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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – A relação cognição – emoção.  

 
Muito do que foi escrito e pesquisado nas últimas décadas sobre cognição, esteve sob a 

influência da teoria da informação e da metáfora computacional, proposta por Donald Broadbent 

no final da década de cinqüenta. Essa metáfora entendia nosso sistema cognitivo como uma rede 

de processamento de informação, que processava e organizava dados numa forma linear, como 

num banco de dados. Esse modelo se tornou popular e atrativo metodologicamente, pois permitia 

analisar o processamento da informação humana em termos de estágios bem definidos, tais como 

codificação da informação, armazenamento e recuperação. Apesar desta metáfora ter gerado 

grande avanço na área, ela dificultou o interesse e o estudo do efeito da emoção na cognição e 

vice-versa, provavelmente porque computadores, por melhores que sejam, não têm emoção (Day 

& Sternberg, 2004). 

De fato a emoção foi sistematicamente ignorada em estudos cognitivos, ou vista como 

uma variável a ser controlada para não obscurecer os processos cognitivos investigados; a este 

respeito Eysenck e Keane (1994) escrevem: 

(...) Filósofos de tempos idos costumavam distinguir entre a cognição, conação (ou 

motivação) e o afeto (emoção). Os psicólogos cognitivos têm a escolha de tentar manter 

os estados motivacionais e emocionais dos seus sujeitos constantes (de forma que se 

possam ignorar tais fatores), ou então de manipular sistematicamente tanto a motivação 

como a emoção de modo que possam observar os efeitos das mesmas sobre a cognição. 

Com raras exceções, os psicólogos cognitivos optam pela primeira escolha. (p.408) 

 

Com o aumento do interesse da psicologia cognitiva nas neurociências, a idéia de se 

compreender o impacto da emoção nos processos cognitivos ganhou uma nova dimensão que 

inclui induções de emoção em ambientes controlados, monitoramento fisiológico em tarefas 
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cognitivas, estudos naturalistas de pessoas em condições de emoção intensa, e, principalmente, a 

observação do cérebro com técnicas de imagem, enquanto se realiza uma tarefa cognitiva. Ao que 

tudo indica depois da “década do cérebro” qualquer teoria cognitiva que ignore o substrato 

emocional tende a ser incompleta (Smith & Lazarus, 1993). 

Essa interface, por ser recente, traz como qualquer outra área da ciência mais perguntas do 

que respostas e várias hipóteses para o mesmo problema conceitual. Recentemente, as discussões 

sobre a relação entre cognição e emoção têm-se centrado sobre os efeitos das emoções sobre os 

processos cognitivos ou sobre o papel desses processos na gênese dos estados emocionais 

(Dalgleish & Power, 1999). A pergunta que se faz é: ao nos depararmos com um estímulo, uma 

cobra, por exemplo, é realmente necessário que esse objeto ou cena seja processado 

cognitivamente, para poder despertar alguma reação afetiva, diferente daquela que a pessoa tinha 

antes da ocorrência desse fato? Para Eysenck e Keane (1994): 

“Se as reações afetivas a todos os estímulos dependem do processamento cognitivo, 
deduz-se que as teorias sobre a emoção deveriam ter um quê de cognição a respeito 
delas. Por outro lado, se o processamento cognitivo não for necessário para a 
elaboração de reações afetivas aos estímulos, então uma abordagem especificamente 
cognitiva à emoção poderá não ser tão necessária”. (p. 409). 

 

Existem diversas teorias para explicar como acontece a interface cognição-emoção e vice-

versa, das quais comentaremos a seguir, em linhas gerais, as mais importantes em relação a sua 

coerência e comprovação experimental. 
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1.2 - Teorias da cognição – emoção. 

 

1.2.1 - Teoria da avaliação cognitiva. 

Segundo a teoria da avaliação, uma emoção é gerada em resposta a uma lembrança ou 

interpretação de algo percebido ou imaginado, ativando assim, processos fisiológicos, 

comportamentais e outras mudanças compatíveis com o estado emocional. Proposta inicialmente 

por Lazarus (1982) ela sugere que a avaliação cognitiva pode ser dividida em três formas mais 

específicas de avaliação: 

Avaliação primária – refere-se à situação ou ao ambiente e pode ser positiva, estressante 

ou irrelevante. 

Avaliação secundária – é formada pela avaliação que o indivíduo faz das suas estratégias 

de enfrentamento. 

Reavaliação – o estímulo e as estratégias de enfrentamento são reavaliadas e modificadas, 

quando necessário. 

 Desde seu surgimento essa teoria passou por aprimoramentos; por exemplo, Smithe e 

Lazarus (1993) afirmaram que há seis componentes de avaliação, dois envolvendo a avaliação 

primária e quatro a avaliação secundária: 

- Primária – relevância motivacional (relacionada com interesses e compromissos 

pessoais). 

- Primária - congruência motivacional (consistência entre o evento ou situação e os 

objetivos pessoais). 

- Secundária – responsabilidade pessoal. 

- Secundária – foco no problema e na capacidade de enfrentamento. 

- Secundária – foco na emoção e na capacidade de enfrentamento. 
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- Secundária – expectativa no futuro. 

Com base nessas avaliações primárias e secundárias e como elas se relacionam, podemos 

diferenciar as emoções, como por exemplo: raiva, culpa, ansiedade e tristeza; todas elas 

possuiriam uma ativação negativa na “avaliação primária” de relevância e congruência 

motivacional (essas emoções ocorrem quando nossos objetivos e expectativas são de algum 

modo, frustrados), contudo elas seriam diferentes do ponto de vista de “ativação secundária”, 

como por exemplo: a “culpa” que envolve auto-responsabilidade, a “ansiedade” que envolve 

baixa percepção de capacidade de enfrentamento emocional e a tristeza que envolve uma 

baixa percepção de mudança no futuro (Smith & Lazarus, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática da teoria da avaliação. Baseado em Smith e Kirby 2001 

 

Smith e Kirby (2001), ainda sobre esta teoria, propuseram que várias avaliações 

ocorreriam em paralelo, norteadas por três mecanismos básicos: O primeiro seria um processo 

associativo que envolveria “priming” e ativação de memórias; esse processo aconteceria 

rapidamente e de maneira automática e inflexível; em seguida viria a etapa de 
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“argumentação”, onde existiriam pensamentos deliberados, sendo mais lento e flexível que os 

processos associativos e, finalmente, haveria a “avaliação de detecção” que, continuamente, 

monitoraria os outros dois processos (ver figura 1). Assim o estado emocional do indivíduo 

num dado momento seria determinado pelo total de informação registrada durante a avaliação 

de detecção 

Existem numerosos estudos demonstrando que a experiência emocional é influenciada 

pela avaliação cognitiva. Por exemplo, Lazarus (1966, citado em Eysenck & Keane, 1994) 

demonstrou as bases empíricas para a sua afirmação, segundo a qual a avaliação cognitiva 

precede a experiência emocional. Basicamente seus estudos foram feitos com a apresentação de 

filmes que evocavam ansiedade sob várias condições, como rituais de mutilação em tribos e até 

acidentes de trabalho com morte. Os participantes que observavam estes vídeos tinham suas 

reações monitoradas psicofisiologicamente, através da medida de alguns indicativos, como: ritmo 

cardíaco e resposta galvânica da pele. Os pesquisadores ocasionalmente manipulavam 

informações sobre o que estava sendo visto; dizia-se, por exemplo, que as mutilações eram 

aguardadas e desejadas pelos jovens da tribo ou que o vídeo com acidente de trabalho foi feito 

por atores; esses argumentos em geral serviam para diminuir ou minimizar os indicativos 

fisiológicos de ansiedade.  Em outras palavras, o sujeito pode controlar seu estresse a partir de 

uma interferência feita por avaliações cognitivas, induzidas experimentalmente. 

Apreciação da teoria da avaliação cognitiva    

Bennett, Lowe e Honey (2003) sugeriram que os resultados que os especuladores da teoria 

da avaliação alcançavam no laboratório, deveriam ser mais intensos se obtidos em um contexto 

natural e, para tanto, eles solicitaram a um grupo de indivíduos que pensassem nos eventos mais 

estressantes que vivenciaram nas últimas quatro semanas. Os estados emocionais vividos pelos 

participantes foram previstos, razoavelmente bem, a partir das avaliações cognitivas que eles 
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usaram, mas a relação entre avaliação e experiência emocional não foi tão forte como no estudo 

original de Lazarus. 

 Outros estudos também revelam a fragilidade que a avaliação cognitiva pode ter na 

determinação da emoção.  Por exemplo, Parkinson (2001, citado em Scherer, Schorr & 

Johnstone, 2001) demonstrou que apenas 30% da variância da estimativa de uma emoção, podia 

ser explicada pela manipulação da avaliação cognitiva e, portanto, uma parte considerável da 

emoção e das suas mudanças não poderia ser explicada pela avaliação cognitiva. 

 Apesar de existir um considerável número de evidências que apontam para uma maior ou 

menor relação entre emoção e avaliação cognitiva, muitos pesquisadores criticam o foco que esta 

teoria dá, em entender a emoção como conseqüência da avaliação cognitiva e não o contrário; 

além disso, a teoria só consegue explicar parte das emoções surgidas como resultado de uma 

avaliação. 

 

1.2.2 - Teoria dos níveis múltiplos.                 

 

Segundo Eysenck (2004), assim como o modelo do “Working Memory” de Allan 

Baddeley (1998) precisa de vários componentes e sistemas para explicar a memória de curto 

prazo, o mesmo deveria ser verdade para um modelo que quisesse ser capaz de explicar a emoção 

e sua relação com a cognição. Nesse sentido, vários modelos pretendem explicar a relação entre 

cognição e emoção a partir da interação de vários sistemas que envolvem percepção, atenção, 

avaliação e tomada de decisão. Apesar desses modelos diferirem sensivelmente entre si, todos 

concordam que a emoção deve estar relacionada a vários níveis de análise, envolvendo, de 

respostas fisiológicas e percepções até a avaliações secundárias dos próprios pensamentos (ver 

Teasdale, 1999; citado em Dalgleish & Power, 1999). LeDoux (1996),  por exemplo,   estudou o 
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medo a partir desse modelo e concluiu que ele não pode ser descrito como uma emoção, que é 

resultado de apenas uma avaliação consciente de perigo. Imagens do cérebro mostraram que 

diante de um estímulo capaz de provocar medo, são acionados simultaneamente, o tálamo, a 

amígdala e o córtex. Contudo, é possível detectar duas rotas neurais distintas, uma de ação lenta 

composta pelo caminho: tálamo – córtex – amígdala, que envolveria a análise detalhada do 

estímulo e uma de ação rápida, que envolveria a via tálamo – amígdala, implementando uma 

análise simples de perigo. A existência de dois módulos para uma única emoção, segundo o 

autor, existiria, porque uma delas, a mais veloz, serviria para nos defender de imediato contra a 

ameaça, o que seria vital para a sobrevivência,  e a outra, envolvendo o córtex, faria uma 

avaliação da emoção e do significado da situação, o que nos habilitaria a responder da melhor 

maneira possível. 

É possível perceber que a proposição de Ledoux (1996) acopla na sua explicação teórica 

contribuições da neuropsicologia cognitiva. Essa tendência segundo Eysenck e Keane (2007) se 

tornará cada vez mais comum, uma vez que  as técnicas de mapeamento cerebral têm-se tornado 

sempre mais precisas e sofisticadas, com constante aprimoramento. Outro grande investigador na 

linha dos múltiplos níveis é António Damásio que, em seus estudos conduzidos com pacientes 

que sofreram dano cerebral em áreas emocionais ou cognitivas, procura nos fornecer de maneira 

enfática a existência de uma rede múltipla de processamento (Damásio 2000)   

Segundo Damásio (2000) a evolução nos dotou de “marcadores somáticos” que 

armazenam a representação do nosso corpo, estados emocionais e frutos de decisões passadas. 

Esses marcadores se localizam, principalmente, na ligação entre o córtex pré-frontal e a amígdala 

e sempre que precisamos escolher ou avaliar uma situação, consultamos esse “banco de dados 

experiencial” para tomarmos decisões, tanto coerentes e inteligentes como vantajosas 

emocionalmente ou, em outras palavras, decisões que nos tragam benefícios, minimizem danos e 
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proporcionem, ao mesmo tempo, prazer. A perda seletiva dos marcadores somáticos leva uma 

pessoa a agir cognitivamente, porém sem emoção. Como exemplo,  Eslinger e Damásio (1985) 

citam o caso de um contador bem sucedido e respeitado em sua comunidade, detentor de um Q. I 

de 130, mas que, por conseqüência de uma cirurgia no cérebro, perdeu a conexão entre o córtex e 

as áreas emocionais. Apesar do seu desempenho intelectual se manter acima da média, o paciente 

não tomava mais decisões, consultando suas emoções; escolher, não tinha mais um sentido 

“visceral” ou emotivo e assim todas as escolhas pareciam iguais ou complicadas, resultando daí a 

perda do emprego, o fim do casamento e a destruição  de todo seu capital, devido às opções  

desastrosas que começou a fazer. A respeito da interdependência da cognição e emoção Damásio 

comenta:                                  

(...) É óbvio que comoções emocionais podem levar a decisões irracionais. As lesões 
neurológicas sugerem simplesmente que a ausência seletiva de emoção é um problema. 
Emoções bem direcionadas e bem situadas parecem constituir um sistema de apoio sem o 
qual o edifício da razão não pode operar a contento (Damásio 2000 pág. 97) 
 

 Hipóteses como a dos marcadores somáticos sem dúvida são promissoras, mas, como 

aponta Banich (1997), elas sofrem do mesmo problema de outras teorias biologicamente 

orientadas, onde os resultados são baseados em problemas neurológicos ou transtornos extremos, 

como o estresse pós traumático e o obsessivo compulsivo. As lesões em áreas parecidas podem 

ter resultados bem diferentes; a interconexão entre neurônios é muito grande e complexa e é 

difícil chegar a conclusões seguras sobre faculdade como: tomada de decisão e emoção, baseadas 

em estudos de caso que podem camuflar as diferenças individuais.      

    Dentre as teorias dos múltiplos níveis, a mais aceita e a mais estudada atualmente por 

teóricos cognitivos é a proposta por Teasdale e Barnard (1993). Esta teoria assume a existência 

de vários tipos de códigos de origem, que interagem e se somam para dar significado à emoção 

(figura 2). Segundo este modelo há uma identificação da emoção a partir de um código sensorial 

(visão, audição e reações corporais) e de um código intermediário, em que o nome e estrutura do 
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estímulo ou situação seriam avaliados. Estes são seguidos de um “sistema proposicional” que 

daria o significado geral ao estímulo. Fechando o sistema, temos o sistema proposicional que, 

somado às informações sensoriais e estados corporais, formaria o “sistema implicacional”. 

Juntos, estes sistemas expressariam uma codificação implícita e não verbal, sobre o significado e 

implicações do estímulo ou situação para a pessoa. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação gráfica da teoria dos múltiplos níveis. Baseado em Teasdale e Barnard (1993) 

  

De acordo com essa teoria,  o código sensorial e as estruturas intermediárias de descrição 

podem, por exemplo,  identificar, através de seus sistemas, um “rato” e, no nível proposicional,  

chegar à idéia de que é um mamífero, de pequeno porte, um roedor, dados que são invariantes na 

avaliação do que seja um rato, porém, no nível implicacional, alguém pode avaliar o rato como 
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repulsivo, ameaçador ou como uma mascote, como um animal útil a ciência etc. Evidente que o 

tipo de avaliação implicacional interferirá decisivamente na emoção e na ação.  

 Segundo Teasdale e Barnard (1993), o sistema proposicional é basicamente uma 

enciclopédia mental dotada de emoções frias. Seria no subsistema implicacional que as emoções 

e sentimentos entrariam em jogo, pois somente ele chega a uma conclusão, valendo-se de dados 

de todas as outras origens, inclusive das experiências anteriores e dos estados corporais. Isso 

explicaria porque alguns pacientes parecem compreender perfeitamente a irracionalidade de seus 

medos, porém não conseguem dominá-los, pois existe um entendimento proposicional, mas no 

nível implicacional o medo continua sendo perturbador. 

 

 Avaliação da Teoria dos níveis múltiplos 

  Segundo seus autores, este modelo deve ser visto muito mais como um alicerce do que 

como uma teoria fechada. Como conseqüência, qualquer predição deveria ser feita com cuidado, 

mesmo porque os subsistemas propostos estariam fortemente conectados e de formas muito 

variadas. Além disso, o sistema implicacional, diferentemente do proposicional, parece estar mais 

relacionado à experiência emocional o que infelizmente dificulta as pesquisas, já que esquemas 

implicacionais são muito pessoais e variados (Barnard e Teasdale, 1991). 

  Apesar destas limitações, a teoria dos níveis múltiplos tornou mais aberto e amplo o 

estudo da interface cognição-emoção. Além disso, ela teve o mérito de mostrar que parte do 

processo cognição-emoção pode ser automatizado e acontecer de forma independente de outras 

partes do processo final percebido. Alguns autores criticam essa assertiva dizendo que é 

interessante saber que parte do processo é inconsciente e rápido, mas por não ser possível 

verificar o processo em andamento, isso explicaria muito pouco (Teasdale, 1999 em Dalgleish &. 

Power, 1999). 
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1.2.3 - Teoria da rede de Bower. 

 

No modelo proposto Bower (1981), revisado posteriormente por Gilligan e Bower (1984, 

citado em Izard, Kagen e Zajonc, 1984), a informação relativa à emoção é organizada em 

“esquemas de humor” e categorizada em hierarquias de graus de emoção para cada informação 

percebida. O sujeito processa palavras, por exemplo, e as enquadra em categorias como positivas 

ou negativas. Desse modo, a análise de Bower é muito mais do humor do que de emoções 

isoladamente. Seu modelo é composto por 6 (seis) grandes suposições, que são:  

       1 – Emoções são unidades em uma rede semântica, com numerosas conexões para idéias 

relacionadas, para o sistema fisiológico, para eventos, para reações musculares e expressões 

faciais. 

2 – Material emocional é armazenado em uma rede semântica na forma de proposições ou 

afirmações. 

3 – Pensamentos ocorrem por meio da ativação de módulos dentro de uma rede semântica.  

4 – Módulos emocionais podem ser ativados por estímulos internos ou externos 

5 – Ativações ocorridas em um módulo podem-se expandir para outros módulos relacionados, 

como por exemplo: na rede semântica, a ativação do módulo emocional “tristeza” aciona 

outros módulos relacionados,  como: perda, desespero etc... (Ver figura 3).    

6 – Consciência consiste na rede de módulos ativados acima do limiar. 
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Figura 3 - representação gráfica do modelo de rede de Bower (1981) 

 Segundo Forgas (1995), essas seis suposições do modelo de rede conduziram para várias 

hipóteses, empiricamente testáveis: 

a) No momento do aprendizado, sendo ele dependente do estado de humor, codificamos 

melhor qualquer material compatível com tal estado. 

b) A recuperação de informação pode ser dependente com o estado de humor: evocamos 

melhor, conteúdos compatíveis com nosso estado de humor no momento da evocação. 

c) O pensamento é congruente com o humor: nossas associações, julgamentos, 

interpretações etc. seriam côngruas com nosso estado de humor. 

d) Intensificação do humor: aumento na intensidade do humor levaria a ativação de 

módulos associados na rede semântica. 
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 No aprendizado congruente com o humor, a informação mais bem armazenada é aquela 

condizente com o estado de humor do indivíduo no instante do aprendizado. No estudo clássico, 

por exemplo, de Bower, Monteiro e Gilligan (1978), foi pedido aos sujeitos que ouvissem uma 

fita com músicas carregadas afetivamente. Metade deles ouviu uma fita com letras alegres e 

otimistas e a outra metade, com letras deprimentes e tristes. Logo em seguida, todos tiveram de 

memorizar uma lista de palavras, contendo uma quantidade igual de palavras tristes e alegres. 

Transcorrido um espaço de tempo, o pesquisador colocou os participantes num estado de humor 

neutro (obtido a partir da audição de músicas relaxantes e posterior avaliação) e então pediu que 

eles se lembrassem do maior número possível de palavras da lista memorizada. O estudo 

descobriu que os sujeitos que ouviram a fita triste se lembraram mais de palavras negativas e os 

que ouviram músicas alegres se lembraram, na mesma proporção, mais de palavras positivas. 

 No caso do pensamento congruente com o humor, uma recordação para determinado 

material é melhorada, conforme a semelhança deste material e o estado de humor atual do 

indivíduo. Segundo Ellis e Moore (1999, citados em Dalgleish & Power, 1999) esse processo é 

mais difícil de avaliar, pois não é possível determinar se uma recordação melhor também não é 

determinada pelo estado de humor no momento da apreensão. Dessa forma, as evidências 

empíricas coletadas nesse tipo de pesquisa, costumam ser obtidas, provocando estados de humor 

no momento da evocação. Por exemplo,  Johnson et. al (1983) utilizaram uma amostra clínica de 

sujeitos deprimidos e um grupo-controle, sem esse diagnóstico. Todos tinham de realizar tarefas, 

onde a possibilidade de sucesso e fracasso era igualmente esperada, como por exemplo, conseguir 

lançar números pares num dado. Em seguida, os sujeitos eram solicitados a se lembrar do seu 

índice de sucesso e fracasso, com resultados demonstrando que os sujeitos deprimidos se 

lembraram mais dos fracassos e o grupo-controle, mais dos sucessos, a despeito de, na prática, 

não ter havido diferença no desempenho entre eles.     
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 Em uma revisão feita sobre o tema da memória e recordação, proposta no modelo de rede, 

Matt, Vazquez e Campbell (1992) demonstraram que a melhoria no aprendizado pode estar 

atrelada à maior parte dos estados de humor, sendo que, quando se considera o humor depressivo, 

este efeito parece maior, principalmente se as palavras utilizadas têm uma valência emocional 

claramente negativa.      

   O “pensamento congruente com o humor” tem sido estudado de várias maneiras. A mais 

comum, consiste em colocar os participantes em um estado de humor, negativo ou positivo, e 

depois pedir que eles façam vários julgamentos. Através da hipótese da congruência conclui-se 

que os julgamentos são mais negativos, quando há estados de humor negativos e mais positivos 

quando estes estão sintonizados com o estado de humor positivo. Citamos como exemplo, Forgas 

e Locke (2005) que induziram tristeza e alegria em grupos de professores experientes, para, em 

seguida, fazerem julgamentos sobre 4 (quatro) vinhetas, descrevendo situações em locais de 

trabalho, tais como uma colega passando a sua frente na fila na máquina de fotocópia. O 

julgamento deveria ser baseado na imagem do professor, fazendo parte do cenário e passando por 

aquela situação. Os dados revelaram que o julgamento foi mais otimista e apaziguador, quando o 

humor induzido foi a alegria e mais pessimista quando o humor induzido foi a tristeza. 

 Há, relativamente, poucos trabalhos na área que avaliam a hipótese da “intensidade do 

humor”.  Contudo Rinck, Glowalla e Schneider (1992) procuraram demonstrar a idéia, colocando 

participantes em estado de humor positivo ou negativo e pedindo, em seguida, que eles 

classificassem palavras como agradáveis ou desagradáveis. Posteriormente, num teste de 

recordação, os participantes lembraram melhor as palavras que avaliaram como “muito 

desagradáveis” ou “muito agradáveis”, havendo nessa recordação, grande correlação com o 

estado de humor. Eich (1995) chegou a resultados semelhantes, mostrando que a recordação era 

mais evidente, quando o estado de humor induzido era mais exacerbado. 
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Avaliação da Teoria da rede de Bower: 

 A teoria da rede de Bower é extremamente influente e abriu todo um corpo de pesquisas 

que já conta com considerável apoio empírico, para suas principais suposições. Contudo, para 

Dalgleish e Power (1999) a teoria da rede também tem suas falhas. A principal delas é que o 

modelo é claramente simplista, pois emoções, estados de humor e conceitos cognitivos são 

colocados todos como módulos em uma mesma rede semântica. Contudo, na prática, isto pode 

ser incoerente, pois estados de humor mudam lentamente, enquanto cognições deslocam de uma 

para outra, com grande rapidez. Para esses autores, colocar emoções e cognições como parte de 

uma mesma rede semântica é, no mínimo, confuso.     

 Talvez o maior mérito da teoria da rede, tenha sido ver além das emoções e tratar o 

problema sob a ótica dos estados de humor. Pensando que a ansiedade é um estado de humor e 

não apenas uma emoção primária, os modelos cognitivos que levam em conta o humor ao estudar 

a ansiedade se mostram bastante úteis. 

 Segundo Watson e Clark (1997) nos mil minutos de vigília que temos em média por dia, 

apenas em um pequeno percentual, podemos localizar alguma emoção como: raiva, medo ou 

alegria, mesmo experimentando, ao longo do dia, um estado de humor relativamente estável. Será 

que isso significa que passamos a maior parte do tempo não sentindo nada? Segundo Davidson, 

Jackson e Kalin (2000) o que sentimos são nossos estados de humor que, em geral, podem ser 

definidos em certa medida por episódios emocionais anteriores; assim, por exemplo, emoções de 

alegria tenderiam a mudar nosso estado de humor para positivo até que alguma emoção nova 

ocorresse. 

Mas o que seria um estado de humor afinal? Definir humor parece uma tarefa tão difícil 

quanto definir emoção (Russell 2003).  Uma definição recente é dada por Damásio (2000). 
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Segundo esse estudioso da biologia da emoção e da consciência,  os humores compõem-se de 

sentimentos modulados e contínuos advindos de emoções primárias. Ainda a esse respeito diz: 

“A meu ver, devem-se distinguir os humores das emoções de fundo; uma emoção de fundo 

específica pode ser mantida ao longo do tempo, gerando um humor. Se as pessoas pensam 
que você é “mal-humorado”, é porque você tem emitido consistentemente uma nota 
emocional predominante (talvez relacionada à tristeza ou à ansiedade) durante boa parte 
do tempo”. (Damásio, 2000, pag. 201)  
 

Se parte da definição de humor vem do tempo em que emoções são emitidas e da sua 

continuidade, deve haver elementos na nossa rede de processamento que mantenham nossas 

emoções por tempo suficiente para que se tornem ansiedade ou depressão. Vejamos a seguir 

alguns dos principais modelos explicativos sobre esse tema.   

 

1.3 – Ansiedade: esquemas de humor e viés cognitivo. 

 Até então, apresentamos os principais modelos que relacionam cognição e emoção; estes 

modelos trabalham com a idéia de emoções especificas ou emoções induzidas. Mas, como 

compreender o processo cognição-emoção, em casos complexos como é o caso da ansiedade 

clínica e da depressão? Para responder a esta pergunta, surgiram modelos teóricos e 

experimentais que são altamente relevantes, pois podem revelar as especificidades do 

funcionamento cognitivo em cada um desses transtornos, mas que são difíceis de estudar, já que a 

maioria das pessoas, cronicamente ansiosas, também são, em geral, deprimidas e vice-versa 

(Eysenck, Payne & Santos, 2006). 

 Apesar da dificuldade prática, muitas pesquisas apontam algumas diferenças básicas entre 

o humor deprimido e o ansioso. Esta diferença pode ser explicada pelo significado que cada um 

desses dois estados dá para o processo de perda: enquanto a depressão está mais associada a 

perdas passadas, a ansiedade está associada à ameaça de perdas futuras (Eysenck, Payne & 

Santos, 2006). 
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 Neste trabalho, abordaremos os modelos explicativos mais importantes sobre a relação 

entre cognição e ansiedade, que trabalham com a idéia de que nosso aparato cognitivo tem 

formas especificas de lidar com informações ameaçadoras. A ansiedade poderia ser vista como 

falhas ou vieses nesse processo. (Ver: Beck & Clark, 1997 e Williams, Watts, MacLeod, & 

Mathews, 1997). Um dos mais notáveis proponentes dessa linha de pesquisa é Aaron Beck, 

considerado um dos fundadores da terapia cognitiva. Suas idéias têm grande apoio empírico, pois 

sempre foi uma de suas preocupações validar, por meio de pesquisas controladas, modelos 

teóricos usados na prática clínica. No modelo proposto por Beck e Clark (1997) existem três 

estágios particulares de processamento de informação na ansiedade. Devido a sua relevância para 

esse trabalho, explicaremos cada um deles separadamente.    

 

1.3.1 Modelo cognitivo Beck da ansiedade 

 

Estágio I: Modo orientado  

O primeiro estágio do processamento de informação de um estímulo ameaçador envolve 

um reconhecimento veloz do mesmo. A parte do sistema de processamento de informação 

responsável pela detecção inicial do estímulo é referida por Beck e Clark (1997) como “modo 

orientado”. O modo orientado processa informação velozmente, de forma involuntária e 

geralmente fora da percepção consciente no momento do registro do estímulo, requerendo um 

mínimo de recursos atencionais sendo, por isso, considerado totalmente automatizado. A 

automaticidade pode ser vista também, nesse estágio, pelo envolvimento de baixos níveis de 

processamento cognitivo. O modo orientado é predominantemente dirigido para a detecção do 

estímulo que atinge o organismo: 
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"O modo orientado é mais 'perceptual' que 'conceitual', sua função é ser 
um 'sistema precoce de detecção de perigo', isto é, identificar os estímulos 
e determinar a prioridade no processamento inicial através da alocação de 
recursos atencionais" (Beck & Clark 1997, pág. 51).   
 

Além disso, o “modo orientado” é mais apropriado para determinar a prioridade do 

processamento de informação para estímulos ou situações que ameacem a sobrevivência do 

organismo. O reconhecimento de estímulos negativos, pessoalmente relevantes para o modo 

orientado, conduz para o próximo estágio no processamento da ameaça. (ver figura 4) 

Estágio II: modo primitivo  

 Este segundo estágio pode ser considerado como: 

“Um grupo de esquemas inter-relacionados, personificando o padrão 
cognitivo, afetivo, psicológico e comportamental mais primitivo e imediato, 
que tem por objetivo a reunião de recursos derivados da evolução como a 
sobrevivência, a segurança, procriação e sociabilidade” (Beck, Emery & 
Greenberg, 1985- pág. 52) 
 

 O modo primitivo mais relevante para a ansiedade é o “modo de ameaça” visando à 

proteção da sobrevivência individual, para maximizar a segurança e minimizar o perigo. Por ser 

essa a regra básica da sobrevivência, o modo primitivo tende a ser rígido inflexível e reflexivo. 

Assim que ativado, o modo primitivo captura cada um dos recursos atencionais do aparato do 

processamento de informação, reduzindo ou eliminando, a capacidade para reflexões 

consideradas secundárias.  

As respostas primitivas podem ser: a) “provocação automática”, ou seja,  preparação para 

desencadear comportamentos defensivos, como ataque e fuga; b) mobilização comportamental 

como a inibição, fuga e esquiva; objetivando a redução do risco e do perigo; c) pensamentos 

primitivos com uma focalização atencional em estímulos ameaçadores, bem como a reprodução 

de pensamentos repetitivos, involuntários e automáticos, envolvendo possível dano pessoal; d) 

sentimento de medo, motivando o indivíduo para agir. Em suma, uma vez que o modo primitivo é 
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ativado, ele tende a dominar o aparato de processamento de informação, bloqueando, desse 

modo, os pensamentos secundários mais construtivos e reflexivos. 

Segundo Beck e Clark (1997), diferente do “modo orientado”, o processamento primitivo 

é menos automático, envolvendo uma mistura de ambos: um automático e outro mais elaborado. 

O modo de ameaça seria mais automático, em termos de começo rápido, involuntário e inflexível, 

principalmente na direção do estímulo ameaçador. Entretanto, o comportamento primitivo 

também compartilha de muitas características do processamento mais elaborado e controlado. 

Nesse estágio, já há um começo de avaliação primitiva da ameaça, ou de análise semântica desse 

tipo de estímulo.  

A avaliação primitiva da ansiedade como outros processos controlados, irá capturar em 

grande medida os recursos atencionais, dando a eles máxima prioridade no processamento.  Isso 

irá envolver altos índices de processamento esquemático para o modo primitivo, pois esse é o 

ponto inicial da nomeação da ameaça. Entretanto, nessa etapa, o processamento ainda pode 

ocorrer fora da consciência; pensamentos individuais serão atendidos ou conscientes como 

produtos da avaliação primária da ansiedade. 

O modo primitivo constrói uma impressão inicial de ameaça baseada em informação 

incompleta avaliada pelo indivíduo. Essa impressão indica que a segurança do indivíduo pode 

estar sendo ameaçada e que processamento adicional e ação devem ser obtidos. Uma das 

conseqüências do modo primitivo é que o indivíduo ansioso se engaja na abstração seletiva e 

hipersensibilidade para potenciais aspectos prejudiciais da situação, mas aparentemente ignora os 

aspectos mais positivos de uma situação. Beck afirma que o processamento, nesse estágio, é 

muito rígido e dicotômico, com intolerância correspondente à incerteza e ambigüidade. 

Finalmente há uma subestimação da probabilidade e severidade de situação de ameaça, 
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resultando em pensamentos catastróficos que são como o pânico, características dos transtornos 

de ansiedade (Beck; Emery & Greenberg, 1985). 

Outra conseqüência do modo primitivo de ativação é a ocorrência dos “pensamentos 

automáticos negativos”, envolvendo temas como a ameaça e o perigo. Esses pensamentos são 

automáticos na medida em que são involuntários, rápidos e específicos da situação ansiogênica. 

Entretanto, eles fazem parte das características do processamento elaborado, na medida em que 

eles são o produto de uma análise semântica inicial da ameaça. 

 

Estágio III – Elaboração Secundária  

 

A ativação do modo primitivo de ameaça conduz para o estágio final do modelo cognitivo 

da ansiedade: o da “elaboração secundária”. Aqui existe a total ativação do processamento de 

elaboração semântica; o processamento de informação é caracterizado pela lentidão, esforço e 

esquema rígido. Nesse estágio, o indivíduo se engaja na mais reflexiva consideração do contexto 

atual e de seus recursos de enfrentamento. O processo de avaliação secundária ocorre quando o 

indivíduo ansioso avalia a disponibilidade e efetividade dos seus recursos para lidar com a 

ameaça percebida (Beck & Clark, 1997). 

Essa estratégia elaborada do processamento da ansiedade, relativa aos recursos de 

enfrentamento, é possível por causa da ativação do "modo metacognitivo" ou do "pensar sobre o 

pensamento". Um grande número de estudos tem notado que a esquiva ou a falência em elaborar 

e processar os atributos ou aspectos do estímulo ameaçador, no nível estratégico, pode ser um 

importante processo na manutenção da ansiedade clínica (Mathews & Macleod, 1991).  
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Figura 4 - Representação do modelo Beck de ansiedade       

       

Os indivíduos começam a refletir sobre seus pensamentos ansiosos, sentimentos e 

sensações, tudo isso ativado pelo modo primitivo. Desta reflexão, três possíveis conseqüências, 

representadas na figura 4, podem acontecer: (1) A ansiedade pode aumentar por causa do 

bloqueio de uma reavaliação mais construtiva e realística da situação, levando a continuidade da 

dominação do modo primitivo de ameaça e a conseqüente falência de um processo estratégico, 

focado em aspectos da situação de ameaça e no seu equacionamento. 2) A ansiedade pode 

declinar, porque uma reavaliação mais construtiva da situação causou no indivíduo um 

decréscimo na probabilidade ou severidade da ameaça e, também, uma melhora na habilidade de 

enfrentamento.  3) A ansiedade pode, ainda, diminuir, porque o indivíduo está empenhado ou 

engajado em comportamentos defensivos, estimulando o modo primitivo para esquiva e/ou fuga. 

A saída número três, apesar de reduzir a ansiedade, não seria a melhor estratégia, pois 

geraria  uma preocupação patológica.  Neste modelo, a preocupação é conceituada como um 
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processo elaborado, resultante da ativação do modo primitivo da ameaça e outros modos de 

pensamentos mais construtivos e sofisticados. O processo elaborado envolvido na preocupação 

pode conduzir a uma resposta adaptativa e à redução da ansiedade, mas o que mais 

freqüentemente acontece é a existência de uma preocupação patológica que caracteriza, 

principalmente, o transtorno de ansiedade generalizada. O segundo aspecto do processamento 

elaborado que assume um papel central neste estágio é o conceito de “sinais de segurança”. 

Os indivíduos ansiosos para alcançar ou manter a segurança se engajam ou se empenham 

em atitudes que reduzam a percepção de perigo, envolvendo escolha de lugares, situações ou 

pessoas com quem vai interagir e coisas que tais. Se, porventura, houver ausência de um sinal de 

segurança confiável, como por exemplo, uma pessoa ansiosa indo a uma festa e sua companhia 

não comparecendo, ocorreria um estado crônico de medo. Por outro lado, a presença do medo 

ativará uma vigorosa busca por segurança, como por exemplo, a pessoa ir embora 

repentinamente, procurar alguém conhecido, ou ainda, consumir álcool, para amenizar o 

desconforto. (Clark 1999).  

Essa dependência excessiva, que é freqüentemente notada em indivíduos com 

ansiedade crônica, pode refletir a presença intensa de um sinal de segurança restrito. A 

experiência clínica indica que pacientes ansiosos estão normalmente muito atentos para a 

importância de sinais de segurança na sua vida e, freqüentemente, um grande objetivo da 

atividade planejada é o de maximizar o senso de segurança. (Williams, Watts, MacLeod & 

Mathews 1997).  
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Avaliação do modelo cognitivo de Beck sobre a ansiedade 

 

 A partir da publicação desse modelo (revisto por  Beck & Clark, 1997) surgiu um grande 

número de pesquisas experimentais, que buscavam evidências empíricas da existência de um 

funcionamento cognitivo, característico dos estados ansiosos. Três grandes linhas têm sido 

investigadas: 1) A hipótese da primazia, que diz que as falhas no processamento normal de 

informação seriam as causas da ansiedade. 2) A hipótese da especificidade cognitiva que 

argumenta que o conteúdo cognitivo na ansiedade tem um tema particular relacionado a dano e 

perigo. 3) A hipótese diátese-estresse, que argumenta que a ansiedade resultaria de uma 

suscetibilidade hereditária, combinada com um ambiente altamente estressante e a falta de 

habilidades para enfrentar as situações que geram estresse. Para todas essas três hipóteses a 

quantidade de pesquisas é considerável, sendo, no entanto, os resultados mistos ou inconclusos 

(Clark & Steer 2005)  

 Segundo Eysenck (1997) o grande problema de se trabalhar com o conceito de esquema é 

que ele é vago e, além disso, a sua existência é baseada em argumentações circulares, ou seja, 

evidências comportamentais de déficits cognitivos são usadas para inferir a presença de um 

esquema e a presença de um esquema é usada para explicar déficits cognitivos; assim não existe 

uma evidência independente de que o esquema de fato exista.  

 Outra linha importante de investigações sobre a ansiedade e cognição não se vale da 

noção de esquemas e sim da presença de vieses cognitivos na ansiedade, um viés atencional, um 

viés interpretativo e um viés mnemônico. Devido à importância desses vieses para esse trabalho, 

eles serão explicados com detalhes a seguir, bem como suas principais evidências experimentais.  
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1.3.2- Vieses cognitivos na ansiedade  

   O viés mnemônico: Tendência ao recordar negativo. 

Uma melhor compreensão da tendência à memorização preferencial para estímulos 

negativos é derivada da teoria de Bower (1987). No seu modelo, a informação relativa à emoção 

é organizada em “esquemas de humor” e categorizada em hierarquias de graus de emoção para 

cada informação percebida. O sujeito processa palavras, por exemplo, e as enquadra em 

categorias como positivas ou negativas.  

No caso especifico da ansiedade, o sujeito está envolvido em um “esquema de humor 

negativo” e, por isso, em um teste comum de memória, terá a tendência a recordar palavras de 

valência coerente com esse estado (palavras negativas) em detrimento de palavras com valência 

positiva, que seriam incoerentes com o estado de humor negativo, recebendo por esse motivo, 

menos atenção. (Bower, 1987). Pesquisas experimentais têm alcançado relativo sucesso em 

comprovar, na depressão, a existência de um “esquema de humor negativo”. Na ansiedade, 

contudo, os resultados ainda são inconsistentes (ver revisões em Bradley & Mathews, 1993; 

Dumbar & Lishman, 1984; Mcdowall, 1984).  

 Em vários estudos, tais como o de Eysenck, Macleod & Mathews (1987), um grupo de 

voluntários com alta ansiedade e um grupo-controle (ansiedade abaixo da média) liam listas de 

palavras que podiam ser ameaçadoras, neutras ou positivas e depois eram solicitados a escrever 

as palavras de que se lembravam (teste de recordação livre). Os resultados indicaram que todos 

os participantes se recordaram mais das palavras negativas, não se estabelecendo relação com o 

grau de ansiedade.               

 Outra perspectiva no estudo da memória para eventos negativos vem do conceito de 

“memórias autobiográficas supergeneralizadas”. De acordo com esta perspectiva, as pessoas 

deprimidas lembrar-se-iam melhor dos eventos passados de fracasso e desvalia ou perda de 
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prestígio, sendo que, também, a lembrança seria generalizada e pobre em detalhes (Eich, 

Macaulay & Ryan 1994). Alguns estudos igualmente têm demonstrado a relação entre 

lembranças negativas generalizadas e tentativas de suicídio (Williams & Broadbent, 1986). Essa 

perspectiva, contudo, é criticada metodologicamente, pois é difícil saber até que ponto o déficit 

na memória não é uma conseqüência do próprio transtorno ou do uso de medicamentos (Williams 

et al, 1997). 

Ainda na mesma linha de investigação, existem experimentos que procuraram evidenciar 

como determinados sujeitos se sairiam em tarefas de recordação, onde o estímulo a ser lembrado, 

fosse processado de forma indireta ou não consciente.  Mogg, Mathews e Weinman (1989) 

instruíram voluntários altamente ansiosos e voluntários-controle a lerem uma lista de palavras 

neutras, positivas e ameaçadoras, enquanto tinham de dizer, em voz alta, outras palavras não 

relacionadas; em seguida, os participantes deveriam procurar, em outra lista, as palavras que 

acreditavam estarem presentes na lista lida anteriormente. Nesse teste de recordação, foram 

acrescentadas palavras neutras e ameaçadoras novas, de modo a se ter uma certeza maior de que 

o sujeito estava realmente se “recordando”. Nesse tipo de procedimento, os participantes ansiosos 

demonstraram uma tendência maior em lembrar as palavras negativas do que o grupo-controle. 

 O mesmo procedimento foi testado com amostras clínicas específicas. Beker, Rinck e 

Walton (1999) testaram trinta e um fóbicos sociais (portadores de glossofobia, ou seja, medo de 

falar em público), trinta e um portadores de ansiedade generalizada e trinta e um do grupo-

controle. Aplicou-se o teste de recordação semântica com palavras neutras e negativas (ameaça 

física e social), e os resultados não indicaram diferenças significativas entre os grupos de 

ansiosos e o grupo-controle. Numa segunda etapa do teste, os mesmos 31 (trinta e um) 

voluntários-controle responderam a um teste de recordação semântica com um grupo de trinta e 

uma pessoas com síndrome do pânico, utilizando palavras neutras e ameaçadoras físicas. Dessa 
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vez, os participantes com pânico se recordaram significativamente mais de palavras ameaçadoras 

que o grupo-controle.          

 Nesse tipo de procedimento, acreditam os pesquisadores, seria ativada uma “memória 

implícita”, em que processos controlados de avaliação do estímulo não estariam presentes. 

Segundo Moog, Mathews e Weinman (1989), os resultados em testes de memória implícita 

podem estar associados ao fato do processamento necessário de informação, para evocar a 

representação mental de uma palavra, (é) diferente do necessário para evocar o seu significado. O 

primeiro seria um processo mental automático, requerendo pouca atenção e estaria ligado à 

memória implícita e o segundo caracterizaria uma metodologia mais elaborada, envolvendo um 

processo de alocação estratégica, em que novas palavras, por exemplo, ganhariam significados 

atrelados a outros na memória (memória explícita). Apesar de não ser possível, ainda, comprovar 

essa hipótese, é possível que as pessoas ansiosas tenham aprendido maneiras conscientes de 

evitar lembranças negativas, por estas serem desagradáveis. Apenas em testes em que a memória 

implícita é requerida, a tendência ao recordar negativo ocorreria, pois, nesse caso, o 

processamento consciente e elaborado do sujeito não seria ativado. Contudo, os dados são 

especulativos e mais pesquisas serão necessárias para traçar uma relação mais sólida entre o 

“recordar negativo” e os transtornos de ansiedade (Mogg, Bradley, Mathews e Williams, 1993). 

 

 O viés atencional: Hipervigilância para estímulos ameaçadores. 

Beck, Emery e Greenberg (1985) propuseram um modelo de ansiedade alicerçado nas 

metáforas cognitivas, que admitem o homem como sendo dotado de um processador de 

informação com capacidade limitada. Nos estados de ansiedade, o aparato cognitivo do sujeito 

rastreia os estímulos do meio de maneira seletiva ou exagerada, em busca de possíveis ameaças 

ao seu bem-estar físico e psicológico. 
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O suporte para a existência de uma atenção seletiva para estímulos ameaçadores, em 

pessoas com ansiedade, originou-se com o uso do “dot prob task” (Mathews & Macleod, 1985). 

Essa tarefa envolvia a apresentação breve de duas palavras com valências neutras e ameaçadoras 

em um display. Em intervalos desconhecidos para o sujeito, uma das palavras do par era 

substituída por um “ponto”; caso o participante percebesse este ponto, deveria apontá-lo 

imediatamente. Os resultados demonstraram que os indivíduos mais ansiosos, se comparados 

com os do grupo-controle, demonstraram tempo de resposta mais rápido para designar pontos, 

quando este vinha acompanhado de uma palavra de ameaça física ou social. 

Outra tarefa que foi formulada para testar o processamento atencional seletivo é o teste de 

decisão léxica. Esta tarefa consiste na apresentação breve de uma seqüência de letras, onde os 

participantes devem julgar se estas letras constituem palavras reais ou não. Os resultados sugerem 

que pessoas ansiosas, se comparadas ao grupo-controle, apresentam um tempo de decisão mais 

rápido para palavras relacionadas à ameaça, em relação às neutras (Mathews & Macleod, 1991). 

Contudo a tarefa mais encontrada em pesquisas sobre atenção seletiva para estímulos 

ameaçadores é a tarefa “Stroop emocional”, derivada do experimento de John Rider Stroop, de 

1935, que consistia em nomear a cor da tinta com que determinadas palavras, nomes de cores 

inclusive, estavam impressas.  A pesquisa demonstrou que, quando a cor da tinta da impressão 

que deveria ser nomeada era incompatível com o nome da palavra, como por exemplo a palavra 

azul impressa com tinta vermelha, o tempo de nomeação da cor ficava significativamente mais 

alto, fenômeno que ficou batizado como efeito Stroop, (Macleod 1991). No campo da ansiedade, 

a tarefa foi modificada, de modo que a palavra não constitui mais o nome de cores e sim 

estímulos ameaçadores e neutros. Na medida em que pessoas ansiosas focalizam sua atenção em 

estímulos negativos, o tempo de nomeação das cores da palavra também aumenta nesta situação, 
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provocando uma espécie de “efeito Stroop emocional” (Mark, Macleod, Mathews & Williaws 

1996). 

Macleod, Mathews e Tata (1986), por exemplo, realizaram um teste de nomeação de cores 

para palavras neutras e ameaçadoras. Esta pesquisa contou com quarenta e oito participantes: 

vinte e quatro com baixa ansiedade e vinte e quatro com alta ansiedade. Eles receberam um 

cartão com noventa e seis palavras nas cores: vermelho, verde, azul e amarelo. No cartão havia 

doze palavras que se repetiam oito vezes. Foram usados três cartões no total, sendo um com 

palavras neutras, outro com palavras que caracterizavam ameaça social, como por exemplo 

"patético", "inferior", "inepto" e outro que caracterizava ameaça física, como por exemplo: 

"ambulância", "paralisada", "câncer". Os participantes deveriam dizer o mais rápido que 

pudessem as cores das noventa e seis palavras. O tempo total depois era dividido pelo número de 

apresentações, encontrando-se o tempo médio em cada situação. Os resultados demonstraram que 

os participantes mais ansiosos levaram mais tempo para nomear as cores de todas as palavras, 

porém, nas palavras ameaçadoras físicas, a diferença, em relação ao grupo dos menos ansiosos 

foi significativa.  

Os resultados básicos, do estudo original se repetiram em uma infinidade de estudos 

posteriores, ou seja, maior tempo de resposta para nomeação de cores de palavras ameaçadoras 

em grupos altamente ansiosos. O único dado que foi modificado com a experimentação sucessiva 

foi a relação que os autores traçaram entre os resultados do teste e a ansiedade de estado, ou seja, 

aquela que o participante apresenta no momento em que preenche o inventário. Muitos estudos, 

ao longo dos anos noventa, mostraram que a ansiedade de traço (caracterizada por um padrão 

mais estável do indivíduo) está mais relacionada à seletividade atencional para ameaças, de modo 

que, atualmente, faz-se à divisão das amostras de participantes em “mais ansiosos” e “não 
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ansiosos”, tendo como parâmetro os escores da ansiedade de traço (para revisão ver: Mark, 

Macleod, Mathews & Williaws 1996) 

O viés interpretativo: Tendência à interpretação negativa. 

Um outro domínio bastante estudado dentro do paradigma cognitivo da ansiedade é o 

princípio, segundo o qual, diante de estímulos ambíguos ou incertos, pessoas ansiosas tendem a 

interpretar a situação ou evento, como negativo. Por exemplo: um gerente, sem emitir qualquer 

comentário, recebe o relatório de um funcionário que por sua vez, interpreta a falta de uma 

resposta por parte do gerente, como um sinal de que o trabalho não está bom. Um outro problema 

que decorre da interpretação negativa de estímulos ambíguos é que os sujeitos ansiosos se 

esquivam de uma série de eventos que poderiam ser positivos e que poderiam desafiar sua 

percepção de catastrofização. (Mogg & Marden, 1990). 

O primeiro estudo a testar a possibilidade das pessoas ansiosas julgarem como negativas 

situações e eventos ambíguos foi de Matheus, Richards, & Eysenck (1989). Voluntários 

altamente ansiosos e pouco ansiosos ouviam em um fone de ouvido, palavras homófonas (com o 

mesmo som, mas de grafia e significado diferente) que podiam ser neutras ou ameaçadoras. Ex: 

“guilt” e “gilt” (culpado e enfeitado) ou “die” e “dye” (morto e pintado). A tarefa dos 

participantes consistia, em escrever como se soletrava a palavra que havia sido escutada. Os 

resultados mostraram que as pessoas com alta ansiedade tinham uma preferência 

significativamente maior para escolher a interpretação negativa, quando comparadas ao grupo de 

baixa ansiedade. Esse tipo de procedimento traz a limitação de existirem poucas palavras 

homófonas ameaçadoras. 

  Outro exemplo é a pesquisa de Eysenck, Mathews, May, Mogg & Richards (1991) onde 

foram formuladas 110 (cento e dez) sentenças, das quais uma parte podia ser considerada 

ambígua e que eram lidas pelos participantes. Posteriormente eles tinham que escolher 
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rapidamente, na tela de um computador, entre dois possíveis significados da afirmação 

anteriormente feita. Se o sujeito não escolhesse uma resposta em 5 segundos, considerava-se um 

erro. As afirmações na primeira lista podiam ser: “o médico analisou o pequeno crescimento de 

Emma” (afirmação ambígua) e, em seguida, as interpretações eram: “o médico localizou o 

crescimento de um câncer em Emma” (interpretação negativa) ou “o médico percebeu um 

crescimento na estatura de Emma” (interpretação positiva). Os resultados mostraram que os 

participantes mais ansiosos erraram mais (levaram mais de cinco segundos para decidir) e 

escolheram mais interpretações negativas que o grupo-controle.      

Ainda neste campo, Richards, French., Webb, Fox, e Young (2002) procuraram avaliar se 

a interpretação negativa de estímulos ambíguos podia ser confirmada em um nível não verbal. 

Para isso foram selecionadas seis expressões faciais que representavam: felicidade, medo, 

surpresa, tristeza, desgosto e raiva. As expressões foram modificadas, através de animação 

gráfica, para conterem matizes de duas emoções ao mesmo tempo, como por exemplo: 90% de 

medo com 10% de desgosto; 70% de medo com 30% de desgosto; 50% de medo com 50% de 

desgosto; 70% de desgosto com 30% de medo e 90% de desgosto com 10% de medo. Este 

procedimento foi usado, em todas as combinações possíveis, com as seis emoções descritas. Os 

voluntários tinham que escolher uma dentre as seis emoções, assim que viam a expressão na tela 

de um computador. Quando viam uma mistura de raiva e felicidade, por exemplo, tinham que 

escolher um dos dois sentimentos. Os resultados indicaram que os participantes ansiosos 

escolheram significativamente mais a opção do sentimento “medo” em todas as suas 

combinações e proporções com outras emoções 

Todas as teorias expostas até então ajudam a entender porque cognições parecem interferir 

nas emoções e vice-versa. Contudo permanecem as lacunas de como e com que intensidade essas 

interações ocorrem. Serão necessárias ainda muitas décadas de pesquisa, para confirmar os 
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modelos já existentes e para compensar um relativo desinteresse da psicologia cognitiva sobre o 

tema da emoção. 

1.4 - O estudo da interface cognição e emoção no Brasil.  

 
Após revisar as pesquisas, relacionando cognição e emoção, particularmente no que diz 

respeito ao processamento de informação para estímulos ameaçadores, percebemos um claro 

espaço para aprimoramentos experimentais na área da memória implícita, atenção seletiva e viés 

interpretativo em estímulos ambíguos. Existem pouquíssimas pesquisas brasileiras relacionando 

cognição e emoção, bem como poucos exemplos de tarefas experimentais inovadoras, criadas em 

nosso meio e que avaliem e validem os vieses cognitivos sobre a ansiedade. 

 Em relação à atenção seletiva, percebemos que existem poucos relatos do uso de tarefas 

de Stroop em amostras brasileiras. Pesquisadores da área médica têm usado uma versão do teste 

Stroop clássico para provocar ansiedade temporária, bem como avaliar eficácia de drogas 

ansiolíticas. Por exemplo, Leite (1999) utilizou uma versão do Stroop clássico, em que pessoas 

com alta ansiedade de traço (x=50) deveriam nomear a cor da tinta de palavras incongruentes e, 

quando cometiam um erro, ouviam uma campainha. O autor relata que a ansiedade de estado 

subia rapidamente com o início do teste. Em seguida, os voluntários receberam doses adequadas 

de Diazepan ® e, ao passarem pelo teste mais uma vez, não apresentaram acréscimo nos níveis 

de ansiedade; ao contrário, quando o grupo recebia placebo, a ansiedade igualmente subia. Os 

autores também usaram uma versão do teste Stroop em que o sujeito nomeia as cores, enquanto é 

filmado por uma câmera. Nestas circunstâncias, mesmo em amostras normais os voluntários 

ficaram extremamente ansiosos; mais uma vez o uso de Diazepan ® conseguiu suprimir esta 

ansiedade. Outros estudos já haviam demonstrado o potencial do Stroop filmado, em provocar 

ansiedade (ver: Palma, Guimarães & Zuardi, 1994; Silva & Leite, 2000). Recentemente o teste 

Stroop clássico foi usado para avaliar a dificuldade em tarefas de priming negativo em idosos 
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(Rosin, 2001) e na avaliação de déficits atencionais em esquizofrênicos (Machado, 2000). Porém, 

até o momento, não há relatos do uso do paradigma do Stroop Emocional em amostras 

brasileiras.                                                                                                                   

Apesar de existirem muitas pesquisas no Brasil no campo da memória de curto prazo, não 

encontramos relatos publicados, utilizando tarefas de evocação ou recordação com estímulos 

ameaçadores. Os poucos estudos que vinculam memória com emoção são pesquisas feitas na área 

de falsas memórias. Com relação ao papel da ambigüidade no tempo de escolha e no tipo de 

evocação, também não foi encontrado qualquer tipo de estudo.   

 
 As pesquisas realizadas pela psicologia experimental na interface cognição-emoção 

utilizam, em sua maioria, palavras ou frases com conotação emocional ou imagens. Em ambos os 

casos os estímulos passaram por um processo anterior de escolha que permitia sua inferência 

como um estímulo realmente válido para um dado experimento. No Brasil, não encontramos 

relatos de pesquisas experimentais que buscassem, em nossa língua, estabelecer o nível de 

negatividade emocional de um estímulo. 

 Outra lacuna, levantada pelos pesquisadores na revisão da literatura, se refere ao papel 

que a qualidade semântica do estímulo confere a sua valência emocional; Será que o substantivo 

“morte”, por exemplo, é mais aversivo do que a forma verbal “morreu” e do que o adjetivo 

“morto”? Por outro lado, palavras emocionais que remetem a objetos concretos como “sangue”, 

“faca” e “ferimento” seriam tão aversivas como palavras abstratas emocionais como 

“sofrimento”, “desespero” e “tormento”?   

 Nas pesquisas investigadas (ver Mark, Macleod, Mathews & Williaws, 1996 para 

revisão), as palavras utilizadas tinham origens diversas: eram verbos, como a forma participial  

“humilhado”; substantivos, como “hospital” ou adjetivos, como “idiota”, não havendo qualquer 

preocupação em apresentá-los separadamente. Consideramos que experimentos que envolvam 
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palavras emocionais e neutras separadas por categorias gramaticais: verbos, substantivos e 

adjetivos, ou  pelo tipo de representação formada: abstratas e concretas, podem servir como 

contribuição e aprimoramento na discussão sobre o papel dos estímulos ameaçadores na 

ansiedade.  

 Dessa forma, antes de configurar e aplicar qualquer experimento, tivemos o cuidado de 

investigar os tipos de palavras que,  na nossa língua, tinham realmente conotação emocional 

negativa. Esses  dados foram obtidos a partir de um estudo anterior, feito pelo pesquisador com 

uma amostra de duzentos estudantes universitários, aleatoriamente escolhidos. A tarefa do 

voluntário era julgar o nível da aversão de certas palavras, sendo atribuída a cada palavra de uma 

lista, uma nota de zero a dez . A nota zero significava: “nenhuma aversão” e a nota dez: “aversão 

máxima”. Os resultados foram cotados e as palavras que obtiveram as notas mais altas (maior de 

4,25) foram utilizadas neste trabalho. Consideramos tal medida importante, pois não existem 

pesquisas no Brasil determinando se uma palavra é ou não aversiva e, desta forma, corríamos o 

risco de utilizar palavras sem qualquer potencial ameaçador. Por exemplo, num exame inicial, 

acreditávamos que a palavra “corrupta” seria cotada como pouco aversiva, por não ligarmos a 

corrupção ao “self” ou a uma ameaça física iminente; contudo esta palavra obteve uma nota 

média elevada (7.19) e palavras que acreditávamos ser dotadas de alto grau de valência 

emocional, são praticamente inócuas como as palavras “ferimento” e “esquisito”, com nota média 

inferior a 4,2. A lista completa de palavras e suas respectivas notas médias podem ser vistas no 

Anexo E.    
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OBJETIVOS 

Objetivo geral. 

Verificar em uma mesma amostra a existência de vieses cognitivos em participantes com 

diferentes graus de ansiedade, a partir de tarefas de atenção, memória e tomada de decisão. 

 

Objetivos específicos:  

� Investigar se existia diferença no viés interpretativo em uma amostra, com diferentes 

graus de ansiedade através do tempo de latência e o tipo de resposta em uma tarefa de tomada de 

decisão  

� Investigar se existia diferença no viés atencional em uma amostra, com diferentes 

graus de ansiedade através da comparação do tempo de latência, frente a estímulos neutros e 

ameaçadores. 

� Verificar se existia diferença na capacidade que palavras apresentadas como 

“adjetivos”, “substantivos” e “verbos”, neutros e ameaçadores, têm de focar a atenção dos 

participantes. 

� Verificar se existia diferença na capacidade que as palavras neutras e ameaçadoras, que 

remetem a objetos concretos ou a conceitos abstratos, têm de focar a atenção dos participantes. 

 

� Investigar se existia diferença nos processos de memória em uma amostra com 

diferentes graus de ansiedade, através da quantidade de palavras lembradas em uma tarefa de 

evocação. 
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2 – MÉTODO 

 

2.1 - Participantes - participaram desta pesquisa, 50 (cinqüenta) estudantes universitários de 

ambos os sexos, 17(dezessete) homens e 34 (trinta e quatro) mulheres, com idade entre 18 e 36 

anos. Todos tinham visão normal ou corrigida por lentes.   

2.2 – Instrumentos. 

Foi utilizada a Escala BAI (validada para o Brasil), Folha de registro para anotar algumas 

classes de respostas dos sujeitos, um computador Genuinintel, X86, 127 - MB RAM, HD de 5,5 

GB e monitor SVGA colorido e o aplicativo - Super Lab. Pro ®, configurado para apresentar as 

tarefas de memória, atenção e tomada de decisão propostas para esta pesquisa. 

2.3 - Procedimentos. 

Após a aprovação do comitê de ética em pesquisa  do Centro Universitário do Triângulo, os 

participantes foram convidados  pelos pesquisadores no Campus da UNITRI a participar da 

pesquisa. A fim de se manter a proporcionalidade de 50% de participantes muito ansiosos e 50% 

pouco ansiosos, os pesquisadores utilizaram uma amostra de ocasião, aplicando a escala Beck de 

ansiedade, a possíveis voluntários, até que se atingisse a margem esperada de participantes com o 

perfil escolhido de ansiedade. Foram aplicados cerca de seiscentos inventários de ansiedade até 

se atingir o critério mínimo de vinte e cinco participantes com ansiedade moderada ou alta, pelos 

critérios da BAI, ressaltando que todos os voluntários receberam os resultados e os 

esclarecimentos necessários sobre o inventário de ansiedade, mesmo que não fossem participar 

dos experimentos. 

  Aqueles candidatos que formaram a amostra de ocasião foram convidados, por contato 

pessoal ou por telefone a participar da pesquisa.  Após conhecer os objetivos de cada tarefa, 

assinar termo de consentimento livre e esclarecido, conforme resolução do CONEP, o 
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participante era encaminhado ao laboratório de Psicologia Cognitiva onde preenchia novamente a 

BAI e realizava um ou mais dos experimentos propostos, voltando posteriormente ao mesmo 

ambiente controlado, nos dias e horário combinados com o pesquisador, até que efetuasse todas 

os experimentos descritos abaixo: 

Experimento 1: viés interpretativo. 

Avaliamos como participantes normais os que possuem diferentes graus de ansiedade e 

reagem a estímulos ambíguos. Neste experimento, o participante foi instruído a ler e memorizar 

uma lista com seis palavras que apareciam isoladamente na tela do computador. Sem ser 

informado deste detalhe, três palavras tinham uma conotação negativa e três, uma conotação 

neutra; além disso as palavras formavam pares em relação às suas  letras iniciais. Cada palavra 

aparecia de tal modo que duas palavras com a mesma inicial não aparecessem em seqüência. O 

tempo de exposição era de 1500 milisegundos e o intervalo entre as palavras foi de 500 

milisegundos.   

Exemplo de uma das listas de palavras: 

caixote, caixão, idioma, idiota, hospital, hospede.  

Em seguida o sujeito era instruído a pressionar novamente a barra de espaço, ação que era 

seguida pela apresentação rápida (400 milisegundos) de um conjunto de letras. Estas letras 

sempre constituem um trecho de algum dos pares lidos anteriormente (anexo A) 

Ex: CAIX_____  

A tarefa do sujeito consistia em verbalizar, no menor tempo possível, como ele 

completaria aquele conjunto de letras, de modo a formar uma palavra que estava presente na lista 

anteriormente memorizada. Como ambas as palavras do par começam com as mesmas letras, o 

sujeito se vê diante de um “estímulo ambíguo” e a sua decisão nesta situação pode ser rápida 

(falar uma palavra de imediato) ou lenta (pensar muito ou vacilar na resposta) e pode ser  focada 
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na interpretação negativa.  Ex.: o sujeito completava a palavra como sendo "caixão", ou pode ser 

neutra, como por exemplo o sujeito completar a palavra como sendo “caixote”.  

Após dar sua resposta, o participante pressionava novamente a barra espaço para uma 

nova apresentação de listas com seis palavras apresentadas tal como descrito acima. Nesta tarefa 

foram utilizadas sessenta palavras: trinta neutras e trinta ameaçadoras/negativas totalizando  trinta 

pares. (Ver anexo B) 

Estas sessenta palavras estavam divididas em dez listas de seis palavras, totalizando a 

exposição do sujeito a trinta estímulos semânticos ambíguos, que podem ser completados tendo 

como base à palavra neutra ou negativa. Neste experimento, investigamos o tempo de latência da 

escolha do sujeito diante do fragmento ambíguo, bem como o tipo de escolha: neutra ou 

ameaçadora.   

 

2.3.2 - Experimento 2- viés atencional  

 O segundo experimento é resultado de uma série de reflexões e aprimoramentos 

experimentais, da Tarefa “Stroop emocional”, engendrados ao longo do mestrado deste 

pesquisador. O experimento, além de avaliar a atenção seletiva para estímulos ameaçadores, se 

prestará para elucidar uma série de questões ainda não investigadas neste campo. 

 Na tarefa Stroop emocional, a pessoa deve nomear a cor de palavras que aparecem na tela 

do computador; as palavras, contudo, ao invés de serem nomes de cores como na tarefa clássica, 

passam a apresentar uma conotação ameaçadora como “morte”, “humilhação”, “doença” etc. A  

teoria prediz que a pessoa ansiosa focaliza sua atenção em estímulos ameaçadores, logo  ao 

nomear as cores das palavras, o participante ansioso acaba levando tempo extra na tarefa, se 

comparado a estímulos neutros, pois se deixa levar pela palavra que deveria ser ignorada. Isso se 

torna cada vez mais patente, conforme o grau de ansiedade aumenta. 
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 A preocupação no experimento que criamos, dizia respeito às qualidades semânticas e 

gramaticais do estímulo aplicado; estávamos interessados em saber se “adjetivos”, “verbos” e 

“substantivos” tinham a mesma capacidade de focar a atenção.  

Além disso, outra questão levantada no mestrado do pesquisador e que pôde ser 

investigada, foi o impacto que o grau de abstração da palavra tem no tempo de latência, na 

nomeação de cores feita pelo participante. Queríamos avaliar se uma palavra concreta, como: 

caixão, hospital, sangue, mobilizava os mesmos recursos atencionais que uma palavra abstrata, 

como: sofrimento, humilhação, solidão.  

A tarefa foi configurada para o aplicativo “Super Lab. ®” e constava de três  slides com 

cada tipo de estímulos gramaticais: Adjetivos neutros, adjetivos ameaçadores, substantivos 

neutros, substantivos ameaçadores, verbos neutros, verbos ameaçadores e seqüências coloridas de 

letras “X” (XXXXXX) que foram utilizadas como forma de controle. Os slides tinham um fundo 

preto e as palavras eram apresentadas nas cores: vermelho, amarelo, azul, marrom, verde e cinza. 

Cada slide constava de seis palavras que se repetiam duas vezes.  (ver anexo C) 

O segundo experimento envolvendo a tarefa de Stroop foi composto por  slides com 

palavras ameaçadoras concretas, como: caixão e ambulância e palavras ameaçadoras abstratas, 

como: sofrimento e solidão;  slides com palavras neutras concretas, como: lâmpada e caneta e 

neutras abstratas, como: pensamento e cultura, bem como slides com letras “X” coloridas. Ex: 

Letras XXXXX, utilizadas como forma de controle havia, como no teste anterior, três slides de 

cada tipo e cada um contava com seis palavras que se repetiam duas vezes.   (Ver anexo D) 
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2.3.3 - Experimento 3. – viés mnemônico  

Neste experimento pretendíamos avaliar se haveria diferença na capacidade de evocação 

da memória de trabalho dos participantes, quando confrontados com palavras neutras e 

ameaçadoras. O experimento foi configurado para o aplicativo Super Lab. ® e as respostas no 

momento da evocação foram anotadas pelo pesquisador. 

O experimento consistia em listas de sete palavras onde a palavra localizada no meio da 

seqüência podia ser ameaçadora ou neutra. Estudos realizados com a evocação de itens de uma 

lista de palavras têm revelado que os participantes se lembram melhor dos primeiros e dos 

últimos itens de uma lista. Este fenômeno é conhecido como “efeito da posição serial” (Matlin, 

2003). O pesquisador estava interessado em avaliar se a existência de um estímulo ameaçador, no 

meio de uma lista, teria a faculdade de aumentar significativamente a lembrança deles, se 

comparado a palavras neutras. 

Na montagem dos estímulos, os pesquisadores tomaram algumas medidas para facilitar o 

controle de variáveis, tais como construir as listas com palavras de categoria semântica 

diversificada, ou seja: todas elas seriam mescladas entre objetos, lugares, adjetivos e assim por 

diante. Esta medida visava diminuir o fenômeno conhecido como inibição da interferência pró-

ativa onde, a mudança repentina de classe semântica em uma lista, como por exemplo, em uma 

lista de palavras apenas com nomes próprios e aparece o nome de um utensílio de cozinha, iria 

facilitar de maneira significativa a lembrança deste último. Desse modo colocando palavras 

diversificadas isso não ocorreria. (Dempester, 1985).  

Ao tomarmos estas providências, aumentamos a possibilidade de que a palavra 

ameaçadora fosse evocada posteriormente por suas qualidades negativas e não por se constituir 

como um elemento “surpresa” em uma lista.  Outra medida tomada pelos pesquisadores foi 

escolher palavras em uma lista, cujo tempo de pronúncia fosse semelhante, pois pesquisas na área 



52 
 

indicam que palavras com tempo de pronúncia menor tendem a ser evocadas com maior eficácia 

do que estímulos de pronúncia mais longa, principalmente se ela exceder um segundo e meio 

(Conway, 1994). 

Após ler uma lista de sete palavras na tela do computador, o participante aguardava 1,5 

segundos e em seguida anotava em folha de resposta as palavras da lista que se recordava 

preferencialmente na ordem. Cada participante leu 15 listas de sete palavras onde todas eram 

neutras, formando a fase-controle e 15 listas de sete palavras em que a 4º palavra era ameaçadora. 

As listas neutras e ameaçadoras foram elaboradas com randomização ou casualização. 

Posteriormente a quantidade de palavras iniciais centrais e final, lembradas na fase-controle e 

experimental eram contadas para posterior comparação (Ver anexo F). 
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3- RESULTADOS 

Experimento 1: o viés interpretativo 

 A seguir vemos os resultados gerais do experimento 1. Neste experimento 

avaliamos o tempo de latência e o tipo de escolha do participante diante de um fragmento 

ambíguo. Os participantes neste experimento escolheram em média 21 palavras ameaçadoras 

diante do fragmento ambíguo e apenas nove neutras. Uma análise de variância para medidas 

repetidas mostrou que essa diferença é estatisticamente significativa F(1, 49) =107,08, p≤0, 0001 

 

Figura 5 – Quantidade média de palavras ameaçadoras e neutras escolhidas diante do fragmento ambíguo. O eixo X 
mostra o tipo de escolha ao se completar o fragmento e o eixo Y a quantidade total média em cada situação.  
 

A tabela 1 demonstra que apesar dos participantes terem levado em média 15,7 segundos a mais 

quando optaram por uma escolha negativa, essa diferença não foi estatisticamente significativa a 

p=0, 098. 
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Tabela 1 – Tempo médio em segundos para escolha das palavras ameaçadoras e neutras. 

  N Mínimo Máximo Média Desvio padrão   

Palavras neutras 50 0,99 5,18 5,53 1,01   

Palavras 
ameaçadora 

50 0,99 8, 161 7,10 1,59   

 

 Neste experimento, os participantes ainda foram classificados quanto a seu grau de 

ansiedade: “menos ansiosos” (ansiedade ≤ 21) “mais ansiosos” (ansiedade >21). O tempo total 

médio, para decidir como completar um fragmento ambíguo pode ser visualizado na tabela 2. 

Uma ANOVA para amostras independentes revelou que os participantes do grupo dos “mais 

ansiosos” levaram em média 5,62  segundos a mais para tomar uma decisão do que o grupo dos 

menos ansiosos, sendo esta diferença estatisticamente significativa F(1, 49) =4689, p=0, 033. 

 

Tabela 2: Análise descritiva do experimento 1 quanto ao tempo de escolha das palavras, 
classificando os participantes segundo o grau de ansiedade. 
 

Ansiedade Média em segundos. D.Vem segundos. Std. Error 

Baixa 3,45 5,60 0,79 

Alta 9,13 17,57 2,48 
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Experimento 2: Viés atencional.  

Neste experimento avaliamos o tempo que os participantes levavam para nomear as cores das 

palavras neutras e ameaçadoras. A figura 5 resume os resultados dos participantes na tarefa 1 do  

experimento de Stroop emocional.  

 

Figura 5 – Tempo médio de nomeação de cores na tarefa de Stroop com verbos substantivos e adjetivos.  O eixo x 
mostra os tipos de palavra do experimento e o eixo y, o tempo em milissegundos para nomear as cores dessas 
palavras.  (Alexandre, anteriormente aparece uma outra figura 5, na página 53) 

 

 Uma análise de variância para medidas repetidas mostrou que os participantes não 

diferem no tempo médio que levam para nomear as cores das palavras; contudo uma análise 

post–hoc de Bonferroni demonstrou que os participantes levaram em média 0,98 segundos a mais 

para nomear os adjetivos ameaçadores, se comparada aos adjetivos neutros, e essa diferença é 

estatisticamente significativa com p=0, 006. Essa análise ainda revelou que os participantes 

levaram em média 1,28 segundos a mais para nomear os adjetivos ameaçadores, se comparado ao 

tempo de nomeação das cores dos verbos neutros e 0,75 segundos a mais, se comparado aos 

verbos ameaçadores. Em ambos os casos a diferença foi estatisticamente significativa a p≤0,05. 

 O segundo experimento relativo à tarefa de Stroop consistia em nomear as cores das 

palavras de ameaça concreta e de ameaça abstrata, e palavras neutras. Os resultados são 

resumidos na tabela 3. 
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Tabela 3: Análise descritiva do tempo médio em segundos para a nomeação de cores das 
palavras na 2ª tarefa do experimento de Stroop. 

 
N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão   

Abstratas neutras 50 3,53 22,37 11,83 3,27   

Abstratas ameaçadoras 50 2,72 23,09 12,39 3,56   

Concretas neutras 50 3,06 22,54 12,07 3,30   

Concretas ameaçadoras 50 2,52 21,26 12,47 3,1,   

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, entre a média dos 

tempos, para nomear as cores na condição neutra ou ameaçadora. Neste experimento procuramos, 

ainda, agrupar os participantes segundo o grau de ansiedade e nessa análise os grupos não 

diferiram na comparação entre o tempo médio na nomeação das cores. Os resultados estão 

resumidos na tabela 4. 

Tabela 4: Análise descritiva do tempo médio em segundos para a nomeação de cores das 
palavras na 2ª tarefa do experimento de Stroop segundo grau de ansiedade.  
Tipo de palavra 
                                Grau de ansiedade 

 
N 

 
Média  

 
Desvio padrão 

Abstrato neutro                                                                 
                                             Baixa 

                                                     Alta  

 
25 
25 

 
11,17 
12,50 

 
6,30 
6,64 

Abstrato ameaçador 
                                                    Baixa 
                                                     Alta 

 
25 
25 

 
11,75 
13,02 

 
5,45 
8,17 

Concreto neutro 
                                                    Baixa 
                                                    Alta 

 
25 
25 

 
11,74 
13,20 

 
6,42 
5,97 

Concreto ameaçador 
                                                    Baixa 
                                                    Alta 

 
25 
25 

 
11,23 
12,92 

 
5,88 
6,94 

 

Procuramos, também, investigar se os participantes diferiam quanto ao tempo médio que 

levaram para nomear as palavras neutras e ameaçadoras como um todo; nesta comparação 

percebemos que se levou em média 0,47 segundos a mais para se nomear as cores das palavras 
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ameaçadoras como um todo, se comparada às neutras e esta diferença é estatisticamente 

significativa F(1, 99) =5, 229, p=0, 024. 

Por fim, procuramos investigar se os grupos de mais ou menos ansiosos diferiam no 

tempo médio que levavam para nomear as cores das palavras neutras e ameaçadoras como um 

todo, na tarefa 1 e 2 do experimento de nomeação de cores. Os resultados estão resumidos na 

figura 6 e na figura 7. Uma ANOVA mostrou que na tarefa de Stroop, por categorias gramaticais, 

os sujeitos mais ansiosos levaram em média 1,35 segundos a mais para nomear as cores das 

palavras ameaçadoras de um modo geral, se comparado aos menos ansiosos F(1, 99) =6, 656, 

p=0, 011.  

 

Figura 7: Tempo médio de nomeação de cores nas tarefas de Stroop nº1 agrupados por grau de ansiedade e por tipo 
geral de palavra: neutras e ameaçadoras. O eixo x representa os tipos de gerais de palavras e o grau de ansiedade e o 
eixo Y, o tempo para nomear as cores dessas palavras em milissegundos 
 

 Ainda sobre as figuras 6 e 7, podemos visualizar que na tarefa de Stroop número 2, os 

participantes mais ansiosos diferem significativamente dos menos ansiosos no tempo médio que 

levam para nomear as cores das palavras neutras: além disso, os mais ansiosos levaram em média 

1,36 segundos a mais para nomear as cores das palavras ameaçadoras em geral, se comparado aos 
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menos ansiosos, sendo que tal diferença é estatisticamente significativa F(1, 99) = 4, 270 p=0, 

041. 

 

Figura 8: Tempo médio de nomeação de cores nas tarefas de Stroop com palavras concretas e abstratas.  agrupados 
por grau de ansiedade e por tipo geral de palavra: neutras e ameaçadoras. O eixo x representa os tipos de gerais de 
palavras e o grau de ansiedade e o eixo Y, o tempo para nomear as cores dessas palavras em milissegundos. 

 

Experimento 3 

 

No experimento 3, os participantes deveriam se lembrar de listas de palavras. A 

lembrança média nas 15 listas está resumida na figura 9. Podemos perceber que a quantidade de 

palavras lembradas na lista com a palavra central negativa e com a palavra central positiva foi 

quase idêntica em relação aos itens iniciais e finais, mas não em relação ao item central. Uma 

análise de variância para medidas repetidas demonstrou que a diferença média entre as palavras 

lembradas é estatisticamente significativa F(1, 49) = 25, 579, p≤0, 0001. Uma análise post-hoc de 

Bonferroni demonstrou que esta diferença esta concentrada na palavra central negativa. Os 

participantes lembraram em média 2,58 palavras a mais nesta lista, se comparada à palavra 
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central da lista positiva com p≤0, 0001. Não houve diferenças, quando comparamos as listas nas 

palavras inicias e finais. 

 

Figura 9: Quantidade média de palavras lembradas no experimento 3. O Eixo x mostra a origem da palavra 
lembrada: começo, meio ou fim da lista com 7 palavras. O eixo y representa a quantidade média lembrada nas duas 
listas.    
 

 Realizamos testes de correlação parcial para verificar se havia relação entre o nível de 

ansiedade e os resultados nos testes, contudo nenhuma correlação significativa foi encontrada. 
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4- DISCUSSÃO 

 
4.1 – Discussão Geral  

No experimento 1 estávamos interessados em avaliar a existência do “viés interpretativo”, 

com participantes de diferentes graus de ansiedade. Segundo Williams et. al. (1997) pessoas 

ansiosas têm um claro viés interpretativo frente a estímulos ambíguos, interpretando-os sempre 

de maneira negativa. Nossos resultados indicaram que todos os participantes exibiram este viés, 

visto que os fragmentos ambíguos foram completados preferencialmente com a palavra negativa. 

Nossa análise inicial não verificou qualquer diferença entre os participantes mais e menos 

ansiosos, na quantidade média de palavras negativas escolhidas; contudo, quando comparamos o 

tempo total que cada um dos grupos levou para completar os fragmentos ambíguos, percebemos 

que os mais ansiosos foram significativamente mais lentos. 

Estes dados indicam que o viés interpretativo está presente desde os níveis mais baixos de 

ansiedade e que, se existe alguma diferença no processamento de informação de sujeitos mais e 

menos ansiosos, esta estaria no tempo médio que eles levam para se decidir. . Mas como explicar 

esses resultados? É possível que a informação ambígua consuma tempo extra no caso dos mais 

ansiosos, pois haveria um envolvimento maior com o próprio processo de escolha e não 

exatamente com a palavra escolhida. 

Pesquisas, em que pessoas muito ou pouco ansiosas reagem de forma semelhante, se 

tornaram muito comuns com a ampliação da técnica moderna do aprimoramento experimental.  

Isto obrigou os teóricos a mudarem seus modelos originais sobre o processamento da ameaça 

(Mathews & Mackintosh 1998). Segundo esses autores, os modelos originais propunham que 

apenas pessoas cronicamente ansiosas deveriam reagir de algum modo à ameaça, mas na prática 

isso nem sempre acontecia.  Para resolver esse problema conceitual, a alternativa mais aceita é a 
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do processamento em múltiplos níveis. Segundo esse modelo temos uma rede de processamento 

para conceitos, palavras, etc. e outra, para emoção chamada de ADM (mecanismo de decisão 

afetivo). Diante de alguns tipos de tarefa, com estímulos ameaçadores, é possível que todos os 

participantes dêem prioridade para o estímulo negativo, segundo os autores;  quando confrontado 

com um estímulo que denota perigo em potencial, é provável que a rede neural dê prioridade a 

este (Power & Dalgleish 1997) Isso explicaria, porque, todos escolheram mais alternativas 

negativas. 

É no tempo de latência dos mais ansiosos, que encontramos nossas diferenças, segundo o 

modelo de múltiplos níveis. O problema do contato com estímulos ameaçadores nem sempre está 

no fato de percebê-lo ou não e sim nas etapas posteriores que envolvem planejamento, memórias 

e tomada de decisão. É possível que na rede conexionista por onde é transmitida a informação de 

ameaça, apenas os mais ansiosos encontrem dificuldades com quesitos relacionados com 

checagem, enfrentamento e preocupação, deixando a saída de dados sobrecarregada e lenta 

Eysenck (1997). Usando o modelo de múltiplos níveis de Teasdale e Barnard (1993), podemos 

argumentar que todos os participantes analisaram adequadamente os estímulos no âmbito 

proposicional (um tumor sempre será por definição negativo e ameaçador), contudo, os mais 

ansiosos, diferiram, principalmente, no julgamento “implicacional” do estímulo; (o que significa 

um tumor para mim e para minha segurança? e que recursos eu tenho para lidar com algo assim?) 

o processo de decidir em situações ambíguas, segundo o modelo, é particularmente disfórico para 

pessoas ansiosas e pensar sobre as implicações da sua decisão, pode requerer grande atenção e 

processamento elaborado, que acaba se expressando num maior tempo de resposta. 

Segundo Dalgleish e Power 1999, tanto pessoas muito ou pouco ansiosas experimentam 

eventos estressores como negativos ou com algum risco pessoal; contudo sujeitos mais ansiosas 

costumam ter uma preocupação desproporcional em relação às demandas ambientais. Essa 
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preocupação seria responsável pela manutenção da ansiedade. É possível que as palavras 

negativas sejam mais bem processadas por toda amostra devido a seu potencial negativo, mas a 

existência de uma preocupação mais elevada no grupo dos mais ansiosos explicaria o tempo extra 

para se decidir, pois, ao que tudo indica, pessoas preocupadas tem intolerância à incerteza Dugas 

et al (2005), 

 Para testar essa hipótese Ladouceur; Gosselin, e Dugas (2000) convidaram 42 estudantes 

universitários para participaram de uma simulação de jogo de cassino. Como forma de manipular 

a preocupação, eles dividiram os participantes em dois grupos iguais; para metade deles, 

forneceram informações sobre a dificuldade do jogo e a pouca probabilidade de se ganhar; 

alertaram, ainda que, somente se ganhassem uma determinada quantia, poderiam doar esse 

dinheiro a uma instituição de caridade muito necessitada. Para outra metade, disseram que havia 

uma chance em três de se ganhar (na verdade a chance era de 1 por 36) e que a instituição de 

caridade receberia o dinheiro de toda forma, pois outros jogadores poderiam ganhar. Como 

resultado dessa manipulação foi gerada uma preocupação estatisticamente significativa no grupo 

1, se comparada ao grupo 2, mensurada por um questionário; em seguida os pesquisadores 

aplicaram um questionário, que avaliava a intolerância e a incerteza, criadas pelos próprios 

autores, onde encontraram alta correlação entre preocupação,  intolerância e  incerteza. 

As pesquisas que investigam o viés interpretativo esbarram em duas grandes dificuldades: 

criar uma ambigüidade nos estímulos ou situações e de saber se os resultados se devem realmente 

a algum tipo de interpretação ou escolha viciada, ou seja: a) Por que a pessoa escolhe mais o 

estímulo aversivo?  b) Por que usa interpretação enviesada? c) Por que costuma escolher 

normalmente mais estímulos negativos? (MacLeod & Mathews, 1991; Mogg et al., 1994) 

Em muitos testes, utilizando estímulos ambíguos, os pesquisadores usavam em uma etapa 

posterior, tarefas de recordação em que o participante deveria escrever as palavras que lembrava 
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ter lido ou ouvido, conforme o caso. No nosso experimento original, essa medida é desnecessária, 

uma vez que o sujeito se vale de uma lista anterior, memorizada para dar sua resposta. Podemos 

dizer que, em última análise, nosso experimento também avalia a memória implícita.  

Pode ser levado em conta, como o estudo que mais se aproxima ao nosso, um teste de 

memória implícita, encontrado na literatura internacional, realizado por Richards e French 

(1991). Neste teste, os participantes, com diferentes graus de ansiedade, foram instruídos a ler 

uma lista A com 24 palavras ameaçadoras e uma lista B com 24 palavras neutras; a ordem das 

listas e das palavras mudava de forma aleatória. Cada palavra aparecia  durante 2,5 segundos e 

havia meio segundo entre uma palavra e outra. Cinco minutos após a leitura da lista, o 

participante deveria completar fragmentos de 96 palavras que ficavam disponíveis por 15 

segundos; estes fragmentos eram compostos de alarmes falsos e de fragmentos de palavras que 

apareceram na lista lida, sendo que o mesmo era feito depois com a outra lista. Assim como no 

nosso estudo, os participantes completaram mais fragmentos da lista ameaçadora do que da lista 

neutra, não havendo diferença entre os níveis de ansiedade e os resultados. O mesmo estudo foi 

replicado repetido  por Russo, Fox e Bowles (1999) com resultados semelhantes.   

A memória implícita é um campo polêmico nos estudos experimentais, com participantes 

ansiosos. Uma  corrente defende que essa característica é exclusiva de sujeitos deprimidos e que 

os resultados inconsistentes sobre viés de memória, em pessoas ansiosas, são uma prova disso 

(ver MacLeod & McLauglin, 1995; Mathews, Mogg, May, & Eysenck, 1989; Nugent & Mineka, 

1994. Já outros pesquisadores, como Beck e Clark (1997), defendem que esse viés está presente 

em ambos os casos. Os nossos resultados, tanto no experimento 1 quanto no experimento 3, 

reforçam a existência de viés mnemônico para estímulos ameaçadores, não apenas para pessoas 

ansiosas e  sim para toda a amostra   
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O mesmo aconteceu com o experimento 3 onde queríamos investigar a existência de um 

viés mnemônico para estímulos ameaçadores, através de uma tarefa de recordação. Para tanto, 

colocamos palavras ameaçadoras no meio de uma lista de sete itens, condição na qual a 

lembrança fica bastante prejudicada, já que, em geral, nos recordamos melhor dos primeiros e 

últimos itens de uma lista e esquecemos os itens centrais. Nossos resultados indicaram que toda a 

amostra apresentou uma melhor lembrança para itens negativos, quando comparado aos neutros e 

como não houve diferença entre a quantidade de palavras lembradas no início e fim das listas, 

não podemos dizer que a diferença para itens negativos se deve ao acaso ou treino. Apesar de 

Bower (1981) dizer que o melhor processamento de palavras negativas poderia estar ligado ao 

humor, não encontramos diferença entre a quantidade de palavras negativas lembradas para os 

mais e menos ansiosos. É possível argumentar que a memória preferencial para palavras 

negativas tenha uma função adaptativa e por isso foi encontrada em toda a amostra.  

Bower e Forgas (1995) no seu modelo de “infusão de afeto”, que pode ser visto como  

revisões do modelo de rede, propõem que devemos separar o momento em que existe uma 

influência da emoção e afeto e quando existe uma influência do humor. Segundo a teoria, o 

humor é mais estável e utilizado em etapas mais secundárias do processamento, mas a leitura da 

emoção é imediata. Talvez as palavras negativas tivessem sido lembradas tão bem, devido a sua 

valência emocional intensa e não pela congruência com o estado de humor dos sujeitos no 

momento da recordação. Em outras palavras, a recordação melhor para itens ameaçadores estaria 

sobre controle da emoção e não do humor ansioso.   

Aprofundando mais nesta discussão, podemos dizer que os resultados inconclusos, 

encontrados no viés mnemônico em participantes ansiosos, se devem ao fato de que se lembrar 

melhor de situações e estímulos negativos tem uma função evolutiva óbvia de proteção e 

precaução de danos futuros para todos os seres humanos (Lang, Davis e Öhman, 2000). 
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 Por exemplo: Pereira e Nunes (2004) submeteram 63 universitários a filmes que podiam 

ter conotação neutra ou ameaçadora; cada metade do grupo viu apenas um dos vídeos e 10 dias 

depois seus componentes foram solicitados a reconhecer 65 itens que estavam presentes no filme 

assistido. Os resultados mostraram que aqueles que viram o filme ameaçador, se lembraram 

significativamente mais de itens que os que viram o filme neutro. 

 Esses resultados são, também, encontrados até entre sujeitos amnésicos, bem como em 

estudos com diversas metodologias como, por exemplo, fotos aversivas e neutras de acidentes 

(Cahill, 1999; Taylor e cols., 1998), expressões faciais emocionais (Adolphs e cols., 1999; Dolan 

e col. 1996; Morris e col., 1998), slides com conteúdos emocionais opostos (Lane, Reiman, 

Ahern, Schwartz & Davidson, 1998) e estórias visuais narradas (Cahill & McGaugh, 1995).  

 Nosso experimento teve um elemento de originalidade, ao testar a memória, desafiando o 

conhecido efeito do posicionamento serial (Neath, 1993), em que normalmente esquecemos os 

itens centrais numa lista de palavras.  Como em outros procedimentos, podemos afirmar que as 

funções executivas alocaram grande quantidade de recursos para itens que, normalmente, seriam 

esquecidos, mostrando que de alguma forma nosso aparato cognitivo deu importância extra a 

conteúdos carregados emocionalmente.     

Pesquisas que apontam à existência de viés de memória, independente do grau de 

ansiedade, foram confirmadas por revisão na literatura, inclusive usando comparação com grupos 

portadores de pânico e fobia social (para revisão ver: Amir et Al, 1996; Cloitre, Shear, Cancienne 

& Zeitlin, 1994; Lundh & Ost, 1997; Rapee, McCallum, Melville, Ravenscroft & Rodney, 1997). 

Isso nos leva a crer que a falta de diferença no viés de memória entre pessoas mais e menos 

ansiosas não significa que ele não exista, simplesmente aponta que sua existência não é 

controlada pela ansiedade e sim pela incidência de estímulos ameaçadores.   
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 Não podemos deixar de citar, também, as pesquisas psicobiológicas que mostraram que os 

processos emocionais são mediados pela amígdala e, quando esta se torna ativa, suas conexões 

anatômicas com o córtex pré-frontal podem facilitar o processamento de quaisquer estímulos que 

sejam apresentados. Adicionalmente, conexões anatômicas da amígdala com o hipocampo 

poderiam influenciar diretamente nossa memória, ou seja, quanto mais ativa a amígdala no 

momento do experimento, maior a intensidade da memória armazenada para aqueles fatos que 

apresentam conteúdo ameaçador. (McIntyre, Power, Roozendaal e McGaugh 2002) 

 No experimento 2, em ambas as tarefas, nós queríamos analisar a existência do viés 

atencional para estímulos ameaçadores. Segundo Beck e Clark (1997) pessoas ansiosas se 

engajam em um comportamento de hipervigilância, procurando ativamente ameaças em 

potencial, processo que as manteria preocupadas e, conseqüentemente, mais propensas a 

continuarem ansiosas. 

Nossos resultados apontam para viés atencional em toda a amostra e, de uma forma geral, 

mais gravemente nos muito ansiosos. Estes resultados estão em conformidade com o estudo 

original de Macleod, Mathews e Tata (1986) e de outros subseqüentes, realizados com amostras 

de ansiosos não-clínicas (Mogg & Marden, 1990; Mogg,  Kentish  & Bradley, 1993; Richard  & 

Milwood, 1989 ). 

Adicionalmente queríamos verificar o impacto que diferentes tipos de classes gramaticais 

(verbos, adjetivos e substantivos) tinham no tempo geral de nomeação. Nossos resultados 

apontaram no experimento 1 da tarefa de Stroop que apenas os adjetivos ameaçadores 

conseguiram produzir viés atencional nos participantes, demonstrando a potencial importância de 

se controlar o tipo de palavra empregada em experimentos atencionais. 

A preocupação com o tipo de palavra ameaçadora escolhida nos estudo, com a tarefa de 

Stroop, sempre foi superficial. Em  geral, controlava-se apenas o tipo de ameaça (física ou social) 
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e palavras relacionadas a transtornos específicos como, por exemplo, estresse pós-traumático 

(acidente, estupro, assalto, seqüestro) ou fobias a animais (cobra, aranha, teia, picada) (Thorpe & 

Salkovskis 1997; Harvey & Bryant,1995) Na nossa pesquisa, procuramos criteriosamente 

controlar o tipo de palavra como forma de contribuir nesse critério metodológico que pode afetar 

decisivamente os resultados. A esse respeito recentemente Larsen; Mercer; Balota (2004) 

revisaram mais de 1000 palavras diferentes, utilizadas em pesquisas com Stroop emocional e 

perceberam alguns detalhes relevantes para nossa discussão. Foi possível detectar que as palavras 

ameaçadoras utilizadas eram menos freqüentes em uso que as neutras e, além disso, elas eram 

mais longas em pronúncia e mais restritas na sua capacidade de gerarem sinônimos e flexões. 

Algumas pesquisas também argumentam que, diferente do Stroop clássico, a tarefa emocional 

não usa as mesmas palavras na situação-controle e na situação-experimental. Isso, na verdade, 

seria impossível; a palavra morte, por exemplo, não poderia ser usada na situação-experimental e 

controle. Já  na tarefa clássica, a palavra azul pode estar presente nas duas situações. Usando tal 

argumento, estes pesquisadores afirmam que diferenças muito gritantes, por exemplo, no 

tamanho da palavra na situação-experimental e controle   podem interferir no tempo de nomeação 

de cores, não pela valência emocional da palavra, mas devido ao processamento visual de uma 

palavra maior ou incomum. (Algom, Chajut, e Lev 2004)       

Burt (2002) ainda comenta que, quando a freqüência de uso na língua, de palavras na 

tarefa de Stroop emocional é baixa, o tempo de nomeação tende a ser maior, se comparado a 

apresentações com palavras mais comuns. Todos esses aspectos foram controlados em nossa 

tarefa: 1) as palavras são diversificadas (12 diferentes em cada tipo de apresentação); 2)elas são 

comuns e conhecidas por nosso perfil de amostra, visto que foram testadas anteriormente (ver 

pagina 36); 3) são usadas várias classes gramaticais (adjetivos, verbos, substantivos); 4) a 

condição controle tem palavras com  tempo de pronúncia semelhante  às palavras ameaçadoras.   
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Levando-se em conta o nosso controle, é possível concluir que há indícios de que, em 

amostras normais, os adjetivos ameaçadores são os mais robustos em produzir atenção seletiva, 

se comparado a todas as outras classes gramaticais, sejam neutras ou ameaçadoras. Como não 

existem outras pesquisas ou revisões que se preocuparam em dividir as tarefas de Stroop 

emocional em adjetivos, verbos e substantivos, estas hipóteses carecem de confirmação.  

Ainda sobre as tarefas de Stroop verificamos que os participantes não discriminaram de 

forma diferente palavras concretas ou abstratas; diferenças nos tempos de nomeação só surgiram 

quando consideramos as palavras ameaçadoras como um todo, comparadas às neutras como um 

todo. Esses resultados podem nos indicar que o processamento automático e pré-atencional 

proposto por Beck e Emery (1997), presente no processamento de informação de estímulos 

ameaçadores, teria acesso exclusivamente à valência da palavra, cotando-a apenas como: 

“negativa” ou “positiva”.  É possível que todos os participantes tenham focalizado mais a atenção 

nas palavras ameaçadoras, sobretudo os mais ansiosos. Porém, em ambos os casos, não houve 

diferença entre ameaça concreta e abstrata, pois esse julgamento conceitual complexo seria 

efetivado em etapas posteriores de processamento. 

Será que os resultados obtidos nas tarefas de Stroop indicam que o viés atencional não 

existe? Apesar dos mais ansiosos não terem diferido dos menos ansiosos, em cada comparação, 

diferiram na nomeação de cores das palavras ameaçadoras como um todo, o que reflete mais uma 

diferença no nível de análise ou de foco dos mais ansiosos do que necessariamente ausência de 

diferença. Mathews e Mackintosh (1998), em uma revisão sobre os modelos de processamento de 

informação na ansiedade, argumentam que a chave dessas diferenças deve ser buscada na rede 

conexionista que os participantes mais ansiosos criaram, ao longo de exposições sucessivas, com 

os resultados de suas avaliações da ameaça, ou seja, o tempo extra do nosso grupo mais ansioso 

pode se dever a uma rede mais ativa e complexa,  envolvida com a análise secundária da ameaça. 
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Ainda fica a pergunta de por que até os menos ansiosos apresentaram o viés atencional, 

Acreditamos ser  possível que, até certo ponto, focalizar a atenção em estímulos ameaçadores 

seja saudável e adaptado, para que nos proteja de perigos em potencial. Estes  dados também são 

apoiados por pesquisas que medem o viés atencional, usando imagens carregadas negativamente; 

nesses casos toda a amostra costuma se comportar de maneira hipervigilante ante estes estímulos 

(Lang et. al. 1998). É provável que a diferença, entre muitas pesquisas, encontrada nos 

resultados, entre mais e menos ansiosos, não esteja exatamente na leitura inicial do estímulo 

ameaçador e sim na dificuldade que pessoas mais ansiosas tenham de lidar, posteriormente, com 

essa informação, dizendo, em outras palavras, que a ansiedade não teria tanto impacto na 

detecção da ameaça e sim na requisição do aparato cognitivo para resolver os problemas dela 

decorrentes. (Fox, Russo & Dutton, 2002; Yiend & Mathews, 2001). 

 

4.2 – Implicações experimentais 

Ao observarmos as pesquisas internacionais feitas na área do viés cognitivo nos 

transtornos de humor, percebemos que, em geral, os investigadores utilizam amostras clínicas 

com transtornos específicos e as avaliam, por meio de um ou mais experimentos com apenas um 

destes processos: ou atenção, ou memória, ou interpretação; para revisão ver: (Williams, Watts, 

Macleod e Mathews 1997). Esse tipo de metodologia gera grandes avanços na área, mas cria ao 

menos duas perguntas vitais: 1)O viés cognitivo seria o responsável pelo aparecimento do 

transtorno de humor ou seria um produto dele? 2) Será que todos os três processos podem ser 

encontrados na mesma pessoa? 

 Os dados obtidos nesta pesquisa podem trazer elementos para esta discussão. Podemos 

dizer que o resultado mais importante encontrado neste estudo é que, de fato, sujeitos normais, 

com diferentes níveis de ansiedade, apresentaram todos os três vieses propostos pelos modelos 

discutidos nesta introdução. Houve, de maneira evidente, uma melhor recordação para material 
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negativo e ameaçador (viés de memória), uma clara preferência por estímulos negativos ao se 

interpretar estímulos ambíguos (viés interpretativo), bem como uma atenção seletiva para 

estímulos ameaçadores (viés atencional). 

 Outro dado relevante é que, além de termos testado os três vieses numa mesma amostra, 

também o fizemos de maneira original, utilizando não apenas replicações de experimentos 

estrangeiros, mas propostas novas que, além de avaliar os construtos propostos, ainda respondem 

a importantes perguntas na área de escolhas de estímulos ameaçadores, na memória de trabalho e 

na memória implícita frente a tarefas de evocação. 

 Outra interessante descoberta desta pesquisa é que estes três vieses cognitivos se 

mantiveram constantes ao longo de toda amostra; em outras palavras, os níveis de ansiedade não 

parecem ter influenciado de maneira significativa a expressão dessas distorções. Como vimos 

existem várias explicações possíveis para estes achados. Resumidamente  podemos argumentar 

ser possível que os vieses cognitivos não estejam sob o controle da ansiedade, constituindo-se 

como uma estratégia vital de detecção de perigo, expressa por razões evolutivas em sujeitos 

normais. 

 Muitas pesquisas recentes têm apontado que a aparente inconsistência encontrada na 

ausência de diferença de resultados, entre amostras clínicas e sujeitos ansiosos normais, prende-

se ao fato de que todos eles devem analisar os estímulos constantes nos experimentos de forma 

similar, visto que tal processamento é automático e pouco flexível, (ver: Eysenck, 1997; Ainkis & 

Craske, 2001). 

 Devemos destacar, também, as contribuições experimentais e metodológicas. Utilizamos, 

por exemplo, trinta pares de palavras com a mesma inicial, seguidas de fragmentos ambíguos 

como forma de avaliar o viés interpretativo, o que se constitui numa novidade no campo e uma 

forma de resolver o problema que existe em língua inglesa de criar palavras homófonas negativas 
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(com mesma pronúncia, mas significados diferentes) e homógrafas (mesma escrita, mas 

significados diferentes); neste idioma tais palavras não chegam a 120 pares e as com valência 

emocional negativa não passam de 15. ( lista completa ver: Grendel e Holts 1994 e  Mathews, 

Richards & Eysenck 1989) 

 Em relação à memória criamos uma tarefa também original que tem implicações inclusive 

no modelo de memória de trabalho já que os resultados desafiam nossa tendência natural de nos 

esquecermos dos itens centrais de uma lista de palavras conhecidas como “efeito do 

posicionamento serial”, mostrando de maneira inequívoca a existência de viés de memória para 

informação emocional. (para revisão ver: Gershberg, & Shimamura, 1994; Neath, 1993). 

 Podemos ainda citar nossa preocupação com a escolha do tipo de palavras nas tarefas 

emocionais de Stroop. Procuramos neste estudo esclarecer se a qualidade semântica do estímulo 

teria um impacto na atenção seletiva, dividindo-os em palavras abstratas e concretas, bem como 

em adjetivos, substantivos e verbos, preocupação geralmente negligenciada nos estudos 

internacionais. 

 

5.3 Reflexões para a psicologia clínica  

 Nosso trabalho começou lembrando a tradição de pesquisas na área da cognição, onde, 

sistematicamente, nos laboratórios, a emoção era deixada de lado como tema de estudo. A esse 

respeito António Damásio escreve: 

“No final do século XIX, Charles Darwin, William James e Sigmund Freud haviam 

publicado diversos escritos sobre diferentes aspectos da emoção, conferindo-lhe um lugar 

privilegiado no discurso científico. Contudo, por todo o século XX até bem recentemente, 

tanto a neurociência como a ciência cognitiva trataram a emoção com grande 

desdém”(Damásio 2000 pag.271)  
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 Damásio (2000) explica que parte deste desdém se devia a crença de que a razão era 

autônoma e podia funcionar independente da emoção. Além disso, estudar emoções era muito 

impreciso e subjetivo, o que a mantinha afastada do mundo dos laboratórios. O quadro só 

começou a mudar, quando surgiram as primeiras teorias que mostravam a interdependência 

emocional e cognitiva (Arnold 1960 apud Dalgleish & Power, 1999) e com os primeiros achados 

das neurociências. 

 Teorias como o da avaliação, nos ajudaram a compreender a existência de emoções 

complexas em nossas vidas. Se é verdade que temos emoções biologicamente determinadas, 

inclusive na sua expressividade física e ações resultantes tais como a raiva, nojo e medo, também 

é verdade que muitas outras não podem ser explicadas sem o apoio da cognição. Por exemplo, 

podemos citar as entrevistas feitas com ganhadores de medalhas olímpicas de prata e bronze, que 

demonstram que os vencedores do terceiro lugar se sentem mais satisfeitos que os do segundo. 

Logicamente falando, uma medalha de prata tem mais valor que uma de bronze, contudo os 

competidores podem não avaliar assim, ou seja, o ganhador da prata pode pensar: “que ruim eu 

poderia ter ganhado o ouro” e o ganhador do bronze avaliar: “que bom eu poderia ter ficado sem 

nada”. 

 Como pudemos perceber nos resultados do nosso trabalho os participantes fizeram uma 

avaliação primária da situação como ameaçadora e, por isso, demandaram mais recursos 

cognitivos para as palavras aversivas. A teoria também nos ajuda a entender as semelhanças e 

diferenças encontradas no grupo dos mais ansiosos. Na avaliação da situação, existe uma etapa 

primária que percebe ganhos, riscos e danos. Caso  nada de relevante seja detectado, o organismo 

volta a homeostase;  caso contrário, ele inicia a avaliação secundária que implica nos recursos 

que o organismo tem para lidar com o dano, benefício ou perigo. Se as estratégias forem bem 

sucedidas haverá adaptação, ou então, surgirá o estresse, a ansiedade ou a depressão. Desse modo 
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podemos supor  que nossos participantes mais ansiosos já se engajavam em avaliações 

secundárias, o que justifica o maior tempo geral. A teoria da avaliação enfatiza que a ansiedade 

não é fruto da avaliação da ameaça (visto que muitas vezes ela realmente pode estar presente), 

mas sim de falhas em enfrentar essa ameaça, ou seja, a ansiedade está mais relacionada a déficits 

nas estratégias de  coping (Onwuegbuzie & Daley, 1996).  

 Infelizmente, como pudemos ver na introdução, apenas 30% da variância da emoção pode 

ser explicado pela avaliação cognitiva. Revisamos, então, modelos que enfatizam a existência de 

múltiplos níveis de processamento. O grande diferencial desses modelos é perceber o processo 

sem relações causais, ou seja, cognições não causam emoções e vice-versa, mas cognições e 

emoções acontecem juntas, consultando-se e agindo de formas paralelas e inter-relacionadas 

(Dalgleish & Power, 1999). 

 Sejam os modelos mais orientados biologicamente, como os dos marcadores somáticos de 

Damásio (2000) ou de Ledoux (1996) ou aqueles baseados nas metáforas computacionais, como 

o de Teasdale e Barnard (1993), todos concordam na importância em se avaliar o processamento 

emocional numa rede de múltiplos níveis. Essas linhas nos apontam que a cognição funciona 

melhor com a ajuda da emoção e que a emoção costuma ser adaptada quando cognitivamente 

orientada:  

“Redução seletiva da emoção é no mínimo tão prejudicial para a racionalidade 

quanto à emoção excessiva. Certamente não é verdade que a razão opere 

vantajosamente sem a influência da emoção. Pelo contrário, é provável que a 

emoção auxilie o raciocínio, em especial quando se trata de questões pessoais e 

sociais que envolvem risco e conflito” (Damásio 2000 pág. 218 )  

 

Atentar-se um pouco mais para a emoção, também tem sido uma das recentes 

preocupações da terapia cognitiva. Segundo  Judith Beck a maioria dos casos em que a terapia 

cognitiva clássica não funciona ou avança de forma lenta, está muito mais relacionada a prejuízos 

emocionais dos clientes, dificuldade em reconhecer, expressar e aceitar as próprias emoções, do 
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que crenças disfuncionais. Indo mais longe, podemos dizer que as crenças disfuncionais em parte 

continuam existindo e são tão resistentes a mudança, justamente porque os processos emocionais 

que ocorrem em paralelo não puderam ser modificados. (Beck, 2007)   

 Podemos ainda ver a importância da emoção na avaliação eficiente do perigo em casos 

dramáticos, como a rara condição autossômica recessiva chamada de doença de “Urbach-Wiethe” 

ou lipoidoproteinose; nela há um deposito anormal de cálcio, em várias partes do corpo inclusive 

no cérebro e principalmente nas amígdalas. Os seus portadores, ao contrário do que poderia 

parecer, não têm grandes comprometimentos sociais ou emocionais e, em geral, costumam ser 

pessoas normais no aspecto intelectual e cognitivo. Sua  grande diferença reside na percepção do 

medo; o comprometimento na amígdala os leva a não mais reconhecer expressões faciais de 

ameaça, situações potencialmente perigosas e estratégias de autopreservação. Dessa forma seus 

portadores são pessoas excessivamente despreocupadas e inocentes e, como não discriminam 

intenções negativas nos outros e nem sabem reagir ao perigo, se tornam pessoas que precisam ser 

permanentemente monitoradas para não se colocarem em riscos. (Adolphs, Tranel, Damásio H. & 

Damásio A., 1995) 

  Esse e outros casos de lesão cerebral nos mostram o extremo oposto do padrão de 

ansiedade e revelam que a expressão de medo é necessária e adaptativa e que os problemas 

ocorrem quando as estratégias e interpretação de perigo não existem ou são demasiadamente 

exageradas; assim não parece produtivo minimizar a existência de riscos para os pacientes e sim 

mostrar os riscos de maneira realista e investir no enfrentamento.   

 Essas variações na avaliação do perigo aparecem em nossos resultados, pois apontam que 

os sistemas responsáveis pela detecção das palavras alocaram maiores recursos para os estímulos 

ameaçadores em todos os nossos testes, indicando que a cognição se ocupou prioritariamente de 

estímulos com valência emocional, provavelmente por essa estratégia ser vantajosa para o 
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organismo. Contudo, no caso dos participantes mais ansiosos, algo mais foi feito nessa rede de 

processamento; o tempo extra que eles levaram nas tarefas pode indicar que no nível cortical ou 

mais estratégico, o estímulo ameaçador continuou sendo analisado e julgado. 

 Para nos aprofundarmos nesta linha de raciocínio, podemos nos valer de outro modelo 

discutido na nossa introdução que foi o modelo de rede de Bower (1981). Nas suas recentes 

pesquisas, ele afirma que, quando uma rede de significados emocionais é ativada de tal modo que 

leva boa parte da atenção, raciocínio e memória de se ocupar dela, estaríamos diante de uma 

“infusão de afeto”, ou seja, a informação não é mais apenas emocional e sim afetiva e passa a 

alterar o humor. Isso nos ajuda a entender e argumentar porque todos detectam a ameaça na 

palavra, mas só os mais ansiosos tomam tempo extra nelas. Explica, também, porque isso pode 

afetar o seu humor e mantê-los ansiosos. A infusão de afeto, ao ocupar os recursos de 

processamento com a ameaça, criam, intensificam e retroalimentam alterações físicas, 

emocionais e cognitivas características da ansiedade. (Bower & Forgas, 2000) 

 Esses autores ainda argumentam que a infusão de afeto leva a pessoa, com humor 

negativo, a buscar no ambiente, elementos confirmadores de seu humor. Algumas pessoas, por 

exemplo,  com humor negativo e outras normais foram solicitadas para escolherem, no jornal, 

vagas de emprego que poderiam preencher para si; os resultados mostraram que as pessoas com 

humor negativo não escolhiam profissões ou vagas com mais responsabilidade, status e 

exposição, ao contrário das normais que escolhiam vagas dentro das suas habilidades e potências. 

(Forgas 1991)  

 Fica ainda a intrigante pergunta de por que as pessoas mais ansiosas fazem esses 

processos de auto-sabotagem ou de engajamento em esquemas negativos. Essa pergunta pode ser 

parcialmente respondida voltando ao modelo Beck de ansiedade, esboçado na introdução (Beck e 

Clark, 1997).  Segundo Beck, a ansiedade é fruto de uma cadeia de falhas no processamento da 
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informação que envolve risco ou perigo. Lembremos que, segundo ele, todos percebem os 

estímulos ameaçadores (o que é condizente com os nossos resultados), mas na segunda etapa de 

análise, que é o processamento primitivo, é provável que as pessoas ansiosas, devido às suas 

disposições genéticas, história de vida e crenças mais elaboradas, façam uma análise negativa da 

situação; os aspectos positivos do contexto são ignorados e as habilidades de coping são 

percebidas como insuficientes; essa percepção leva a desvalia e ao pânico e, então, quando 

finalmente ocorre a etapa final do processamento de informação (etapa elaborada) o sujeito não 

irá enfrentar o estímulo ou situação ameaçadora, e sim irá se esquivar ou fugir, indo em busca de 

sinais de segurança que reduzem temporariamente a ansiedade, mas que geram preocupação e 

retroalimentam o problema, pois a nova ocorrência do estímulo nunca resultará em 

enfrentamento.  

 O modelo Beck (Beck e Clark, 1997) ajuda a explicar porque ansiosos se engajam em 

estratégias hipoteticamente prejudiciais a si mesmos e, por si próprias, perpetuadoras do seu 

estado, mas ainda não respondem a pergunta da causa da ansiedade. No passado se afirmava a 

hipótese da primazia cognitiva de que cognições negativas causavam a ansiedade. As evidências 

em contrário se acumularam ao ponto de Aaron Beck rever o seu modelo geral, substituindo a 

idéia de primazia pelo modelo de “modos”. Na sua nova idéia sobre os transtornos psicológicos, a 

cognição continua tendo um papel central, mas não é vista mais como origem ou causa da 

ansiedade. Nos nossos resultados, temos claramente um estimulo emocional aversivo, afetando 

aspectos cognitivos de maneira significativa e generalizada, mas temos, também, processos 

cognitivos, produzindo diferenças entre mais e menos ansiosos o que reforça a idéia de que 

cognição e emoção são interdependentes e funcionam em paralelo.  

 Qual a relevância dos nossos resultados para a psicologia clínica? Primeiramente, eles 

indicam que, ao contrário do afirmado por Williams et al (1997), os processos de memória com 
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um viés claramente negativo não são característicos apenas de pessoas deprimidas e sim de todas 

as pessoas, o que é mais compatível com a idéia esboçada nas teorias de Beck sobre a 

ansiedade(Beck e Clark 199,7). Além disso, atenção seletiva e viés interpretativo também foram 

encontrados em todos os participantes, fortalecendo a idéia de que esses processos são normais. 

Assim o foco de um clínico não deveria ser a busca de fontes causais entre os vieses cognitivos e 

ansiedade e sim os produtos gerados pelos vieses como a preocupação, procrastinação e a 

dificuldade de desengajamento. Equivaleria a dizer ao cliente ansioso que: todos nós focamos 

nossa atenção em ameaças em potencial, que temos dificuldades com situações ambíguas e que 

lembramos com excelente vivacidade de eventos negativos, contudo quando ficamos ansiosos 

levamos tudo isso a sério demais, engajando-nos em estratégias, pensamentos e emoções que nos 

prejudicam. Desse modo o tratamento consistiria em se diminuir o impacto que os vieses 

cognitivos têm nas interpretações e emoções dos clientes, tornando seu processamento mais 

parecido com o de uma pessoa normal (sobre esse enfoque de tratamento ver: Mathews, Mogg, 

Kentish & Eysenck, 1995). 

Outra possibilidade a se pensar, e muitas vezes negligenciada pelos terapeutas cognitivos, 

é que, além dos processos mentais superiores e das emoções negativas, uma terceira variável 

também interfere na ansiedade: é o ambiente em que a pessoa vive suas experiências. A hipótese 

de que ambientes estressores seriam decisivos para o surgimento da ansiedade, caso já existissem 

vieses cognitivos, foi testada por Macleod et. al. (2002). Em sua pesquisa, eles submeteram 64 

voluntários normais ao “Dot probe task” que, como sabemos, consiste em focalizar a atenção em 

um ponto que aparece muito rapidamente na tela de um computador e apontar sua localização. A 

diferença neste procedimento foi que para metade da amostra o ponto sempre surgia depois de 

uma palavra ameaçadora e para outra metade o ponto só aparecia depois de palavras neutras. Esta 
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etapa foi composta de mais de 400 provas, de modo a permitir que o sujeito aprendesse, por 

assim dizer, a detectar mais rapidamente a ameaça que estímulos neutros. 

Em seguida, os participantes foram submetidos a uma escala de ansiedade, seguida de 

uma atividade em que tinham de completar um quebra-cabeça insolúvel, onde a montagem era 

filmada e cronometrada. Tal atividade levava a altos índices de estresse e frustração ao 

participante. Terminado o tempo de montagem, a escala de ansiedade era aplicada mais uma vez. 

Os resultados da primeira aplicação revelaram que as pessoas que aprenderam a ter um viés 

atencional para a ameaça, não se tornaram mais ansiosas que o grupo-controle. Porém, quando 

foram comparados os escores das escalas da ansiedade, depois da atividade com o anagrama 

insolúvel, percebeu-se uma diferença significativamente maior nos níveis de ansiedade nos 

voluntários que aprenderam a focalizar seus recursos na ameaça, ou seja, o viés cognitivo não 

provoca acréscimos na ansiedade, é necessário um ambiente estressante e, possivelmente, as 

emoções negativas que ele evoca para que a ansiedade se eleve (MacLeod, e col., 2002) 

Dados como esses nos mostram que o clínico deve alertar seus clientes ansiosos que os 

vieses cognitivos (memória, atenção e interpretação), evocados em situação de ameaça, 

costumam ser hipervalorizados por eles, gerando, posteriormente,  preocupação e mantendo-os 

presos aos seus sintomas; diminuir situações ambientais estressoras e negativas também seria 

uma das chaves mestras em um tratamento efetivo da ansiedade.   

Finalmente podemos dizer que o modelo Beck (Beck & Clark, 1997) assume que os 

níveis de ansiedade patológica em um individuo devem se normalizar quando ele perceber o 

ambiente como um lugar que oferece riscos, que podem ser contornados a partir de estratégias de 

enfrentamento. A psicoterapia teria, então, a função de normalizar os níveis de hipervigilância, 

usando para tanto uma mudança nos ambientes dos clientes, dotando-os de ferramentas efetivas 
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de enfrentamento e preparando-os para assumir essas mudanças e riscos, através da leitura mais 

adaptada de suas emoções e cognições.   

 

 

 

Direções futuras  

Em 2008, a chamada revolução cognitiva completa cinqüenta anos e foi só nos últimos 20 

anos que seu foco se aproximou mais da emoção e da psicopatologia, possivelmente 

impulsionada pelo desenvolvimento das terapias de base cognitiva e do maior conhecimento do 

funcionamento do cérebro. Nos laboratórios, pretendia-se utilizar as metáforas computacionais da 

mente e descobrir como ela se aplica à compreensão da  psicopatologia. Apesar dos notáveis 

avanços, muitas assertivas permanecem em aberto, como a hipótese de que os vieses cognitivos 

causem a ansiedade ou de que haveria uma primazia cognitiva nos distúrbios psicológicos 

(Dalgleish & Power, 1999) 

Nosso estudo, é claro, não poderia escapar dessas dificuldades. Nossos resultados 

mostraram a existência de viés cognitivo em toda a amostra, o que pode indicar que essa variável 

não esteja sob o controle da ansiedade, mas também pode significar que a escala Beck não foi 

sensível o suficiente, para discriminar essa variável nos grupos. Em estudos futuros, 

recomendamos o uso de outras escalas de avaliação de ansiedade, para maior segurança na 

estratificação da amostra 

Outra dificuldade enfrentada está relacionada ao uso de amostras de universitários, em 

estudos relacionando cognição e psicopatologia; não utilizamos alunos do curso de psicologia no 

nosso estudo, para evitar o efeito da variância secundária ligada ao conhecimento pré-teste. Mas 

não eliminamos o problema da baixa incidência de ansiedade entre universitários, fato 
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confirmado pela necessidade de aplicação de mais de 600 inventários, para encontrarmos 25 

candidatos compatíveis com o quadro de ansiedade moderada. Para Clark e Steer (2005), o 

problema com amostras universitárias é que elas vivem situações de estresse amenas e 

incompatíveis com as encontradas em amostras clínicas reais. 

Como possibilidade para o futuro, seria válido aplicar nossos testes em amostras de 

pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade e avaliar como elas se comportam, frente 

aos instrumentos. Seria  ainda válido contrastar os resultados entre os diferentes transtornos, 

como o obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico ou o estresse pós-traumático. No exterior, 

sobretudo Inglaterra e Estados Unidos onde alguns dos estudos referenciados neste trabalho são 

realizados, as amostras são formadas diretamente em clínicas psiquiátricas, atingindo assim uma 

contingente não apenas ansioso, mas com diagnóstico de transtornos instalados;  essa realidade, 

infelizmente, ainda se encontra distante do pesquisador brasileiro, o que não nos impede de 

persegui-la.       

Não sabemos se a tendência nas próximas décadas,  para o estudo da emoção nas  ciências 

cognitivas, serão os experimentos com neuro-imagem, os clássicos experimentos em laboratório, 

testando e refinando modelos teóricos, advindos das metáforas computacionais ou algo novo. De 

toda forma esperamos que este trabalho tenha contribuído na discussão do tema e nas reflexões 

aplicadas. Aguardamos que, no futuro, novos dados venham a se somar aos nossos, lançando 

novas luzes sobre o sempre complexo e fascinante tema da relação entre cognição e emoção. 
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ANEXOS 
 

Anexo A - Exemplo de uma seqüência de apresentações do teste experimental. 
 
 O  participante lê e memoriza uma lista de 6 (seis) palavras apresentadas individualmente na tela 
do computador: 
 
  
� IDIOMA,  CAIXÃO, VIOLETA, IDIOTA, CAIXOTE E VIOLÊNCIA. 
 

      �             

 COM BASE NA LISTA QUE
VOCE MEMORIZOU, PROCURE

COMPLETAR AS PALAVRAS
A SEGUIR. 

   �  
 
      
 

�  

IDIO----

  �          

CAIX----
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�  

VIOL----

 �                

Para a próxima lista, acione espaço 

 
 
Obs - Palavras da lista estarão grafadas em preto, com fonte Times New Roman tamanho 40, da mesma forma os 
estímulos semânticos ambíguos. Os demais estímulos seguem a mesma fonte e cor  em tamanho 28. Todos são 
centralizados. As apresentações são produzidas no programa Corel Drawn ® e convertidas em figuras  do tipo BPM, 
compreensíveis pelo aplicativo Super Lab ®. 
 
 

Anexo B - Palavras selecionadas para as listas que foram lidas pelos sujeitos no 
experimento I. 
 
Obs: os pares foram colocados em seqüência apenas para facilitar sua localização, na lista lida 
pelos sujeitos os vocábulos estarão misturados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOTA 
IDIOMA 
CAIXOTE 
CAIXÃO 
MORTEIRO 
MORTADELA 
ASSASSINO 
ASSESSOR 
COVARDE 
COMADRE 
SUBMISSO 
SUBMERSO 
FERIMENTO 
FERMENTO 
BULE 
BURRO  
ESQUARTEJADO 
ESQUADRO 

VIOLINO 
VIOLÊNCIA 
TRISTEZA 
TRIÂNGULO 
CHATO 
CHAVE 
ESTUPRO 
ESTUFA 
ESQUISITO 
ESQUIMÓ 
VAGALUME 
VAGABUNDO 
MUTILADO 
MUTIRÃO 
 

CANÀRIO 
CANALHA 
HOSPITAL 
HÒSPEDE 
CANCELAMENTO 
CANCERÌGENO 
PIRÂMIDE 
PIRANHA 
ESQUARTEJADO 
ESQUADRO 
TORNEIRA 
TORTURA 
CRETINO 
CREMOSO 

PRAGA 
PRAÇA 
ARMA 
ARCA 
CADASTRO 
CADAVER 
HUMILDADE 
HUMILHADO 
ALEGRADO 
ALEIJADO 
REPROVAÇÃO 
REPRODUÇÃO 
LEPROSO 
LEITOSO 
INFELIZ 
INFORMAÇÃO 
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- As palavras ameaçadoras foram escolhidas com base em outros estudos sobre ansiedade que 
utilizam listas de palavras dessa natureza. As palavras neutras foram escolhidas com base nas 
iniciais (idênticas às ameaçadoras) 
 
 
Anexo C - Exemplos dos slides que foram apresentados nas tarefas de Stroop nº1. 

          Controle                                                                                 Substantivos Neutros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Adjetivos neutros                                                         Substantivos ameaçadores 
 
 
 
 
 
           Adjetivos Ameaçadores                                              Verbos ameaçadores.                                               
 
                                                                                            
 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX

XXXXXX

XXXX

XXXXXXX

DESENHO 

ESTUDO

DIGITAÇÃO

MASTIGAÇÃO

ESCRITA

DIGITAÇÃO

FALA

ESTUDO

FALA

MASTIGAÇÃO

DESENHO

ESCRITA
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CAIXÃO 

VENENO

QUEIMADURA

SANGUE

AMBULÂNCIA HOSPITAL

CAIXÃO

VENENO

QUEIMADURA SANGUE

AMBULÂNCIA

HOSPITAL

SOFRIMENTO 

TERROR

DESESPERO

VIOLÊNCIA

DESESPERO

CRUELDADE

TORMENTO

TERROR

TORMENTO

VIOLÊNCIA

SOFRIMENTO

CRUELDADE

MADEIRA 

POLTRONA

LATA

PAPEL

FLOR

LÂMPADA

MADEIRA

POLTRONA

LATA

PAPEL

FLOR

LÂMPADA

 CULTURA

IDÉIA 

HISTÓRIATEMPO

PENSAMENTO

ACORDO

CULTURA

ACORDO

HISTÓRIA

TEMPO

IDÉIA PENSAMENTO

 
 
 
Adjetivos ameaçadores                                                     Verbos ameaçadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D - Exemplos de slides que foram usados na tarefa Stroop nº2. 
 
  
 
                Palavras neutras concretas                                     Palavras neutras Abstratas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Palavras ameaçadoras concretas                               Palavras ameaçadoras abstratas 
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Observação: - As seqüências das cores mudam de um slide para outro para evitar aprendizado, assim como a posição 
das palavras quando um mesmo slide aparece novamente. 
-As cores escolhidas são usadas internacionalmente na Tarefa de Stroop.  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E – Nota média dada às palavras ameaçadoras usadas nesse estudo conseguidas a partir de 
um piloto com 200 voluntários. 
 

  N Média Desvio padrão    N Média Desvio padrão 

Estupro 200 8,19 3,46  Infeccionou 200 5,81 3,62 

Assassino 200 8,06 3,45  Incapaz 200 5,81 3,62 

Violência 200 7,84 3,41  Infecção 200 5,78 3,71 

Assassinou 200 7,83 3,68  Intimidado 200 5,78 3,47 

Violentou 200 7,80 3,61  Intimidou 200 5,67 3,69 

Assalto 200 7,70 3,26  Falecido 200 5,47 3,89 

Assaltou 200 7,59 3,68  Fratura 200 5,42 3,35 

Crueldade 200 7,58 3,50  Morte 200 5,39 4,06 

Sofrimento 200 7,34 3,24  Fraturou 200 5,36 3,88 

Esquartejado 200 7,22 3,76  Piranha 200 5,33 4,35 

Corrupto 200 7,19 3,69  Estúpido 200 5,19 3,34 

Humilhou 200 7,17 3,73  Cadáver 200 5,19 4,08 

Tortura 200 7,13 3,82  Submisso 200 5,17 3,68 

Humilhação 200 7,13 3,25  Ridículo 200 5,03 3,36 

Mutilou 200 7,13 3,67  Hospital 200 4,83 3,93 

Desesperou 200 7,00 3,29  Inferior 200 4,73 3,41 

Acidente 200 6,88 3,30  Caixão 200 4,66 4,15 

Mutilação 200 6,84 3,97  Idiota 200 4,63 3,42 

Desprezo 200 6,78 3,72  Leproso 200 4,59 3,99 

Enforcado 200 6,77 4,02  Desmaiado 200 4,58 3,63 

Mutilado 200 6,67 3,94  Sangue 200 4,53 3,93 

Desprezo 200 6,66 3,50  Aleijado 200 4,47 3,98 

Rejeição 200 6,64 3,57  Imaturo 200 4,39 3,20 

Tormento 200 6,59 3,54  Ambulância 200 4,36 3,75 

Ofensa 200 6,56 3,59  Machucado 200 4,25 3,38 

Humilhado 200 6,55 3,72  Cremado 200 4,23 4,30 

Rejeitou 200 6,52 3,72  Ferimento 200 4,16 3,43 

Ofendeu 200 6,50 3,63  Cancelado 200 3,73 3,52 

Envenenado 200 6,31 3,87  Esquisito 200 3,48 3,05 

Terror 200 6,30 3,82  Bicha 200 3,08 3,83 

Inútil 200 6,20 3,53  Bicho 200 2,78 3,63 

Tristeza 200 6,16 3,52  Comadre 200 2,09 3,28 
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Cancerígeno 200 6,13 4,05      

Desesperou 200 6,11 3,65      

Vagabundo 200 6,05 3,66      

Veneno 200 6,03 3,92      

Covarde 200 5,89 3,60      

Canalha 200 5,88 3,98      

Reprovação 200 5,83 3,57      

 
Observação: as palavras grifadas foram excluídas do estudo por serem pouco ameaçadoras. 
 
 
 
Anexo F: Lista das palavras usadas no experimento nº 3. Abaixo aparece o gabarito de correção 
do pesquisador com todas as palavras na ordem em que apareceram. As linhas em amarelo 
correspondem às palavras centrais ameaçadoras que apareceram aleatoriamente em metade das 
listas. O experimentador marcava na 3ª e 4ª coluna com um “x” quais palavras o participante 
havia lembrado usando para tal a folha em que ele anotou suas respostas.  
 
Nº do participante_________ valor no BAI ________ 
              

    

Nº da lista Palavras Lista positiva 
Lista 
negativa 

L1P1 Apontador     

L1P2 Estaleiro     

L1P3 Federação     

#L1P4 Vocalista    Não aparece 

#L1P4A Violência  Não aparece   

L1P5 Relatório     

L1P6 Profissão     

L1P7 Gradativo     

L2P1 Alojamento     

L202 Caderneta     

L2P3 Travessia     

#L2P4A Crueldade  Não aparece   

#L2P4 Cronograma    Não aparece 

L2P5 Retângulo     

L2P6 Figuração     

L2P7 Estalagem     

L3P1 Franja     

L3P2 Colher     

L3P3 Figura     

#L3P4A Terror  Não aparece   

#L3P4 Toalha    Não aparece 

L3P5 Panela     

L3P6 Engate     

L3P7 Escama     

L4P1 Negocio     

L4P2 Armário     

L4P3 Cadeira     
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#L4P4A Estupro  Não aparece   

#L4P4 Estudo    Não aparece 

L4P5 Fazenda     

L4P6 Baralho     

L4P7 Garrafa     

L5P1 Barbante     

L5P2 Maçaneta     

L5P3 Cotonete     

#L5P4A Tormento  Não aparece   

#L5P4 Tradição    Não aparece 

L5P5 Telefone     

L5P6 Paralelo     

L5P7 Dinastia     

L6P1 Pôster     

L6P2 Atalho     

L6P3 Estojo     

#L6P4A Inútil  Não aparece   

#L6P4 Idioma    Não aparece 

L6P5 Cometa     

L6P6 Domino     

L6P7 Escama     

L7P1 Astronomia     

L7P2 Carretilha     

L7P3 Escultura     

#L7P4A Sofrimento  Não aparece   

#L7P4 Cruzamento    Não aparece 

L7P5 Fragrância     

L7P6 Serpentina     

L7P7 Assessoria     

L8P1 Vermelho     

L8P2 Universo     

L8P3 Trabalho     

#L8P4A Rejeição  Não aparece   

#L8P4 Requeijão    Não aparece 

L8P5 Soletrar     

L8P6 Projetor     

L8P7 Sabonete     

L9P1 Estadual     

L9P2 Folclore     

L9P3 Ancorado     

#L9P4A Acidente.  Não aparece   

#L9P4 Aparelho    Não aparece 

L9P5 História     

L9P6 Diagonal     

L9P7 Programa     

L10P1 Transporte     

L10P2 Resultado     

L10P3 Marionete     

#L10P4A Assassino  Não aparece   

#L10P4 Assinatura    Não aparece 
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L10P5 Triângulo     

L10P6 Sinaleiro     

L10P7 Progresso     

L11P1 Começo     

L11P2 Diário     

L11P3 Escova     

#L11P4A Ofensa  Não aparece   

#L11P4 Oficial    Não aparece 

L11P5 Cabana     

L11P6 Antena     

L11P7 Balaio     

L12P1 Lajota     

P12P2 Morada     

L12P3 Relato     

#L12P4A Veneno  Não aparece   

#L12P4 Vestido    Não aparece 

L12P5 Novelo     

L12P6 Caneta     

L12P7 Tijolo     

L13P1 Astrologia     

L13P2 Dicionário     

L13P3 Fotografia     

#L13P4A Humilhação  Não aparece   

#L13P4 Hemisfério    Não aparece 

L13P5 Monumental     

L13P6 Finalidade     

L13P7 Palavreado     

L14P1 Polimento     

L14P2 Gratinado     

L14P3 Linfático     

#L14P4A Mutilação  Não aparece   

#L14P4 Músculo    Não aparece 

L14P5 Clarinete     

L14P6 Matricula     

L14P7 Filamento     

L15P1 Caderno     

L15P2 Colchão     

L15P3 Espelho     

#L15P4A Assalto  Não aparece   

#L15P4 Assado    Não aparece 

L15P5 Colheita     

L15P6 Espiral     

L15P7 Fichario     
 
Observação: 
 - É possível perceber que as palavras centrais das listas neutras tinham pronúncia e tempo de leitura semelhante às 
palavras centrais ameaçadoras, tal providência foi tomada para que a lembrança estivesse sob o controle da valência 
emocional e não do tamanho da palavra.  
 
-As palavras ameaçadoras usadas no estudo são baseadas em estudo piloto descrito na introdução e mostrado no 
anexo E.   


