
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Existe em nós algo mais sábio do que a nossa cabeça 

Schopenhauer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 5 

 

MODELOS COGNITIVOS E 

EXPERIÊNCIA CORPORAL: A 

ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO PARA ALÉM DOS 

MODELOS SEMÂNTICOS  
   



Conhecimento e experiência corporal 
 

 

 

Introdução 

 

Se é verdade que os modelos cognitivos de cariz mais tradicional 

tomaram as representações semânticas como a forma de conhecimento mais 

importante, senão mesmo a única, também é inegável que se tem assistido 

nas últimas duas décadas a uma evolução destes modelos no sentido de 

ultrapassarem as limitações das conceptualizações excessivamente 

abstractas e descontextualizadas. Um dos marcos desta evolução pode ser 

observado nas tentativas de integrar nos modelos de conhecimento as 

características dos organismos que exercem a capacidade de conhecer. Nos 

modelos cognitivos em psicologia esta evolução decorreu no sentido de 

integrar, quer as dimensões mais experienciais, decorrentes da vivência 

corporal, quer as dimensões discursivas, decorrentes da utilização que o ser 

humano faz da linguagem com o objectivo de construir significado para a 

sua existência. 

Este capítulo é particularmente devotado à evolução que decorreu a 

partir da conceptualização da experiência corporal. 

A formalização destas alternativas em contextos dominados pelas 

perspectivas mais abstractas e racionais não pode ser entendida se não 

tivermos em conta que foi o estudo das emoções que confrontou alguns 

autores com a incompatibilidade entre os modelos vigentes, baseados em 

símbolos abstractos, e as características inerentes à experiência emocional 

que se propunham descrever. 

Os modelos aqui apresentados são alguns dos que, tendo em 

comum o facto de terem sido elaborados para dar conta da experiência 

emocional, colocaram em causa a centralidade ou, pelo menos, a 

exclusividade do conhecimento lógico e abstracto, contribuindo assim para 

a formalização na psicologia e psicopatologia cognitiva de uma 

conceptualização mais integrada do ser humano. 
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A este respeito a teoria de rede associativa elaborada por Bower 

(1981) constituiu uma das primeiras tentativas, ao integrar num modelo de 

organização de conhecimento tanto símbolos semânticos e abstractos, como 

informação relacionada com a experiência emocional. No entanto, ao supor 

que estes dois tipos de informação poderiam ser organizados numa rede 

semântica, o modelo tornou-se incapaz de explicar alguns fenómenos 

básicos, nomeadamente a possibilidade de as experiências emocionais 

poderem ser lembradas com emoção ("quentes") ou sem emoção ("frias"). 

Em síntese, quando a arquitectura cognitiva baseada numa rede 

semântica foi aplicada ao estudo das emoções, verificou-se que ela permite 

explicar o conhecimento sobre as emoções, mas é incapaz de viabilizar uma 

compreensão da vivência emocional profundamente experienciada ao nível 

das sensações físicas do corpo.  

No sentido de ultrapassar estas limitações, alguns autores 

desenvolveram modelos multinível de processamento da informação, que 

dão conta do facto do ser humano não ter apenas a capacidade de pensar 

sobre as situações, mas igualmente de as experienciar numa grande 

diversidade de sensações, não se podendo compreender cada um destes 

processos sem atender ao outro. 

Estes modelos não põem em causa a existência do conhecimento de 

tipo semântico, mas integram outros níveis de conhecimento que os tornam 

mais capazes de conceptualizar o que Lakoff (1987) designou por realismo 

experiencial ou experiencialismo por permitirem integrar no sistema 

conceptual as informações relacionadas com a existência do corpo. 

Integram-se neste grupo o trabalho de Zajonc, o modelo Bio-

informacional de Lang, o modelo Perceptivo-motor da emoção de Leventhal 

e, mais recentemente, o Modelo Cognitivo Interactivo de Teasdale e 

Barnard. 
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Zajonc 

Zajonc (1980) foi um dos primeiros autores a chamar a atenção 

para a necessidade de um modelo de conhecimento explicar as diferenças 

entre as situações em que uma informação é acompanhada de uma 

experiência emocional sentida no corpo (cognições quentes); e as situações 

em que uma determinada informação é activada sem qualquer afecto ou 

sensação física (cognições frias).  

Atendendo aos objectivos do nosso trabalho, salientaremos duas 

das suas ideias base. A primeira remete para a importância da afectividade 

na experiência humana. A segunda salienta a relevância das componentes 

expressiva e corporal no conhecimento. 

A importância dada por Zajonc às emoções pode ser compreendida 

no contexto das suas investigações na área da psicologia social. Estas 

investigações deram azo à observação de comportamentos que não podiam 

ser compreendidos no âmbito de uma psicologia cognitiva excessivamente 

racionalista e abstracta:  

As origens evolutivas das reacções afectivas que apontam para 
o seu valor a nível da sobrevivência, o facto de não se submeterem a um 
controlo de atenção consciente, a sua rapidez, a importância das 
discriminações afectivas para o indivíduo, as formas extremas de acção 
que o afecto pode originar - tudo isto sugere algo de muito especial 
acerca do afecto. As pessoas não se casam nem divorciam, assassinam ou 
suicidam-se, ou abandonam as suas vidas para lutar pela liberdade depois 
de uma análise cognitiva detalhada dos prós e contras das suas acções. 
(Zajonc, 1980, p. 172). 

 
Estas palavras sintetizam bem o apelo do autor à necessidade de a 

psicologia incluir o estudo de processos complexos como as emoções entre 

os seus objectivos primordiais. 

A preocupação com um domínio tão próximo das sensações físicas 

abriu caminho a outro grande contributo do seu trabalho, a integração da 

vivência corporal num modelo de conhecimento. As palavras do autor, a 
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partir da exaustiva revisão de investigação sobre comportamentos humanos, 

são mais uma vez ilustrativas: 

Se o afecto não é sempre transformado em conteúdo semântico, 
mas em vez disso codificado, por exemplo, em símbolos viscerais e 
somáticos, a informação contida em sentimentos pode ser adquirida, 
organizada, categorizada, representada e recuperada de modo diferente 
da informação com referentes verbais directos (...), não sendo irrazoável 
especular que o processamento do afecto está mais próximo da aquisição 
e retenção motora do que de listas de palavras (Zajonc, 1980, p.158). 

A partir desta possibilidade de diferenciar informação abstracta e 

informação somática, o autor antevê duas áreas distintas de estudo da 

interacção entre emoção e cognição. A primeira, na linha de Bower (Bower, 

1981), localiza-se ao nível da representação "cognitiva", analisando-a nas 

estruturas associativas semânticas. A segunda, relacionada com as 

manifestações somáticas, viscerais e autonómicas, localiza-se a nível 

corporal.  

A proposta de uma interacção entre afecto e cognição a nível da 

representação corporal (representação dura) é a alternativa de Zajonc às 

perspectivas que vêem esta interacção exclusivamente ao nível da 

representação mental (representação suave) (Zajonc 1980; Zajonc, 

Prietromonaco & Bargh, 1982; Zajonc & Markus, 1984). 

Em suma, segundo este autor a maior parte dos comportamentos 

humanos são demasiado complexos para poderem ser compreendidos a 

partir dos modelos cognitivos tradicionais centrados nos processos 

semânticos. Com vista a ultrapassar os limites destes modelos, Zajonc 

salienta a necessidade de considerar o papel do afecto, sugerindo que o 

afecto pode ser representado sob a forma, quer de conhecimento semântico 

e consciente, quer corporal, envolvendo, portanto, todo o organismo 

(cérebro e resto do corpo). Zajonc (1980) propõe mesmo que o 

comportamento humano só pode ser compreendido se, para além dos 

processos cognitivos mais puros, forem consideradas três componentes: 1) 

Activação autonómica e visceral; 2) Expressão da emoção; e 3) Experiência 

de emoção. As duas primeiras - processos internos e comportamento 
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observável - constituem a base da representação "dura" da emoção. A 

última, base da representação "suave", é a única que requer a mediação do 

sistema cognitivo ligada ao pensamento abstracto. 

Apesar do trabalho de Zajonc estar marcado pela dicotomia que 

opõe afecto a cognição, procurando analisar como se diferenciam dois 

processos que cada vez mais são vistos como inseparáveis, teve o mérito de 

chamar a atenção para o facto de os modelos que abordam apenas a 

"representação suave" reduzirem o conhecimento a uma das suas 

dimensões. Embora reconhecendo que o nível mais "abstracto" é 

importante, o autor salienta os limites do modelo de processamento de 

informação da psicologia cognitiva tradicional ao valorizar um tipo de 

informação em detrimento de outros processos igualmente importantes, 

como os somáticos.  

Como já tivemos ocasião de referir neste trabalho, esta dimensão é 

particularmente relevante quando se procuram compreender desordens 

psicopatológicas como a depressão, profundamente marcadas pela 

experiência física. 

Apesar da relevância de muitas ideias desenvolvidas por Zajonc, 

não encontramos no seu trabalho uma formalização clara daquilo que 

designou por "representação corporal" ou o modo como se processa a 

interacção entre os diferentes tipos de informação. Os modelos 

desenvolvidos por Lang e Leventhal são mais precisos na forma como 

abordam estas questões. 

 

 

Modelo bio-informacional de Peter Lang 

O modelo de Lang (1979, 1984) foi desenvolvido, tal como o de 

Zajonc, para dar conta das observações realizadas pelo autor no domínio do 

comportamento emocional, especialmente em relação à emoção medo. 

Partilha ainda com o trabalho de Zajonc a ideia de que um modelo 
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compreensivo do comportamento emocional deve incluir, a par de um nível 

conceptual, um nível de processamento motor.  

Lang (1984) propõe que uma emoção inclui três categorias de 

informação: 1) Informação sobre estímulos externos - proposição de 

estímulo; 2) Informação que define o significado dos estímulos e das 

respostas - proposição de significado; e 3) Informação sobre a resposta - 

proposição de resposta. Este último tipo de informação inclui a componente 

expressiva, visceral e somática da experiência emocional. 

Embora o autor afirme que estes três tipos de proposição estão 

organizados numa rede semântica (designada por esquema ou protótipo 

emocional), eles estão igualmente organizados funcionalmente de modo a 

dar origem a uma resposta motora. Assim, as proposições de estímulo, 

significado e resposta podem ser activadas exclusivamente a nível 

semântico, mas o modelo prevê que a informação de resposta está 

duplamente codificada - a nível semântico enquanto informação e a nível 

eferente enquanto programa motor -, sendo este último tipo de informação 

que permite a activação motora (Lang, 1984).  

Ao propor esta diferenciação, o modelo explica a possibilidade de a 

informação relacionada com uma emoção poder ser processada sem a 

experiência correspondente (no que tem sido designado por cognições 

frias). Esta ideia não é, no entanto, muito clara quando o autor afirma que "o 

processamento da informação emocional conceptual envolve sempre algum 

grau de resposta visceral e motora" (Lang, 1984, p. 198). 

Partindo da suposição que o processamento emocional inclui 

informação de estímulo, significado e resposta, Lang (1984) sugere que esta 

mesma diversidade de informação deve ser considerada quando se procura 

compreender como ocorre a activação de uma emoção específica. Um dos 

meios para o desenvolvimento de um estado emocional pode decorrer da 

correspondência entre a informação dos estímulos externos e o conteúdo de 

um protótipo emocional. Uma segunda forma de elicitar uma emoção 

consiste no recurso à utilização da linguagem para descrever situações ou 
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imagens relevantes para essa emoção. Finalmente, um terceiro meio para 

que uma emoção seja activada consiste na manipulação da resposta dos 

orgãos periféricos, originando assim determinadas reacções corporais. 

Em síntese, embora particularmente preocupado com a 

compreensão da resposta emocional de medo (Lang, 1979, 1984) e sendo 

bem visível a influência dos modelos de rede semântica, o modelo de Lang 

contribuiu para a formalização de um modelo de conhecimento que procura 

estabelecer as relações entre diversos tipos de informação que estão 

envolvidos nas experiências mais complexas do ser humano. 

Enquanto o modelo bio-informacional de Lang diferencia entre 

tipos de informação, a teoria perceptivo-motora da emoção desenvolvida 

por Leventhal propõe a diferenciação entre níveis de processamento, dando 

origem a um modelo mais articulado. 

 

 

Teoria perceptivo-motora da emoção de Leventhal 

 

O postulado central na teoria perceptivo-motora da emoção 

(Leventhal, 1979; 1980; 1984; Leventhal & Scherer, 1987) é que as 

emoções fazem parte de sistemas de comportamento complexos que 

reflectem a actividade de um sistema de processamento hierárquico e 

multicomponente. Nesta perspectiva a experiência consciente é o produto da 

síntese de uma globalidade de processos, não constituindo, portanto, o modo 

de funcionamento cognitivo dominante. 

A teoria propõe que a construção de uma experiência emocional 

está associada a mecanismos que operam num sistema hierárquico com três 

níveis. O primeiro nível, designado por expressivo-motor, é inato e capaz 

de, face a determinados estímulos, originar quer sentimentos quer acções 

expressivas. É a este nível, segundo o autor, que são criadas as reacções 

emocionais mais básicas antes do organismo ser capaz de desenvolver 
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processos de simbolização elaborados. À medida que estas reacções 

emocionais decorrem em contextos sociais, vão sendo formados esquemas 

de memórias destes episódios, naquilo que Leventhal (1979; 1980; 1984) 

designa por nível esquemático ou perceptivo. Este segundo nível é 

responsável, quer pela retenção das características dos estímulos específicos 

à situação que deu origem a uma emoção, quer pela retenção da experiência 

fenomenológica e da reacção associada à emoção (incluem-se aqui a acção 

motora e as reacções autonómicas e voluntárias). O autor atribui a este nível 

uma importância essencial, uma vez que é nele que, a partir das experiências 

anteriores em situações do mesmo tipo, cada situação é elaborada como 

única, enquanto este processo é permanentemente actualizado em função 

das reacções actuais.  

Finalmente, o autor descreve um terceiro nível, de tipo conceptual 

ou abstracto, onde inclui uma componente verbal conceptual (com 

informação sobre as causas da emoção, as sensações internas e as 

expectativas de consequências) e uma componente de realização (com 

códigos não verbais para reconhecer emoções). Responsável pelo 

comportamento intencional, pelas atitudes e pelo controlo de parte do 

comportamento expressivo, este nível contém, ainda segundo o autor, as 

informações que podem ser abstraídas das experiências concretas. 

 

Apesar de a teoria desenvolvida por Leventhal (1979, 1982, 1986) 

recorrer ao conceito de níveis hierárquicos, é igualmente afirmado que todos 

estes mecanismos funcionam simultaneamente e de forma integrada, sendo 

difícil avaliar a contribuição independente da cada um para uma reacção 

emocional. 

 

Em suma, a teoria perceptivo-motora de Leventhal estabelece que a 

experiência emocional envolve quer as dimensões sensoriais, expressivas e 

motoras, quer mecanismos esquemáticos de memória perceptiva que são de 

natureza tácita. A simbolização a nível conceptual constitui apenas uma das 

dimensões desta experiência. 
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Neste sentido a teoria integra algumas das contribuições de outras 

teorias, nomeadamente as que se inserem nos modelos expressivos (e.g. 

Izard, 1977, 1982; Plutchick, 1980) e que vêem nas dimensões sensoriais, 

perceptivas e expressivas a base da vivência emocional. No entanto, ao 

contrário deste modelos, a teoria de Leventhal assume que cada emoção é 

uma forma de significado que é continuamente construído, sendo a 

experiência fenomenológica ligada a uma emoção continuamente 

actualizada, uma vez que depende das imagens e memórias previamente 

associadas a situações do mesmo tipo. 

 

 

Os modelos de Zajonc, Lang e Leventhal têm em comum o facto de 

se terem desenvolvido para tentar oferecer uma abordagem mais 

compreensiva dos comportamentos complexos como os relacionados com as 

emoções, contribuindo para integrar nos modelos cognitivos dimensões não 

consideradas nos modelos exclusivamente semânticos. Estes modelos 

sugerem a existência de processos descentrados (que envolvem 

simultaneamente o cérebro e outras partes do corpo, como os músculos e as 

vísceras) e ocorrem em vários níveis (por exemplo, sensorial e expressivo, 

perceptivo, abstracto), sendo alguns destes não conscientes.  

Apesar das suas contribuições, estes modelos foram desde logo 

questionados especialmente pelas suas configurações excessivamente 

estruturais (Mahoney, 1984). Na verdade estudos recentes dentro das 

neurociências vieram provar que a experiência humana não é um produto de 

uma actividade de processamento por sequências de processos ou níveis 

hierárquicos, sugerindo, pelo contrário, que o sistema nervoso funciona com 

processos simultâneos e heterárquicos. Apesar destas características, eles 

permitiram ir para além dos modelos que reduziam os processos de 

conhecimento à manipulação de símbolos abstractos, constituindo talvez os 

primeiros passos dentro da psicologia cognitiva em direcção à formulação 
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de teorias que integram a percepção e a experiência corporal num lugar de 

destaque para a compreensão do conhecimento. 

O modelo de Teasdale e Barnard que apresentamos a seguir 

procurou dar conta da complexidade, simultaneidade e diversidade dos 

processos de conhecimento, tendo ainda a particularidade de ter procurado 

oferecer um modelo da depressão e explicar alguns dos resultados obtidos 

no paradigma experimental no estudo desta psicopatologia.  

 

 

 

Sistema Cognitivo Interactivo de Teasdale e Barnard 

 

O modelo de Teasdale e Barnard (1993) pretende oferecer uma 

teoria que aborda a interacção entre os processos cognitivos e emocionais de 

uma forma global. Para isso integra algumas das sugestões dos modelos de 

Lang e Leventhal, propondo tipos de informações qualitativamente 

diferentes, codificados separadamente em sistemas paralelos.  

 

Segundo este modelo, as informações que são trabalhadas pelos 

seres humanos são do tipo sensorial, do tipo estrutural intermédio, de 

significado e de acção, tendo cada um destes tipos de informação códigos 

específicos que correspondem a experiências subjectivas de qualidade 

diferente. Há três códigos para a informação sensorial (acústico, visual, 

estado do corpo), que representam a informação no primeiro estádio de 

análise de input sensorial; dois que codificam descrições de nível estrutural 

intermédio (morfonolexical e objecto), que lidam com as regularidades dos 

padrões sensoriais; dois que codificam níveis de significado específico e 

genérico (proposicional e implicativo); e outros dois que codificam a 

informação envolvida na acção (articulatório e extremidades).  
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Porque este modelo é, tal como o reconhecem os autores, bastante 

complexo, reproduzimos, na íntegra, o quadro em que são apresentadas as 

características e relações entre os diversos tipos de informação. (Quadro 1 ) 

 
Quadro 1. Os principais códigos de informação. (Teasdale & Barnard, 1993, p. 52) 

Códigos sensoriais e proprioceptivos 
Acústico (AC): codifica dimensões como a frequência do som, timbre, intensidade, etc. 
Subjectivamente é o que nós "ouvimos no mundo". 
Visual (VIS): codifica as dimensões de luz como o comprimento de onda, brilho, etc. 
Subjectivamente é o que nós "vemos no mundo" como padrões de sombras e cores. 
Estado do corpo (EC): codifica dimensões de input sensorial interno como tipo de estimulação (Ex.: 
pressão cutânea, temperatura, olfacto, tensão muscular) e a sua localização, intensidade, etc. 
Subjectivamente, este código corresponde a sensações corporais de pressão ou dor, posições das 
partes do corpo, bem como sabores e odores. 

Códigos de descrição estrutural intermédios 
Morfonolexical (MFL): codifica uma descrição estrutural abstracta de entidades e relações no espaço 
sonoro. É dominado por formas de discurso, onde as principais dimensões envolvem a descrição da 
estrutura superficial da identidade das palavras, o seu estatuto, ordem e formas de limites entre elas. 
Subjectivamente, e quando não relacionado com os acontecimentos acústicos do mundo real ou  
informação articulatória, este código corresponde ao que nós "ouvimos na cabeça." 
Objecto (OBJ): codifica uma descrição estrutural abstracta das entidades e relações no espaço visual. 
As principais dimensões envolvem os atributos e identidade de objectos visuais estruturalmente 
integrados, as suas posições relativas e características dinâmicas. Subjectivamente, e quando não 
correlacionado com acontecimentos visuais do mundo real, este código corresponde ao que é 
activamente produzido na "imaginação visual". 

Códigos de significado 
Proposicional (PROP): codifica a descrição de entidades e relações no espaço semântico. A principal 
dimensão envolve os atributos e identidades de referentes subjacentes e a natureza das relações entre 
eles. Subjectivamente este código corresponde ao estar consciente de relações semânticas específicas 
("saber que"). 
Implicativo (IMPLIC): codifica uma descrição abstracta do espaço existencial humano. Este espaço é 
abstraído sobre os input sensoriais/proprioceptivos e proposicionais. As principais dimensões 
envolvem quer conteúdo ideacional quer afectivo. Regularidades de nível muito elevado no mundo, 
no corpo e na "mente" são capturados neste nível. As entidades mentais construídas podem ser vistas 
como modelos esquemáticos da experiência. Subjectivamente, este código está associado a 
"sensações" holísticas de conhecer (Ex: de "familiaridade", ou "relação causal" de ideias) ou de 
afecto (Ex.: apreensão, confiança). 

Códigos efectores 
Articulatório (ART): codifica as dimensões como força, posições e timing das musculaturas 
articulatórias (Ex.: lugar de articulação). Subjectivamente, este código corresponde à experiência de 
output de discurso subvocal. 
Extremidades (EXT): codifica dimensões como força, posições e timing da musculatura esquelética. 
Subjectivamente este código corresponde ao movimento físico "mental". 

 

 

Para além dos nove códigos mentais e respectivos subsistemas, o 

modelo sugere que existem dois outputs dos processos implicativos: o 

somático (SOM) e o visceral (VISC), que a par de outros outputs como o 

motor (MOT), são códigos que controlam directamente os órgãos efectores. 
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Como veremos, os outputs somático e visceral do subsistema Implicativo 

têm neste modelo um papel essencial no processamento cognitivo-afectivo. 

 

Este modelo propõe que todos os processos de transformação que 

partem de um código mental são trabalhados em paralelo dentro de cada 

subsistema. Por exemplo, dentro do subsistema acústico os processos de 

transformação AC → MFL e AC → IMPLIC são paralelos (e.g. enquanto o 

primeiro analisa as palavras, o segundo compreende que é uma voz 

zangada), o que permite interacções complexas, dinâmicas e recíprocas 

entre os subsistemas.  

O Sistema Cognitivo Interactivo pretende ser uma 

conceptualização alternativa aos modelos cognitivos mais simples, 

procurando explicar os resultados tantas vezes díspares dos estudos que 

envolvem estados afectivos (como as divergências entre observações 

clínicas e experimentais). Passemos então a abordar a contribuição do 

Sistema Cognitivo Interactivo para explicar o funcionamento emocional em 

geral e a depressão em particular. 

 

 

O Sistema Cognitivo Interactivo, emoção e depressão 

 

O Sistema Cognitivo Interactivo propõe a existência de dois níveis 

de significado: o proposicional e o implicativo. O nível proposicional, que 

corresponde ao que é transmitido pela linguagem, tem sido explicado por 

diferentes modelos de rede associativa semântica (o único nível que os 

modelos de rede são capazes de explicar). É ao nível implicativo, o nível 

mais abstracto e holístico e também aquele que está relacionado com a 

emoção, que Teasdale e Barnard (1993) dedicam uma parte significativa do 

seu trabalho. 

Para esclarecer o papel deste nível de significado na experiência 

emocional e especialmente na depressão, começaremos por o caracterizar, 
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partindo daí para a descrição do modo como as suas características são 

capazes de explicar alguns dos resultados dos estudos sobre a depressão. 

 

O subsistema Implicativo produz as emoções a partir da 

contribuição, quer de elementos cognitivos, oriundos do subsistema 

proposicional (via PROP → IMPLIC), quer sensoriais e corporais (via VIS 

→ IMPLIC; ACUST → IMPLIC e EC → IMPLIC). Segundo os autores 

estes códigos proposicionais, sensoriais e corporais são integrados, dando 

origem a representações holísticas, designadas por modelos esquemáticos da 

experiência. Estes modelos são constituídos por conhecimento implícito 

cujo significado está profundamente ligado à experiência sensorial e 

corporal. Este tipo de informação não pode ser transmitido directamente 

pela linguagem, sendo o seu veículo privilegiado a poesia, as parábolas, as 

metáforas, as histórias e a arte. Uma outra forma de transmissão do "tema" 

de um modelo esquemático Implicativo é através de frases em que existe 

uma ideia global (e.g. "Eu sou um fracasso"). 

Numa perspectiva bastante próxima da que foi apresentada por 

Leventhal (1979, 1980; 1984), o Sistema Cognitivo Interactivo explica o 

desenvolvimento da emoção a partir de características inatas que permitem 

que, à nascença, um conjunto de padrões sensoriais dê origem a respostas 

emocionais pré-programadas. Estas reacções emocionais ocorrem em 

determinadas condições regulares (como sons, imagens, sensações) dentro 

de cada cultura e família, sendo transmitidas para o subsistema Implicativo 

(VIS → IMPLIC e AC → IMPLIC), bem como as sensações internas 

associadas a estas situações (EC → IMPLIC). Formam-se, assim, a nível 

implicativo modelos protótipo de situações que estão associadas a 

determinadas emoções, enquanto a nível proposicional (via IMPLIC → 

PROP) se desenvolvem e integram as interpretações (abstractas) acerca das 

situações que dão origem a uma determinada resposta emocional. Vai-se 

assim desenvolvendo um conteúdo que fica associado à situação que origina 
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a emoção, conteúdo este que está sempre a ser revisto à medida que se vão 

juntando novas experiências vividas com uma determinada emoção: 

Desta forma a "herança" da capacidade elicitadora de uma 
emoção pode ser passada a situações que podem não conter qualquer 
característica sensorial para as quais ela era inicialmente a resposta. Estas 
situações podem ser apenas "simbolicamente" conectadas às situações que 
inicialmente elicitaram a resposta emocional. (Teasdale & Barnard, 1993, 
p. 88) 
 

O Sistema Cognitivo Interactivo explica as representações "frias" e 

"quentes" de uma emoção pela possibilidade de lembrar, a partir do nível 

proposicional, um acontecimento doloroso que ocorreu e ter, a nível 

objecto, uma imagem vivida do acontecimento sem, no entanto, re-

experienciar a emoção. É que, ao contrário dos modelos de activação 

automática ao longo de todo o sistema, este modelo prevê alguma 

independência entre os subsistemas. Por isso só haverá emoção se houver 

acesso à representação do nível implicativo (e.g. é possível falar sobre 

fracassos anteriores - nível proposicional - sem ficar preocupado, mas ao 

processar um padrão protótipo de código IMPLIC sobre incompetência 

pessoal em que o significado holístico é "sou um falhanço" é possível 

experienciar uma emoção muito "quente". Neste caso pode ser difícil 

descrever esta vivência a não ser por recurso a imagens, metáforas, ou 

histórias).  

 

Outra das características deste modelo é propor que diferentes 

subsistemas podem contribuir para um determinado estado emocional. Por 

exemplo, a tristeza pode dever-se a um código processado a nível 

Implicativo com origem sensorial (visual ou acústico), proprioceptivo ou 

semântico. Este último tem, por sua vez, um significado diferente se se 

tratar de elementos proposicionais a partir de estímulos externos ou internos 

(neste caso, a partir do processo IMPLIC-->PROP).  

Se, nos casos em que a origem da informação é externa, o estado 

emocional é transitório (como nas tarefas experimentais de indução de 

emoções), mantendo-se apenas enquanto os estímulos visuais, auditivos ou 
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proprioceptivos estão activos, quando se trata de informação com origem 

interna, que parte de conhecimento implícito (e.g., "eu não consigo nada"), 

passa a predominar um mecanismo designado por Teasdale e Barnard 

(1993), como "motor central" da cognição, e que corresponde a uma relação 

recíproca do tipo IMPLIC <--> PROP. A nível proposicional serão 

activadas as informações congruentes com esta mensagem, que por sua vez 

facilitam o acesso de imagens autobiográficas ilustrativas dessas 

informações.  

Quando os modelos esquemáticos de tipo implicativo conduzem a 

um acesso facilitado ao material semântico negativo, o pensamento é 

influenciado pelas informações com este conteúdo, tornando-se negativo e 

repetitivo. É com base neste mecanismo que são continuamente recriadas 

situações dolorosas vividas no passado, enquanto paralelamente o 

subsistema Implicativo dá origem a activações de nível somático e visceral. 

Estas últimas informações contribuem, por sua vez, para a síntese de 

informação a nível do Estado do Corpo. 

Neste processo, que predomina na depressão clínica, o humor 

negativo pode manter-se na ausência de estímulos ambientais congruentes 

com a tristeza, tanto mais que a relação entre os dois níveis de significado e 

a interacção entre o subsistema implicativo e o estado do corpo se reforçam 

mutuamente. A independência deste processo explica, continuando a seguir 

o modelo, o "desligar" dos deprimidos em relação à estimulação externa e a 

dificuldade da intervenção terapêutica. 

 

O Sistema Cognitivo Interactivo procura fazer uma leitura 

etiológica da depressão ao afirmar que a população vulnerável, que deprime 

clinicamente, se diferencia da população normal na medida em que teria 

passado por períodos prolongados de perdas, separações ou episódios 

depressivos durante os quais teria desenvolvido sensações corporais muito 

marcadas, acompanhadas de proposições auto-descritivas desvalorizantes e 

modelos acerca de si próprio coerentes com estas informações. A 
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vulnerabilidade destes indivíduos pode ser descrita como o aumento da 

probabilidade de os modelos esquemáticos depressivos produzirem, quer 

outputs proposicionais tematicamente congruentes, quer respostas corporais 

como a paralisia que estiveram associadas a experiências prévias e, por isso, 

são já muito diferenciadas. 

A saliência destes processos proposicionais e corporais, ao facilitar 

o processamento automático de pensamentos e sensações a partir dos 

subsistemas proposicional, somático e visceral, conduz ao desenvolvimento 

de um mecanismo que, uma vez iniciado, se torna independente dos 

estímulos externos. Surge então a manutenção de pensamentos automáticos 

negativos a par de sensações físicas congruentes, num processo auto-

regenerador, sintetizado a um nível superior. Nos indivíduos com humor 

triste, mas não deprimidos, não existe esta coerência entre padrões 

implicativos, proposicionais e corporais porque não existe esta história 

prévia de co-ocorrências. Por isso, segundo o mesmo modelo, os indivíduos 

normais a quem foi induzida eficazmente a tristeza têm um funcionamento 

equivalente aos deprimidos uma vez que são sintetizados quer a nível 

proposicional, quer implicativo e corporal, informações coerentes com este 

humor. No entanto, devido ao facto de este processo não ser auto-

alimentado, não perdura no tempo. 

 

Em suma, o modelo designado por Teasdale e Barnard (1993) 

como Sistema Cognitivo Interactivo procura integrar numa 

conceptualização complexa não só os diferentes tipos de informação que o 

ser humano é capaz de processar, mas também os diferentes níveis a que 

esse processamento ocorre, bem como as interacções entre eles. Ao 

acrescentar ao nível de significado proposicional um nível de significado 

com as características do implicativo, os autores pretenderam fornecer um 

quadro conceptual alternativo dentro da psicologia cognitiva, sugerindo que 

o conhecimento não se limita à informação semântica, acrescentando, por 

isso, um nível mais holístico que integra o "sentido" das experiências do 

sujeito.  
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A diferenciação entre estes tipos de conhecimento possibilita, 

segundo Teasdale e Barnard (1993), resolver um problema clássico em 

psicologia cognitiva: o da forma como será organizado o conhecimento 

acerca de quem a pessoa é (o self) e que, desde William James, tem vindo a 

ser diferenciado entre o self como objecto e o self como agente ou sujeito. 

Partindo desta distinção, os autores sugerem que, enquanto a nível 

proposicional seria codificada a informação sobre o "self como objecto", 

caracterizada por uma auto-descrição verbalizável e objectiva, a nível 

implicativo poderíamos encontrar o "self como sujeito", o que 

corresponderia ao sentido de self fornecido pelos modelos esquemáticos 

implicativos. Atendendo a que esta última dimensão de self não pode ser 

descrita pela linguagem de modo directo; e atendendo às características do 

conhecimento de tipo implicativo tal como descrito por Teasdale e Barnard 

(ibidem) e já aqui referidas, podemos supor que para activar ou transmitir 

este sentido de si próprio será necessário o recurso a formas metafóricas ou 

narrativas. 

 

Os capítulos seguintes procurarão dar conta do modo como outras 

conceptualizações teóricas estão mais próximas destes objectivos. Como 

teremos ocasião de verificar, algumas versões mais narrativas da psicologia 

cognitiva recente encaram a psicopatologia como uma “ciência de 

significado pessoal” (Gonçalves, no prelo, a); e os quadros nosológicos 

como “sistemas específicos de conhecimento e organização de significado” 

(Gonçalves, idem), transcendendo a distinção entre uma visão do self como 

objecto ou self como sujeito, numa terceira dimensão do self como projecto, 

que decorre de uma concepção do ser humano como construtor activo de 

significados (ibidem). 

 

 

Antes de finalizar esta parte dedicada aos modelos de transição 

entre duas facetas do movimento cognitivo, analisaremos como é que os 

modelos revistos neste capítulo podem ajudar a compreender e explicar as 
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coincidências e discrepâncias entre as observações clínicas e os resultados 

da investigação experimental que nos ocuparam anteriormente. 

 

Os modelos teóricos aqui inseridos têm em comum o facto de 

propor outros níveis de conhecimento para além do semântico/abstracto, 

sendo o modelo de Teasdale e Barnard (1993) o que atingiu, na nossa 

opinião, o nível de complexidade e coerência superior. Este modelo é 

também o único que procurou intencionalmente explicar os processos 

cognitivos que caracterizam a depressão. Independentemente das suas 

diferenças, todos deixam antever as limitações dos modelos de depressão 

baseados em estruturas semânticas e do paradigma experimental quando, 

para satisfazer necessidades de rigor metodológico, faz uso de palavras 

isoladas, apenas semanticamente conotadas com a tristeza. Utilizando a 

linguagem proposta pelo ICS, diríamos que os estudos baseados em palavras 

não permitem qualquer conclusão acerca da depressão, uma vez que exigem 

um processamento apenas a nível proposicional, ficando excluída a 

influência do seu significado pessoal mais holístico que poderá diferenciar a 

população deprimida da população normal.  

Com base nesta premissa e recorrendo à revisão da literatura antes 

realizada, não são de estranhar as discrepâncias entre, por um lado as 

observações clínicas que sugerem que os deprimidos atendem 

particularmente a informações que podem ser consideradas fracassos, 

críticas ou rejeições, ou a constatação da relevância dos episódios negativos 

da sua vida; e, por outro lado, a investigação que não encontra um padrão de 

resultados que permita diferenciar os deprimidos e os não deprimidos 

quanto a uma atenção ou recordação selectivas para listas de palavras 

negativas. Com alguma ironia, poderíamos concluir que não se trata de uma 

verdadeira discrepância, uma vez que não há registo de que um deprimido 

tenha algum dia afirmado ao seu terapeuta que dá uma atenção particular a 

palavras semanticamente relacionadas com a tristeza, ou ainda apresentado 

como queixa o facto de recordar mais facilmente listas de palavras tristes, 

ou previamente aprendidas enquanto triste. O que caracterizará a depressão, 
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ou qualquer outra psicopatologia, é uma organização das experiências com 

significados que se tornam discrepantes em relação aos contextos em que 

ocorrem, ou que não são coerentes em relação a outros processos de 

conhecimento. 

 

Assim, as “discrepâncias” correspondem aos resultados da 

investigação experimental quando está envolvido o processamento de 

material verbal com conotação positiva ou negativa definida a priori e sem 

relevância para o sujeito, ou em estudos sobre percepção quando estas 

tarefas não implicam o envolvimento dos sujeitos na selecção do material de 

modo a que ele se torne pertinente para eles, ou ainda quando as tarefas não 

exigem um processamento holístico (cf. Teasdale & Barnard, 1993, cap. 4, 9 

e 11; especialmente páginas 111 e 112).  

Pelo contrário, as coincidências constatadas entre as observações 

clínicas e os resultados da investigação acerca da depressão correspondem 

às tarefas em que as próprias competências ou vivências do sujeito estão 

envolvidas, sendo estes resultados explicados somente quando se apela a 

dimensões do conhecimento que estão muito mais próximas das 

experiências vividas pelo self como sujeito1. 

 

Salientamos antes que duas áreas chave constituem vectores 

evolutivos dentro do movimento cognitivo: por um lado a ideia de que a 

cognição é inseparável da acção encorporada; por outro a sugestão de que 

esta experiência corporal ganha significado num espaço discursivo que 

ocorre num contexto social e cultural. 

                                                           
1 Não podemos, no entanto, deixar de salientar que, como referem Teasdale e Barnard 

(1993), embora o material auto-referente tenha uma maior potencialidade de satisfazer as condições 
necessárias à ocorrência de um processamento que envolve um sujeito activo ou agente, (do tipo 
implicativo, recorrendo de novo à linguagem de Teasdale & Barnard, 1993), pelo que o recurso a 
material autobiográfico é, sem dúvida, um dos meios mais eficazes para produzir ou avaliar o efeito 
do humor em diferentes tarefas cognitivas, ele não assegura o envolvimento das significações 
superiores. É que, como decorre do modelo, é possível “contar”, por exemplo, episódios vividos com 
muita tristeza no passado a partir de informações retidas a nível proposicional e, portanto, de um 
modo desprovido de qualquer afecto. Neste caso e recorrendo à distinção estabelecida por William 
James, a informação envolvida seria do tipo descritivo acerca de um self objecto. 
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Se este capítulo aprofundou as possibilidade teóricas em relação à 

integração da experiência corporal dos modelos cognitivos, ele não esgota a 

diversidade e profundidade dos trabalhos que relacionam os processos de 

construção de conhecimento com a existência de um organismo biológico 

com as características inerentes à existência de um corpo (que inclui um 

determinado sistema nervoso). Entre eles podemos incluir a teoria de 

protótipos (Rosch, 1973); a teoria de categorização (Lakoff, 1987); as 

abordagens de filósofos como Johnson (1987) e Searl (1992); e ainda 

contribuições de neuro-biólogos e outros autores ligados às neuro-ciências 

(e.g., Edelmen, 1992; Damásio,1994). 

Todos estes trabalhos, a par de outros já referidos, como os de 

Varela (1988; Varela, Thompson & Rosch, 1991), apesar de defenderem 

como necessária uma aproximação da psicologia à biologia enquanto 

disciplina histórica, contextualizadora e evolutiva, assumem, como afirma 

Edelman (1992), que “o cérebro e o sistema nervoso não podem ser 

considerados isolados dos estados do mundo e das interacções sociais” (p. 

320). Por isso, se qualquer teoria sobre o ser humano só pode ser 

compreensiva na medida em que integrar a intencionalidade característica a 

todos os organismos biológicos (que nos seres humanos é inseparável da 

impressão e experiência subjectivas), reconhece-se que esta subjectividade é 

de natureza interactiva e não pode ser concebida sem ter em conta o 

contexto onde a acção humana se desenvolve. 

Os modelos aqui representados, talvez pelo seu enraizamento nos 

modelos mais racionalistas, são bastante omissos sobre o modo como estes 

processos decorrem. Nos próximos capítulos abordaremos então as 

alternativas que propõem um olhar diferente sobre os problemas do 

conhecimento ao retomar da tradição fenomenológica a preocupação com o 

modo como o ser humano organiza activamente e dá sentido à 

multiplicidade das suas experiências. 

Porque esta preocupação está associada a princípios teóricos e 

metodológicos diferentes daqueles que dominaram os modelos cognitivos 

até agora considerados, passaremos a fazer uma introdução à evolução 
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ocorrida nas disciplinas que se debruçam sobre o conhecimento, partindo 

depois para a análise das alternativas para a compreensão da organização do 

conhecimento na depressão. 
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