automaticamente. Mas estes dois modelos diferenciam-se no modo como 

prevêem que se dá a activação da informação armazenada na memória: o 

modelo de acessibilidade de constructo supõe que os constructos sociais 

negativos podem ser activados como resultado das cognições associadas às 

situações desagradáveis e que uma vez activos estes constructos podem 

influenciar o processamento subsequente; enquanto o modelo de 

congruência do humor afirma que os constructos têm mais probabilidade de 

serem activados quando a sua valência afectiva coincide com o humor do 

sujeito em determinado momento. Neste último caso, os constructos e 

conceitos usados previamente para interpretar um acontecimento em que 

estava presente determinado humor serão reactivados, tornando-se mais 

acessíveis.  

Finda esta breve apresentação dos princípios que caracterizam o 

modelo de acessibilidade, passaremos a analisar de que modo este modelo 

pode explicar a depressão. 

 

Para fazer a avaliação das possibilidades do modelo de 

acessibilidade explicar os resultados da investigação acerca dos conteúdos e 

processos cognitivos na depressão, teremos de confrontar as previsões deste 

modelo com os resultados dos estudos antes revistos.  

Um modelo de rede semântica prevê, como vimos, que uma vez o 

humor triste activado, os temas e constructos a ele associados sejam 
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percorridos de uma forma automática influenciando assim os conteúdos e 

processos cognitivos. Deste modo o modelo de Bower (1981), pode 

contribuir para explicar porque é a auto-imagem e a visão do mundo e do 

futuro dos sujeitos tristes se distingue, pela sua maior negatividade, dos 

sujeitos em humor normal. Do mesmo modo, a inexistência de diferenças 

em relação à origem do humor (quer esteja relacionado com a depressão ou 

com um estado transitório originado por uma indução de tristeza no 

laboratório) não surpreende, uma vez que o modelo prevê uma continuidade 

entre o funcionamento cognitivo daqueles que estão num estado de 

activação transitória do humor, e aqueles em que o humor negativo e os 

processos cognitivos negativos são crónicos provavelmente devido a 

associações mais intensas entre os elementos. 

Há, no entanto, alguns resultados dificilmente explicáveis num 

modelo de acessibilidade. Independentemente da centralidade do efeito do 

humor, estes modelos prevêem a activação automática dos constructos 

associados à depressão ou tristeza de modo a enviesar todos os processos de 

avaliação ou julgamento. Contrariamente a esta previsão, os estudos revistos 

que diferenciaram entre os processos de julgamento ou antecipação de 

situações em que o próprio sujeito era protagonista e estes mesmos 

processos por referência a outros, deram indicações de que os processos de 

julgamento ou formulação de expectativas são enviesados negativamente 

quando têm como objecto o próprio sujeito, sendo não enviesados quando 

são formulados em relação aos outros. Esta especificidade não é compatível 

com um modelo que advoga a activação automática e generalizada de todos 

os constructos negativos como os modelos que vimos a referir. 

Quanto aos processos de selecção e recuperação de informação 

constatamos, ao fazer a revisão da investigação, que ao contrário do previsto 

neste tipo de modelos, a depressão ou o humor triste não parecem contribuir 

para um deslocamento sistemático dos recursos de atenção em direcção a 

material semântico relacionado com a tristeza. Embora, face a uma 

conclusão semelhante, Teasdale e Barnard (1993) afirmem que "Esta 

descoberta sugere que temos de considerar a possibilidade de que o humor 

possa ter os seus efeitos num nível mais elevado de representação do que ao 

nível das palavras ou conceitos" (p. 40), uma série de estudos sobre 
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ansiedade levaram à conclusão que existe um efeito consistente da activação 

do medo sobre a diminuição do limiar de percepção de estímulos 

constituídos por palavras conotadas com a ameaça (Mathews, 1984; 

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

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

& Mathews, 1987). Face a esta contradição (isto é, à inexistência de um 

efeito consistente da depressão sobre a percepção de palavras 

semanticamente relacionadas com a tristeza, enquanto na ansiedade há uma 

selecção privilegiada de palavras relacionadas com a ameaça), somos 

levados a pensar que as diversas psicopatologias se poderão caracterizar por 

processos de conhecimento específicos que não se podem submeter às 

generalizações que têm sido sugeridas em alguns trabalhos, nomeadamente 

aqueles que consideravam que as diferenças se encontrariam apenas ao nível 

do conteúdo (e.g., Beck & Clark, 1985). Neste caso pode, por isso, não se 

tratar apenas de uma limitação metodológica pelo facto de a investigação na 

percepção ter recorrido sistematicamente a material pessoalmente pouco 

relevante para o sujeito, mas uma questão da própria organização do 

conhecimento na depressão1. 

Embora os resultados da revisão da investigação sobre selecção de 

informação na depressão não possam ser explicadas por um modelo de 

acessibilidade, será que este modelo pode contribuir para compreender as 

características inerentes à recuperação de informação? 

O modelo de acessibilidade supõe, como vimos, uma aprendizagem 

e recordação privilegiada da informação semanticamente relacionada com o 

humor activo no momento em que ocorre essa aprendizagem e/ou evocação. 

Na verdade o modelo elaborado por Bower (1981), pretendia dar conta dos 

primeiros resultados da investigação sugerindo que a aprendizagem 

dependente do humor (estabelecida na base dos estudos realizados com duas 

listas de palavras neutras recordadas ou não no humor em que foram 

aprendidas), e a recordação congruente com o humor (referindo a facilidade 

                                                 
1Esta questão receberá maior atenção posteriormente. Por enquanto pretendemos apenas 
relevar que para além dos diferentes conteúdos, as psicopatologias poderão estar 
relacionadas com processos cognitivos específicos, ligados aos significados dominantes em 
termos de organização pessoal. Neste caso a ansiedade tornaria os processos de percepção 
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de recordação de material verbal semanticamente relacionado com o humor) 

eram fenómenos estabelecidos. 

Ao contrário desta previsão, a investigação nestes dois domínios 

deu origem, como vimos, a resultados bastante contraditórios, sendo difícil 

afirmar, tal como reconheceu Bower posteriormente (Mathews & Bower, 

1985; 1989), que se trata de fenómenos replicáveis.  

Ou seja, contrariamente ao que um modelo de rede semântica 

supunha, a investigação não provou a existência de fenómenos de percepção 

e aprendizagem dependente do humor ou recordação congruente com o 

humor, deixando ainda por explicar porque é que não há recordação de 

informação do tipo semântico em função do humor, mas há um padrão 

coerente de resultados que diferencia entre as pessoas tristes e normais 

quanto à facilidade de recordação de memórias autobiográficas ou material 

pessoalmente envolvente.  

Esta constatação da incompatibilidade entre os resultados da 

investigação e a teoria surge a par de algumas limitações de cariz teórico 

reconhecidas por Bower (Bower & Cohen, 1982) e retomada por outros 

autores (e.g., Teasdale & Barnard, 1993). Destas constatações destacamos 

uma que referiremos aqui por se tratar de uma importante achega para a 

análise que vimos a fazer e se prende com a necessária diferenciação entre 

emoções frias e quentes. Num modelo de activação automática qualquer 

informação relacionada com uma emoção implica a associação de todos os 

elementos da rede com ela relacionados, resultando no conhecimento e na 

vivência emocional. No entanto, se assim fosse, surgiria a situação absurda 

de não poder haver uma referência a um conceito emocional sem a 

respectiva vivência, não sendo possível, por exemplo, pensar no conceito de 

tristeza sem ficar triste, ou lembrar um acontecimento em que a tristeza 

esteve presente sem a sentir de novo. Para dar conta desta incoerência 

fenomenológica, Bower e Cohen (1982), sugeriram que a rede deveria 

conter para cada emoção um nó frio (apenas conceptual) e um quente 

(experiencial), sendo a emoção vivida do ponto de vista motor, 

                                                                                                                            
centrais, enquanto na depressão estes não teriam grande relevância, distinguindo-se antes os 
processos de recuperação de informação 
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comportamental e psicofisiológico apenas quando ocorria a activação deste 

último.  

Embora esta distinção constitua, do nosso ponto de vista, um passo 

importante por sugerir a necessidade de conceptualizar dois tipos de 

conhecimento, não foi explicado pelos autores como é que ela pode ser 

integrada num modelo conexionista associativo e semântico de activação 

automática, não organizado hierárquica ou heterarquicamente. 

Em síntese, face quer às limitações teóricas quer aos resultados que 

indicam que os deprimidos processam de modo predominantemente 

negativo a informação acerca deles próprios, processando a outra 

informação de um modo que não revela um viés de processamento, é de 

supor a necessidade de diferenciar entre o modo como é organizada a 

informação do tipo semântico e a informação em que o próprio indivíduo 

está envolvido. 

Esta distinção existe já em algumas teorias, de que destacamos os 

modelos de auto-esquema na depressão, onde está implícita alguma 

diferenciação uma vez que sustenta a existência de interconexões entre os 

elementos que se relacionam com o self (Segal, 1988; Segal, Hood, Shaw & 

Higgins, 1990; Safran, Segal, Hill & Whiffe, 1990; Segal & Muran, 1983); 

os modelos de Zajonc (1980); Lang (1979; 1984) e Leventhal (1979, 1982, 

1986) e de Teasdale e Barnard (1993) que supõe a distinção entre diferentes 

tipos de conhecimento ou a distinção entre conhecimento paradigmático e 

narrativo sugerido por Bruner (1986). 

Começaremos por analisar o modelo de esquema, tentando 

compreender como é que um modelo deste tipo permite explicar os 

resultados da investigação sobre a depressão. Outras alternativas são objecto 

de reflexão dos próximos capítulos. 

 

 

O esquema enquanto estrutura cognitiva. Auto-esquema e depressão 

 

Aaron T. Beck foi o autor da utilização do conceito de esquema 

para explicar os processos e descrever a organização cognitiva na depressão 
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(Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). Segundo Beck, quer os sintomas quer a 

vulnerabilidade para a depressão podem ser explicados pelo funcionamento 

e desenvolvimento de esquemas negativos auto-referidos. Nos trabalhos de 

Beck não é claro, no entanto, qual a natureza destes esquemas ou o modo 

como se constituem e se organizam, ou ainda qual o seu conteúdo (Segal, 

1988). É que embora Beck conceptualize as estruturas cognitivas em termos 

de auto-esquema, fá-lo de modo global e, tal como Segal (1988) escreve, 

"Apesar do importante papel que o esquema tem na teoria de Beck, as 

questões relacionadas com a sua estrutura e função exactas são, na melhor 

das hipóteses, apenas vagamente abordadas" (p. 149).  

Esta preocupação de Segal vai na linha das questões levantadas por 

Ingram (1984), que afirma que não é explícito como os esquemas funcionam 

para distorcer a experiência, preocupação igualmente partilhada por 

Teasdale (1983b; 1988), e Fernandez-Rey, Madrid, Calviño, Davila e 

Rodriguez (1987). A tentativa de dar resposta a estas dúvidas está na origem 

de alguns trabalhos de Segal sobre depressão (Segal, 1988; Segal & Vella, 

1990; Safran, Segal, Hill & Whiffen, 1990; Segal & Muran, 1993), em que 

tem vindo a reflectir sobre os processos de auto-representação neste quadro 

clínico. Segundo o autor trata-se não só de definir os conceitos, mas 

igualmente de separar, no conjunto de investigação que tem vindo a ser 

desenvolvida, os efeitos que podem ser relacionados com a acção do 

esquema e os que são independentes, uma vez que actualmente há a 

tendência de justificar qualquer resultado relacionado com um viés negativo 

pelo esquema, originando um círculo vicioso: qualquer viés de 

processamento é explicado pela acção do esquema, sendo a existência do 

esquema inferida em função da ocorrência do mesmo viés de 

processamento. 

Assiste-se assim, como refere Segal (1988), a um aumento das 

dúvidas teóricas enquanto proliferam tarefas experimentais. 

 

Do ponto de vista teórico, a existência de um esquema ou estrutura 

cognitiva sobre quem a pessoa é implica uma organização especial que 

envolve a informação acerca do próprio sujeito. Esta auto-estrutura, 

idiossincrática e coerente, tem sido designada normalmente por self. 
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A conceptualização do estudo do self como entidade de interesse 

em psicopatologia foi amplamente desenvolvida na tradição psicanalítica, 

mas o interesse por este assunto sofreu uma regressão completa com os 

autores comportamentalistas, que supunham que o meio tinha um impacto 

directo sobre o comportamento (Harter, 1990). O desenvolvimento do 

cognitivismo permitiu, como vimos na introdução deste trabalho, o retomar 

do interesse pelas variáveis mediadoras e as representações internas, dando 

lugar ao crescimento de uma área cientificamente promissora em psicologia. 

Embora as primeiras referências cognitivistas ao self tivessem um elevado 

grau de abstracção (Harter, 1990), o desenvolvimento do paradigma 

cognitivo experimental como forma de criação e validação dos modelos 

teóricos, veio oferecer a componente metodológica necessária para que os 

estudos do self fossem enfrentados numa postura mais rigorosa. Foi neste 

contexto que os trabalhos de Markus (1977) e Rogers, Kuiper e Kirker 

(1977) se tornaram referências nesta área, ao integrarem definitivamente na 

psicologia cognitiva o estudo do self por demonstrarem que a informação é 

melhor lembrada quando é processada em relação ao self do que quando é 

lembrada em relação a qualquer outra coisa ou outra pessoa.  

Estes resultados estão de acordo com o paradigma dos níveis de 

processamento (Craik & Lockhart, 1972), que sugere que o grau de retenção 

de um material pode ser previsto em função do tipo de processamento a que 

é sujeito. Assim, e face a uma lista de adjectivos, enquanto as tarefas do tipo 

fonético ou ortográfico (do tipo "rima com..." ou "contém um r?") dão 

origem a piores desempenhos numa tarefa posterior de recordação, uma 

tarefa que implique a referência ao sujeito ("descreve-o?"), origina os 

valores mais elevados de evocação, mesmo quando comparadas a tarefas 

semanticamente complexas do tipo "é sinónimo de X?". Para compreender 

estes resultados Craik e Lockhart (1972) e Craik e Tulving (1975) propõem 

que as operações de codificação poderão ocorrer numa série de níveis, cada 

uma correspondendo a uma estrutura cognitiva composta por diferentes 

associações. Quando uma informação é codificada segundo uma 

determinada tarefa que corresponde a um nível, essa informação fica 

associada à informação do nível correspondente. O nível auto-referente 

facilita a recordação por estar associado a conceitos muito vastos e 
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significativos acerca de quem a pessoa é, e para os quais existe acesso 

frequente. 

Após a integração do estudo da informação auto-refernte no âmbito 

da psicologia cognitiva que se deu nos anos setenta, a noção de self 

começou a ser  integrada nos modelos cognitivos das perturbações 

psicológicas (Guidano & Liotty, 1983; Guidano, 1991; Segal & Kendall, 

1990; Segal & Blatt, 1993), tornando-o numa construção cognitiva de 

relevância para a psicopatologia e legitimando o estudo da auto-

representação nos diversos quadros clínicos. 

A suposição de que o self é uma estrutura cognitiva sugere que há 

uma organização específica dos conteúdos ou constructos acerca de quem a 

pessoa é (o self), que pode ser assim definida: 

A representação do self como estrutura cognitiva significa 
simplesmente que os auto-elementos ou constructos estão organizados 
com um elevado grau de inter-relação. Como resultado desta 
interconexão, a activação de um dos elementos da estrutura deve 
aumentar a acessibilidade dos elementos vizinhos que também são auto-
referentes. (...) Quando esta análise é aplicada à depressão, parece 
razoável sugerir que o auto-esquema negativo descrito anteriormente se 
refere a uma auto-estrutura organizada de constructos negativos inter-
relacionados. (Segal, 1988, p.150). 

 
Assim, se nos ativermos a uma formulação estrutural do self tal 

como apresentada por Segal (1988), mantemo-nos numa arquitectura de 

sistema cognitivo na forma de rede conexionista semelhante à subjacente a 

uma memória semântica (Safran, Segal, Hill & Whiffen, 1990), 

pressupondo apenas que existirão interconexões entre os auto-elementos que 

compõem a rede, de modo a que possam ser entendidos como estrutura 

cognitiva ou esquema.  

Quando estes conceitos são aplicados à depressão, a questão é 

saber se as distinções observadas entre os sujeitos deprimidos e os normais 

podem ser explicadas pela acção de uma auto-estrutura cognitiva negativa. 

Neste modelo a diferença entre deprimidos e não deprimidos é não 

só o conteúdo mais negativo ou as ligações mais fortes entre elementos 

negativos, mas especialmente a existência permanente de interconexões 

entre os elementos que são auto-referentes (e que têm conteúdo negativo, no 

caso dos deprimidos). Consequentemente o modelo de auto-esquema supõe 
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que mesmo na ausência do humor negativo manter-se-ão estas ligações 

preferenciais entre os auto-elementos negativos, permanecendo, portanto, as 

características cognitivas para além dos episódios depressivos. 

Este modelo não é incompatível com um modelo de activação 

automática, mas sugere que podem existir dois aspectos diferenciados no 

funcionamento da memória semântica. Dado o seu conteúdo negativo, o 

auto-esquema pode ser activado pelo humor depressivo, sendo a 

manutenção do seu funcionamento assegurada não pelo humor, mas pela 

interligação entre os conceitos auto-referentes (e que são negativos).  

Como consequência deste funcionamento, os esquemas cognitivos 

negativos poderiam existir sob a forma lactente: as interconecções estariam 

lá, mas não contribuiriam para distorcer a experiência até serem activadas 

por episódios que originariam humor depressivo. É neste quadro conceptual 

que podemos integrar o modelo de auto-esquema de Beck, quando refere 

que os princípios e atitudes negativas são permanentes nos sujeitos 

vulneráveis pelo que, quer durante os episódios de depressão, quer antes do 

seu primeiro episódio ou após a remissão, permaneceria uma auto-

organização negativa (Kovacs & Beck, 1978).  

Esta suposição não especifica de que modo este estilo de 

pensamento pode ser observado entre os episódios, mas Beck, Rush, Shaw e 

Emery (1979), ao afirmarem que "A teoria propõe que as experiências 

precoces fornecem a base para a formação de conceitos negativos sobre o 

self (...) e estes ficam lactentes mas podem ser activados por circunstâncias 

específicas análogas às experiências inicialmente responsáveis pela 

emergência da atitude negativa" (p. 16) podem levar a pensar que a sua 

detecção exige uma activação prévia, o que está de acordo com Beck e Rush 

(1981), de que "embora um esquema possa estar inactivo num determinado 

momento, ele pode ser activado ou desactivado pelas mudanças no meio" (p. 

239). 

Em síntese, em termos teóricos o modelo estrutural de auto-

esquema baseia-se num conjunto de princípios que podem ser assim 

resumidos: 1). Existe uma estrutura cognitiva idiossincrática e permanente 

nos deprimidos que consiste numa interconexão entre elementos auto-

referentes; 2). Estes elementos têm origem em experiências precoces que 
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dão origem a auto-conceitos negativos organizados na memória semântica e 

são eles que tornam o indivíduo potencialmente vulnerável; 3). Estes 

conceitos auto-referentes podem manter-se sob a forma lactente sendo 

activados por situações cujos constructos ou humor dominantes são 

semelhantes aqueles que estiveram presentes na sua formação; e 4) Os 

efeitos do auto-esquema negativo podem ser observados pelas distorções 

que produzem no processamento da informação após a sua activação. 

Tal como fizemos em relação aos modelos de acessibilidade, 

passaremos agora a analisar de que modo é que este modelo pode ajudar a 

explicar os resultados da investigação antes referida. 

 

Avaliação do modelo estrutural de auto-esquema negativo 

 

Apesar de a existência de um auto-esquema negativo ou depressivo 

não poder ser observada directamente, alguns autores que aderiram ao 

modelo supuseram que todas as diferenças observadas entre deprimidos e 

não deprimidos se ficavam a dever aos seus efeitos. Referimos 

anteriormente que um dos problemas do uso do conceito de auto-esquema 

negativo é exactamente a invocação da sua existência para explicar qualquer 

diferença entre os conteúdos e processos cognitivos dos deprimidos e não 

deprimidos, num verdadeiro ciclo vicioso pois é usado para explicar os 

resultados, enquanto são os mesmos resultados que servem de prova da sua 

existência.  

Vimos antes que um modelo de acessibilidade não pode explicar 

porque é que a distorção negativa nos processos de julgamento e avaliação 

das dificuldades e estabelecimento de expectativas de futuro aos 

acontecimentos se restringe às situações em que o próprio sujeito está 

envolvido, ou porque é que a recordação com viés negativo está relacionada 

apenas com a memória episódica. Será que o conceito de auto-esquema 

depressivo, definido como informação com conteúdo negativo sobre a 

pessoa, é um modelo mais viável?  
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Num modelo estrutural de auto-esquema a activação dos elementos 

negativos associados à depressão deixa de ser automática ao longo de toda a 

informação armazenada, restringindo-se aos elementos que estão inter-

relacionados e dizem respeito ao self. Deste modo o modelo pode explicar 

porque é que na depressão só o material relevante para o sujeito sofre a 

influência do processamento esquemático. Em vez da activação na rede de 

todos os conceitos relacionados com o humor depressivo, seriam activados 

os acontecimentos ou elementos relacionados com a pessoa: a sua auto-

imagem negativa (revelada na descrição que fazem de si próprios); a 

avaliação desvalorizada do seu comportamento; a avaliação 

predominantemente negativa das suas dificuldades actuais; a previsão 

pessimista em relação ao seu futuro; e a sua recordação enviesada 

negativamente de episódios ou acontecimentos anteriores. 

Em síntese, pode concluir-se que o que diferencia a estrutura 

cognitiva dos deprimidos da estrutura cognitiva dos não deprimidos é a 

existência de um auto-esquema negativo que enviesa todo o processamento 

de informação auto-referente de modo a torná-lo coerente com esta 

estrutura. Este modelo explica ainda porque é que a informação que não é 

pessoalmente relevante para o sujeito não é submetida a um processamento 

enviesado. 

Apesar deste modelo poder explicar mais dados de investigação do 

que os modelos conexionistas do tipo do humor, há pelo menos dois 

resultados da investigação que não encontram explicação num modelo 

estrutural de auto-esquema único tal como foi apresentado. Trata-se do facto 

de a revisão de literatura a que procedemos ter permitido concluir que o 

humor negativo induzido produz resultados em tudo comparáveis ao humor 

negativo associado a depressão clínica ou disforia; e a constatação de que 

nos estudos em que foram utilizados pessoas que tinham passado por 

episódios de depressão terem verificado que estas não se diferenciavam dos 

não deprimidos em várias tarefas cognitivas. 

A primeira constatação sugere a necessidade de pensar que um 

auto-esquema negativo não será exclusivo dos deprimidos, sendo possível 

que um sujeito não deprimido processe de modo enviesado negativamente a 
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informação auto-referente se lhe for activado o humor negativo. Na verdade 

esta suposição é coerente com o conhecimento de que a tristeza é uma 

emoção básica (Izard, 1971; 1984; Ekman, 1973; Plutchick, 1980; Oatley & 

Johnson-Laird, 1987), pelo que qualquer pessoa teria já, ao longo das 

experiências da sua vida, tido oportunidade de desenvolver elementos auto-

descritivos negativos que estariam organizados na memória a par de outras 

informações (ou outras auto-descrições), com características mais positivas. 

Neste sentido a existência de um auto-esquema negativo não seria uma 

característica cognitiva exclusiva dos deprimidos, podendo existir em toda a 

população. Markus (1990), por exemplo, faz a revisão de alguns trabalhos 

que indicam que a existência de auto-esquemas negativos não é 

necessariamente nefasta, facilitando mesmo a abordagem de acontecimentos 

de vida negativos e podendo funcionar como motivadores quando estão 

associados à construção antecipada de cenários negativos. 

Quanto à inexistência de diferenças entre não deprimidos e 

deprimidos em remissão, e ainda mantendo a arquitectura básica de um 

sistema cognitivo tal como vimos a descrever, o self dos deprimidos poderia 

ser descrito não como um conjunto de elementos exclusivamente negativos 

interligados, por oposição a um self dos não deprimidos constituído por um 

conjunto de auto-elementos positivos; mas antes como uma estrutura em 

que existem paralelamente elementos interligados dos quais alguns seriam 

positivos e outros negativos. Esta possibilidade está de acordo com a 

necessidade reconhecida por alguns autores de, mesmo com sujeitos 

deprimidos, utilizar as estratégias de priming  (através de manipulação de 

tarefas de sucesso e fracasso, da administração de feedback negativo, de 

leitura de adjectivos com conotação emocional negativa, etc) para elicitar o 

processamento esquemático do tipo depressivo (cf. Segal & Vella, 1990; 

Segal & Muran, 1993). 

Dada esta possibilidade, antes do episódio ou após a remissão, 

seriam as estruturas com elementos positivos que coordenariam o 

processamento da informação de modo a que não ocorria enviezamento 

negativo. Esta asserção recebe o suporte empírico de vários estudos que 

utilizam medidas como o DAS (Dysfunctional Attitude Scale) ou testes de 

crenças negativas irracionais, atribuições, auto-estima, etc., e que têm 
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verificado a inexistência de cognições negativas fora dos episódios 

(Hamilton & Abramson, 1983; Simons, Garfield & Murphy, 1984; 

Silverman, Silverman & Eadley, 1984; Segal & Shaw, 1986a e b; Teasdale 

& Dent, 1987; Teasdale, 1988; Lewinsohn, Steinmetz, Larson & Franklin, 

1981; Peterson, Schwatz & Seligman, 1981; Wilkinson & Blackburn, 1981; 

Miranda & Parsons, 1988; Miranda, Parsons & Byers, 1990). Embora outros 

estudos tenham revelado efeitos contrários (Gouveia, 1990; Dobson & 

Shaw, 1986; Eaves & Rush, 1984; Giles & Rush, 1984, cit por Segal & 

Shaw, 1986), é pelo menos necessário considerar que a exclusividade dos 

elementos negativos subjacente a alguns modelos estruturais tem de ser 

posta em causa, encontrando modelos mais complexos ou multicausais. 

Em síntese, face aos resultados da investigação desenvolvidos no 

paradigma cognitivo-experimental, somos levados a supor que a existência 

de auto-elementos negativos não só não é exclusiva dos deprimidos, como 

ainda, a existir nos deprimidos, ela não ocorre isolada. Pelo contrário, 

parece que é mais apropriado pensar que quer o sistema cognitivo dos 

deprimidos quer o dos não deprimidos contém auto-elementos positivos e 

negativos.  

Afirmar que deprimidos e não deprimidos com humor negativo não 

se diferenciam na base dos resultados obtidos nas tarefas experimentais do 

paradigma experimental cognitivo, ou que o sistema cognitivo destas duas 

populações poderá conter elementos negativos, não é, no entanto, 

equivalente a afirmar que não existem diferenças na organização do 

conhecimento destas duas populações. Impõe-se, então, encontrar 

alternativas teóricas e/ou metodológicas para as enquadrar. 

Markus (1990), por exemplo, após a revisão de alguns estudos 

indicadores de que a população normal tem auto-esquemas em tudo 

equivalentes aos de algumas populações patológicas (por exemplo, estudos 

com adolescentes normais revelaram auto-esquemas semelhantes aos auto-

esquemas das anoréxicas), sugere que o conteúdo do auto-esquema 

hipoteticamente relacionado com uma psicopatologia pode não ser o objecto 

único ou essencial para o estudo do funcionamento cognitivo. Nesta linha, o 

autor pensa que será mais relevante para a compreensão de uma 

determinada psicopatologia o estudo das diversas dimensões do self: "a 
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chave da diferença pode estar nos outros esquemas que a pessoa também 

elaborou" (ibidem, p. 246). Neste caso tratar-se-ía de compreender, a partir 

da análise dos esquemas alternativos, porque é que, dispondo todos os 

sujeitos de determinado auto-esquema, alguns revelam uma perturbação 

emocional baseada nesse esquema, enquanto outros sujeitos mantém o seu 

funcionamento normal. Hipoteticamente, a existência de auto-esquemas 

alternativos capazes de competir com um esquema negativo serviria como 

garante contra o desenvolvimento da perturbação emocional face à 

ocorrência de um acontecimento negativo. 

Curiosamente um conjunto de estudos permitem concluir que de 

facto os não deprimidos parecem ser capazes de activar esses esquemas 

positivos alternativos, podendo mesmo ser descritos como utilizando formas 

"excessivamente" positivas de pensamento quando comparados com a 

acuidade dos deprimidos.  

A ideia de que os deprimidos podem, por vezes, ser mais "realistas" 

que os não deprimidos, vem opor-se à ideia divulgada pelos modelos 

cognitivos de que os deprimidos exibiriam um conjunto de estratégias 

cognitivas que tenderiam a distorcer a sua interacção com o meio. Pelo 

contrário, alguns autores têm vindo a defender que o que diferencia as duas 

populações não é a negatividade dos conteúdos, processos e produtos 

cognitivos dos deprimidos, mas a sua incapacidade em enviesar 

positivamente as situações. 

Segundo os mesmos autores, enquanto os não deprimidos fazem 

avaliações enviesados positivamente, os deprimidos são geralmente mais 

precisos. Por exemplo, quando confrontados com situações em que têm de 

elaborar atribuições causais de resultados positivos e negativos, os não 

deprimidos acreditam que influenciaram resultados positivos que de facto 

eram incontroláveis (Kuiper, 1978; Rizley, 1978; Alloy & Abramson, 1982; 

Golin, Terrell & Johnson, 1977; Golin, Terrell, Weitz & Drost, 1979). Do 

mesmo modo, quando avaliam a sua competência, os não deprimidos 

sobrevalorizam as suas competências sociais e o grau de controlo sobre os 

acontecimentos sociais positivos (Lewinsohn, Mischel, Chaplin & Barton, 

1980); exibindo igualmente um viés positivo claramente irrealista quando 
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têm de julgar a probabilidade de acontecimentos futuros (e.g. Drake, 1984; 

Weinstein, 1980; Weinstein & Lachendro, 1982).  

Num estudo paradigmático, Alloy e Abramson (1979), analisaram 

a atribuição do controlo sobre os resultados de uma tarefa de percepção de 

contingência em que podia ou não haver relação entre as respostas dos 

sujeitos e a consequência. Os sujeitos foram expostos a diferentes condições 

em que variava o número de vezes em que, após carregar num botão, surgia 

uma luz. Quando questionados sobre a contingência entre resposta e 

resultado, os deprimidos julgaram a contingência e não contingência 

apropriadamente, enquanto os não deprimidos fizeram distorções 

acreditando que tinham controlo nas condições em que a luz ocorria com 

alta frequência, mas era independente da resposta do sujeito. Neste estudo, 

como noutros que os autores revêm, a distorção ocorria nos não deprimidos, 

o que levou os autores, após uma análise bastante completa de estudos com 

resultados no mesmo sentido, a referirem-se às "ilusões cognitivas" dos não 

deprimidos, descrevendo os deprimidos como "sadder but wiser" (p. 479).  

Alguns estudos de memória concorrem para esta ideia de que existe 

um processamento privilegiado de informação positiva nos não deprimidos. 

Alguns estudos têm dado indicação de que esta população recorda mais 

adjectivos positivos do que negativos (Holmes, 1970; Matlin & Stang, 1979; 

citados por Gilligan & Bower, 1984); tendo Natalie e Hantas (1982), 

verificado que os não deprimidos evocam as memórias autobiográficas 

positivas mais rapidamente que as negativas. 

Em síntese, estes estudos dão mais uma achega à necessidade de 

perspectivar a depressão num enquadramento mais complexo do que aquele 

a que foi por vezes usado nas perspectivas mais simplistas da tradição 

cognitiva, que fizeram equivaler os sintomas depressivos a um 

enviesamento informação no sentido negativo. 

Esta reflexão faz-nos retornar à problemática subjacente a este 

trabalho, que é a de procurar caracterizar e conceptualizar a organização do 

conhecimento da população deprimida. Na sequência das considerações 

desenvolvidas, a prossecução do nosso objectivo leva-nos a orientarmo-nos 

em direcção a duas questões:  
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1. Que tipo de diferenças poderão existir ao nível da organização 

do conhecimento entre a população clinicamente deprimida e os sujeitos 

normais ou aqueles que estão apenas transitoriamente tristes? 

2. Serão os estudos e modelos no paradigma que temos vindo a 

descrever os únicos ou os mais apropriados para responder à questão 

anterior? 

 

Responder a estas questões exige-nos um passo para além das 

restrições de um modelo teórico cognitivo estrutural que faz equivaler o 

conhecimento às representações semânticas, apoiado no paradigma 

experimental cognitivo, num equilíbrio que se tem sustentado em dois polos 

co-dependentes e interactivos: 1. As limitações do paradigma experimental 

pela sua impossibilidade de abordar as questões teóricas para além do 

enquadramento que lhe deu origem; 2. As limitações dos modelos teóricos 

exclusivamente baseados em símbolos semânticos e cuja validade está 

dependente dos resultados da investigação experimental desenvolvida para 

testar esse mesmo modelo.  

 

As alternativas que se têm vindo a desenhar, põem, por isso, em 

causa a validade dos estudos experimentais e a centração exclusiva nos 

conceitos semânticos. 

 

Em relação ao paradigma experimental cognitivo, a sua validade 

ecológica tem vindo a ser sujeita a algum questionamento, especialmente 

quando aplicada ao estudo de problemas clínicos. De uma forma muito clara 

Safran, Segal, Hill e Whiffen (1990), escrevem:  

Um problema com muitas destas tarefas é que a 
conceptualização de esquema parte da necessidade de satisfazer as 
exigências experimentais pré-definidas. Estas exigências acabam por 
definir o auto-esquema em termos do estímulo usado na experiência. 
Adjectivos pessoais, palavras positivas e negativas e outros itens discretos 
servem como elementos a partir do qual a operação dos esquemas é tanto 
testada como compreendida. Embora este tipo de investigação 
laboratorial tenha a vantagem de facilitar o teste preciso de hipóteses pelo 
maior controlo experimental, a sua relevância para o mundo real e os 
fenómenos clínicos tem sido questionada (p. 149). 
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Dadas estas limitações, vários autores têm vindo a chamar a 

atenção para a necessidade de a psicologia se libertar da "ortodoxia 

metodológica" (Valsiner, 1991); ou da "narrativa progressiva" (Gergen & 

Gergen, 1994), que dá origem a modelos e estratégias empíricas cada vez 

mais refinadas mas cada vez mais distantes do ser humano. A este 

propósito, e tendo em conta especialmente as preocupações dos psicólogos 

clínicos, não podemos deixar de lembrar as palavras cruéis de Wittgenstein 

(cit. por Santos, 1993, p. 137) "Sentimos que mesmo depois de terem sido 

respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas de vida 

permanecem completamente intactos". 

No sentido de ampliar a validade ecológica dos estudos de 

psicologia cognitiva, autores como Safran, Segal, Hill e Whiffen (1990), 

sugerem a necessidade de ir para além das palavras isoladas, estudando o 

modo como as pessoas compreendem, constróem ou recordam histórias. De 

modo a tornar estes estudos pertinentes para a psicologia clínica, e 

reconhecendo que o modo como as pessoas interagem com as situações 

tende a confirmar as suas expectativas, estes mesmos autores sugerem que 

se estude o modo como as pessoas interagem com acontecimentos reais. 

Como veremos posteriormente, a investigação em psicologia cognitiva 

clínica recorre cada vez mais a este tipo de estudos. 

 

Quanto às alternativas teóricas, escrevemos já que alguns autores 

propõem que os modelos cognitivos devem fornecer conceptualizações para 

além dos conhecimentos abstractos, baseados nas estruturas semânticas de 

activação automática.  

A análise que fizemos do modelo estrutural de auto-esquema na 

depressão revela que apesar de diferenciar a informação sobre quem a 

pessoa é de outros tipos de informação, fá-lo num nível exclusivamente 

semântico e abstracto, com sérias limitações para explicar algumas das 

características dos deprimidos ou diferencia-los dos não deprimidos. 

A evolução teórica dentro do paradigma cognitivo veio viabilizar 

algumas construções teóricas bastante mais pertinentes para o estudo da 

depressão. Escrevíamos na introdução deste trabalho que Lakoff (1987) 

apelidou de objectivista a tradição cognitivista que conceptualiza o 
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conhecimento em termos meramente abstractos, independente da existência 

do corpo e da interacção que o organismo estabelece com o seu meio; 

enquanto sugeria que mais recentemente se podia definir o desenvolvimento 

de uma tradição experiencialista, baseada na ideia de que o conhecimento 

não pode ser compreendido separadamente da experiência corporal. Na 

mesma altura referimos que esta noção encontra paralelo na ideia 

desenvolvida por Varela (1988; Varela, Thompson & Rosh, 1992) no 

sentido de que a cognição deve ser entendida como acção encorporada 

(enacção), uma vez que não pode ser compreendida fora do corpo. Este 

último autor acrescenta ainda como condição essencial da compreensão do 

conhecimento, a consideração da dimensão social e cultural em que (e com 

que) o organismo humano constrói e dá sentido à sua existência. É nesta 

última dimensão que podemos integrar a conceptualização discursiva, que 

sugere que a experiência ganha sentido na medida em que é organizada a 

partir de teorias que dão coerência à multiplicidade das experiências, 

tornando possível a organização de um sentido de identidade pessoal e 

social.  

 

 

Em suma, duas ideias base constituem a evolução dentro dos 

modelos cognitivos: 1. a incorporação da experiência corporal; 2. a 

compreensão do contexto social onde se desenvolve esse conhecimento. 

Acrescente-se que a integração destas duas dimensões acarreta em si a 

concepção de um ser humano experiencialmente activo, continuamente a 

dar significado às suas experiências corporais que ocorrem em espaços 

discursivos e interpessoais. 

 

Se estas alternativas se impõem em todo o campo da psicologia 

cognitiva, elas ainda são mais pertinentes quando se trata de compreender as 

desordens psicopatológicas como a depressão, profundamente vivida no 

corpo e ligada a experiências interpessoais muito marcadas. 
Os próximos capítulos incidirão sobre estas alternativas  
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