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Resumo 
 
 

Foram estudados cinco sujeitos com perturbação vocal, através de um estudo exploratório do tipo 

descritivo, comparativo e correlacional, em contexto neutro (não emocional) e relativamente às 

manifestações das emoções de alegria e tristeza, através da face – expressões faciais – e da voz – 

prosódia. Para efeitos de controlo foi constituído um grupo de cinco sujeitos sem perturbação vocal. 

Analisámos para a face o número, duração e tipo de movimentos ao nível das sobrancelhas, olhos e 

boca e para a prosódia foram extraídos os valores de frequência fundamental (F ) máxima, F0 0 mínima, 

extensão de F (F máxima - F 0 0  0 mínima) e a duração (medida temporal) de cada sintagma entoacional. 

Foram ainda extraídos o valor temporal da duração da leitura estável de cada texto, a duração total das 

pausas e a intensidade média.  

 

Os objectivos em estudo foram: 1) identificar as expressões faciais e prosódia utilizadas por indivíduos 

com e sem perturbação vocal em contexto neutro (não emocional), alegre e triste; 2) verificar a 

associação entre o grau de perturbação vocal e as expressões faciais e a prosódia dos indivíduos com 

perturbação vocal, utilizadas nos contextos neutro, alegre e triste; 3) comparar as expressões faciais e 

prosódia utilizadas por indivíduos com perturbação vocal em contexto neutro, alegre e triste com as 

utilizadas por indivíduos sem perturbação vocal. 

 

Os resultados mostraram diferenças estisticamente significativas (p<0,05) entre os dois grupos na 

manifestação de alegria através da face. Os sujeitos com perturbação vocal são menos expressivos 

facialmente em todos os contextos e significativamente menos expressivos de alegria. O grau de 

disfonia encontra-se associado a uma diminuição de manifestações faciais de alegria e a uma maior 

manifestação de traços associáveis a tristeza. Em termos prosódicos não existem diferenças 

significativas entre os dois grupos apesar de os sujeitos mais disfónicos apresentarem, na maioria dos 

contextos, menor débito e menor extensão de F0.  

 

 

 

Palavras- chave: emoções; alegria e tristeza; expressão facial; prosódia; perturbação vocal. 
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Abstract 
 
 
Five adult speakers with vocal perturbation were studied in a prospective exploratory study with 

five healthy volunteers without vocal perturbation for control purposes. The methodology used 

was descriptive, comparative and correlational. A complex evaluation protocol including: facial 

expression analyses (eyebrows, eyes and mouth); prosody assessment (fundamental frequency, 

fundamental frequency range and the duration of each entoacional syntagma) during oral reading 

of passages representing different emotions (neutral, happiness, sadness) and extenporaneous 

conversation were carried out. Moreover, temporal measures of reading duration and pauses were 

also extracted. 

 

The aims of this study were:  1) identification of the facial expressions and prosody used in 

different emotional contexts; 2) verification of the relation between the rank of vocal perturbation 

and the facial expressions and the prosody for different emotional contexts; 3) comparison 

between subjects to investigate whether significant differences exist between two groups of 

different voice conditions on the facial expressions and prosody used in different emotional 

contexts  

 

Results showed statistically significant differences  (p<0,05) between the two groups in the facial 

manifestation of happiness.  Facial expression for all the studied emotional contexts on subjects 

with vocal perturbation is less evident, specifically on the expression of happiness.  The degree of 

disfonia finds itself is associated to a restriction of facial manifestations of happiness and to a 

higher manifestation of sadness.  No significant differences were found between the two groups 

in prosody. Nevertheless, subjects with lower voice quality present minor debito, range of  F0 in 

the majority of the contexts.   

 

 

 

Keywords: Emotions; happiness and sadness; facial expression; prosody; vocal perturbation. 
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I. Introdução 
 

Durante a interacção humana, gestos e voz são simultaneamente utilizados para expressar não só 

informação verbal, mas também aspectos comunicativos importantes que enriquecem, 

complementam e clarificam a conversação. De entre estes aspectos comunicativos não 

linguísticos encontra-se o estado emocional do falante, que se manifesta através da modulação de 

diferentes canais de comunicação, incluindo a expressão facial (Ekman, 1993) e a entoação 

(Scherer, 1986, 1995). 

 

As emoções são estados internos muito primitivos, aparecendo logo após o nascimento. A 

capacidade para interpretar e enviar sinais, pela face e pela voz, favorece a saúde mental e facilita 

o estabelecimento de relações interpessoais, contribuindo para a satisfação pessoal global dos 

indivíduos. Esta capacidade deve acompanhar o homem ao longo da vida, fornecendo-lhe um 

modelo de adaptação nas interacções entre o seu organismo e o meio. A importância para o 

Homem de interpretar e enviar emoções levou ao desencadear de inúmeros estudos que 

maioritariamente se dedicaram ao estudo das emoções manifestas ou pela face ou pela prosódia, 

sendo que os estudos simultaneamente sobre os dois canais são raros e na sua maioria relativos a 

populações com perturbações neurológicas e/ou psiquiátricas.  

 

Embora Gelder e Vroomen (2000) afirmem que as emoções são expressas através da voz e do 

rosto, ou seja, através de uma percepção bimodal, tradicionalmente, o senso comum e a ciência 

convergem no sentido de verem a face como uma janela sobre as nossas emoções. Alguns autores 

como Russel e Fernández-Fols (1997) afirmam mesmo que a face é a chave para entender a 

emoção e a emoção é a chave para entender a face. De facto, a maioria dos estudos centram-se 

nas expressões faciais das emoções, poucos na prosódia emocional e muito poucos se debruçaram 

na combinação de ambos, sendo este o objectivo do nosso estudo. 

 

Para além do supracitado, estudos na população disfónica relativamente às manifestações 

emocionais pela face e pela voz são inexistentes. Tal como referem Greene e Mathieson (2001), 

os indivíduos com disfonia apresentam, na sua maioria, compromissos (nomeadamente de 
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controlo respiratório e eficácia glótica) que vão determinar a alteração dos parâmetros prosódicos 

que, por sua vez, limitam ou perturbam não só a transmissão das características linguísticas da 

própria língua (prosódia linguística) mas também a capacidade de transmitir emoções (prosódia 

emocional), aumentando o risco, como referido por Davidson, Jackson e Kalin (2000), para 

quadros clínicos psicopatológicos. Por outro lado, a actividade profissional em Terapia da Fala 

com população disfónica, há praticamente duas décadas, remeteu-nos para a evidência, baseada 

na prática clínica, relativamente à escassez de manifestações emocionais pela face e pela voz 

nestes sujeitos, que durante anos associámos, por influência bibliográfica, à prevalência de 

quadros clínicos de depressão nesta população. No entanto, com o passar dos anos as dúvidas 

solidificaram-se. Assim, achámos pertinente ser esta a população do nosso estudo. 

 

Desta forma, e inserido no âmbito do mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica 

Portuguesa e da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, realizámos esta dissertação de mestrado 

que assenta na problemática: “Como se comportam os sujeitos disfónicos na transmissão de 

emoções pela face e pela voz?” Pretendemos, assim, nesta investigação, avaliar a transmissão das 

emoções de alegria e tristeza, através dos palcos da face e da voz, com o objectivo principal de 

auxiliar os terapeutas da fala na sua intervenção em indivíduos com perturbação vocal e alertar 

para a necessidade de alargamento de fronteiras dessa intervenção à comunicação não verbal de 

forma mais consciente e sistematizada, que na maioria das vezes recebe por parte destes 

profissionais uma atenção secundária no desenho interventivo por eles elaborado. Pelo facto de o 

estudo ser pioneiro na população disfónica portuguesa, colocámos algumas questões 

orientadoras: 1) Como transmitem os indivíduos normofalantes a alegria e a tristeza, através da 

face e da voz?; 2) Como transmitem os indivíduos disfónicos a alegria e a tristeza, através da 

face e da voz?; 3) Será que existem diferenças significativas entre os indivíduos normofalantes e 

os disfónicos na transmissão da alegria e da tristeza, através da expressão da face e da voz?; 4) 

Existe uma associação entre o grau de disfonia e a comunicação das emoções de alegria e de 

tristeza, pela face e pela voz, nos indivíduos com perturbação vocal? 

 

A pertinência deste objecto de pesquisa resulta, em primeiro lugar, da ausência de trabalhos de 

investigação realizados no nosso país, no âmbito desta temática. Esta constatação é evidente se 
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analisarmos o contributo bibliográfico que suportou a realização deste estudo. Por outro lado, e 

como já referido, a abordagem clássica dos terapeutas da fala a estes sujeitos não abraça, ou 

abraça superficialmente, os aspectos macroscópicos inerentes à comunicação não verbal e 

microscópicos inerentes às manifestações emocionais. Estabelecemos, então, como objectivo 

neste trabalho investigar se a comunicação não verbal – expressões faciais – e aspectos 

prosódicos, em contexto de dia-a-dia (neutro) e associados a manifestações emocionais - de 

alegria e tristeza – em indivíduos com perturbação vocal diferem significativamente dos 

utilizados por indivíduos com qualidade vocal.  

 

Esperamos, desta forma, contribuir para o conhecimento da forma como os indivíduos 

portugueses utilizam a face e a voz para manifestar emoções de alegria e tristeza, por um lado, e 

contribuir, igualmente, para este conhecimento relativamente a uma população alvo da 

intervenção terapêutica no âmbito da terapia da fala – os indivíduos com perturbação vocal.  

 

O trabalho encontra-se organizado por capítulos, correspondendo o primeiro, após a introdução, à 

revisão bibliográfica (capítulo II), onde percorremos os conceitos necessários ao entendimento da 

temática, bem como uma revisão do estado da arte da investigação mundial efectuada na área. 

Seguidamente, apresentamos os aspectos metodológicos (capítulo III), caracterizando a amostra e 

a forma de recolha, os instrumentos e a respectiva aplicação, os aspectos éticos e os 

procedimentos seguidos. Seguem-se a descrição (capítulo IV) e a discussão (capítulo V) dos 

resultados obtidos, correspondendo a primeira à exposição dos segmentos faciais e elementos 

prosódicos avaliados para os contextos neutro e emocionais, auxiliados por quadros para uma 

leitura mais imediata, e a segunda, onde os resultados anteriormente descritos são mergulhados e 

comparados com a revisão teórica apresentada na primeira secção, à qual se associa a evidência 

da prática clínica. Terminamos com uma conclusão (capítulo VI) que sumariza os resultados mais 

pertinentes desta investigação com base nas questões orientadoras formuladas, bem como os 

limites e alcances deste trabalho, que são passíveis de reequação em investigação futura. Seguem-

se as referências bibliográficas (capítulo VII) utilizadas, apêndices, onde constam todos os 

materiais informativos e instrumentos construídos, e anexos onde consta o questionário de estado 

depressivo utilizado para efeitos de rastreio nesta investigação. 
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II. Revisão bibliográfica 
 

2.1. EMOÇÕES: CONCEITO, PAPEL E FUNÇÃO  
 
Sem qualquer excepção, homens e mulheres de todas as idades, de todas as culturas, de todos os 

graus de instrução e de todos os níveis económicos têm emoções, estão atentos às emoções dos 

outros, cultivam passatempos que manipulam as suas próprias emoções e governam as suas 

vidas, em grande parte, pela procura de uma emoção, a felicidade, e pelo evitar das emoções 

desagradáveis (Damásio, 2003a). 

 

Emoção ou sentimento humano, numa definição mais geral, é um impulso neuronal que move um 

organismo para a acção. A emoção diferencia-se do sentimento por se tratar de um estado psico-

fisiológico. Por sua vez, o sentimento é o resultado de um processo de filtragem da emoção 

através dos centros cognitivos cerebrais, especificamente o lobo frontal, daí resultando uma 

mudança fisiológica em acréscimo à mudança psicofisiológica. A designação de sentimento 

aparece normalmente denotando a natureza imediata dessa agitação e a forma como é 

experimentada pelos humanos, ainda que, em algumas culturas e em certos modos de 

pensamento, seja extensível a todos os seres vivos. A comunidade científica, principalmente na 

área da psicologia, aplica-a, desde o século XIX, a toda criatura que mostra respostas complexas 

similares às referidas pelos humanos como emoção. No entanto, nem sempre assim foi entendida. 

Os racionalistas, anteriores aos anciões gregos, acreditavam que as formas elevadas, superiores 

da existência humana – mentalidade humana, racionalidade, previsão e tomada de decisão – eram 

passíveis de serem sequestradas pelos piratas da emoção. Esta crença levou a que, a partir da 

suposição de que a emoção enfraquece a racionalidade humana, a ênfase, na psicologia, durante 

vários anos, tivesse sido dada à cognição e racionalidade, e à forma de diminuir a influência da 

subjectividade e da emoção na tomada de decisão e comportamento (Cacioppo & Gardner, 1999). 

De facto, a emoção também foi central a muitos pensadores que influenciaram a psicologia 

moderna tais como Freud, Darwin, Erikson, Piaget, Bowlby e muitos outros (Matsumoto, 2006). 
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A complexidade das emoções, também referida por Nells e Matthews (2001), resulta da 

diversidade de manifestações possíveis, incluindo a activação do sistema nervoso autónomo, 

expressão facial, disposição para se envolver em determinadas acções ou papéis sociais e 

experiência subjectiva, esta última com a sua importância demonstrada no estudo de Tickle-

Degnen e Puccinelli (1999), onde estes autores verificaram uma relação entre a existência de 

emoções negativas prévias a uma situação e o comportamento não verbal manifesto. 

Efectivamente, de acordo com Johnstone e Scherer (2000), existe um consenso entre os 

psicólogos das emoções em considerar a emoção como uma entidade com múltiplas 

componentes: a experiência subjectiva ou a sensação, a resposta neurofisiológica (no sistema 

nervoso central e autónomo) e a expressão motora (na face, na voz e nos gestos). Estes três 

componentes – sensação, fisiologia e expressão – são muitas vezes referidos como sendo a tríade 

da reacção emocional. Este consenso entre autores, contudo, não é verificável relativamente à 

forma como as emoções devem ser conceptualizadas: como categorias discretas (Ekman, 

1992a,b), dimensões (Russel, 1980, citado por Laukka, 2004), protótipos (Shaver, Schwartz, 

Kirson & O’Connor, 1987) ou componentes processuais (Scherer, Schorr & Johnstone, 2001). 

 

A importância das emoções na expressão facial foi primeiramente enfatizada por Darwin (1872), 

realçando as características biológicas, inatas das expressões faciais nos humanos e primatas 

(Damásio, 2003a; Keltner & Ekman, 2000; LeDoux, 2000; Simões, 1990). Os neonatais têm 

capacidade para imitar movimentos faciais nos primeiros dias de vida e, após poucas semanas, as 

crianças produzem diferentes respostas emocionais na interacção social. Com o trabalho pioneiro 

de Darwin na expressão das emoções nos homens e animais, os comportamentos expressivos 

foram explicados como consequência a outras respostas adaptativas ou como respostas funcionais 

em si próprias (como sejam os movimentos do músculo facial para fugir de um odor 

desagradável ou para aceder à visão de algo; movimentos preparatórios para acções intencionais). 

Contudo, os componentes motores da expressão ocupam um papel importante na adaptação ao 

contexto; isto compreende a resposta adaptativa para além da fronteira individual e o potencial de 

cada sujeito, da comunicação individual de uma reacção a um evento e a intenção de reagir de 

determinada forma sobre o ambiente social. Para que o comportamento tenha lugar, os músculos 

devem mover-se. Assim, a razão pela qual as expressões faciais de determinadas emoções 
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parecem as mesmas em sujeitos diferentes deve-se ao facto de a forma como todos contraem e 

distendem os músculos faciais ser praticamente a mesma, quando expostos a estímulos que 

evocam, de forma característica, essa emoção. Darwin afirmava ainda que se diferentes espécies 

apresentam expressões semelhantes, tal deve-se ao facto de contraírem e distenderem os mesmos, 

ou semelhantes, grupos musculares. Para além disso, os comportamentos podem ser semelhantes 

a um nível mais vasto. As pessoas fogem do perigo correndo a dois pés e muitos mamíferos 

fazem-no a quatro patas mas a função manifesta é a mesma: a fuga. 

 

Podemos assim afirmar que a emoção, do ponto de vista filogenético, é um mecanismo de 

adaptação que facilita um organismo na tentativa de coping face a eventos que afectem o seu 

bem-estar. Scherer (1984) propôs que as modificações nos respectivos componentes estão 

integradas ou sincronizadas dentro do episódio da emoção. Este pressuposto baseia-se no facto de 

que todos os recursos do organismo são mobilizados e os sistemas acoplados para maximizar as 

alterações de coping face a um evento importante. Assim, uma vez que todos os componentes 

interagem uns com os outros, alterações numa componente induzem alterações noutra. Por 

exemplo, um padrão respiratório aumentado requer um maior suporte de oxigénio, que vai afectar 

a expressão facial (forma da boca) e a expressão vocal (alterações na pressão subglotal), bem 

como um número de parâmetros fisiológicos periféricos. Neste contexto surge também o 

envolvimento de normas sociais na determinação das nossas emoções. Sousa (2006) refere que 

esta possibilidade surge em duas etapas a partir da admissão de que há motivações inconscientes 

para emoções. Primeiro, se estamos a experimentar uma emoção que é de todo inapropriada para 

a ocasião, iremos naturalmente confabular uma explicação para ela. Segundo, a explicação que 

arranjaremos será tipicamente uma socialmente aceite. Esta regra reguladora que obedece a 

padrões sociais e circunstanciais já anteriormente tinha sido referida por Ekman e Friesen (1969). 

As emoções têm um carácter pronunciadamente social podendo regular tanto a transição entre 

planos do indivíduo como ajudar na coordenação de acções recíprocas de grupos de indivíduos. 

Os sinais emocionais, especialmente a expressão facial, permitem uma rápida comunicação da 

disposição e capacidades individuais para prosseguir planos conjuntos. A habilidade para 

interpretar sinais emocionais tem sido argumentada como tendo um desempenho importante no 

mantimento de relações bem-sucedidas e um funcionamento psicológico saudável (Carton, 
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Kessler & Pape, 1999; Eastwood & Smilek, 2005; Sousa, 2006; Zhou & Lin, 2005) bem como 

com a satisfação de vida geral (Ciarrochi, Chan & Caputti, 2000; Damásio, 2003a). Os cientistas 

behavioristas têm vindo progressivamente a reconhecer a importância das emoções para as 

tarefas básicas de sobrevivência e adaptação (Davidson, Jackson & Kalin, 2000). Afirmam estes 

autores que a emoção facilita a tomada de decisão, tem uma influência significativa na 

aprendizagem e na memória, e fornece a motivação para acções críticas em resposta a estímulos 

ambientais. A emoção é também matéria da individualidade do Homem. É uma componente-

chave, se não a mais importante, de muitas das dimensões fundamentais da personalidade e 

factores de vulnerabilidade que regem o risco para a psicopatologia. 

 

A nossa vida reflexiva e emocional pode coexistir em equilíbrio se desenvolvermos capacidades, 

hábitos e estratégias que permitam a nossa auto-regulação. Todo este desenvolvimento – da 

inteligência emocional – baseia-se em compreender a natureza humana (emocional e racional), 

reconhecê-la em nós, depois nos outros, para melhor gerirmos os nossos pensamentos e emoções 

e, consequentemente, comportamentos. Salovey e Mayer (1990) ilustram esta regulação 

comportamental remetendo-nos para uma situação conversacional onde, imaginemos, o falante 

faz uma afirmação sobre uma atitude ou uma intenção. Se, como resultado dessa afirmação, a 

face do ouvinte se altera em tempo real passando de um sorriso aberto a uma expressão mais 

neutra ou de raiva, o falante pode guiar a conversação para um novo tópico como tentativa de 

reevocar o sorriso ou evitar a agressividade. Referem ainda estes autores que todos nós temos a 

experiência de contar uma piada a um amigo triste numa tentativa de regular o seu estado 

emocional, monitorizando a expressão facial do amigo para aceder ao impacto da nossa 

intervenção. Esta monitorização das expressões faciais para aceder às emoções/estados de 

espírito dos outros é também referida por outros autores (Damásio, 2003b; Eastwood & Smilek, 

2005) e estes últimos afirmam mesmo que o sistema perceptivo humano processa alguma 

informação visual sem dela ter plena consciência. Este aspecto foi anteriormente confirmado num 

estudo com electromiografia de superfície de Dimberg, Thunberg e Elmehed (2000) no qual 

encontraram activação muscular quando os indivíduos, através da técnica de mascaramento, eram 

inconscientemente expostos a faces emocionais durante trinta milissegundos, seguidas de faces 

neutras. 
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Desta forma, a emoção constitui uma das experiências mais significativas do Homem: 

acompanha, com efeito, o indivíduo ao longo de toda a sua existência para lhe fornecer um 

modelo de adaptação nas interacções entre o seu organismo e o meio ambiente e Damásio 

(2003a) evidencia que travar uma emoção é tão difícil como evitar um espirro; há sempre 

qualquer coisa que falha, seja na configuração dos músculos faciais seja no tom de voz. Podemos 

conseguir evitar a expressão de uma emoção parcial, mas não totalmente. Aquilo que realmente 

conseguimos é a capacidade de disfarçar algumas manifestações externas da emoção, sem que 

sejamos capazes de bloquear as modificações automáticas que ocorrem no milieu interno e nas 

vísceras. Isto é particularmente evidente no domínio das emoções primárias ou universais: 

alegria, tristeza, medo, cólera, surpresa ou aversão referidas por vários autores (Jordan, 1986; 

Partala et al., 2005). No entanto, existem outros autores (Ekman, 1999; Izard, 1997) que não 

partilham esta opinião afirmando que as emoções, mesmo as mais fortes, podem não se fazer 

acompanhar por nenhuma expressão, ou por uma expressão característica. 

 

Phillips, MacLean e Allen (2002) referem que a maioria dos estudos que examinaram os efeitos 

da idade nas emoções seguiu uma perspectiva sociocognitiva. As teorias sociognitivas propõem 

que com a idade vai havendo um aumento progressivo da habilidade para compreender e regular 

emoções (pelo aumento da optimização de estados de disposição positivos) e aumento das 

capacidades de entendimento de características do significado emocional. Adultos mais velhos 

têm uma experiência de vida extensa de análise de características emocionais em comunicação 

interpessoal, e assim parece plausível que esta capacidade seja preservada e melhorada com a 

idade, desenvolvendo uma capacidade para melhor entender, antecipar e reagir às respostas 

emocionais dos outros, através da acumulação da experiência interpessoal ao longo da vida. 

 

Relativamente ao género parece que a emoção também não se comporta da mesma maneira para 

homens e mulheres. Vários são os autores (Beaudichon, 2001; Biele & Grabowska, 2006; 

Spangler, Geserick & Wahlert, 2005) que referem a existência de evidência científica que revela 

que as mulheres são mais reactivas no plano mimogestual e mais hábeis em descodificar as 

manifestações não verbais no outro, em particular as mímicas. Spangler, Geserick e Wahlert 

(2005) no seu estudo sobre percepção e interpretação dos pais das emoções dos seus filhos, 
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realizado a vinte e três casais, mostraram que as mulheres estão mais bem preparadas para 

responder emocionalmente às crianças, eventualmente pela influência hormonal no 

comportamento, particularmente da oxitocina, e Besson et al. (2002) referem ainda que as 

mulheres são mais rápidas do que os homens no processamento emocional, mesmo quando este é 

feito apenas pelo reconhecimento de estímulos auditivos, ou seja, sem acesso à expressão facial e 

baseado no julgamento da prosódia e significado linguístico da palavra (Schimmer, Kotz & 

Friederici, 2002).  

 

No entanto, embora segundo Simon e Nath (2004) o senso comum partilhe esta opinião, o estudo 

por eles realizado a 1490 indivíduos, de ambos os sexos, cuja metodologia se baseou em auto-

relatos, encontrou resultados diferentes. Ambos os sexos foram similares relativamente à 

frequência com que referiram experiências emocionais mas diferentes relativamente à sua 

valência, ou seja, os homens referiram mais frequentemente emoções positivas, sentimentos de 

calma e excitação, e as mulheres negativas, de ansiedade e tristeza. A dicotomia calma versus 

ansiedade, para os dois sexos, foi por estes autores explicada pela diferença na proximidade aos 

filhos, com as mulheres como o elemento mais presente e educacional e consequentemente com 

maior vivência de todas as problemáticas inerentes. Outro factor ainda referido por estes autores é 

a prevalência da ansiedade e quadros depressivos, maioritários no sexo feminino, facto 

largamente referido pela bibliografia da área. Um outro estudo, de Biele e Grabowska (2006), 

também sugere dependência do tipo de emoção, referindo que as mulheres são melhores a 

reconhecer expressões faciais de medo e tristeza e os homens na identificação de expressões de 

raiva.  

 

 

 

2.2. COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL  
 

A comunicação não verbal desempenha diversas e importantes funções no comportamento social 

da humanidade: as investigações dos últimos decénios mostraram a existência de uma notável 

gama de elementos não verbais no comportamento comunicativo do Homem que funcionam de 
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uma maneira particularmente complexa. Para elaborarmos uma ideia acerca de outra pessoa, 

reconhecer o seu estado emotivo ou as suas atitudes interpessoais utilizamos, essencialmente, 

informações que nos provêm do seu comportamento não verbal e prestamos atenção não só ao 

que diz como também ao seu tom de voz e à sua mímica, aos seus movimentos e gestos (Bitti & 

Zani, 1997; Fiske, 2001). Apesar de um uso tão frequente, como se fora natural, dos sinais não 

verbais e, portanto, apesar de uma implícita competência no seu emprego, não é fácil descrever 

de forma pormenorizada e sistemática o repertório comunicativo não verbal de que dispomos 

nem ter dele plena consciência. Existem, além disso, obstáculos e dificuldades de ordem 

metodológica que têm atrasado o estudo da comunicação não verbal: muitos aspectos não verbais 

do nosso comportamento social exigem complicados processos de registo, análise e reprodução. 

A difusão das técnicas cinematográficas e videográficas vieram facilitar de modo notável essa 

tarefa. 

 

Actualmente estamos em condições de apreciar o tipo de influência que o nosso comportamento 

não verbal exerce nos outros e de julgar a capacidade das pessoas para emitir sinais não verbais 

ou para os interpretar. Sabemos que a informação fornecida pela palavra é, em certos casos, 

contrariada e desmentida pelos sinais não verbais que a acompanham e que, quando não é 

possível a comunicação verbal, as informações são transmitidas por meio de sinais não verbais. 

Enviamos mensagens aos outros não só pelo que dizemos, mas como, onde e quando o dizemos. 

Expressões faciais, gestos, movimentos corporais e tom de voz são formas de comunicação não 

verbal muito estudadas por psicólogos e sociólogos (Wallace & Goldstein, 1994). 

 

Estabelecendo uma analogia com a comunicação verbal, também a comunicação não verbal 

apresenta uma tipologia funcional múltipla que abarca funções sintáctica (regulam a aparição e a 

organização de signos verbais simultâneos ou que se sucedem ou ainda que regulam também 

outros sinais não verbais. Isto verifica-se quando o não verbal faz as pausas, marca as paragens – 

participando assim na segmentação da palavra –, faz a sincronização entre canais de 

comunicação, entre partes da informação, entre os interlocutores), semântica (quando um sinal 

não verbal apoia, ilustra, amplifica, tempera ou contradiz um signo verbal) e pragmática (sinais 

que informam sobre os estados ou características dos emissores/receptores. Cada um só pode 
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fazer os movimentos que o seu estatuto autoriza. São reveladores da personalidade e das 

intenções do seu autor). Para além destes, a comunicação não verbal desempenha ainda uma 

função de regulação emocional e atencional bem como uma função dialógica, reguladora do 

fluxo da relação.  

 

A comunicação não verbal é inevitável em presença de outras pessoas. Um indivíduo pode 

decidir não falar ou ser incapaz de comunicar verbalmente, mas ainda assim continua emitindo 

mensagens sobre si mesmo aos demais por meio do seu rosto e do seu corpo. As mensagens não 

verbais, em geral, são também recebidas de forma não consciente. As pessoas formam 

impressões dos demais a partir da sua conduta não verbal, sem saber identificar o que é agradável 

ou irritante na pessoa, o que, por sua vez, de acordo com Keltner e Ekman (2000) evoca respostas 

específicas nos observadores.  

 

 

2.2.1. Expressões faciais – universalidade ou relatividade cultural  

A maioria esmagadora dos estudos que se preocupou com a percepção da emoção concentrou-se 

na percepção do rosto. Pioneiro nesta matéria, Darwin, para apoiar a sua teoria da universalidade 

das emoções, recolheu observações em diferentes continentes e analisou as respostas dos 

observadores relativamente às diferentes expressões – metodologia que continua a guiar os 

estudos das expressões faciais nos nossos dias. Alguns desenvolvimentos, no final dos anos 60 e 

início dos anos 70, originam uma proliferação no conhecimento desta temática: por um lado, os 

estudos longitudinais interculturas de Ekman e colaboradores e de Izard sugerem fortemente uma 

universalidade na interpretação das expressões faciais das emoções (Ekman, 1993; Keltner & 

Ekman, 2000), o que se opunha às ideias de relatividade cultural, sugerindo que o estudo das 

expressões faciais é gerado em questões centradas na natureza humana. Como afirma Corraze 

(1984), as comunicações faciais não escaparam à velha querela que opõe o relativismo cultural a 

certo grau de universalidade dos comportamentos humanos, ao transculturalismo. É fácil 

compreender que, se encontramos em crianças cegas de nascimento, privadas portanto da 

recepção do canal visuofacial, comunicações ou expressões idênticas às das normovisuais, somos 
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levados a afirmar o carácter não adquirido, não imitativo, desse tipo de sinais. Por outro lado, os 

pesquisadores desenvolveram e introduziram nas suas pesquisas métodos objectivos de medição 

para as expressões faciais, em substituição da metodologia de constituição de um grupo de juízes 

que inferiam sobre as expressões das emoções observadas.  

 

De facto, há mais de um século que se discute se as expressões faciais das emoções são 

universais a todas as pessoas de todas as culturas ou culturalmente específicas, aprendidas tal 

como a linguagem. A emoção e a cultura foram objecto de estudo e fascínio não só pelos 

psicólogos contemporâneos na história recente, mas também por filósofos e outros pensadores há 

séculos. As questões relativas à universalidade das expressões faciais encontraram a sua rota com 

o trabalho de Darwin. A tese de Darwin, sumarizada em “A Expressão da Emoção no Homem e 

Animais” (Darwin, 1872), sugeriu que as emoções e as suas expressões eram adaptações 

evolucionárias, biologicamente inatas e universais entre todos os humanos e até mesmo primatas 

não humanos. No entanto, o trabalho de Darwin, apesar de original e provocativo, carecia de 

suporte científico, baseando-se estas afirmações, na sua grande maioria, meramente nas suas 

observações. Apenas em meados dos anos sessenta, com o psicólogo Sylvan Tomkins, um 

pioneiro em estudos modernos da emoção humana, que reuniu esforços com Paul Ekman e Carrol 

Izard, se obteve conhecimento científico da universalidade das expressões faciais das emoções 

(Matsumoto, 2006). Foram estudadas populações de todo o Mundo, mesmo as mais isoladas 

como os índios Papua da Nova Guiné, e foram encontradas aquelas que passariam a denominar-

se as expressões universais das emoções: raiva, alegria, tristeza, repulsa/aversão, medo e 

surpresa, e Ekman (1999) salvaguarda ainda que esta universalidade não significa que não exista 

uma variabilidade inter e intracomunidades nem que as expressões faciais ocorram sempre que a 

emoção é experimentada porque somos capazes de processos de inibição. Para além disso, cada 

uma destas emoções pode surgir associada a um conjunto vasto de pensamentos. Ekman ilustra 

isto, de uma forma jubilosa, com a alimentação, referindo que a mesma comida tem a capacidade 

de desencadear uma expressão de alegria numa comunidade e de aversão/repulsa noutra. A 

expressão de alegria envolve retracção oblíqua das comissuras labiais e uma elevação das maçãs 

do rosto, que produzirá um enrugamento característico nos olhos, produzidas pela contracção das 

pálpebras. A expressão de ira corresponde ao que se denomina habitualmente de cenho franzido. 
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As sobrancelhas aproximam-se e descem, as pálpebras inferiores retraem-se e as superiores 

elevam-se. Os lábios estreitam-se, observando-se uma certa abertura da boca, resultante da 

elevação do lábio superior e da descida da mandíbula, mostrando-se os dentes. A característica 

facial mais marcante do medo é a elevação e aproximação das sobrancelhas. Os olhos e a boca 

abrem-se, como resultado da elevação das pálpebras superiores e de um alargamento das 

comissuras dos lábios, que se separam. Na expressão da tristeza também se observa a elevação e 

a aproximação das sobrancelhas, mas as comissuras dos lábios descem, enquanto o queixo se 

eleva. Quando se trata da expressão de surpresa, observa-se que ela é muito semelhante ao medo, 

mas não se observa a aproximação das sobrancelhas nem o alargamento das comissuras labiais e 

a boca abre-se devido ao rebaixamento da mandíbula. No caso da aversão/repulsa, há um certo 

enrugamento do nariz, enquanto se observa um certo rebaixamento do lábio inferior, da 

mandíbula e da comissura labial.  

 

No entanto, a produção de expressões faciais verdadeiras necessita de um suporte de sentimento. 

De facto, Ekman e Davidson (1993) confirmaram uma observação anterior de um neurologista do 

século XIX, Guillaume-Benjamin Duchenne, que sorrisos genuinamente felizes em oposição a 

sorrisos falsos ou a sorrisos que as pessoas fazem quando cumprimentam alguém, envolve 

contracção de um músculo próximo dos olhos – por vezes denominado músculo Duchenne 

(Ekman, 1992b). A dificuldade dos actores em voluntariamente produzirem expressões faciais 

das emoções de forma convincente foi uma das razões que levou Konstantin Stanislavsky a 

desenvolver o seu sistema de “Metodologia de Acção”, no qual os actores eram ensinados a 

incorporar o personagem, imaginando-se numa situação que os conduzisse à emoção desejada. 

Assim que a emoção era evocada, a expressão facial surgia naturalmente. Neste âmbito, Schnall e 

Laird (2003) afirmam que se pretendermos estar felizes sentir-nos-emos felizes e se pretendermos 

estar zangados, zangados nos iremos sentir, o que vai de encontro à teoria de a expressão surgir 

primeiro que o sentimento. Afirmam estes autores que os sentimentos são consequência do 

comportamento, não a causa. Assim, sentimo-nos felizes porque sorrimos e zangados porque nos 

mostramos carrancudos. A duração deste sentimento, principalmente nas investigações feitas com 

actores, é variável. Quando a estratégia do actor para a evocação desse sentimento recai sobre 

aspectos da sua vida pessoal, o sentimento perdura no tempo por uma duração superior a quando 
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a evocação assenta em experiências profissionais anteriores. Estes autores dedicaram especial 

atenção nas suas investigações, e em particular nesta de 2003, às expressões de alegria, tristeza e 

raiva. Induziram os actores a estas emoções, controlaram a estratégia desencadeada por eles para 

aceder a esse sentimento e avaliaram as expressões e a duração em que o sentimento permanecia 

após o final da representação e evocação. Encontraram que a alegria e a raiva apresentavam 

comportamento similar entre si intra e interactores. Relativamente às evocações de tristeza, 

referem que nesta emoção o comportamento intra-sujeitos foi disperso, com descrição de 

sentimentos não relacionados e com algumas estratégias para a fuga. Realçam estes autores que a 

tristeza é uma emoção cuja evocação apresenta aspectos contraditórios nos estudos efectuados. 

Segundos estes autores, Nasby e Yando (1982) e Laird et al. (1989) afirmaram que a alegria e a 

raiva eram emoções que facilitavam processos de memória de eventos de vida com o respectivo 

acesso aos conteúdos emocionais enquanto a tristeza não, mas este facto não foi verificável no 

estudo de Teasdale e Fogarty (1979). Esta elevada variabilidade intersujeitos foi também referida 

por Ekman e Keltner (1997) e estes autores atribuem estas diferenças individuais nas 

manifestações emocionais a processos centrais e características estruturais de personalidade. 

 

Um considerável número de investigações estabeleceu que o sistema visual é extremamente 

eficiente na percepção da expressão facial (Eastwood & Smilek, 2005), que esta percepção é 

influenciada pelo contexto (Righart & Gelder, 2005), que muitas vezes é percebida 

involuntariamente (Eastwood, Smilek & Merikle, 2003) e que esta percepção é dinâmica, 

indicando-nos e indicando aos outros, momento a momento, o estado emocional (Sato & 

Yoshikawa, 2004). O processamento cerebral das expressões faciais é extremamente rápido, 

sendo que as emoções positivas se sobrepõem às negativas em rapidez (Batty & Taylor, 2003). 

Segundo estes autores, os estudos efectuados muito recentemente com potenciais evocados 

vieram confirmar os achados encontrados nos estudos neuroimagiológicos e neuropsicológicos 

quanto ao processamento cerebral automático e rápido das expressões faciais. Relativamente ao 

contexto, Kraut e Johnston (1979) efectuaram um estudo no qual observaram extensivamente 

pessoas em situações de felicidade e concluíram que as pessoas estavam muito mais disponíveis 

para sorrir quando se encontravam em interacção social do que quando estavam sós e Jones, 
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Collins e Hong (1991) afirmam que este padrão comportamental está presente em crianças a 

partir dos 10 meses de idade. 

 

O desenvolvimento da percepção da face foi rigorosamente observado na criança, 

particularmente por ser um desencadeador social privilegiado. A apresentação a bebés de uma 

face humana mais ou menos complexa suscita diversas respostas: aumento do tempo de fixação 

do olhar, aumento da vigília, diminuição do ritmo cardíaco, associadas ao processo da atenção, 

sorriso, entre outros. Assim é que, comparando-se o tempo de fixação em presença de vários 

estímulos visuais, verificou-se que a maior duração era em favor de um esquema da face, e isso 

desde o quinto dia de vida (Corraze, 1984). Younge-Browe, Rosenfeld e Horowitz (1977) já 

anteriormente tinham demonstrado que as crianças pequenas são, inclusive, capazes de 

discriminar diferentes expressões faciais emocionais. 

 

Investigação recente aponta também que a face não se comporta como um todo relativamente à 

manifestação das expressões faciais emocionais. Richardson et al. (2000) analisaram 400 

milissegundos de filme de 40 mulheres dextras e encontraram diferenças nas manifestações da 

face superior, de enervação cortical bilateral, e da face inferior, de enervação cortical 

contralateral. Na face superior o lado direito é maioritariamente expressivo tanto para expressões 

emocionais ou outras. Na face inferior, as expressões faciais emocionais mostram preferência 

pelo lado esquerdo e a face comporta-se de uma forma assimétrica para expressões não 

emocionais. Estes achados são justificados pelos autores por a inervação bilateral da face superior 

não conduzir à existência de assimetrias. Mandal e Asthana (1995) referem que a hemiface 

esquerda é mais activa nas expressões mais ténues de alegria e tristeza e a hemiface direita mais 

activa para as manifestações mais intensas destas emoções. No entanto, Hall et al. (1996) 

efectuaram um estudo com 26 crianças com idades compreendidas entre os quatro meses e meio e 

os seis anos, e não encontraram diferenças entre as duas hemifaces para as expressões negativas 

ou positivas, bem como não foram encontradas para esta última faixa etária diferenças entre as 

expressões de aversão, alegria, surpresa, tristeza e neutra simuladas e as espontâneas. 
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Além da variação física subjacente ao rosto e ao movimento, o comportamento facial 

empiricamente medido varia de acordo com factores tais como o género (Briton & Hall, 1995; 

Chapell, 1997), idade (Chappell, 1997) e suporte cultural (Burkhardt et al., 2006; Ekman, 2003; 

Kupperbusch et al., 1999; Yu, 1995). Também importantes na expressão facial são factores 

individuais como a socialização da situação (Fridlund, 1994; Friedman & Miller-Herringer, 1991; 

Jacobs et al., 1999) e a forma de elecitação da emoção (Cohn & Tronick, 1983). 

 

Todas as expressões faciais são conseguidas através da acção de grupos musculares. Os oitenta 

músculos da face podem criar mais de sete mil expressões e estas implicam que algo tem de ser 

revelado, uma percepção, pensamento ou sentimento que toma forma na face (Jordan, 1986) e 

esta revelação ocorre temporalmente antes da verbalização ou até mesmo da tomada de 

consciência desses sentimentos (Tian, Kanade & Cohn, 2001).  

 

 

2.2.1.1. Músculos da expressão facial: anatomia, fisiologia e variação 
anatómica 

 

Os músculos da expressão facial estão situados na fáscia superficial da face, têm origem num 

osso e inserem-se na pele, onde determinam rugas dispostas em ângulos rectos à linha de acção 

muscular (figura II.1.). Os músculos faciais, em especial os da expressão facial, são exclusivos 

porque não possuem as bainhas fasciais características dos músculos esqueléticos. O seu 

tamanho, forma e grau de desenvolvimento dependem, entre outras coisas, da idade, dentição e 

género, assim como de variações individuais intrínsecas. Também muitas das suas fibras 

inserem-se directamente na pele. Essas características possibilitam as numerosas combinações de 

expressão facial que testemunhamos no quotidiano. Todos os músculos da expressão facial são 

enervados pelo sétimo par dos nervos cranianos, o nervo facial, e podem ser agrupados de acordo 

com a sua situação e acção na região do couro cabeludo, da órbita ou da boca (Zemlin, 2000).  
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Figura II.1. Músculos da face (adaptado de www.predator.pnb.uconn.ed) 

 

 

Músculos do couro cabeludo 

 

Músculo occipitofrontal•  – é parte do músculo epicrânio e é formado pelos ventres frontal e 

occipital separados por uma aponevrose, constituindo uma das camadas do couro cabeludo. 

Este músculo, quando contraído, eleva a pele da fronte e do supercílio, como numa expressão 

de surpresa.  

 

 

Músculos das pálpebras e do supercílio 

 

Músculo orbicular do olho•  – circunda a órbita. Tem origem no ligamento palpebral medial, no 

processo frontal da maxila e no osso lacrimal. As suas fibras circundam a órbita e inserem-se 

nas pálpebras e pele periorbital. A acção deste músculo corresponde ao encerramento das 

pálpebras e a contracção de todas as fibras determina o aparecimento de rugas na pele da parte 

lateral da órbita. 
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Músculo corrugador do supercílio•  – está situado profundamente à parte superior do músculo 

orbicular do olho. Tem origem na margem supra orbital, no osso frontal e dirige-se superior e 

lateralmente para se inserir na pele do supercílio. Quando contraído, tracciona a pele do 

supercílio medial e inferiormente, em direcção ao nariz. Este movimento determina rugas 

verticais na fronte, como quando se franze as sobrancelhas.  

 

 

Músculos dos lábios e da boca 

 

Músculo orbicular da boca•  – circunda os lábios e insere-se na pele dos lábios no ângulo da 

boca. É um músculo complexo que se acredita ser composto por fibras musculares intrínsecas e 

extrínsecas. Quando contraído fecha a boca e quando contraído firmemente comprime os 

lábios. 

Músculo bucinador•  - forma a boca ou a parede lateral da cavidade da boca. As fibras deste 

músculo tem um trajecto horizontal para a frente e paramedial, para se mesclarem com as fibras 

musculares dos lábios superior e inferior. Quando contraído puxa lateral e posteriormente o 

ângulo da boca e encurta a parede lateral da cavidade da boca. Esta acção permite que o 

músculo comprima as bochechas contra os dentes, como acontece quando se mastiga. 

Músculo risório•  - é um músculo muito variável que parece ter origem a partir de uma fáscia que 

reveste o músculo masseter. É um músculo delgado situado na região da boca. Quando 

contraído, retrai o ângulo da boca, como se observa num sorriso.  

Músculo elevador do lábio superior•  – é um músculo largo e plano, com origem na margem 

inferior da órbita e quando contraído, como o nome indica, eleva o lábio superior. 

Músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz•  – é um músculo da região dos lábios que 

quando contraído eleva o lábio superior e a asa do nariz, dilatando as narinas como numa 

expressão de aversão ou desaprovação. 

Músculo grande zigomático•  – situa-se na região da boca e quando contraído eleva e retrai o 

ângulo da boca, como se observa num sorriso ou riso. De acordo com Pessa et al. (1998) a sua 

anatomia é altamente variável e num estudo destes investigadores em cinquenta cadáveres, 
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dezassete apresentavam-no bífido, o que se traduz, à sua contracção, na formação de pequenas 

depressões ao nível dos cantos da boca quando os sujeitos sorriem. 

Músculo pequeno zigomático•  – é um músculo da região da boca situado medialmente ao 

músculo grande zigomático que, quando contraído, eleva o lábio superior. 

Músculo elevador do ângulo da boca•  – está situado profundamente aos músculos grande e 

pequeno zigomático e quando contraído eleva o ângulo da boca, como se observa numa 

expressão de sorriso ou riso. 

Músculo depressor do ângulo da boca•  – é um músculo triangular da região do lábio inferior e 

quando contraído baixa o ângulo da boca como numa expressão de tristeza ou desaprovação. 

Na dissecção, as fibras dos músculos elevador e depressor do ângulo da boca parecem ser 

comuns, isto é, parece que os dois são apenas um músculo com direcção vertical que se origina 

na fossa canina da maxila e se insere na mandíbula.  

Músculo do mento•  – é um músculo curto e espesso situado superior e medialmente ao nervo do 

mento. Quando contraído eleva a pele do mento e produz protrusão e eversão do lábio inferior 

estreitando a parte do vestíbulo da boca situada posteriormente ao lábio inferior. A 

electromiografia mostra uma actividade bastante contínua deste músculo mesmo durante o 

sono, achado este que ainda não foi explicado. 

Músculo platisma • – estende-se do pescoço à boca e quando contraído enruga a pele do pescoço 

e tracciona inferiormente o ângulo da boca como numa expressão de aversão. A 

electromiografia deste músculo demonstrou que ele é activo quando o indivíduo mantém um 

sorriso aberto, deprimindo a mandíbula contra ligeira resistência, e na fala, especialmente 

quando os lábios estão comprimidos ou retraídos. 

 

 

Vários autores (Fehrenbach & Herring, 1998; Seikel, King & Drumright, 2000; Tate, 1999; 

Tortora & Derrickson, 2006) referem a relação destes músculos com as expressões faciais, que 

podemos observar no quadro II.1. 
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Quadro II.1. Músculos da face e expressões faciais relacionadas.

Músculo Expressão facial 

Occipitofrontal Surpresa 
Orbicular do olho Alegria (gargalhada) e tristeza (choro) 

Corrugador do supercílio Aspecto carrancudo, raiva 
Orbicular da boca Raiva 

Bucinador Sorriso 
Risório Alegria (sorriso e riso) 

Elevador do lábio superior Riso 
Elevador do lábio superior e da asa do nariz Aversão 

Grande zigomático  Alegria (sorriso e riso) 
Pequeno zigomático  Alegria (gargalhada, riso) 

Elevador do ângulo da boca Alegria (riso) 
Depressor do ângulo da boca Tristeza 
Depressor do lábio inferior Tristeza (choro) 

Músculo do mento Desprezo 
Platisma Aversão 

 

 

Os músculos apresentam diferenças quanto à potência, velocidade de contracção e resistência à 

fadiga (Douglas, 2002). Segundo estas características são classificados em dois tipos 

fundamentais: músculos fásicos, também denominados brancos, por apresentarem pequena 

concentração relativa de mioglobina, com grande capacidade de potência e velocidade mas 

fatigam rapidamente; e músculos tónicos, também denominados de vermelhos, pelo elevado teor 

de mioglobina, que são resistentes à fadiga. No entanto, na realidade, há uma graduação dos 

diferentes músculos: uns são mais ou menos fásicos e outros mais ou menos tónicos, dependendo 

da sua composição em relação às fibras que os constituem. As fibras tipo A (também 

denominadas de tipo IIB) são fibras musculares esqueléticas de grande diâmetro, baixo teor de 

mioglobina, tendo por isso uma coloração pálida. Apresentam poucas mitocôndrias e são pouco 

supridas de capilares sanguíneos. Possuem uma rápida velocidade e baixa resistência à fadiga, 

participando em grandes unidades motoras. As fibras tipo B (ou tipo IIA) são fibras de tamanho 

intermédio, com alto teor de mioglobina e de coloração vermelha. São de contracção rápida e 

resistentes à fadiga. As fibras tipo C (ou tipo I) são fibras de pequeno diâmetro, com alto teor de 

mioglobina e por isso vermelhas. Compõem habitualmente unidades motoras menores e a 

velocidade de contracção é lenta mas com elevada resistência à fadiga. 
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A maior parte dos músculos contêm uma mistura das três fibras, em diferentes proporções. Esta 

proporção, apesar de não ser completamente conhecida, parece estar dependente de vários 

aspectos entre eles a inervação (Douglas, 2002), a actividade muscular praticada (Douglas, 2002; 

Tuxen et al., 1999), género, hormonas sexuais e factores genéticos (Tuxen et al., 1999). Os 

músculos da face, em particular, de acordo com Stal (1994), parecem ser qualitativa e 

quantitativamente diferentes entre si, relativamente às fibras que os constituem. Este autor refere 

que, na generalidade, os músculos orofaciais contêm uma predominância pouco usual de fibras 

tipo IIA com características que corresponderiam a uma miscelânea de fibras tipo IIA e IIB, que 

ele denominou de IIAB. Refere ainda que o músculo zigomático menor apresenta a maior 

proporção de fibras tipo II alguma vez descrita em humanos. Três anos antes, Nelson e Blaivas 

(1991) também já tinham encontrado uma elevada concentração de fibras tipo II no músculo 

orbicular do olho quando comparado com os músculos dos membros. 

Happak, Burggasser e Gruber (1988) compararam oito músculos faciais diferentes em treze 

cadáveres através de técnicas histoquímicas. Avaliaram a percentagem de fibras de tipo I e 

distinguiram três grupos musculares: o orbicular do olho com 15%, o grande zigomático, 

elevador do lábio superior, elevador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca e platisma 

com 27% a 38% e os músculos occipitofrontal e bucinador com 57% a 77% de fibras tipo I na 

sua constituição. Freilinger et al. (1990), analisaram também catorze músculos da expressão 

facial relativamente à sua constituição de fibras do tipo I e II e concluíram, tal como os autores 

anteriores, que estes podem ser classificados em três grandes grupos: 1) músculos fásicos, com 

14% a 15 % de fibras do tipo I, (2) músculos intermediários, com 28% a 37 %, e (3) músculos 

tónicos, contendo 41% a 67 %. 

Goodmurphy e Ovalle (1999) demonstraram que as fibras musculares, formas e dimensões do 

músculo orbicular dos olhos, músculo das pálpebras e corrugador do supercílio são 

significativamente diferentes, apesar de poderem partilhar a mesma inervação e, nalguns casos, 

origem embrionária. O músculo orbicular dos olhos possui 89% de fibras de contracção rápida, 

significativamente mais do que o músculo corrugador do supercílio, traduzindo as diferenças 

produzidas pelos dois músculos. Os músculos grande e pequeno zigomático são semelhantes ao 
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orbicular do olho na sua proporção de fibras de contracção rápida, indicando uma especialização 

para movimentos rápidos (Stal et al., 1987). 

 

A variabilidade anatómica dos músculos faciais existente parece indicar que o reconhecimento 

das expressões faciais não pode estar dependente de correspondências anatómicas. Sem ter em 

conta o grau de variação que pode ser detectado empiricamente os observadores das expressões 

faciais podem não valorizar estas diferenças (Fridlund, 1997; Shor, 1978) ou podem categorizá-

las de forma semelhante (Campbell et al., 1999; Cashdan, 1998). 

 

 

2.2.1.2. Neurofisiologia das expressões faciais das emoções 
 

De uma forma simplificada, Damásio (2003a) descreve o mecanismo neural numa emoção típica, 

afirmando que certas regiões do cérebro que fazem parte do sistema neural das emoções enviam 

mensagens para outras regiões do cérebro e para quase todas as regiões do corpo. Estas 

mensagens são enviadas através de duas vias: uma é da circulação sanguínea, na qual as 

mensagens são enviadas sob a forma de moléculas que actuam nos receptores das células que 

constituem os tecidos corporais. A outra via consiste em neurónios e as mensagens ao longo 

dessa via usam sinais electroquímicos que actuam sobre outros neurónios, sobre fibras 

musculares ou sobre vísceras que podem, por sua vez, libertar substâncias químicas na circulação 

sanguínea. O resultado destas mensagens coordenadas, químicas e neurais, é uma modificação 

global do estado do organismo. Os órgãos modificam-se devido a essas mensagens e os músculos 

estriados da face e dos membros movimentam-se conforme lhes foi pedido. Assim, um aumento 

ou uma diminuição na frequência cardíaca, no fluxo sanguíneo cutâneo, piloerecção, sudorese e 

motilidade gastrointestinal são sinais que podem acompanhar várias emoções (Purves et al., 

2005). O próprio cérebro modifica-se de forma igualmente notável. A libertação de substâncias 

como as monoaminas e os péptidos a partir de núcleos do tronco cerebral e do prosencéfalo basal 

altera o funcionamento de muitos circuitos cerebrais, desencadeia certos comportamentos 

específicos e modifica o modo como os estados do corpo são representados no cérebro.  
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Apesar de a assimetria hemisférica relacionada com a emoção ter sido também estudada em 

indivíduos normais e as expressões faciais apresentadas no hemicampo visual esquerdo serem 

identificadas mais facilmente e com maior exactidão (Purves et al., 2005), a especificidade dos 

sistemas neurais dedicados à emoção tem sido maioritariamente estabelecida a partir de estudos 

sobre lesões cerebrais específicas. Sabe-se que as lesões do sistema límbico limitam o 

processamento das emoções primárias e as lesões nos córtices pré-frontais limitam o 

processamento das emoções secundárias (Damásio, 2003b). As estruturas do hemisfério cerebral 

direito registam um envolvimento preferencial no processamento básico da emoção (Carlson, 

2001). Quando um acidente vascular cerebral destrói o córtex motor no hemisfério esquerdo e, 

consequentemente, o doente sofre uma paralisia facial, os músculos não funcionam e a boca 

tende a ser puxada para o lado que se move. Se pedirmos ao doente que abra a boca e mostre os 

dentes, isso apenas aumentará a assimetria. No entanto, quando o doente sorri ou solta uma 

gargalhada espontaneamente em reacção a um comentário jocoso, o que sucede é que o sorriso é 

normal, ambos os lados do rosto se movem correctamente e a expressão é natural, nada diferente 

do sorriso habitual desse indivíduo antes da paralisia. Este mapeamento cerebral diferente para 

expressões voluntárias e involuntárias é também referido por outros autores (Bartlett et al., 1993; 

Carlson, 2001; Ekman, 2003; Purves et al., 2005; Root & Stephens, 2003). O movimento 

relacionado com a emoção é desencadeado noutra zona do cérebro, áreas corticais para 

expressões voluntárias e áreas subcorticais para expressões involuntárias, ainda que o palco do 

movimento, o rosto e a sua musculatura, seja o mesmo.  

 

Damásio (2003a) salienta que a indução das emoções se efectua a partir de um número 

notavelmente pequeno de regiões cerebrais sendo que a sua maioria se situa sob o córtex cerebral 

recebendo a designação de subcortical. As principais regiões subcorticais encontram-se no tronco 

cerebral, no hipotálamo e no prosencéfalo basal e destas regiões assumem particular importância 

a amígdala, o gânglio basal e a ínsula, referidas por vários estudos (Damásio et al., 2000; Gorno-

Tempini et al., 2001; Kesler-West et al., 2001; Lane et al., 1999). Um dos principais centros 

coordenadores das respostas emocionais é a região periaqueductal cinzenta que actua através de 

núcleos motores da formação reticular e através dos núcleos dos nervos cranianos, tal como os do 

nervo vago. Uma outra região subcortical largamente referida na bibliografia dos estudos 
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imagiológicos é a amígdala (Le Doux & Phelps, 2000; Yang et al., 2002). Ela aparece muitas 

vezes associada com o processamento de faces que expressam medo (Adolphs et al., 1994; 

Morris, Ohman & Dolan, 1998; Vuilleumier et al., 2001) e tristeza (Blair et al., 1999; Schneider 

et al., 2000). As regiões do córtex cerebral ligadas à indução das emoções incluem diversos 

sectores do córtex cingulado anterior e dos córtices pré-frontais ventromedianos. Estas regiões 

estão ligadas ao processamento das diferentes emoções em diversos graus. Por exemplo, a tristeza 

provoca aumento de actividade nos córtices ventromedianos pré-frontais, no hipotálamo e no 

tronco cerebral, enquanto a raiva e o medo não activam nem o córtex pré-frontal nem o 

hipotálamo. A activação de núcleos do tronco cerebral é partilhada por estas três emoções, mas as 

activações do hipotálamo e da região ventromediana pré-frontal são diferentes na tristeza e na 

alegria.  

 

Para além da distinção supracitada, ao longo da vida, o cérebro parece definir mapeamentos 

emocionais diferentes para homens e mulheres. De acordo com Killgore et al. (2001), com a 

idade, há um aumento da actividade dos lobos pré-frontais relacionados com a amígdala durante a 

percepção da expressão facial de medo nas mulheres, enquanto os homens mostram o processo 

inverso. Para além disso, homens adultos mostram uma maior lateralização cerebral nas tarefas 

que envolvem identificação de faces emocionais e proporcional à intensidade da emoção, quando 

as faces são apresentadas em espelho.  

 

O cérebro comporta-se também de forma diferente de acordo com a modalidade de apresentação 

para reconhecimento das emoções: facial, prosódica ou estímulo verbal (Kawamura, 2003). 

Estudos realizados com sujeitos com doença de Parkinson mostram dificuldade no 

reconhecimento de algumas expressões faciais mas sem dificuldade no reconhecimento pela 

prosódia ou estímulo verbal. O conhecimento nesta área, e particularmente com estes sujeitos, 

ainda não está totalmente clarificado, conduzindo a algumas dúvidas da importância do gânglio 

basal para o reconhecimento emocional emergentes dos estudos realizados e respectivas 

conclusões antagónicas.  
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2.2.1.3. Modelos de medição de expressões faciais  
 

Com vista à captação e análise objectiva da riqueza e complexidade das expressões faciais, os 

cientistas behavioristas sentiram necessidade de desenvolver sistemas objectivos de codificação. 

A maioria das tentativas de análise automática das expressões faciais tentou, desde sempre, 

reconhecer um pequeno conjunto de expressões faciais típicas das emoções. A maioria dos 

sistemas automáticos de análise de expressão tenta reconhecer um pequeno conjunto protótipo de 

expressões, tal como felicidade, raiva, surpresa e medo. Tais expressões, no entanto, ocorrem 

raramente e as emoções humanas e intenções são mais frequentemente comunicadas por 

mudanças em uma ou poucas características faciais discretas (Tian, Kanade & Cohn, 2001). 

Suwa et al. (1978) apresentaram uma primeira tentativa de analisar expressões faciais por pistas 

do movimento de vinte pontos identificados numa sequência de imagem. Mase (1991) 

seleccionou manualmente regiões faciais que correspondiam a músculos faciais e calculou o 

movimento nestas regiões através de fluxo óptico. Yacoob e Davis (1996) usaram fluxo óptico 

como Mase, mas estudaram o movimento das regiões superficiais de características faciais (testa, 

olhos, nariz e boca) em vez dos grupos musculares subjacentes. Essa e Pentland (1997) 

desenvolveram um modelo paramétrico dinâmico baseado num modelo geométrico de malha a 

três dimensões da face, para reconhecer cinco expressões típicas. Zhang (1999) investigou o uso 

de dois tipos de características faciais: as posições geométricas de trinta e quatro pontos num 

rosto e um conjunto de multiescalas para reconhecimento facial de expressão. 

 

Ekman e Friesen (1978) desenvolveram o Sistema de Codificação de Acção Facial (FACs), que 

é, sem dúvida, o sistema mais utilizado nas investigações (Bartlett, 1993). Consiste numa 

codificação que decompõe as expressões faciais em acções de movimento (AUs), que na sua 

maioria correspondem à acção de apenas um músculo facial. De quarenta e quatro unidades de 

acção de FACS que definiram, trinta relacionam-se anatomicamente com as contracções de 

músculos faciais específicos: doze são para o rosto superior e dezoito para o inferior. Estas 

unidades de acção ou movimento podem ocorrer isoladamente ou em combinação. Quando as 

unidades de movimento ocorrem em combinação podem ser aditivas, na qual a combinação não 

muda a aparência da unidade de acção constituinte, ou não aditiva, em que a aparência dos 

constituintes muda. Embora o número de unidades anatómicas de acção seja relativamente 
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pequeno, mais de sete mil combinações diferentes de unidades de acção foram observadas nas 

várias investigações desenvolvidas. FACS fornece o poder descritivo necessário para descrever 

os pormenores de expressão facial. As unidades de acção mais comuns ocorrendo nalgumas 

combinações aditivas e não aditivas de AUs são apresentadas nos quadros II.2. e II.3.  

 

Quadro II.2. Unidades de acção da face superior e algumas combinações (adaptado de Ekman & Friesen, 1978). 

 
 

 

Como um exemplo de um efeito não aditivo, AU4 aparece de forma diferente dependendo se 

ocorre só ou em combinação com AU1 (como em AU 1 + 4). Quando AU 4 ocorre só, as 

sobrancelhas estão juntas e abaixadas. Em AU1 + 4, as sobrancelhas estão juntas mas são 

elevadas devido à acção de AU1. AU1 + 2 é outro exemplo de combinações de não aditivo. 

Quando AU 2 ocorre isolada, levanta não só a sobrancelha exterior, mas também frequentemente 

puxa para cima a sobrancelha interior que resulta numa aparência muito semelhante a AU1 + 2. 

Estes efeitos das combinações de AU de não aditivo aumentam as dificuldades de 

reconhecimento de AU. 
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Quadro II.3. Unidades de acção da face inferior e algumas combinações (adaptado de Ekman & Friesen, 1978). 

 
 

 

O reconhecimento automático de unidades de acção de FACS (AU) é um trabalho difícil, e 

relativamente pouca investigação foi desenvolvida. As unidades de movimento (AUs) não têm 

definições quantitativas e, como notado, podem aparecer em combinações complexas. Mase 

(1991) e Essa (1997) descreveram padrões de fluxo óptico que corresponderam a vários AUs, 

mas não tentaram reconhecê-las. Bartlett et al. (1999) e Donato et al. (1999) desenvolveram 

alguns dos mais extensos resultados experimentais de reconhecimento de AUs na zona superior e 

inferior da face. Ambos usaram sequências de imagem sem movimento da cabeça, faces 

manualmente alinhadas através de três coordenadas, giraram as imagens de modo que os olhos 

ficassem na horizontal, escalonaram as imagens e, finalmente, extraíram uma janela de 60 e 90 

pixéis. Os primeiros autores, Bartlett et al. (1999), reconheceram apenas seis AUs na face 

superior (AU1, AU2, AU4, AU5, AU6, e AU7) mas nenhum AUs ocorrem em combinações e os 
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segundos, Donato et al. (1999), compararam várias técnicas para reconhecer unidades de acção. 

Estas técnicas incluíram fluxo óptico, análise de componentes principais, análise de componente 

independentes, entre outras. Cohn et al. (1998)  e Lien et al. (2000) usaram fluxo de densidade, 

densidades de pontos, e instrumentos de extracção para reconhecer quatro AUs e duas 

combinações na face superior (AU4, AU5, AU6, AU7, AU1 + 2, e AU1 + 4) e quatro AUs e 

cinco combinações na face inferior (AU12, AU25, AU26, AU27, AU12 + 25, AU20 + 25 ± 16, 

AU15 + 17, AU17 + 23 + 24, e AU9 + 17  ± 25). Mais uma vez, cada combinação AU foi 

considerada como um novo AU isolado.  

 

 

 

2.3. PROSÓDIA 
 

A linguagem falada é capaz de transmitir uma riqueza de informação para além do evidente 

sentido das palavras (Buchanan et al., 2000), ou seja, a fala tem características vocais que são 

inerentes à comunicação (Pickett, 1998) e manipulamos estas características relativas à nossa 

mensagem através de regras codificadas para a nossa língua, específicas para o nativo dessa 

língua e diferente dos falantes de outras línguas. 

 

Em português, o factor entoacional pode ser o único que nos permite perceber se uma 

determinada frase exprime uma interrogação, uma afirmação, uma dúvida ou uma ordem, sendo 

que a variação de altura no sentido ascendente no final da frase caracteriza a pergunta, enquanto a 

descida da curva de entoação – na afirmação, na ordem, na exclamação – manifesta uma certeza, 

uma conclusão (Faria et al., 1996; Frota, 2002). No português, a inter-relação entre unidades 

tonais é utilizada no discurso com funções sintácticas, semânticas e pragmáticas, mas não com 

funções de contraste lexical ou gramatical. 

 

Vários são os autores (Faria et al., 1996; Martins, 1988; Myers, 1999) que afirmam que os traços 

prosódicos são: acento, tom/pitch (alto, baixo, elevado, crescente, decrescente, côncavo) e 

duração. No que respeita ao acento lexical, muitos autores distinguem a acentuação do acento 
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(Kent & Read, 2002), definindo a primeira como um aspecto abstracto ao nível lexical enquanto a 

segunda se refere a um processo fonético que correlaciona os aspectos acústicos da sua produção 

e percepção. Os traços prosódicos – acento, na dimensão da palavra, e entoação, na dimensão 

frase – são aqueles que definem uma unidade em relação a outra na sequência fónica temporal 

onde se inserem.  

 

Martins (1988) refere que os vários estudos realizados concluíram que o acento e a entoação em 

diversas línguas são determinados pela duração, intensidade,  frequência fundamental e  energia 

dos segmentos – isolados, ou em sílaba, palavra ou frase. Mateus et al. (1990) reduzem um pouco 

esta perspectiva e afirmam que as propriedades que estão associadas aos segmentos e que 

determinam a sua qualidade distinguem-se, habitualmente, das propriedades prosódicas que estão 

associadas a unidades mais vastas como a sílaba, a palavra e a frase. Desta forma, a maior parte 

das propriedades prosódicas estão relacionadas com a evolução no tempo da frequência 

fundamental, da duração e da intensidade, e o termo “prosódia” é, muitas vezes, utilizado para 

referir o conjunto de fenómenos que envolvem qualquer um destes três atributos acústicos. 

 

Gerken e Mcgregor (1998, citados por Kent & Read, 2002), partilham esta perspectiva de 

observação temporal, denominando-a de análise em relevo amplo, e realçam que devemos 

atender ao estudo de processos de acentuação frásica, sinais de limite ou fronteira e ritmo. Para 

Hargrove e McGarr (1994) prosódia representa o uso linguístico de componentes vocais do 

discurso sem considerar os aspectos segmentais. Para estes autores, a prosódia tem regras 

sistemáticas, rodeadas de convenções, que fornecem ao ouvinte informação importante. Define o 

pitch (percepção auditiva primária associada com a dimensão acústica de frequência), loudness 

(percepção auditiva primária associada com a dimensão acústica de amplitude ou intensidade), 

duração (percepção auditiva primária associada com a dimensão acústica de tempo) e pausa 

(percepção auditiva primária associada com o silêncio) como as características prosódicas e 

tempo (envolve o uso de elementos temporais como a velocidade do discurso), entoação 

(utilização comunicativa do pitch), acento (uso de proeminência para objectivos da comunicação) 

e ritmo (relativo ao uso de sequências rápidas e lentas do discurso durante a comunicação) como 

componentes prosódicos.  
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2.3.1. Entoação 

Quando produzimos um enunciado de fala, a cadeia fónica encontra-se obrigatoriamente 

associada a uma melodia, que confere uma entoação específica ao enunciado. A entoação 

corresponde à curva desenhada pelos picos acentuais da frase, associados, em muitos casos, aos 

acentos das palavras que as constituem (Botinis et al., 2001; Duarte, 2000; Frota, 2000; Kent & 

Read, 2002) e realizam-se independentemente do número de segmentos ou de sílabas acentuadas 

que essas frases possam ter (Mateus et al., 1990). O falante pode ainda utilizar aquilo que Kent e 

Read (2002) designaram por acentuação de contraste, que pode ocorrer na maioria das palavras, 

frases ou orações que o falante considera contradizer ou contrastar com alguma outra 

previamente referida ou implícita no discurso.  

 

De uma forma resumida podemos dizer que a entoação é definida como a combinação de 

características tonais numa unidade estrutural alargada associada com o parâmetro acústico de 

frequência fundamental e as suas variações no processo de fala (Botinis et al., 2001; Snow & 

Balog, 2002; Turk, 1992), ou seja, corresponde à curva melódica efectuada pela voz humana ao 

pronunciar palavras e frases e esta curva melódica transmite as intenções do falante veiculando, 

por si só, significado. Laures e Weismer (1999) referem que a frequência fundamental (F0) 

desempenha um papel essencial na identidade das vogais, interrupção do vozeamento das 

consoantes, acento silábico e marcação de fronteiras lexicais, pelo que a sua perturbação pode 

comprometer a inteligibilidade do discurso. 

 

Frota e Vigário (1993) realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre a associação entre contornos 

entoacionais e tipos frásicos. Verificaram que o contorno descendente surge para alguns autores 

(Cruttenden, 1986) relacionado com um conjunto de “significados fechados”, próprios da 

asserção e da ordem e para outros autores (Cunha & Cintra, 1984; Mateus et al., 1989; Tonkova-

Yampol’skaya, 1973) relacionado com frases declarativas, exclamativas ou pedidos, enquanto o 

contorno ascendente é encontrado nas frases interrogativas (Cruttenden, 1986; Cruz & Ferreira, 

1980; Cunha & Cintra, 1984; Mateus et al., 1989; Tonkova-Yampol’skaya, 1973;). O mesmo 

consenso não se verifica relativamente às razões da declinação. As mesmas autoras referem que 

para Liberman (1967), ela resulta directamente da diminuição da pressão subglotal, à medida que 
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diminui o volume de ar dos pulmões, durante a fase da expiração, enquanto para Maeda (1976) 

trata-se de um resultado indirecto da diminuição da pressão subglotal: o abaixamento da 

frequência fundamental é devido a um relaxamento das pregas vocais, resultante de uma 

interacção complexa entre a traqueia e a laringe que obriga a determinados reajustamentos, à 

medida que a pressão subglotal diminui. Apesar desta variabilidade de opinião, sabe-se que ela se 

relaciona com os mecanismos de controlo da respiração e que são compensados auditivamente e 

Pickett (1998) abraça o referido por Liberman e Maeda, afirmando que existem dois tipos de 

factores responsáveis pelas variações/ajustes vocais para as características prosódicas: 1) tensão 

das pregas vocais e 2) a pressão aérea subglotal. Pierrhumbert (1979, citado por Mateus et al., 

1990) verificou, por exemplo, que um pico de F0 no fim da frase é ouvido como mais alto do que 

outro com o mesmo valor no seu início. Apenas cerca de 30% da declinação (abaixamento 

progressivo da F0 ao longo de uma frase) total observada pode, no entanto, ser integralmente 

explicada por factores fisiológicos. Por outro lado, nem sempre se observa um abaixamento 

progressivo da F0 ao longo dos enunciados. Estes factos sugerem que a declinação corresponde, 

pelo menos em parte, a um comportamento aprendido, directamente controlado pelos falantes. 

Podem no entanto, ocorrer rupturas melódicas no interior de um enunciado sem que a sua coesão 

seja por isso afectada. Parece, pois, que os falantes são capazes de controlar a declinação com 

objectivos linguísticos, sendo um destes objectivos o de assegurar a coesão do enunciado. 

 

Tal como outros parâmetros prosódicos, o padrão de pitch diz-se supra-segmental porque co-

ocorre com a cadeia de segmentos sonoros, organizadas em unidades que vão variando em 

duração de uma até cerca de sete palavras, denominadas grupos respiratórios, grupos de 

significado, unidades de informação ou grupos entoacionais (Snow & Balog, 2002). Devido ao 

primeiro correlato físico do pitch ser a frequência fundamental (F0) da voz, é tipicamente 

quantificado através da média da F0 dos grupos entoacionais. Contudo, referem os autores, os 

valores iniciais, finais, máximo e mínimo de F0 também são importantes e expressam o nível 

emocional do falante. Correspondências entre emoções e pitch parecem reflectir associações 

universais – situações de evocação de medo, ansiedade ou angústia fazem subir as vocalizações 

com frequências fundamentais altas e situações de conforto, satisfação ou ligeira alegria são 

inicialmente caracterizadas por uma frequência fundamental baixa. Para além destas medidas os 
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autores referem ainda o key, ou seja, o valor obtido através do cálculo da diferença absoluta ou 

logarítmica entre os valores mais altos e mais baixos de F0 ao longo de cada grupo entoacional, 

como fundamental para a identificação de emoções como a alegria, a tristeza e a indiferença. A 

alegria caracteriza-se por valores elevados de key e a tristeza por valores baixos. 

 

A duração refere-se ao tempo de articulação de um som, sílaba ou enunciado, e tem uma 

importância fundamental no ritmo de cada língua. A duração de cada unidade varia conforme a 

velocidade de elocução, o que significa que, se a velocidade de produção for maior, a duração de 

cada elemento é menor (Mateus, 2004). 

 

 

 

2.4. PROSÓDIA EMOCIONAL 
 

A prosódia emocional é diferente da prosódia linguística. Enquanto a prosódia emocional, com 

frequência, é não-intencional, a prosódia linguística é utilizada propositadamente para diferenciar 

frases de diferentes tipos (Boone & Plante, 1994). A prosódia emocional envolve a expressão da 

emoção através da entoação da linguagem falada (Buchanan et al., 2000). Os maiores 

determinantes das modificações vocais que acompanham as emoções são as modificações 

fisiológicas que por sua vez induzem alterações nos sistemas de produção vocal, ou seja, as 

emoções são acompanhadas por várias respostas adaptativas do sistema nervoso autónomo e 

somático (Johnstone & Scherer, 2000). Estas respostas conduzirão a modificações no 

funcionamento parcial ou total do sistema de produção de fala, como a respiração, a vibração das 

pregas vocais e a articulação. Myers (1999) realça que quando os sinais prosódicos estão 

perturbados ou ausentes, é necessário um esforço maior para determinar e comunicar o 

significado da fala. 

 

Desde o início das investigações em prosódia emocional que os investigadores tentam 

obstinadamente, através da análise acústica da voz, encontrar parâmetros vocais que se 
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relacionem com os estados emocionais. Desde cedo se aperceberam que esse era um objectivo 

difícil de alcançar (Laukka, 2004). Refere ainda este autor que a qualidade vocal não é 

habitualmente avaliada nem vista como um componente prosódico mas é importante na 

expressão emocional. Este aspecto havia já sido referido por Zetterholm (1998). Neste estudo, 

foram gravadas, por um actor, quatro frases linguisticamente neutras, utilizando cinco emoções 

diferentes que foram posteriormente comparadas com a situação neutra. A análise destas 

gravações mostrou que a qualidade vocal, assim como o pitch e o débito da fala, desempenham 

um papel importante no transporte de diferentes emoções. Indiferença e tristeza apresentam um 

pitch e intensidade baixos e uma variabilidade restrita no pitch. O débito é um pouco elevado, 

com uma articulação relaxada e uma qualidade vocal instável, crepitante. Na expressão da alegria 

as gravações mostraram um pitch elevado. 

 

Habitualmente, a metodologia usada nestes estudos é a mesma. O material de fala é 

maioritariamente constituído por frases produzidas por profissionais (Ladd et al., 1985; 

Liebermann & Michaels, 1962; Murray & Arnott, 1993; Scherer & Oshinsky, 1977), que 

posteriormente é avaliado por um painel de juízes. Toivanen e Seppänen (2002) referem a 

existência de raríssimos estudos com fala “genuinamente” emocional. Este facto, segundo os 

mesmos, assenta em pressupostos éticos da moralidade em induzir propositadamente alguém a 

sentir raiva, tristeza ou aversão. Na sua revisão dos estudos efectuados em prosódia emocional, 

que permitiram distinguir com 91,1% de segurança emoções de alegria, tristeza, raiva e neutro 

referem estes autores que os parâmetros prosódicos utilizados foram: máximo de F0, diferença 

entre máximo e mínimo de F0, jitter (perturbação da frequência a curto prazo) e shimmer 

(perturbação da amplitude a curto prazo), energia a baixas frequências, média de F0, débito 

(sílabas por minuto), débito articulatório (sílabas por segundo), média das extensões das subidas 

de F0, média da extensão das descidas de F0, média da proporção das subidas de F0, média da 

proporção das descidas de F0, média de intensidade, máximo de intensidade, mínimo de 

intensidade e variação de intensidade. Mozziconacci (2002) realça a importância de os estudos 

em prosódia emocional investigarem as variações entoacionais macroscopicamente contra o 

fenómeno de padrão de entoação. 
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Alguns autores (Cohn & Katz, 1998 ; Ehrette et al., 2002; Frick, 1985; Hayashi, 1999; Murray & 

Arnott, 1993; Scherer et al., 1984; Shigeno, 2004) concordam que a F0 parece ser o parâmetro 

mais importante na transmissão das emoções. No entanto alguns (Cohn & Katz, 1998 ; Ehrette et 

al., 2002; Shigeno, 2004) afirmam que a medida isolada de  F0 não é suficiente para a distinção 

de emoções e sugerem a medição da variabilidade de F0 bem como o uso de medidas temporais 

como o débito. Outros (Frick, 1985; Murray & Arnott, 1993) sugerem ainda que a duração tem 

uma importância média e a intensidade é pouco importante. 

 

A manifestação emocional foi também estudada no âmbito da voz cantada. Similarmente ao 

estudado para a fala, na música a melodia, estrutura harmónica ou tempo, podem reflectir as 

intenções do compositor, dependendo da tradição musical, e podem induzir fortes estados 

emocionais (Copeland, 1959; Meyer, 1956; Seashore, 1967, citados por Scherer, 1995). 

Thompson, Schellenberg e Husain (2004) afirmam que a alegria está associada a um tempo 

rápido, média e variabilidade de pitch elevadas e qualidade vocal brilhante, enquanto a tristeza 

está associada com um ritmo lento, média e variabilidade de pitch reduzidas e qualidade vocal 

suave. Já anteriormente, Sundberg (1998) tinha testado a transmissão de emoções através do 

canto. Os resultados mostraram que os ouvintes foram capazes de identificar correctamente 80% 

das emoções de tristeza, neutro, raiva e medo transmitidos pelas cantoras através de parâmetros 

como a duração silábica, pausas, amplitude vocal e identificação de tom ascendente ou 

descendente. No entanto, estes parâmetros apenas permitiram uma identificação correcta da 

alegria em 56% das situações. Neste contexto, Scherer (1995) realça que, na fala e no canto, 

apesar da concordância interjuízes de 60% na maioria dos estudos, nem todas as emoções são 

igualmente bem identificadas. A tristeza e a raiva são mais facilmente reconhecidas, seguidas 

pelo medo e alegria. A aversão é a de mais difícil identificação. No sentido de restringir estas 

dificuldades, Mozziconacci (2002) sugere a recolha da uma amostra de referência habitualmente 

denominada de neutra, realçando a sua utilidade não só intra como interestudos. 

 

Schön, Magne e Besson (2004) realizaram um estudo electrofisiológico para aceder à actividade 

eléctrica cerebral associada ao processamento prosódico e ao processamento melódico de 

pequenas frases musicais e encontraram resultados semelhantes para ambos. Um aspecto curioso 
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deste estudo é o facto de os grupos em estudo serem constituídos por sujeitos com e sem 

experiência musical, tendo os resultados apontado para uma maior rapidez de resposta nos 

indivíduos com experiência musical, que os autores explicaram pelo treino do “ouvido musical”. 

 

De entre as qualidades musicais que expressam emoções, destacam-se o tom e o ritmo. Com 

relação ao tom da música Gregory et al. (1996), indicam que a música ocidental usa uma escala 

menor, ou modo menor, como emoção negativa e, portanto, relacionada com a tristeza; enquanto 

o modo maior é geralmente relacionado com a alegria. Já a organização rítmica consiste numa 

sucessão de padrões rítmicos de tempos idênticos que variam continuadamente (Deutsch, 1982). 

O ritmo musical, dessa forma, é baseado na precisão da organização temporal dos compassos e na 

ênfase que lhe é dada. Assim sendo, um ritmo rápido normalmente é associado à alegria 

enquanto o lento o é à tristeza. 

 

Pelo anteriormente exposto torna-se possível perceber o paralelismo da prosódia emocional na 

fala e no canto. A alegria aparece na fala associada a uma maior variabilidade da F0 e a um débito 

elevado e no canto a uma maior gama de notas musicais percorridas ao longo de uma escala de 

maior dimensão e a um ritmo mais rápido. A tristeza aparece associada a uma menor 

variabilidade de F0 e a uma escala menor e a um débito e ritmo mais lentos para a fala e para o 

canto, respectivamente. Estes parâmetros têm repercussões nos ouvintes. Thompson, 

Schellenberg e Husain (2004) referem que ouvir uma música rápida no tempo induz 

maioritariamente estados positivos e níveis de excitabilidade que facilitam o desempenho em 

tarefas espaciais. Referem que as mesmas características prosódicas são usadas entre culturas 

para transmitir emoções, de tal forma que os ouvintes são capazes de julgar o significado 

emocional da música de culturas pouco familiares. 

 

A sensibilidade para estes aspectos emocionais transportados pela música parece estar presente 

desde muito cedo no desenvolvimento das crianças. Bueno e Macedo (2004) referem que bebés 

de cinco a nove meses são capazes de reconhecer afecto positivo e negativo através da música. 

Referem ainda que as crianças de cinco anos reconhecem emoções de alegria, raiva, medo e 

tristeza, através da música. 
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2.4.1. Neurofisiologia da prosódia emocional  

Adolphs, Damásio e Tranel (2002) efectuaram uma revisão bibliográfica exaustiva e afirmam que 

há evidência de que o reconhecimento das emoções a partir da prosódia é similarmente realizado 

em diferentes culturas (Scherer, Banse & Walbott, 2001; van Bezooijen, Otto & Heenan, 1983), 

como no caso do reconhecimento das emoções através das expressões faciais (Ekman, 1973; 

Ekman & Friesen, 1975) e que esta habilidade parece emergir consistentemente nos primeiros 6 

anos de vida (Matsumoto & Kishimoto, 1983). Relativamente à distribuição por hemisférios e 

por zonas cerebrais, este consenso não se verifica. Referem estes autores que o hemisfério direito 

foi identificado como sendo particularmente importante na maioria dos estudos (Blonder, Bowers 

& Heilman, 1991; Bowers, Coslett, Bauer, Speedir & Coslett, 1984) mas não em todos 

(Cancelliere & Kertesz, 1990: Pell & Baum, 1997; van Lancker & Sidtis, 1992). O papel do 

hemisfério direito, na descodificação da prosódia emocional, foi corroborado por estudos com 

potenciais evocados (Pihan, 1997) e imagiologia funcional (Buchanan et al., 2000; George et al., 

1996; Imaizumi et al., 1997; Morris, Scott & Dolan, 1999; Rama et al., 2001). No entanto Wertz 

et al. (1998) colocaram algumas questões metodológicas e chamam a atenção para o facto de, na 

maioria dos estudos, os pacientes com lesão do hemisfério direito apresentarem disartria, 

condicionando desta forma a questão da atribuição da perturbação da prosódia ao hemisfério 

direito ou ao quadro de disartria associado. 

 

De facto, investigações recentes demonstraram claramente que o hemisfério esquerdo também 

desempenha, relativamente à prosódia emocional, um papel muito importante. Assim, por 

exemplo, a informação relativa ao pitch (a mais importante característica da prosódia emocional) 

parece ser processada no hemisfério direito (van Lancker & Sidtis, 1992; Pell & Baum, 1997, 

citados por Adolphs, Damásio & Tranel, 2002) mas o processamento da acentuação parece operar 

mais nas regiões do hemisfério esquerdo (Pell, 1998; Pell & Baum, 1997, citados por Adolphs, 

Damásio & Tranel, 2002). 

 

Assim, segundo Adolphs, Damásio e Tranel (2002) existem alguns estudos sólidos (Behrens, 

1985; Buchanan et al.,2000; Gelder, 2005; Morris et al., 1999; Pell et al., 1997; Pell, 1998) que 

nos levam a afirmar que ambos os hemisférios trabalham conjuntamente no processamento da 
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prosódia emocional.  Buchanan (2000) especifica referindo aumento de actividade no córtex pré-

frontal direito durante a investigação da prosódia emocional expressa em frases e uma activação 

do córtex pré-frontal esquerdo na sua descodificação e Mayer et al. (2002), dois anos depois, 

reafirmam que o hemisfério esquerdo tem um papel preponderante na prosódia linguística 

enquanto o hemisfério direito desempenha essa preponderância para a prosódia emocional. 

 

Apesar de os conhecimentos nesta área não se encontrarem, ainda, completamente clarificados, 

tal como anteriormente descrito para as expressões faciais da emoção, a prosódia emocional 

também apresenta uma dominância hemisférica direita (Wymer, Lindaman & Booksh, 2002) e 

aparece maioritariamente na bibliografia descrita numa forma associativa aos quadros clínicos de 

afasia. Similarmente às expressões faciais, também para a prosódia a amígdala assume um papel 

importante, tanto para o reconhecimento de algumas emoções a partir do grito (Scott et al., 1997) 

como a partir dos parâmetros prosódicos (Adolphs, Tranel & Damásio, 2001; Phillips et al., 

1998; Scott et al., 1997). 

 

 

 

 

2.5. EXPRESSÕES FACIAIS, PROSÓDIA E EMOÇÃO  

 

O objectivo da importância do todo contra as partes na percepção das expressões faciais ganha 

importância adicional em estudos da combinação de informação facial com entrada da voz. A 

forma como as emoções são expressas na voz recebeu atenção considerável em anos recentes. 

Gelder e Vroomen (2000) referem que tradicionalmente os investigadores analisaram a forma 

como os falantes expressam emoções em parâmetros prosódicos como o pitch e a duração 

(codificação) ou investigaram como os ouvintes eram capazes de reconhecer uma emoção como 

pretendido pelo falante (descodificação). Com o advento de nova tecnologia de fala, uma 

aproximação mais integrativa tornou-se possível, na qual os parâmetros relevantes no sinal de 

fala eram manipulados ou sintetizados e, posteriormente, apresentados a ouvintes para serem 

reconhecidos. Maioritariamente, a atenção foi dada à contribuição de variações de pitch, duração, 
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intensidade e qualidade vocal medidos em fala natural ou simulada (Johnstone & Scherer, 1999; 

Pereira & Watson, 1998; Scherer, 2003; Väyrynen, Seppänen & Toivanen, 2003).  

 

Nesta perspectiva bimodal de transmissão das emoções – visual e auditiva - o canal auditivo 

assume características igualmente interessantes na área do canto. Medir a emoção que a música 

pode transmitir tem ocupado investigadores desde há muito tempo. Tal como na fala, no canto a 

problemática reside no como medir a emoção (Schubert, 2004). Tem havido várias abordagens: 

medidas fisiológicas (tais como o ritmo cardíaco e temperatura corporal), medidas observacionais 

(documentando a postura e gestos dos ouvintes durante a audição) e autodescrições cognitivas. 

Medidas fisiológicas tendem a incutir alterações que reflectem o grau de estimulação da emoção. 

Poucos estudos mostraram que podem realmente diferenciar, por exemplo, entre respostas 

emocionais de tristeza e de alegria. Métodos observacionais raramente se encontram devido à sua 

complexidade e aos custos inerentes à sua implementação e Fasel e Luettin (2003) referem que 

neste tipo de metodologia, os olhos, as sobrancelhas e a boca são as partes mais importantes 

numa face que envia mensagens emocionais.  

 

A voz tem um forte impacto no reconhecimento da expressão facial bem como a expressão facial 

tem um forte impacto no reconhecimento das emoções expressas pela voz. Este achado, de 

Gelder et al. (1998), resulta do facto de que quando a expressão facial é congruente com a 

transmitida pela voz os sujeitos são mais rápidos no reconhecimento da informação apresentada 

pelos dois canais do que por um canal apenas. Além disso, encontraram também estes autores 

neste estudo que utilizou potenciais evocados que, quando as informações vocais e faciais são 

incongruentes, as características dos traçados são semelhantes às encontradas em indivíduos 

perturbados. Se no canto o canal auditivo, como seria de esperar, assume primordial importância, 

na fala, ao contrário, o papel principal é dado à face, de forma que em circunstâncias de envio de 

mensagens contraditórias, a informação visual tende a ter maior importância (Elfenbein, Marsh & 

Ambady, 2004) embora segundo Gelder Vroomen e Pourtois (1999) a expressão da face 

idealizada seja sempre influenciada pela voz ouvida. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   49 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                             II   Revisão bibliográfica 

 
 
Este processamento bimodal da face e da voz é feito de forma automática e, relativamente à face, 

para as emoções de raiva e medo, o papel dos olhos é preponderante sobre o papel desempenhado 

pela boca (Gelder, Vroomen & Pourtois, 1999). 

 

No entanto, alguns autores (Busso et al., 2004) afirmam que, mesmo neste processo bimodal, a 

percepção das emoções é uma tarefa complexa. Referem estes autores que a tristeza confunde-se 

com o estado neutro (22%) e vive- versa (14%) e a alegria com a raiva (19%) e vice-versa (21%). 

Outros autores (Gelder, Vroomen & Bertelson, 1998) salientam que a face e a voz se comportam 

de forma diferente relativamente à forma e à eficácia com que transportam emoções diferentes. A 

alegria é frequentemente a expressão facial mais fácil de reconhecer e a única que permanece 

acessível quando a face é apresentada de forma invertida. Os estudos realizados com pacientes 

com lesões cerebrais focais também confirmam esta afirmação. O reconhecimento da alegria, 

mesmo quando todas as outras emoções não são reconhecidas, permanece conservado ainda que 

possa sê-lo num formato parcial (Etcoff, Freeman & Cave, 1991). No entanto, quando a alegria é 

analisada através da voz, a sua distinção das outras emoções é muitas vezes difícil (Vroomen, 

Collier & Mozziconacci, 1993). Apesar destes estudos, Gelder e Vroomen (2000) afirmam, como 

resultado de uma investigação na importância do canal bimodal nas emoções, que os elos 

bidireccionais são mandatários entre estruturas de percepção emocional pela visão e pela audição, 

razão pela qual os sujeitos são sempre influenciados pelos dois canais, mesmo quando são 

orientados para ignorar qualquer um deles. No entanto, parece não haver dúvidas que, quando a 

informação bimodal é concordante, os bebés de 5-7 meses fixam o rosto durante mais tempo 

(Andador & Grolnick, 1983, citados por Gelder & Vroomen, 2000), embora a importância maior 

nesta apresentação em dois canais seja dada ao rosto na maioria dos estudos. 

 

Gelder (2005) realça a dificuldade metodológica em estudar simultaneamente expressões faciais e 

prosódia emocional, o que justifica a existência de poucos estudos. Refere também que, quando 

os sujeitos experimentais têm consciência dos objectivos e desenho do estudo, a situação 

experimental torna-se transparente, e podem desenvolver estratégias susceptíveis de contaminar 

os achados. Já anteriormente, esta autora, numa investigação cuja metodologia se baseou na 

recolha das expressões faciais, prosódia e parâmetros fisiológicos de adolescentes enquanto estes 
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realizavam jogos de computador, afirmou a existência de evidência de que o índice de excitação 

de uma determinada emoção, que por seu lado está dependente das estratégias de coping de cada 

um, é determinante para o tipo de resposta emocional de cada sujeito, e que esta variável não é 

passível de controlo (Johnstone & Scherer, 1999). De facto, a intensidade emocional constitui um 

tópico negligenciado do estudo das emoções (Frijda et al., 1992). Para isso contribuiu de forma 

significativa o predomínio das concepções dimensionais da emoção, que tenderam a confiar os 

aspectos qualitativos da emoção a uma dimensão única de “excitabilidade” ou “activação” (Lang, 

1993; Russell, 1979; Scholosberg, 1952). Na verdade, a intensidade da experiência emocional 

está longe de corresponder a um conceito simples, encontrando-se determinada por vários 

constituintes ou componentes intensivos, como a magnitude da activação corporal, a intensidade 

do impulso para a acção corporal, o grau de recorrência das emoções, a importância do 

acontecimento desencadeado, entre outros, aspectos estes que partilham entre si um elevado grau 

de dificuldade em serem medidos e/ou quantificados (Oliveira et al, 2001). Neste âmbito da 

medição da intensidade emocional, Fridja et al. (1992) referem que a alegria é uma emoção 

marginal por ser a única que envolve uma excitabilidade/activação generalizada antes da 

tendência para a acção, enquanto todas as restantes emoções são definidas em termos de 

prontidão para tomar acções específicas. 

 

 

2.5.1. Expressão facial, prosódia e patologia não neurológica  

Uma das áreas onde se considera que o desaparecimento das expressões faciais faz parte do 

quadro clínico é nas alterações mentais de natureza grave. Isso acontece nomeadamente, nos 

quadros de catatonia nos quais a ruptura da comunicação não permite a ocorrência de um sinal 

facial que possa ter outro significado. Corraze (1984) refere que a indiferença do esquizofrénico e 

a dissociação entre as ideias e as expressões faciais que as acompanham (paramimia) é relatada 

desde Kraepelin, embora ainda não se tenha conseguido apreciar objectivamente as capacidades 

reais desses psicóticos. Alguns esquizofrénicos são capazes, tanto como os indivíduos normais, 

de imitar as expressões faciais dos afectos elementares sob solicitação. Não obstante, as suas 

representações da tristeza e da raiva são menos claras que as dos sujeitos normais. Nestes 
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últimos, havia mais elementos de alegria contaminadores da representação do medo e da raiva 

(efeito de fundo) enquanto nos esquizofrénicos era a tristeza, a raiva e o medo que, com mais 

frequência, constituíam o efeito de fundo. 

De facto, de entre as patologias psiquiátricas, a esquizofrenia é aquela com maior número de 

estudos publicados. Silver et al. (2002), realizaram um estudo com indivíduos com esquizofrenia 

e verificaram que a percepção de emoções de alegria e tristeza se encontrava perturbada com 

correlação com alguns parâmetros inerentes à doença como o tempo de internamento e idade dos 

sujeitos. Os resultados sustentam, ainda, a existência de sistemas de avaliação independentes para 

emoções positivas e negativas, anteriormente referidas por Cacioppo e Gardner (1999) e revelam 

que a esquizofrenia se caracteriza por uma baixa manifestação de emoções positivas e elevada 

manifestação de emoções negativas. Recentemente, Wolf et al. (2006) realizaram um estudo 

nesta população utilizando uma nova electromiografia facial altamente selectiva. Compararam os 

trinta e dois pacientes com esquizofrenia não medicados com vinte e um sujeitos normais 

relativamente à actividade muscular de três músculos faciais importantes na alegria (grande 

zigomático, orbicular dos olhos e o elevador do lábio). As emoções foram induzidas através da 

apresentação de fotografias. Os sujeitos com esquizofrenia mostraram menos reacções de alegria 

e sorriso, que os autores atribuíram à depressão. Particularmente neste tipo de população, já 

anteriormente Colby et al. (1996) tinham encontrado uma redução da frequência da emoção de 

alegria e Scherer (1984) tinha também referido uma preponderância de emoções negativas e uma 

redução da actividade mímica, principalmente na face superior. Alpert et al. (2000) efectuaram 

um estudo nesta população tendo um grupo de sujeitos “normais” de controlo. Basearam-se em 

evocações de episódios de vida de alegria e tristeza e verificaram que estes sujeitos apresentavam 

menos inflexões e utilizavam menos palavras por frase. No entanto os grupos foram similares 

relativamente à escolha de palavras, não se verificando diferenças relativamente ao número de 

palavras agradáveis e desagradáveis escolhidas. 

 

Pinto et al. (2003) descrevem o único caso de disprosódia encontrado na patologia vocal. 

Tratava-se de uma mulher brasileira com edema de Reinke bilateral de grau III e exame 

neurológico normal que começou a apresentar características prosódicas do alemão pós 

microcirurgia laríngea. Os autores levantaram três hipóteses justificativas: 1) ocorrência de falha 
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de oxigenação temporal durante a cirurgia originando uma perturbação neurológica não 

identificada; 2) a existência de uma componente psicogénica, uma vez que o quadro de 

disprosódia se acentuava com a fadiga e ansiedade; e 3) a cirurgia veio alterar a identificação 

vocal da paciente com subsequente inabilidade para lidar com as suas novas características 

vocais.  

 

Kan et al. (2004) realizaram um estudo de reconhecimento de expressões faciais e prosódia 

emocional em pacientes deprimidos e não encontraram diferenças significativas relativamente 

aos sujeitos normais. Observaram, não obstante, que os sujeitos deprimidos apresentam tendência 

em julgar emoções neutras (como a surpresa) como mais negativas. No entanto estes achados não 

são concordantes com outros estudos realizados nesta população. A maioria refere que os 

pacientes deprimidos exibem expressões faciais limitadas, particularmente para emoções 

positivas (Berebaum & Ohmams, 1992; Ekman & Friesen, 1974; Ekman, Matsumoto & Friesen, 

1997; Jones & Pansa, 1979; Waxer, 1974), são menos expressivos facialmente do que indivíduos 

saudáveis em resposta a filmes emocionais (Berebaum & Ohmams, 1992; Kring, Kerr, Smith & 

Neale, 1993; Kring & Neale, 1996; Mattes, Schneider, Heimann & Birbaumer, 1995), são menos 

expressivos em resposta a cartoons (Dworkin, Clark, Amador & Gormann, 1996) e durante 

interacções sociais (Krause, Steiner, Sanger-Alt & Wagner, 1989; Mattes et al., 1995), embora os 

sujeitos refiram experimentar a mesma emoção ou mesmo experimentá-la de uma forma mais 

intensa. Alpert, Pouget e Silva (2001) referem ainda que, relativamente à prosódia, os sujeitos 

deprimidos em conversação espontânea apresentam um discurso de menor frequência 

fundamental e intensidade, mais lento, hesitante e monocórdico, gaguejando por vezes, com 

incoordenação respiratória e pausas a meio das frases. Apresentam médias de duração das pausas 

intrafrase para os sujeitos deprimidos de 1,2 ± 0,19 e 0,8 ± 0,17 milissegundos e para os de 

controlo (sujeitos “normais”) de 1,7 ± 0,4 e 0,61 ± 0,08 milissegundos; extensão de F0 de 17,2 ± 

17,2 Hz e 18,9 ± 7,22 Hz e valores médios de F0 de 144,2 e 139,8 Hz, para o grupo experimental 

e de controlo respectivamente. Para justificar estes aspectos discordantes afirmam estes autores 

ser necessário separar os resultados derivados de estudos de fala automática, tal como contagem 

ou leitura, da fala espontânea. A fala espontânea requer actividade cognitiva como seja a escolha 

lexical e planeamento do discurso para além da actividade motora também presente no discurso 
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automático. As medidas objectivas na descrição da fala destes pacientes foi introduzida em 1942 

por Chapple e Lindemann (1942, citados por Alpert, Pouget & Silva, 2001) onde se verificou um 

aumento do tempo de silêncio relativamente ao tempo de oralidade, resultados posteriormente 

confirmados com os trabalhos de Ellgring e Scherer (1996). 

 

Kucharska-Pietura et al. (2004) estudaram o reconhecimento emocional – prosódico e facial – em 

trinta mulheres com anorexia nervosa e verificaram que este grupo apresentou um fraco 

desempenho no reconhecimento emocional mais marcado para emoções negativas na face e para 

emoções negativas e positivas na voz. 

 

 

2.6. ALEGRIA E TRISTEZA 
 

2.6.1. Dados normativos da expressão facial 

Rouvière (1974) dedica uma atenção especial aos músculos da face e da mímica, particularmente 

a alegria, a tristeza e a atenção. Refere que a alegria manifesta-se ao nível da face por uma 

elevação geral dos orifícios transversais. Salienta o papel do músculo elevador da asa do nariz, 

risório e grande zigomático. A tristeza, por sua vez, traduz-se pelo abaixamento das fendas 

transversais dos orifícios da face salientando o papel do pequeno zigomático, corrugador do 

supercílio, depressor do ângulo da boca e do bucinador para desempenhar essa acção conjunta. 

 

Assim a expressão facial de alegria é descrita através de mapas de energia de movimento como 

sendo maioritariamente expressa pela boca. Um rosto feliz aparece quando o músculo grande 

zigomático puxa o ângulo dos nossos lábios para trás e para cima. O levantador do ângulo da 

boca também pode exibir os dentes. No sorriso verdadeiro (isto é, involuntário), movimentos de 

lábio mostram contracções do músculo orbicular do olho, que dobra a pele ao redor e no canto 

dos olhos, formando “pés de corvo” ou olhos sorridentes. Na tristeza, os músculos laríngeos 

contraem-se, as glândulas salivares libertam um fluido viscoso, ocorre deglutição de saliva, os 
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olhos encerram-se ligeiramente e as glândulas lacrimais podem soltar lágrimas. Os sinais faciais 

incluem franzir as sobrancelhas (contracção dos músculos corrugador do supercílio, 

occipitofrontal e orbicular do olho); boca franzida (contracção do músculo depressor do ângulo 

boca); lábios comprimidos (contracção do músculo orbicular da boca) e depressão e subversão do 

lábio inferior (contracção do músculo depressor do lábio inferior).  

 

Kohler et al. (2004) realizaram um estudo em cento e cinco sujeitos de ambos os sexos que 

tinham que reconhecer expressões faciais de pose e evocadas de quatro emoções universais – 

alegria, tristeza, medo e raiva – utilizando como instrumento metodológico o sistema de 

codificação de acções faciais de Ekman e Friesen, anteriormente descritas. Verificaram haver 

concordância nas unidades de acção de expressões faciais de pose e evocadas. Para a 

caracterização da expressão da emoção de alegria referem os autores que esta compreende a 

elevação interna das sobrancelhas, pálpebras menos esticadas, elevação das bochechas, elevação 

do lábio superior e cantos da boca virados para cima. O reconhecimento de faces alegres está 

associado a bochechas elevadas, pálpebras esticadas e elevação externa da sobrancelha. 

Características de expressão de tristeza compreendem compressão estriada das sobrancelhas, 

boca entreaberta com elevação do lábio superior, cantos da boca em tensão e virados para baixo e 

queixo elevado. Apenas foram associadas ao reconhecimento da tristeza, neste estudo, pálpebras 

mais baixas e elevação das bochechas. Identificaram, assim, por ordem decrescente de 

importância para a sua descodificação as unidades de movimento (AUs) 4, 7, 20,10, 17, 25, 1 e 

15 para a tristeza e 12,7, 26, 6, 10, 1 e 25 para a alegria. Realçam que A17 é característica única 

da tristeza e A6 e A12 da alegria. 

 

Existem, contudo, algumas dúvidas relativamente ao papel dos olhos e da boca para a maioria das 

emoções. Os neurocientistas Kontsevich e Tyler (2004) efectuaram um estudo sobre a 

ambiguidade do sorriso da Gioconda. O estudo tinha como objectivo dar resposta à questão se 

são os olhos ou a boca que comunicam a alegria e a tristeza. Introduziram um “ruído”, uma 

espécie de “efeito neve” alternadamente nos olhos e boca e pediram a doze voluntários que 

classificassem cerca de cem imagens. Concluíram que os olhos não veiculam emoções de tristeza 

ou alegria, mas apenas intensificam a expressão dada pela boca. Estes achados, contudo, são 
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contrários aos anteriormente encontrados por Legal (1996), que afirma que as crianças mais 

novas utilizam a boca como principal referencial perceptivo mas que, a partir dos dez anos, o 

padrão de reconhecimento do adulto é alcançado, ou seja, os olhos passam a ser os maiores 

mensageiros de expressão facial das emoções, incluindo a alegria e a tristeza. Os mesmos 

resultados foram encontrados por Busso e Narayanan (2006), que gravaram e filmaram uma 

actriz na leitura de frases semanticamente neutras em quatro estados emocionais: alegria, tristeza, 

raiva e neutro. Os resultados encontrados traduzem que a zona superior da face transmite mais 

informação emocional e que durante os vários contextos emocionais é cerca de 120% mais activa 

que em contexto neutro. A face, no seu todo, é mais activa na alegria do que na tristeza e a face 

inferior é menos activa na tristeza do que em contexto neutro. Esta incongruência entre autores 

encontra também repercussão na uniformidade dos sistemas de codificação dos movimentos 

faciais, dificultando, assim, a progressão do conhecimento nesta área.  

 

Wolf et al. (2005) estudaram o padrão facial da aversão comparativamente com o do desejo, 

alegria extrema e alegria calma através de electromiografia facial. Encontraram activação dos 

músculos orbicular do olho, grande zigomático e depressor do ângulo da boca para a alegria 

extrema e dos músculos orbicular do olho e grande zigomático para a alegria calma. Afirmam 

estes autores que a alegria é expressa através dos músculos grande zigomático e orbicular do olho 

e que o músculo depressor do ângulo da boca é activado em circunstâncias de extrema alegria 

associada a um estado de alguma excitabilidade. Estes resultados para a alegria também já tinham 

sido encontrados num estudo com electromiografia de superfície de Root e Stephens (2003). 

Estes autores estudaram também a tristeza e associaram-na a actividade dos músculos corrugador 

e do depressor do ângulo da boca, este último que tinha sido encontrado na expressão da alegria 

extrema. Ainda para a alegria, Tarantili et al. (2005) filmaram quinze crianças, sem 

conhecimento das próprias, enquanto estas visualizavam um filme cómico. Verificaram que os 

seus sorrisos espontâneos eram produzidos com elevação do lábio superior em 28% das vezes, a 

boca aumentava de largura em 27%, os cantos da boca moviam-se lateral e superiormente num 

ângulo de 470 e que estes sorrisos apresentavam uma duração média de 500 milissegundos.  

 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   56 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                             II   Revisão bibliográfica 

 
 

2.6.2. Dados normativos da prosódia 

Muitas características prosódicas contribuem para a expressão das emoções mas é evidente que 

os correlatos acústicos estão sujeitos a uma elevada variabilidade intragrupo (Gelder & Vroomen, 

2000). Esta particularidade conduziu, provavelmente, a que existam discrepâncias nos vários 

estudos publicados no que concerne às associações encontradas entre características prosódicas e 

emoções (Banse & Scherer, 1995; Frick, 1985; Murray & Arnott, 1993; Pittam & Scherer, 1993; 

Scherer, 1986; Williams & Stevens, 1972). De facto, desde há muito que é do conhecimento 

científico que o mesmo falante pode recorrer a diferentes parâmetros acústicos para transmitir a 

mesma emoção (Liebermann & Michaels, 1962).  

 

Apesar do supracitado, vários autores (Abelin & Alwood, 2000; Gustafson-Capková, 2001; 

Johnstone & Scherer, 2000; Laukka, 2004; Murray & Arnott, 1993; Pereira & Watson, 1998) 

afirmam ser possível afirmar que a tristeza se caracteriza por uma diminuição na média de F0, no 

mínimo de F0 e na sua gama de variação, diminuição de intensidade e uma consequente 

diminuição no contorno de F0. Correspondente à diminuição da intensidade, há uma atenuação 

das frequências mais altas indicativa de harmónicos mais fracos. A velocidade articulatória 

também se encontra diminuída. No entanto, referem os mesmos autores que a tristeza activa 

(desespero) apresenta comportamentos opostos aos da tristeza passiva. A alegria é descrita com 

níveis de excitabilidade elevados que se traduzem em aumento da F , do mínimo de F0 0, 

variabilidade de F0, extensão de F0 e intensidade também aumentada. Também é inclusivo um 

aumento da energia nas frequências mais altas e um aumento na velocidade articulatória. No 

entanto, formas menos intensas desta emoção, como o contentamento, parecem ser caracterizadas 

por parâmetros de relaxamento vocal conduzindo a níveis mais baixos da média de F0, mínimo de 

F , intensidade bem como diminuição da energia de harmónicos mais altos.  0

 

Investigadores chineses (Yuan, Shen & Chen, 2002) realizaram um estudo baseado numa recolha 

de 288 frases, produzidas por nove falantes, traduzindo quatro emoções – raiva, medo, alegria e 

tristeza. Posteriormente duas destas frases, relativas a cada uma das emoções, foram analisadas 

por um painel de juízes e concluíram que a alegria é predominantemente realizada na prosódia de 

F , com média de F  elevada e grande variabilidade, enquanto a tristeza é realizada na dimensão 0 0
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da voz, com uma voz soprada, e na prosódia de F0, com valores baixos de média e pequena 

variabilidade. Encontraram para a alegria uma extensão de F0 de 27,7 Hz e 21,7 Hz e uma 

duração total das pausas intrafrase de 112,7 milissegundos; para a tristeza uma extensão de F0 de 

12,1 Hz e 8,7 Hz e uma duração de pausas de 718,3 milissegundos; apresentam ainda valores de 

duração de pausa para o contexto neutro de 497,8 milissegundos mas não apresentam valores 

para F . Concluíram ainda estes autores que os parâmetros articulatórios, valores de F0 1 e duração 

consonântica são pouco fidedignos para diferenciar emoções. Esta duração superior das frases na 

emoção triste, por inerente aumento das pausas intrafrase, também foi encontrada por Busso e 

Narayanan (2006) com as frases de tristeza a revelarem ter uma duração superior de 1,14 

milissegundos e as de alegria de 1,09 milissegundos relativamente às frases neutras. No que 

concerne à qualidade vocal associada às emoções, Pao et al. (2005) realizaram um estudo no 

mandarin e encontraram resultados discordantes de Yuan, Shen e Chen (2002) relativamente à 

qualidade vocal associada às emoções, com a voz soprada associada à alegria e a ressoante à 

tristeza e concordância relativamente aos restantes aspectos prosódicos.  

 

De facto, ao longo da literatura este parâmetro da qualidade vocal parece ser aquele em que existe 

maior variabilidade entre os autores, consequência que provavelmente podemos imputar ao 

carácter de subjectividade inerente à sua avaliação. Kent e Bell (2000) também utilizaram o 

padrão da qualidade vocal para distinguir emoções a partir de setenta frases emocionais gravadas 

por uma actriz e dois actores. Encontraram uma voz modal elevada com mudanças abruptas de F0 

para a alegria e para a tristeza referem que, nos segmentos sem irregularidades de vozeamento, a 

voz pode ser classificada como soprada. 

 

Hirschberg et al. (2003) num estudo sobre produção e interpretação de frases emocionais, 

encontraram uma correlação positiva na alegria e negativa na tristeza para os parâmetros de F0 

média, extensão média e máxima de F0 e velocidade de discurso. Estes resultados são 

concordantes com os anteriormente encontrados por Scherer e Oshinsky (1977) e Sobin e Alpert 

(1999) que afirmam que na manifestação de tristeza, sujeitos “normais” apresentam intensidade 

inferior, pouca variabilidade de F0, débito lento e elevado número e duração de pausas 

comparativamente à manifestação de alegria, raiva e medo. Relativamente ao parâmetro 
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velocidade do discurso, este foi particularmente eficaz na transmissão de alegria no estudo de 

Ehrette et al., (2002), com a alegria a apresentar uma velocidade de discurso superior às restantes 

emoções. A metodologia baseou-se numa frase produzida por vinte actores, traduzindo várias 

emoções, que posteriormente foram avaliadas por um painel de cento e oitenta e cinco sujeitos. 

Com metodologia semelhante, e para além dos parâmetros anteriormente referidos, Abelin e 

Alwood (2000) encontraram grupos entoacionais mais longos na alegria (6,000 milissegundos) 

do que na tristeza (5,740 milissegundos). Referem estes autores que a extensão de F0 é superior 

para a alegria e que a intensidade é média para ambas, mas não apresentam valores quantitativos. 

Também Pereira e Watson (1998) encontraram valores de F0 superiores para os contextos 

emocionais do que para o neutro, sendo a F0 da alegria superior à da tristeza. 

 

No que concerne ao comportamento dos parâmetros prosódicos com a intensidade emocional, 

anteriormente já referido como variável ausente na maioria dos estudos, Rodriguez et al. (1999) 

realizaram um estudo onde solicitaram a oito actores que lessem um texto interpretando emoções 

básicas em diferentes níveis de intensidade emocional (baixo, médio e intenso), que foram 

posteriormente apresentadas a mil e cinquenta e quatro sujeitos. Concluíram que, para a alegria, a 

intensidade aumenta cerca de 10% a 50% com a intensidade emocional, ocorrendo paralelamente 

uma diminuição de cerca de 20% na duração das pausas. Na tristeza, verificaram que a F0 diminui 

com a intensidade emocional, a intensidade desce cerca de 30 decibéis e as pausas aumentam de 

50% a 150%. 

 

 

2.7. QUALIDADE VOCAL 

A voz transporta naturalmente informação sobre o indivíduo, e a qualidade de voz serve 

primordialmente como um meio através do qual os oradores projectam as suas características 

sociais, psicológicas e físicas no mundo (Laver, 1980). Embora a voz seja central a um conjunto 

de actividades humanas, tem-se revelado difícil fornecer uma definição única, útil e abrangente, e 

vários sentidos do termo são utilizados. A voz pode ser definida, sinteticamente, como o som 

produzido pela vibração das pregas vocais, ou, amplamente, como essencialmente um sinónimo 
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de fala. Os detalhes de fonação e articulação, pitch e variações de amplitude, e padrão temporal, 

conjuntamente, contribuem para o formato final do som e as definições amplas e abrangentes de 

voz reflectem este facto (Kreiman et al., 2003). Assim, consoante a área de formação do 

investigador, surge um vasto leque de definições que podem assentar em características várias 

como sejam anatómicas (nasal, gutural, de cabeça), materiais (metálico, ouro, aveludado), de cor 

(colorido, cinzento, escuro), estéticas (bonito, agradável, sensual), perceptuais (alto, baixo, 

rouco), cinestésicas (tenso, vibrante, forçado) e muitas outras (Orlikoff et al., 1999). Assim, 

alguns autores definem a qualidade vocal através de parâmetros psicoacústicos e 

anatomofisiológicos (Aronson, 1990; Colton, R., 1996; Prater & Swift, 1984; Rammage, 

Morrison & Nichol, 2001; Sataloff, 1991); outros consideram também na sua definição aspectos 

sociais e culturais (Behlau & Pontes, 1995; Bless & Hicks, 1996; Hollien, 2000; Rosen & 

Sataloff, 1997). Apesar da disparidade apresentada, os conceitos mais frequentes, especialmente 

na literatura mais recente, relacionam-se com parâmetros acústicos e definem a perturbação da 

qualidade vocal como áspera (harshness), soprada (breathiness) e aspirada (hoarseness). 

 

A voz indica quem nós somos e como nos sentimos. É uma das maiores fontes informativas sobre 

qualquer indivíduo. Como resultado disso, alterações na voz decorrentes de doença ou 

perturbação fazem com que o falante se sinta em desvantagem, porque é realizado intuitivamente 

que a voz possa comunicar mensagens erradas acerca de aspectos importantes da sua 

personalidade. Uma voz “bonita”, por outro lado, encoraja respostas positivas do ouvinte e pode 

ser considerada um potenciador da percepção das características pessoais do falante. O que 

constitui uma voz “bonita” é discutível e provavelmente varia de cultura para cultura (revisão de 

Greene & Mathieson, 2001). Estes autores referem que podemos atribuir três categorias às 

funções da voz: ela torna o discurso audível e tem um papel paralinguístico e linguístico. É mais 

do que um meio de mensagens verbais claras. Em muitas circunstâncias usamos a voz e o 

discurso mais para interagir do que para informar. A voz serve como um comunicador potente da 

identidade pessoal, estado emocional, social e educacional. É por a voz comunicar tantas funções 

que a sua perturbação ou perda pode ter um impacto elevado. A voz é um elemento fundamental 

da comunicação verbal, comunicando todos os parâmetros da linguagem humana e a forma única 

como apresentamos essa linguagem ao Mundo. Referem estes autores que qualquer perturbação 
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vocal induz uma redução na inteligibilidade do falante, impedindo-o desta forma de comunicar 

mensagens de forma eficiente. 

 

Como afirmam Behlau e Pontes (1995), a voz traduz o nosso sentido de inter-relação na 

comunicação interpessoal. É essencial para os clínicos que tratam pacientes com perturbação 

vocal ter algum entendimento da extensão das funções comunicativas da voz para melhor 

compreenderem os efeitos da perturbação vocal no indivíduo. Os múltiplos papéis da voz 

demonstram a importância da subtileza dos seus aspectos. Quando qualquer destas funções vocais 

está perturbada, a eficácia comunicativa fica reduzida. 

 

A perturbação vocal é um distúrbio da comunicação no qual a voz não consegue cumprir o seu 

papel básico de transmissão de uma mensagem verbal e emocional de um indivíduo (Behlau & 

Pontes, 1995; Behlau, 2001) e segundo Fawcus (2001) tem significância pessoal, social e 

económica. Uma perturbação vocal representa toda e qualquer dificuldade ou alteração na 

emissão vocal que impede a produção natural da voz (Behlau & Pontes, 1995). Isto engloba não 

só as perturbações vocais, mas também as alterações cinestésicas que podem estar presentes sem 

um marcador auditivo específico. Assim, uma disfonia pode manifestar-se através de uma série 

ilimitada de alterações, tais como: desvios na qualidade vocal, esforço na emissão, fadiga vocal, 

perda de potência vocal, variações descontroladas da frequência fundamental, falta de volume e 

projecção, perda de eficiência vocal, baixa resistência vocal e sensações desagradáveis na 

emissão. 

 

Desta forma, alguns autores (Colton & Casper, 1996) defendem que não existem padrões 

definidos e que não é possível definir a localização da fronteira entre a voz normal e a voz 

patológica. Factores culturais, ambientais e individuais contribuem para a determinação daquilo 

que se designa como o “normal”. A voz, tendo por base uma característica de inconstância, muda 

ao longo da vida, reage às emoções, responde ao ambiente e reflecte o estado de saúde do corpo e 

da mente. A definição de voz “normal” é um conceito dinâmico e contínuo. Por isso, Greene e 

Mathieson (2001) afirmam que pode ajudar considerar um contínuo normal-perturbado em vez de 

um claro corte nesta divisão (Mathieson, 2000, citado por Greene & Mathieson, 2001).  
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De uma forma geral podemos afirmar que um indivíduo com uma perturbação vocal passa por 

um processo similar a indivíduos que experienciam outro tipo de perdas, como um membro, a 

visão ou a audição, e sentem uma perda crescente do seu “eu”. A grandeza deste sentimento é 

directamente proporcional à importância atribuída pelo sujeito à sua voz (Rosen & Sataloff, 

1997). Referem estes autores que as reacções a esta perda podem ser apresentadas de várias 

formas, habitualmente de forma desorganizada, podendo ser incorrectamente interpretadas como 

raiva, simulação de doença ou perturbação comportamental. Gunther et al. (1996) verificaram 

que o carácter de permanência ou de intermitência da disfonia é uma variável importante a 

considerar nos estudos. Referem que os indivíduos com afonia/disfonia recorrente exibem níveis 

significativamente mais elevados de ansiedade, são mais cumpridores das normas e códigos de 

conduta social e as suas estratégias de coping caracterizam-se por uma elevada tendência à fuga. 

Os antecedentes pessoais patológicos mais frequentemente associados às disfonias funcionais1 

são as alterações psicológicas que podem funcionar tanto como factores desencadeantes como 

agravantes da perturbação vocal (Elhendi et al., 2005). Afirmam estes autores que cerca de 

55,4% da população disfónica que atendem se autodefine como ansiosa e depressiva. Roy, Bless 

e Heisey (2000) descrevem, no que se refere à personalidade, os indivíduos com disfonia como 

introvertidos, tristes e susceptíveis, e afirmam que estes indivíduos apresentam um elevado 

impacto psicológico da sua qualidade vocal que perdura após e apesar da melhoria 

sintomatológica depois da terapia vocal, com estes pacientes a manterem níveis inferiores de 

funcionamento psicológico adaptativo, o que pode estar na base de justificação para o elevado 

número de recorrência dos quadros de disfonia. 

 

A qualidade vocal é sem dúvida um indicador do estado psicológico dos sujeitos. Deary et al. 

(2003) referem um elevado índice de quadros neuróticos, stresse, perturbações psiquiátricas e 

sintomatologia idiopática para estes sujeitos (). Factores de personalidade, estado emocional e 

psicológico são largamente referidos como importantes factores desencadeantes ou agravantes 

dos quadros de perturbação vocal (Aronson, 1990; Greene & Mathieson, 2001; Morrison & 

Rammage, 1994). Vários são os autores (Boone & Macfarlane, 1994; Colton & Casper, 1996) 

que referem que as emoções parecem interferir no controlo da respiração, no posicionamento 

                                                 
1 Sem alterações morfológicas das pregas vocais 
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vertical da laringe, no grau de tensão das pregas vocais, no posicionamento e no relaxamento dos 

músculos da faringe e língua. Desta forma, várias perturbações de voz são atribuídas a 

perturbações afectivas. Estas afirmações encontram eco nos modernos estudos da 

psiconeuroimunologia, ciência médica que integra a medicina com as ciências sociais e sustenta a 

hipótese de que os factores psicossociais têm relação com diferentes problemas de saúde, e cujo 

lema é corpo e mente são fisiologicamente inseparáveis (Moreira, 1999). 

 

A impressão do indivíduo sobre a sua própria voz reflecte não somente o grau de consciência 

sobre a sua emissão, mas também a auto-imagem e as suas fantasias sobre os seus próprios 

recursos vocais. A preocupação com a impressão que a sua voz causa nos outros pode expressar o 

grau de importância dado à opinião dos outros, e o modo como as suas experiências negativas em 

relação à emissão podem ter afectado a sua maneira de comunicar. Desta forma, Stemple (1984) 

realça a importância de quando avaliamos uma voz considerarmos o indivíduo como um todo e 

outros autores (Aronson, 1990; Murphy, 1964; Stemple & Holcomb, 1989) acrescentam ainda 

que é imprescindível na abordagem a uma voz perturbada recordar ao sujeito que a voz é o 

espelho da alma e que a forma como estes se sentem, física e emocionalmente, se reflecte 

directamente sobre a sua voz. A consciência do facto de a voz ser uma componente essencial da 

auto-imagem individual é muitas vezes constatada apenas quando o indivíduo experimenta a 

situação de uma perturbação vocal. Alterações na qualidade vocal e na frequência fundamental da 

voz afectam de forma significativa a maneira como os indivíduos se auto-apresentam ao mundo 

(Greene & Mathieson, 2001). É comum entre estes sujeitos, a queixa de sentirem dificuldade em 

transmitir o seu “real eu” e o medo de os outros formarem impressões erradas sobre si. 

 

Alguns estudos foram efectuados relativamente às características da população disfónica. House 

e Andrews (1987,1988) utilizaram entrevistas psiquiátricas estruturadas e avaliações de 

acontecimentos de vida recentes com um grupo de sujeitos disfónicos sem alterações estruturais 

das pregas vocais. Os resultados reflectem que apenas dois de setenta e um pacientes 

apresentavam critérios para o diagnóstico de distúrbio de personalidade e dois sujeitos 

apresentavam distúrbio de ansiedade. No total, não foi possível encontrar uma associação directa 

entre o tipo de perturbação vocal e a patologia psiquiátrica. No entanto, estes autores referem que 
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cerca de um terço dos sujeitos apresentavam sintomas de futilidade e vulnerabilidade por 

situações decorrentes da sua qualidade vocal. A dificuldade na expressão de sentimentos por 

parte destes sujeitos já anteriormente tinha sido descrita por Butcher et al. (1987). Smith et al. 

(1996, citados por Freemam & Fawcus, 2004) referem que a qualidade de vida dos sujeitos 

disfónicos é significativamente mais adversa que a dos sujeitos saudáveis e encontraram uma 

proporção superior de problemas psicológicos de depressão e redução da auto-estima nestes 

sujeitos. Relativamente a estes aspectos psicológicos com relação ao género, Butcher (1995) 

realça que as mulheres reflectem uma maior susceptibilidade a estas problemáticas. 

 

O conhecimento da influência da personalidade individual e do estado psicológico do indivíduo 

sobre o seu problema de voz é crucial. Estados psicológicos específicos como ansiedade, stresse, 

depressão ou características de personalidade podem ajudar a explicar a causa ou a permanência 

de uma perturbação vocal (Aronson, 1990; Freemam & Fawcus, 2004). De qualquer forma, uma 

perturbação vocal tem sempre impacto na condição de ser psicossocial do Homem (Andrews, 

1995; Butcher, 1995). 
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III. População e Métodos 
 
 

O critério crucial para a selecção do campo empírico a analisar decorre da delimitação e configuração 

do objecto de pesquisa. O desenho metodológico criado para esta investigação assenta no pressuposto 

da transmissão bimodal das emoções como referido no modelo teórico anteriormente descrito. Foram 

equacionadas as variáveis inerentes a este pressuposto e, tendo como ponto de partida a metodologia 

descrita nos estudos consultados, seleccionámos as mais consistentes e criámos as condições 

necessárias à sua recolha. Tentámos igualmente reduzir o inevitável cariz subjectivo desta temática, 

recorrendo sempre a validações externas, através da constituição de focus-groups ou por processos 

“repetitivos” de análise observacional. De forma a não comprometer a validade deste estudo, todos os 

sujeitos foram rastreados a nível de estados depressivos e/ou patologias auditivas. 

 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 
  
Trata-se de um estudo transversal de carácter exploratório das emoções, na sua manifestação através 

das expressões faciais e  da prosódia, associada à perturbação vocal. Para efeitos de controlo foi 

usada uma amostra de sujeitos sem perturbação vocal.  

 

No sentido de verificar os objectivos abaixo mencionados, recorremos a uma metodologia qualitativa 

descritiva e inferencial do tipo comparativo e correlacional. Considerámos, para o estudo 

comparativo, como variáveis dependentes a expressão facial e a prosódia nos contextos neutro, 

alegre e triste, e como variável independente a perturbação vocal. Para o estudo correlacional foram 

consideradas como variáveis de influência o grau de perturbação vocal e a expressão facial e a 

prosódia nos contextos neutro, alegre e triste. 
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Os objectivos em estudo são: 

 

• Identificar as expressões faciais utilizadas por indivíduos com e sem perturbação vocal em 

contexto neutro (não emocional); 

 
• Identificar os aspectos prosódicos utilizados por indivíduos com e sem perturbação vocal em 

contexto neutro; 

 
• Identificar as expressões faciais utilizadas por indivíduos com e sem perturbação vocal para 

expressar alegria e tristeza; 

 
• Identificar os aspectos prosódicos utilizados por indivíduos com e sem perturbação vocal para 

expressar alegria e tristeza; 

 
• Verificar a relação entre o grau de perturbação vocal e as expressões faciais dos indivíduos com 

perturbação vocal, utilizadas nos contextos neutro, alegre e triste; 

 
• Verificar a relação entre o grau de perturbação vocal e a prosódia dos indivíduos com perturbação 

vocal, utilizada nos contextos neutro, alegre e triste; 

 
• Comparar as expressões faciais utilizadas por indivíduos com perturbação vocal em contexto 

neutro com as utilizadas por indivíduos sem perturbação vocal; 

 
• Comparar as expressões faciais utilizadas por indivíduos com perturbação vocal para expressar 

alegria e tristeza com as utilizadas por indivíduos sem perturbação vocal; 

 
• Comparar o comportamento prosódico de indivíduos com perturbação vocal em contexto neutro 

com os de indivíduos sem perturbação vocal; 

 
• Comparar o comportamento prosódico de indivíduos com perturbação vocal para expressar 

alegria e tristeza com os de indivíduos sem perturbação vocal;  
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3.2. SUJEITOS 

 

A amostra deste estudo foi retirada da população de indivíduos com perturbação vocal, das consultas 

do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial do Hospital Garcia de Orta. 

Considerámos como critérios de inclusão indivíduos com perturbação vocal, de qualquer grau e de 

etiologia funcional ou orgânica, há pelo menos seis meses, que não tenham sido submetidos a 

laringectomia total (devido ao facto de as características acústicas da sua qualidade vocal serem 

muito díspares dos restantes sujeitos); com idades compreendidas entre [18 – 50] anos; residentes na 

zona centro de Portugal há pelo menos dez anos (devido ao facto de a prosódia sofrer alterações 

regionais); sem dificuldades de literacia; sem patologias neurológicas, auditivas, visuais, orofaciais 

e/ou psiquiátricas associadas; sem acompanhamento em terapia da fala e sem sintomatologia 

depressiva. 

 

Tendo em conta os critérios definidos anteriormente, a nossa amostra foi seleccionada de forma 

intencional, sendo constituída por cinco indivíduos do sexo feminino (amostra disponível). Todos os 

sujeitos foram avaliados pelo médico otorrinolaringologista, através de nasolaringoscopia para 

caracterização da anatomofisiologia laríngea, e foram submetidos a audiometria tonal para despiste 

auditivo. Foram incluídos neste grupo os indivíduos enviados pelo médico otorrinolaringologista à 

terapia da fala, entre Maio e Junho de 2006, que reuniram os critérios de inclusão adoptados. 

 

O grupo de controlo é constituído por indivíduos saudáveis do mesmo género e com idade similar, 

que obedeceram aos mesmos critérios de inclusão, exceptuando-se o facto de não apresentarem 

perturbação vocal. Foram recrutados entre o nosso círculo de conhecimentos (amostra de 

conveniência). Todos os sujeitos deste grupo foram igualmente observados pelo médico 

otorrinolaringologista mas através de espelho laríngeo para confirmação de ausência de alterações 

anatómicas da laringe e realizaram igualmente audiometria tonal para despiste auditivo. A 

confirmação de ausência de perturbação vocal foi feita perceptivamente pela investigadora durante a 

conversação. O quadro III.1 apresenta a análise sociodemográfica dos sujeitos em estudo. 
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Quadro III.1. Caracterização demográfica da amostra 

Grupo  Disfónico Normal 
N  5 5 
Idade   

 Média ± Dp 36 ± 6,51 32,80 ± 8,67 
[mínima – máxima] [30 – 44] [25 – 46] 

Lisboa 3 4 Naturalidade Alhos Vedros 2 1 
Almada 2 1 

 Lisboa - 2 
Seixal 2 1  

Residente Costa da Caparica 1 - 
Sintra - 1 
3º Ciclo 2 1  Bacharelato 1 - Habilitações Licenciatura 2 4 
Solteiro - 2  Casado 4 2 Estado Civil Divorciado 1 1 
Professora  2 1 

 Animadora social 1 - 
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 1 1  

Profissão Escriturária 1 2 
Médica - 1 
Edema das pregas vocais 1 -  Edema Reinke 1 - Diagnóstico 

otorrinolaringológico Nódulos  2 - 
Pólipo da prega vocal esquerda 1 - 
Sem antecedentes pessoais relevantes 3 5  Rinite 1 - Antecedentes pessoais Hipotiroidismo 1 - 
Ligeiro 3 -  Moderado  1 - Grau de disfonia Severo 1 - 

 

 

 

Conforme podemos analisar pelo quadro III.1, o grupo experimental em comparação com o grupo de 

controlo é em média ligeiramente mais velho, tem maioritariamente uma formação académica mais 

baixa e o estado civil é maioritariamente casado. Destes cinco sujeitos, três apresentam disfonia de 

grau ligeiro, um de grau moderado e um de grau severo. 
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3.3. INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. Escala de estado depressivo 

De forma a garantir a ausência de estados depressivos, factor largamente referido pela bibliografia 

como sendo uma variável perturbadora dos aspectos prosódicos e expressões faciais, foi usada a 

versão portuguesa da Escala de Estado Depressivo (Gonçalves & Fagulha, 2004) originalmente 

desenvolvida no Center for Epidemiologic Studies of the National Institute of Mental Health (CES-

D), por Radloff (1977), tendo em vista a avaliação de ocorrências de sintomatologia depressiva na 

população em geral (anexo 1). Trata-se dum questionário de auto-descrição constituído por 20 

questões, seleccionados a partir de um conjunto de itens retirados de escalas de depressão anteriores, 

de forma a representar os principais aspectos da sintomatologia depressiva. A CES-D foi concebida 

inicialmente para estudos epidemiológicos, não se aconselhando a sua utilização numa perspectiva 

individual, mas pode ser utilizada numa perspectiva de triagem. 

 

As respostas a cada item são dadas numa escala de quatro pontos, do tipo linear, segundo a 

frequência com que cada sintoma esteve presente na semana precedente à aplicação do instrumento: 

“nunca ou muito raramente – menos de um dia” corresponde à pontuação zero; “ocasionalmente – 

um a dois dias” corresponde à pontuação um; “com alguma frequência – três a quatro dias” 

corresponde à pontuação dois; e “com muita frequência ou sempre” corresponde à pontuação três. 

Quatro itens são formulados numa direcção positiva para quebrar eventuais tendências de resposta e 

para avaliar afectos positivos. A pontuação pode variar entre zero e sessenta, indicando valores mais 

altos a ocorrência dum maior número de sintomas e os estudos originais recomendam um ponto de 

corte de dezasseis valores.  

 

A CES-D foi escolhida de entre outros instrumentos pela sua fácil aplicabilidade, pelo seu foco em 

sintomas depressivos e por ter sido já adaptada para a população portuguesa.  

 

 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   69 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                       População e métodos 

 
 

3.3.2. Ficha de caracterização dos sujeitos  

Foi criada uma ficha de caracterização suportada na pesquisa teórica, anteriormente exposta, e 

nos dados que emergiram da experiência profissional da autora do presente estudo. Dela constam 

questões com o objectivo de caracterizar demograficamente a amostra relativamente à idade, 

naturalidade, local de residência, habilitações, profissão, estado civil, duração da perturbação 

vocal, diagnóstico médico, antecedentes pessoais e grau de disfonia (apêndice 1). 

 

3.3.3. Textos  

Para a indução das emoções em estudo, foram construídos três textos, dois de carácter emocional 

(alegria e tristeza) e um de carácter emocionalmente neutro, utilizados nas tarefas de leitura. Estes 

textos foram validados através da metodologia de focus-groups conforme descrito nos procedimentos 

(pp. 68). 

 

3.3.3.1. Texto alegre 
 

Este texto foi adaptado de um estudo de Marques (2005) do Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada, que tinha por objectivo estudar os estados de espírito descritos pelos leitores após a 

apresentação de um conjunto de textos. Neste estudo este texto, em particular, mostrou ser adequado 

relativamente à indução de alegria pelo que optámos pela sua selecção (apêndice 2). 

 

3.3.3.2. Texto neutro 
 

Trata-se de um texto de características informativas sobre o processo de Bolonha e inerentes 

objectivos educacionais, que foi adaptado do anteprojecto de decreto lei – graus académicos e 

diplomas do ensino superior (2006) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(apêndice 3).   
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3.3.3.3. Texto triste 
 

Este texto foi adaptado do livro Queimada Viva, de Souad (2004), cujo conteúdo se baseia num 

relato verídico de uma mulher árabe sujeita a vários episódios de violência por parte da família, 

culminando numa tentativa de assassinato (apêndice 4). 

 

 

 

3.4. PROCEDIMENTOS 
 

3.4.1. Construção e validação dos textos 

A pesquisa dos textos passou por uma primeira tentativa de utilização daqueles que pudessem ter 

sido anteriormente validados. Encontrámos apenas um texto utilizado num estudo do Instituto 

Superior de Psicologia Aplicada cujos leitores classificaram como indutor de alegria, pelo que 

optámos pela sua selecção. Relativamente ao texto neutro, os dois primeiros textos construídos foram 

notícias (a primeira sobre a descrição de uma aldeia do Norte de Portugal e a segunda sobre a 

escassez de segurança nas ruas da cidade de Lisboa) que foram rejeitados pelo painel de juízes 

construído para o efeito, por, na opinião destes, serem indutores de reacções emocionais de 

agradabilidade na primeira situação e de revolta na segunda. Construímos assim o terceiro texto, que 

viria a ser o definitivo, tendo como base um documento oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior cujo conteúdo informativo se baseia nos objectivos da implementação do processo 

de Bolonha. O texto triste, aprovado pelo painel de juízes, foi construído a partir de excertos do livro 

Queimada Viva por se tratar de um relato verídico de experiência de vida de uma violência familiar 

brutal de uma mulher árabe e, uma vez que a nossa população é do sexo feminino, a temática 

violência doméstica pareceu-nos adequada. 

 

Como já referido anteriormente, todos os textos foram sujeitos a uma apreciação de um painel de 

juízes construído para o efeito. Este painel foi constituído por cinco terapeutas da fala e uma linguista 

que inferiram sobre o carácter emocional dos textos, utilizando para o efeito a metodologia de focus-
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groups. Este painel rejeitou, numa primeira fase, por unanimidade os dois primeiros textos neutros e 

aceitou, numa segunda fase, também por unanimidade, todos os textos utilizados. As reuniões deste 

grupo de trabalho duraram em média cerca de sessenta minutos cada uma. Procedemos então ao pré-

teste efectuado a dois sujeitos com perturbação vocal e dois sem perturbação vocal. Solicitámos que 

categorizassem os textos que previamente tinham lido, sendo que os textos alegre e triste foram 

qualificados por todos os sujeitos exactamente como tal e o texto neutro como “um texto normal, que 

não me faz sentir nada”, pelo que aceitámos como adequados aos objectivos propostos. 

 

 

3.4.2. Escala de estado depressivo  

Para obtermos a escala de estado depressivo CES-D, tendo em conta a sua não publicação, marcámos 

uma reunião com a Doutora Teresa Fagulha na Universidade de Psicologia de Lisboa, onde 

obtivemos não só o referido instrumento como também toda a documentação de suporte ao mesmo e 

a necessária autorização verbal para a sua aplicação. 

 

 

3.4.3. Ética 

O projecto de pesquisa foi submetido a aprovação pela Comissão Coordenadora do mestrado. Após a 

sua aprovação, solicitámos autorização formal (apêndice 5) para a realização do estudo ao Conselho 

de Administração do Hospital Garcia de Orta que, posteriormente, solicitou parecer ao Conselho de 

Ética. Após autorização dada, informámos informal e formalmente (apêndice 6) todos os sujeitos dos 

objectivos do estudo bem como dos procedimentos de recolha da informação e solicitámos 

consentimento informado (uma vez que a metodologia usada requer recolha de imagem), através do 

preenchimento de formulário de autorização (apêndice 7). 

 

Todos os sujeitos concordaram em participar no estudo sem quaisquer contrapartidas. 
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3.4.4. Aplicação dos instrumentos 

A avaliação individual de cada participante demorou cerca de 90 minutos. 

Após a autorização formal dos sujeitos, solicitámos preenchimento da Escala de Estados Depresivos 

(CES-D). Esta foi preenchida pelos mesmos em gabinete, na presença da investigadora e 

imediatamente cotada como processo de rastreio relativamente à presença de estados depressivos. 

Foram aceites apenas os sujeitos que não apresentavam cotações acima de 16 valores, para ambos os 

grupos, de acordo com a orientação dos autores. 

 

A ficha de caracterização foi preenchida pela investigadora na presença dos sujeitos através de 

consulta do processo clínico e conversa informal, no gabinete de terapia da fala do Hospital Garcia 

de Orta. 

 

Ambos os grupos, com e sem perturbação vocal, foram gravados e filmados em gabinete de terapia 

da fala entre as oito e as nove da manhã, ou seja, antes do período de afluência dos utentes ao 

hospital de forma a garantir o mínimo de ruído. Foi vedada a entrada na sala de endoscopia, que é 

contígua com a sala de terapia da fala, durante este período. 

 

Os sujeitos foram gravados e filmados individualmente durante a leitura de três textos (alegre, neutro 

e triste) e duas evocações de episódios de vida (a orientação dada foi: por favor relate-me um 

acontecimento de vida em que tenha experimentado uma sensação de absoluta alegria/tristeza). Em 

todas as gravações estiveram presentes em gabinete apenas a investigadora e as pacientes. A opção 

da gravação em contexto de gabinete e não em cabina audiométrica, como, também, tinha sido 

equacionado, prende-se com o facto de acharmos importante que os sujeitos estivessem num 

contexto o mais natural possível, uma vez que estamos a estudar manifestações emocionais e a 

bibliografia refere exaustivamente os mecanismos sociais que regulam a sua manifestação. Também 

de forma a garantir a normalidade comportamental, não limitámos os sujeitos nos seus movimentos, 

uma vez que a metodologia de avaliação escolhida é dinâmica, garantindo apenas que se 

mantivessem sentados numa cadeira sem rodas. Os textos foram impressos em formato A3, letra 

Arial 20, colados em placar semi-rígido e apresentados aos sujeitos inseridos num cavalete em cima 
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da mesa a uma distância aproximada de 40 cm, numa posição ligeiramente lateralizada para permitir 

a filmagem do rosto numa posição frontal de modo a não perdermos informação de nenhuma 

hemiface. A distância dos textos e o tamanho da letra de impressão dos mesmos foram discutidas 

com um oftalmologista e uma optometrista de forma a assegurar a leitura dos mesmos sem qualquer 

dificuldade. A câmara de filmar foi colocada em frente dos indivíduos, à distância de um metro, num 

suporte fixo à altura da face dos sujeitos (figura III.1). O microfone foi colocado a uma distância de 

dez centímetros2, lateralmente à boca dos sujeitos (figura III.1). Relativamente às evocações, estas 

distâncias foram mantidas tendo como alvo visual a investigadora que se colocou frente a frente com 

as pacientes.  

 

A recolha das expressões faciais foi feita através de câmara digital Sony, com capacidade de zoom de 

oito vezes. A recolha acústica foi feita directamente para o computador portátil (Sony Vaio VGN) 

com o software SpeechStation 2, numa frequência de amostragem de 22050 Hz, e o som foi captado 

através de microfone dinâmico Beyerdynamic M69, hipercardióide, com electreto, frequência de 

resposta de 2,5 dB, impedância de 200 Ω e capacidade de atenuação superior a 20 dB. 

 

De forma a evitar o enviesamento dos dados, a ordem de solicitação das tarefas de leitura e evocação 

foi aleatória. 

 

 

 

  

                      \ 

 

 

 

 

Figura III.1. Esquema da gravação vídeo e áudio. 

                                                 
2 Apesar de termos iniciado os procedimentos no pré-teste com o microfone a uma distância de 30 centímetros, 
segundo Baken e Orlikoff (2000), verificámos necessidade de aproximação até aos 10 centímetros finais.  

Ja
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la
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3.4.5. Análise e tratamento dos dados 

 

3.4.5.1. Prosódia 
 

Relativamente à leitura dos textos, foram excluídos o primeiro e o último período, apesar de todos os 

sujeitos efectuarem uma leitura silenciosa prévia, de forma a ser analisado apenas o período estável 

de leitura. Os ficheiros foram ouvidos e confirmados três vezes, e os textos divididos em sintagmas 

entoacionais, confirmados três vezes para diminuir o grau de subjectividade. Dentro de cada 

sintagma foram extraídos os valores de frequência fundamental (F ) máxima, F mínima, extensão de0 0  

F (F máxima − F0 0  0 mínima) e a duração (medida temporal) de cada sintagma entoacional. Foram 

ainda extraídos o valor temporal da duração da leitura estável de cada texto e a duração total das 

pausas.  

 

Relativamente ao débito, para objectivar a sua análise, contactámos o Doutor Fernando Martins, da 

Universidade de Lisboa e solicitámos autorização para a utilização do programa FreP (Martins; 

Vigário & Frota, 2006). O FreP é uma ferramenta electrónica que permite a extracção de informação 

de frequência de unidades fonológicas portuguesas ao nível da palavra e a níveis inferiores. Corre em 

textos escritos, seguindo as convenções ortográficas em vigor. 

 

Assim, na análise do débito, o procedimento tomado foi o da contagem de 60 segundos de leitura a 

partir do primeiro período considerado anteriormente como estável e analisado o ficheiro de leitura 

final correspondente aos 60 segundos de cada texto para cada sujeito no programa FreP (Martins; 

Vigário & Frota, 2006). Os textos foram inseridos em Notepad (extensão .txt), não formatados e 

dado ao programa o comando de análise de número de palavras prosódicas, número de sílabas e 

número de segmentos. Obteve-se assim o número de cada um destes tipos de unidade fonológica em 

60 segundos de produção e, deste modo, se pudémos calcular a velocidade de elocução.  
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Nas evocações, dado que a evocação mais curta tinha 60 segundos, não foi possível eliminar nenhum 

período e optámos por analisar os primeiros 60 segundos de todas as evocações. Para a análise do 

débito, as evocações foram transcritas ortograficamente e posteriormente analisadas.  

 

Para a análise da intensidade todos os ficheiros (leitura e evocação) foram importados para o 

programa Praat (Boersma & Weenink, 1992, 2001) e extraído o valor de média da intensidade. O 

Praat é um programa de análise fonética e manipulação de som que se encontra disponível para 

diferentes plataformas (Windows, Macintosh, Unix, Linux).  

 

 

3.4.5.2. Expressão facial 
 

O primeiro passo relativamente à análise da expressão facial foi a obtenção de um software 

compatível com os objectivos em estudo. A primeira opção colocada foi a utilização do Observer, 

existente no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, mas, apesar de o Centro de Investigação se ter 

mostrado muito interessado e disponível, a necessidade de articulação com os alunos de investigação 

que estavam a desenvolver trabalhos com este programa e a consequente limitação temporal levou-

nos a eliminar esta hipótese. Fizemos então uma formação no Centro de Linguística da Universidade 

Nova de Lisboa, nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2006, subordinada ao tema “Comunicação 

Verbal e Não Verbal na Interacção Face a Face: Técnicas de Análise”, onde tivemos contacto com o 

softwre Anvil (Kipp, 2004). O Anvil é um programa de anotação de vídeo, originalmente 

desenvolvido para investigação de gestos, usado em institutos de pesquisa mundial. Oferece a 

possibilidade de uma anotação exacta através da visualização de frames e de acordo com a 

codificação que os investigadores elaborarem. A tábua de anotação mostra elementos codificados 

através da cor em múltiplas pistas temporais (figura III.2). O passo seguinte foi o contacto, via mail, 

com o autor, que imediatamente se mostrou colaborante para quaisquer esclarecimentos e nos 

disponibilizou o programa. 
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Figura III.2. Exemplo de página de anotação típica do software Anvil. 

 

 

 

Assim, as imagens foram capturados pela câmara de filmar, importados para o programa Windows 

Movie Maker para corte das partes iniciais e finais excedentes e junção de ficheiro de som e imagem 

(elaboração de vídeos), e posteriormente importados para o programa Convert Movie para serem 

transformados para extensão .avi, de forma a permitir a sua análise no programa Anvil 4.5 (Kipp, 

2004). Foi necessário alterar a formatação do programa de forma a torná-lo compatível com os 

aspectos a serem avaliados e permitir efectuar anotações. As anotações criadas assentaram nos 

movimentos de unidades mínimas de movimento (FACs) descritas por Ekman e Friesen (1978) e 

encontram-se referenciadas no quadro III.2 as codificações utilizadas com a imagem correspondente. 
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Quadro III.2. Unidades mínimas de movimento utilizadas. 

    
AU n.º FACS MÚSCULO EXPRESSÃO 

   
1 Porção interna das 

sobrancelhas elevada 
Frontal 

 
   
2 Porção externa das 

sobrancelhas elevada 
Frontal 

 
   
4 Sobrancelhas baixas e 

aproximadas 
Depressor do supercílio e 

corrugador 
 

   
5 Pálpebras superiores 

elevadas 
Elevador da pálpebra 

superior 
 

   
6 Bochechas elevadas Orbicular do olho 

 
   
7 Pálpebras inferiores 

elevadas 
Orbicular do olho 

 
8 Lábios relaxados Orbicular da boca Sem imagem disponível 
   
9 Nariz enrugado Elevador do lábio superior 

e da asa do nariz 
 

   
10 Elevação do lábio superior Elevador do lábio superior 

 
   

11 Prega nasolabial Pequeno zigomático  
 

   
12 Cantos boca puxados Grande zigomático  

 
   

13 Bochechas inchadas Canino 
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14 Covas nas bochechas Bucinador 

 
   

15 Cantos lábios deprimidos Triangular 
 

16 Depressão lábio inferior Depressor do lábio Sem imagem disponível 
   

17 Elevação do queixo Mento 

 
   

18 Lábios enrugados Incisivo do lábio superior e 
inferior  

   
20 Lábios esticados Risório 

 
   

22 Lábios afunilados Orbicular da boca 

 
   

23 Lábios cerrados Orbicular da boca 
 

24 Lábios apertados Orbicular da boca Sem imagem disponível 
  Depressor do lábio ou 

relaxamento do mento ou 
orbicular da boca 

25 Lábios afastados 

 
   

26 Mandíbula aberta Masséter, temporal e 
pterigoideu interno  

   
27 Boca aberta Pterigoideu, digástrico 

  
   

28 Lábios sugados Orbicular da boca 
 

38 Narinas dilatadas Nasal Sem imagem disponível 
  Nasal, depressor do septo 

nasal 
Sem imagem disponível 

39 Narinas comprimidas 
   

41 Pálpebras caídas Relaxamento do elevador 
da pálpebra superior  
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42 Pálpebras semi-cerradas Orbicular do olho 

 
   

43 Olhos fechados Relaxamento do elevador 
da pálpebra superior  

   
44 Olhar de soslaio Orbicular do olho 

 
  Relaxamento do elevador 

da pálpebra e contracção 
do orbicular do olho 

Sem imagem disponível 
45 Piscar de olhos 

    
46 Piscadela Orbicular do olho Sem imagem disponível 

 
 

 

O segundo passo foi a atribuição dos códigos perceptivamente associados às expressões de alegria e 

tristeza. Pela ausência de coerência emergente dos estudos referidos no modelo teórico, 

anteriormente descritos, recorremos, novamente, ao júri e, aplicando a mesma metodologia, 

solicitámos a selecção dos códigos associados à expressão destas duas emoções. O júri atribuiu, por 

unanimidade, os códigos de acção de movimento para a expressão de alegria: A6, para os olhos, e 

A12, A13 e A14, para a boca; e para a expressão de tristeza A7, A41, A42, A43 e A44, para os olhos 

e A10, A11, A15, A16 e A20, para a boca. 

 

Ultrapassados estes obstáculos metodológicos, os vídeos foram então visualizados num total de nove 

vezes, correspondendo a uma visualização de três vezes (a primeira com som e as duas últimas sem 

som) para cada segmento facial em análise, ou seja, movimentos das sobrancelhas, olhos e boca, 

numa janela de 856 × 480 milímetros a uma velocidade de 25 frames por segundo correspondendo 1 

frame a aproximadamente 33 milissegundos, e efectuadas as respectivas anotações, de acordo com o 

procedimento do software. Estas foram realizadas dando a entrada e a saída do movimento (início e 

final da modificação do estado de repouso) e atribuída a respectiva codificação pré-programada. No 

final das três visualizações, o programa permite a transformação das referidas anotações em 

documento de texto com a respectiva unidade temporal de activação e desactivação de cada 

movimento. Foram então extraídos os seguintes elementos para as cinco tarefas (leitura textos neutro, 
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alegre e triste, e evocação alegre e triste): número total de movimentos das sobrancelhas, olhos e 

boca, sua duração total, número de movimentos por minuto e número de movimentos por segundo; 

descrição no tipo de códigos (FACs) activados e sua duração total; número de acções combinadas e 

sua descrição e duração; selecção dos códigos dos olhos e boca associados com as duas expressões 

emocionais em estudo e analisado o número de activações e duração total durante as quatro tarefas 

emocionais através da eliminação do texto neutro. 

 

Todos estes dados recolhidos foram então seriados e individualmente inseridos numa base de dados, 

construída para o efeito, no programa estatístico SPSS (Statistics Package for Social Sciences) versão 

11, para posterior tratamento e análise estatística. Utilizou-se estatística descritiva (medidas de 

tendência central e de dispersão) e estatística inferencial não paramétrica através do Teste de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis para a comparação de grupos e medidas de associação simétrica, através 

do teste de Kendall, para dar resposta às questões de relação do grau de disfonia com a prosódia e 

com as expressões faciais. 

 

Na avaliação perceptiva realizada pela investigadora usou-se a classificação da escala GRBAS 

(Hirano, 1981), podendo o grau de disfonia variar entre zero e três, correspondendo o zero a normal, 

um a ligeiro, dois a moderado e três a severo. 

 

Explicitada a sistematização da metodologia e os princípios metodológicos que presidiram à sua 

operacionalização no terreno de pesquisa empírica, sustentamos que parecem estar reunidas as 

condições analíticas que nos permitem passar à apresentação dos resultados emergentes desta 

amostra. 
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IV. Resultados 
 
 
Os resultados do estudo serão decompostos por contexto emocional, neutro/alegre/triste, e de acordo 

com os objectivos e questões orientadoras do estudo. Dado o estudo ser pioneiro na população 

portuguesa, iniciamos sempre pela análise dos sujeitos normofalantes por necessitarmos entender 

melhor como estes se comportam relativamente às manifestações emocionais. 

 

Como o estado depressivo e a idade são considerados na literatura potencialmente como variáveis de 

enviesamento neste tipo de estudo, fomos verificar se os grupos, relativamente a estes aspectos, não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas. Verificámos uma distribuição estatisticamente 

idêntica3 para os dois grupos (figura IV.1) e a não existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos4, para as variáveis idade e estado depressivo (quadro IV.1).  
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Figura IV.1. Distribuição das variáveis idade e estado depressivo.  

 
 

                                                 
3 Realização do teste de Kolmogorov-Smirnov com p>0,05 
4 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Quadro IV.1. Comparação dos dois grupos nas variáveis idade e CES-D total. 

Idade CESD total  
Média 

rank 

Somatório Média Somatório 
 Med±Dp U p Med±Dp U p 

rank rank rank 

Grupo de 
controlo 

9,40 ± 5,3 5,40 27,00 32,8 ± 8,6 4,60 23,00 
0,347 12,00 0,9168,00

Grupo 
experimental 

32,00 9,80 ± 3,8 5,60 28,00 36 ± 6,5 6,40 

 

 

Assegurado o pressuposto de que os dois grupos não apresentam diferenças significativas 

relativamente às variáveis dependentes idade e estado depressivo, iniciámos então a análise dos 

vários contextos emocionais. 

 

 

4.1. CONTEXTO NEUTRO 

 

4.1.1. Análise das expressões faciais utilizadas em contexto neutro 

 

O quadro IV.2. apresenta o comportamento da face dos sujeitos, durante a leitura do texto neutro. 

 

Quadro IV.2. Expressões faciais em contexto neutro. 

Grupo de controlo Grupo experimental    Mann-  
 N=5                   N=5    Whitney 

      p Min Máx Média Dp Min Máx Média Dp  
Total de movimentos dos olhos  0 2 0,4 0,8 0 1 0,4 0,5 n.s. 
Movimentos dos olhos por minuto 0 1,0 0,2 0,4 0 0,5 0,2 0,2 n.s. 
Duração total movimentos olhos (seg.) 0 2,2 0,4 1,0 0 1,0 0,2 0,4 n.s. 
Duração média de cada mov. dos olhos (seg.) 0 1,1 0,2 0,5 0 1,0 0,2 0,4 n.s. 
Total de movimentos da boca  0 0 0 0 0 0 0 0 n.s. 
Movimentos da boca por minuto 0 0 0 0 0 0 0 0 n.s. 
Duração total movimentos da boca (seg.) 0 0 0 0 0 0 0 0 n.s. 
Duração média de cada mov. da boca (seg.) 0 0 0 0 0 0 0 0 n.s. 
Total de movimentos das sobrancelhas  2 10 5,8 3,0 1 4 2,6 1,1 n.s. 
Movimentos das sobrancelhas por minuto 1,1 5,1 3,0 1,5 0,5 1,9 1,3 0,5 0,05* 
Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 1,3 17,1 8,6 7,3 0,2 20,6 4,7 8,8 n.s. 

 
Duração média  cada mov. sobrancelhas (seg.) 0,6 2,8 1,3 0,9 0,0 5,1 1,3 2,1 n.s. 

 
Min – mínimo Máx- máximo Dp – desvio padrão  n.s.= não significativo      *p<0,05       
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Durante esta tarefa, o número total de unidades de movimento e a sua duração total, é restrito 

para ambos os grupos, com o grupo de controlo a apresentar médias mais elevadas para os três 

segmentos faciais analisados (figura IV.2.). As sobrancelhas são o único segmento facial activado 

por todos os sujeitos, avaliado pela ausência de valores mínimos de zero, com uma média de 6 

movimentos para o grupo de controlo e 3 para o grupo experimental.  

 

Nenhum dos grupos activou movimentos a nível da boca e os olhos foram activados por poucos 

sujeitos, em ambos os grupos, não perfazendo uma média de um movimento por grupo.  

 

A variabilidade é particularmente elevada para a duração total de movimentos das sobrancelhas 

(7,3 e 8,8, para grupo de controlo e experimental, respectivamente), com o grupo experimental a 

apresentar médias ligeiramente superiores.  

 

As sobrancelhas apresentam um comportamento similar nos dois grupos relativamente à duração 

média de cada movimento (1,3 segundos para ambos os grupos), apresentando-se com 

características de movimento breve, com o grupo experimental a apresentar maior variabilidade.  
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Figura IV.2. Movimentos e sua duração média − leitura do texto neutro. 
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5Não obstante, as diferenças não são estatisticamente significativas  (p>0,05), com excepção do 

movimentos das sobrancelhas  por minuto (p=0,05) com o grupo de controlo a apresentar médias 

significativamente mais elevadas. 

  

Realizámos a análise individual de cada segmento facial e fomos verificar quais as acções de 

movimento efectuadas (quadro IV.3).  

 

Quadro IV.3. Movimentos individuais e combinados para cada segmento facial – texto neutro. 

Grupo de controlo Grupo experimental  
                                                  FACs Duração total da activação Duração total da activação 
  

 
N Média Dp 

 
N Média Dp 

A7  1 0,24 0,55 1 0,21 O,47  
A42 0 0 0 2 0,07 0,16 Olhos 
A44 1 0,20 0,46 0 0,07 0,16 
A1 13 4,96 6,15 4 0,27 O,32  

Sobrancelhas A2 1 0,16 0,35 2 0,15 0,23 
A4 9 0,54 0,35 4 4,35 8,83 
A1+A2 5 3,00 5,85 0 0 0 

 

 

Verificámos que ao nível dos olhos os movimentos efectuados correspondem à elevação das 

pálpebras inferiores (A7) e olhar de soslaio (A44), com uma média total de um movimento para 

cada código, para o grupo de controlo, e pálpebras semicerradas (A42) e elevação das pálpebras 

inferiores (A7), com uma média total de dois movimentos para A42 e um para A7, para o grupo 

experimental (quadro IV.3). Assim, a nível dos olhos, verificamos, respectivamente para o grupo 

de controlo e experimental, duas e três acções de movimento que se relacionam com a expressão 

de tristeza, sob forma de movimentos muito breves. As sobrancelhas apresentam 

maioritariamente movimentos de elevação da porção interna (A1) e baixas e aproximadas (A4), 

para ambos os grupos. Ao relacionarmos o número de movimentos e a sua duração total, 

verificamos que o movimento de sobrancelhas baixas e aproximadas comporta-se como um 

movimento breve no grupo de controlo e de longa duração no grupo experimental, com elevada 

variabilidade no grupo experimental. 

 

                                                 
5 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Apenas foram verificadas acções combinadas, ou seja, execução simultânea de mais de uma 

unidade de movimento, para o grupo de controlo, correspondente à elevação simultânea da 

porção interna e externa das sobrancelhas (A1+A2), por acção do músculo frontal. 

 

 

4.1.2. Análise da prosódia durante a leitura do texto neutro  

O quadro IV.4 apresenta o comportamento prosódico dos sujeitos durante a leitura do texto 

neutro. 

 

Quadro IV.4. Elementos prosódicos − contexto neutro. 

Grupo de Controlo  
 N=5  

Grupo experimental 
N=5 

Mann-
Whitney 

 

p  Min Máx Média Dp Min Máx Média Dp 
F0 máxima (Hz) 184,5 258,4 235,2 29,4 240,7 257,9 248,1 7,4 n.s. 
F0 mínima (Hz) 137,0 176,3 160,1 15,2 158,9 183,9 171,3 10,0 n.s. 
Extensão de F0 (Hz) 47,4 98,3 75,0 19,9 60,8 99,0 76,7 14,8 n.s. 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 2,1 2,9 2,5 0,3 1,9 3,0 2,2 0,4 n.s. 
Duração total das pausas (seg.) 1,5 8,2 3,8 2,5 1,4 11,9 6,8 3,9 n.s. 
Duração da leitura (seg.)  106 117 113,2 4,4 106 126 113,8 7,6 n.s. 
Número de palavras prosódicas  93 108 100,2 5,6 91 111 103,6 8,1 n.s. 
Número de sílabas  337 396 363,6 22,1 333 409 377,8 31,0 n.s. 
Número de segmentos  718 841 772,6 46,7 709 870 803,0 65,8 n.s. 
Intensidade média (dB) 44,9 65,5 58,1 7,8 54,2 65,1 59,9 4,5 n.s. 

 F  – frequência fundamental   Min – mínimo Máx- − máximo Dp – desvio padrão 0

 

 

O grupo experimental efectuou uma leitura com valores de intensidade e de frequência 

fundamental (F0 média, máxima, mínima e extensão) superiores aos do grupo de controlo, que 

apresenta uma elevada variabilidade intragrupo. O grupo de controlo produz sintagmas 

entoacionais de maior duração que o grupo experimental. O débito, avaliado pela variável 

duração total do período de leitura seleccionado, é similar entre os dois grupos, com maior 

variabilidade no grupo experimental, mas superior para o grupo experimental quando avaliado 

pelo número de palavras prosódicas, sílabas e segmentos, ocorridas nos primeiros sessenta 

segundos de leitura analisados, apresentando também médias superiores de duração total das 

pausas. 
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Podemos afirmar que durante a leitura do texto neutro, o grupo experimental produz sintagmas de 

duração média inferior, com valores médios de F0, débito, duração total das pausas e intensidade 

superiores ao do grupo de controlo. A variabilidade intragrupo é maioritariamente superior no 

grupo de controlo. 

 
6Não obstante, as diferenças anteriormente referidas não são estatisticamente significativas  

(p>0,05) para nenhum dos parâmetros prosódicos avaliados. 

 

 

4.2. CONTEXTO ALEGRE 
 

4.2.1. TAREFA DE LEITURA 
 

4.2.1.1. Análise das expressões faciais durante a leitura do texto alegre 

O quadro IV.5 apresenta o comportamento facial dos sujeitos durante a tarefa de leitura de texto 

alegre. 

 

Quadro IV.5. Expressões faciais durante a leitura do texto alegre. 

Grupo de controlo Grupo experimental Mann-  
 N=5                   N=5    Whitney 

    p Mín Máx Média Dp Mín Máx Média Dp  
Total de movimentos dos olhos  5 9 6,6 1,8 0 3 1,6 1,5     0,00** 
Movimentos dos olhos por minuto 2,4 4,2 3,2 0,7 0 1,6 0,8 0,7     0,00**
Duração total movimentos olhos (seg.) 11,1 40,0 29,8 11,1 0 3,2 1,4 1,5     0,00**
Duração média de cada mov. dos olhos (seg.) 2,2 5,7 4,5 1,4 0 1,0 0,5 0,5     0,00**
Total de movimentos da boca  3 11 6,4 3,1 0 2 0,4 0,8     0,00**
Movimentos da boca por minuto 1,4 5,3 3,1 1,4 0 1,0 0,2 0,4     0,00**
Duração total movimentos da boca (seg.) 11,1 41,5 26,8 12,7 0 3,2 0,6 1,4     0,00**
Duração média de cada mov. da boca (seg.) 2,2 6,6 4,4 1,6 0 1,6 0,3 0,7     0,00**
Total de movimentos das sobrancelhas  4 16 10,6 4,6 1 7 3,8 2,6     0,05* 
Movimentos das sobrancelhas por minuto 2,2 7,7 5,1 2,1 0,4 3,7 1,9 1,4     0,03* 
Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 4,5 23,8 13,7 7,1 0,2 29,2 7,6 12,1     n.s. 

 
Duração média  cada mov. sobrancelhas (seg.) 5 9 6,6 1,8 0 3 1,6 1,5     n.s. 

Mín – mínimo Max – máximo Dp – desvio padrão  n.s.= não significativo      *p<0,05      **p<0,01 

                                                 
6 Realização do teste de Mann-Whitney 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   87 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                                        Resultados 

 
 
O grupo de controlo apresenta médias de movimentos, para os três segmentos da face analisados, 

superiores ao grupo experimental, não apresentando, ao contrário deste último, valores zero, ou 

seja, todos os sujeitos desencadearam acções de movimento das sobrancelhas, olhos e boca. No 

grupo experimental foram activados, em média, 2 movimentos dos olhos e 4 das sobrancelhas 

enquanto o grupo de controlo apresenta 7 movimentos para os olhos, 6 para a boca e 11 para as 

sobrancelhas, e a duração total destes movimentos é também superior para o grupo de controlo, 

embora com elevada variabilidade intragrupo, com os olhos a apresentarem uma duração maior 

que a boca (figura IV.3). 

 

Enquanto para o grupo de controlo estes movimentos dos olhos e da boca são longos, para o 

grupo experimental surgem como movimentos breves, com uma média inferior a 0,6 segundos 

para cada movimento. Neste grupo experimental são as sobrancelhas que apresentam 

movimentos com maior sustentação temporal, cerca de 1,8 segundos, superior à média 

apresentada pelo grupo de controlo.  

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30

Média de
movimentos dos

olhos

Média de duração
total dos

movimentos dos
olhos

Média de
movimentos da

boca

Média da duração
total dos

movimentos da
boca

Média dos
movimentos das

sobrancelhas

Média da duração
total dos

movimentos das
sobrancelhas

Grupo de controlo Grupo disfónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.3. Movimentos e sua duração média  – leitura do texto alegre. 
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7Verificámos existirem diferenças estatísticas  altamente significativas (p=0,00) entre os dois 

grupos, de controlo e experimental, para todas as variáveis associadas aos olhos e à boca (total de 

movimentos, movimentos por minuto, duração total dos movimentos em segundos e duração 

média de cada unidade de movimento), com o grupo de controlo a apresentar médias superiores. 

No que concerne às sobrancelhas as diferenças são igualmente significativas relativamente ao 

total de movimentos (p=0,05) e número de movimentos por minuto (p=0,03), com o grupo de 

controlo com médias superiores. Não foram encontradas diferenças significativas entre os dois 

grupos relativamente à duração total dos movimentos das sobrancelhas em segundos (p=0,15) 

nem à duração de cada unidade (p=0,69) deste segmento facial. 

 
Realizámos a análise individual de cada segmento facial, durante a leitura do texto alegre, para 

identificarmos as acções de movimentos efectuadas (quadro IV.6).  

 

Quadro IV.6. Movimentos individuais e combinados para cada segmento facial – texto alegre. 

Grupo de controlo Grupo experimental  
 FACs Duração total  Duração total  

da activação da activação N 
  Média Dp 

      N 
Média Dp 

A5 0 0 0 1 0,12 0,28  
Olhos A6 33 29,81 11,18 1 0,41 0,93 

A7 0 0 0 6 0,91 1,15 
A12 1 2,60 5,83 0 0 0  

 A12+A25 1 0,96 2,14 1 0,19 0,42 
 A12+A26 5 2,23 4,99 0 0 0 
Boca A12+A13+A25 1 0,79 1,77 0 0 0 

A12+A13+A26 16 11,76 15,31 1 0,45 1,01 
A12+A13+A14+A25 1 1,02 2,28 0 0 0 
A12+A13+A14+A26 7 7,57 11,80 0 0 0 
A1 36 14,04 13,59 5 3,51 7,14  

Sobrancelhas A2 2 0,22 0,50 3 0,40 0,67 
A4 6 1,14 0,42 4 3,68 7,71 
A1+A2 8 2,20 3,21 7 0,83 0,94 

 
 
 
 
O grupo de controlo executou sempre o mesmo movimento ao nível dos olhos, elevação das 

bochechas (A6), num total de 33 movimentos, com uma duração total muito superior à do grupo 

experimental (29,8 versus 0,41 segundos), com elevada variabilidade intragrupo. Este movimento 
                                                 
7 Realização do teste de Mann-Whitney 
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de elevação das bochechas encontra-se entre os movimentos tradutores de alegria, como já 

referenciado anteriormente. Para os olhos, o grupo experimental executou três tipos de 

movimentos, elevação das pálpebras inferiores (A5), bochechas elevadas (A6) e pálpebras 

inferiores elevadas (A7), este último numa média total de 6 movimentos. No entanto, apenas um 

deles, o mesmo executado pelo grupo de controlo, se relaciona com a expressão de alegria. 

Curiosamente, o movimento de pálpebras inferiores elevadas, realizado por este grupo, encontra-

se entre os códigos associados à manifestação de tristeza. Verificamos que, para ambos os 

grupos, a boca é o segmento facial que se manifesta maioritariamente na forma de acção 

muscular combinada. O grupo de controlo desencadeou uma acção simples de cantos da boca 

puxados (A12) e seis acções combinadas deste mesmo movimento associado a outros de maior 

ou menor abertura da boca, covas nas bochechas e bochechas inchadas, relacionando-se todos os 

movimentos efectuados com a expressão de alegria. O grupo experimental apresenta menor 

actividade da boca, tendo realizado apenas duas acções combinadas, também relacionadas com a 

expressão de alegria, de duração total média inferior à do grupo de controlo. Ambos os grupos se 

comportam de forma similar quanto aos movimentos das sobrancelhas, com o grupo de controlo 

a apresentar médias de duração superior para a maioria dos movimentos, e ambos os grupos os 

executaram na forma de movimentos breves. 

 

O grupo de controlo apresenta assim médias mais elevadas de duração dos movimentos da face 

associados à expressão de alegria (29,8 ± 11,1 segundos para os olhos e 26,90±12,75 segundos 

para a boca no grupo de controlo e 0,4 ± 0,9 e 0,6 ± 1,4 segundos, para o grupo experimental, 

respectivamente) e acções musculares de maior complexidade que o grupo experimental. 

 

Na comparação entre os dois grupos relativamente ao total de códigos associados à expressão de 

alegria (A6 para os olhos e A12, A13 e A14 para a boca), através da aplicação do teste de Mann-

Whitney, verificamos a existência de diferenças altamente significativas, entre os dois grupos, 

para o total de códigos associados à boca (U=0,00; p=0,00) e associados aos olhos (U=0,00; 

p=0,00), com o grupo de controlo a apresentar médias mais elevadas em ambos os segmentos 

faciais. 
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4.2.1.2. Análise da prosódia durante a leitura do texto alegre 

O quadro IV.7 apresenta o comportamento prosódico dos sujeitos durante a leitura do texto 

alegre. 

 

 
Quadro IV.7. Elementos prosódicos – texto alegre. 

Grupo de controlo  
N=5 

Grupo experimental 
N=5 

Mann-
Whitney 

 

p  Mín Máx Média Dp Mín Máx Média Dp 
F0 máxima (Hz) 200,4 271,0 239,9 26,3 223,8 280,3 254,9 21,6 n.s. 
F0 mínima (Hz) 138,3 177,3 157,2 14,9 155,2 190,6 171,8 13,4 n.s. 
Extensão de F0 (Hz) 61,5 104,9 82,6 21,4 59,2 94,4 83,0 14,2 n.s. 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 2,2 2,0 0,2 1,6 2,7 1,9 0,4 n.s. 
Duração da leitura (seg.)  108 126 120,8 7,5 101 146 120 17,9 n.s. 
Duração total das pausas (seg.) 3,8 7,5 6,3 1,5 3,6 10,5 7,4 2,8 n.s. 
Número de palavras prosódicas  101 124 111,8 8,1 95 131 115,8 15,0 n.s. 
Número de sílabas  281 358 320,2 27,4 262 382 331 50,3 n.s. 
Número de segmentos  605 774 690,2 60,1 556 830 715,6 111,1 n.s. 
Intensidade média (dB) 46,6 63,6 57,4 6,3 56,8 72,0 63,0 6,6 n.s. 
 

F   – frequência fundamental  Mín – mínimo Max –  máximo Dp – desvio-padrão  n.s.= não significativo 0

 
 

O grupo experimental desempenhou a tarefa de leitura do texto alegre utilizando em média uma 

frequência fundamental máxima e mínima, débito e intensidade média superiores ao grupo de 

controlo. No entanto, os dois grupos são similares na amplitude da frequência fundamental, 

avaliada pela diferença entre os seus valores máximos e mínimos. 

 

Apesar da diferença mínima entre os dois grupos, relativamente ao tempo de duração da leitura 

do excerto do texto seleccionado, o débito superior no grupo experimental é confirmado através 

das variáveis número de palavras prosódicas, sílabas e segmentos. Ambos os grupos apresentam 

elevada variabilidade intragrupo para a maioria das variáveis e apresentam comportamento 

similar relativamente à duração média dos sintagmas entoacionais, embora o grupo experimental 

apresente uma duração total média de pausas ligeiramente superior ao grupo de controlo. 
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Não obstante, as diferenças encontradas entre os dois grupos não são estatisticamente 

significativas8 para nenhum parâmetro prosódico avaliado (p>0,05). 

 

Assim, podemos referir que o comportamento do grupo experimental é significativamente 

diferente do apresentado pelo grupo de controlo a nível da face mas tal não é verificável a nível 

da voz. A face destes sujeitos disfónicos apresenta manifestações emocionais de alegria 

significativamente inferiores às apresentadas pelos sujeitos normofalantes. 

 

 
 
 

4.2.2. TAREFA DE EVOCAÇÃO 
 

Verificamos que todos os sujeitos, de ambos os grupos, evocaram situações de vida de contexto 

pessoal e na maioria as evocações relacionam-se com aspectos conotados com a experiência da 

maternidade. Todos os sujeitos efectuaram descrições elaboradas, com um nível elevado de 

pormenor. O sujeito um (S1) do grupo de controlo emocionou-se com uma intensidade que 

resultou no lacrimejar do sujeito. 

 

O quadro IV.8 apresenta um resumo dos conteúdos evocados pelos sujeitos do grupo de controlo 

e experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Quadro IV.8. Resumo das evocações alegres. 

Sujeito GRUPO DE CONTROLO 
 Descreve as sensações que vive sempre que volta à Madeira onde viveu os primeiros anos da sua infância e 

onde toda a sua família mais próxima vive. Descreve com pormenor as sensações e os cheiros e chorou 
durante a evocação. 

S1 

S2 Descreve o dia do seu casamento com muito pormenor. Descreve os aspectos formais dos preparativos e a 
forma como se sentia bonita e feliz por ser o centro das atenções dos familiares e amigos.  

 Descreve o desenvolvimento da construção em curso da casa dos seus sonhos, que está a construir com o 
noivo, e reporta muito a sua evocação para a sensação do objectivo concretizado e nas sensações vividas a 
cada pormenor.  

S3 

S4 Descreve o pedido de casamento que lhe foi feito num passado muito recente, localizando com pormenor 
geográfico todas as cenas e descreve com igual pormenor todas as sensações vividas durante esse dia.  

 Evoca o nascimento da segunda filha, cujo parto, ao contrário do primeiro, decorreu de forma rápida e sem 
complicações. Descreve a situação caricata de o médico ter decidido fazer a excisão de um sinal durante o 
trabalho de parto e descreve com pormenor o primeiro contacto com a bebé. 

S5 

 
           GRUPO EXPERIMENTAL 

 Descreve o desenvolvimento da gravidez do filho cujos achados imagiológicos acusavam a existência de 
um quisto. Este sujeito refere o momento do nascimento, onde comprova que o bebé é saudável, como a 
sensação de absoluta alegria. 

S1 

 Descreve o nascimento do último filho, que refere ter vivido de forma mais intensa por saber 
antecipadamente ser o último parto que iria vivenciar. Descreve com pormenor as sensações agradáveis 
durante o parto. 

S2 

S3 Descreve o nascimento da filha e centra a sua evocação no facto de ela ter nascido muito pequenina por ter 
suspendido o seu desenvolvimento a partir da trigésima quarta semana por motivos desconhecidos 

S4 Descreve o nascimento do segundo filho que, ao contrário do primeiro, foi parto normal e descreve com 
pormenor aspectos relativos ao bebé. 

 Descreve a sua dificuldade em engravidar, o como ficou feliz quando finalmente conseguiu, a aflição da 
suspeita de a bebé ter uma malformação do tubo neural e este sujeito reporta a sensação agradável de no 
momento do parto ter comprovado que a bebé era saudável. 

S5 

 

 

 

4.2.2.1. Análise das expressões faciais durante a evocação alegre 

O quadro IV.9 apresenta o comportamento facial dos sujeitos durante a tarefa de evocação 

alegre. Como foram analisados os primeiros sessenta segundos das evocações, a variável número 

de movimentos por minuto foi retirada dos quadros. 
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Quadro IV.9. Expressões faciais durante a evocação alegre. 

 Grupo de controlo Grupo experimental Mann- 
 N=5                   N=5    Whitney 

    p 

 
 
 
 
 
Verificamos que o grupo de controlo apresenta médias superiores ao grupo experimental, para 

todas as variáveis analisadas. O grupo de controlo executou em média 8 movimentos dos olhos 

com uma duração unitária de 3,3 segundos, 9 movimentos da boca de duração média unitária de 4 

segundos e 8 movimentos das sobrancelhas com uma duração unitária mais breve (1,4 segundos). 

O grupo experimental executou sensivelmente metade destes movimentos e sempre no formato 

de movimentos muito breves, de curta duração, comportamento também verificado durante a 

tarefa de leitura. 

 

A boca é o segmento facial mais activo em ambos os grupos e também aquele cuja duração de 

cada movimento é superior. 

 

A variabilidade intragrupo relativamente à duração total dos movimentos dos olhos e da boca é 

particularmente elevada no grupo de controlo, onde as médias de movimentos são também 

superiores ao grupo experimental (figura IV.4). 

 

 

 

 

 

 

 Min Máx Média Dp Min Máx Média Dp 
Total de movimentos dos olhos  6 11 7,8 2,1 1 6 4 2,1     0,03* 
Duração total movimentos olhos (seg.) 12,7 35,4 25,8 9,2 1,5 10,5 5,9 4,1     0,00**
Duração média cada mov. dos olhos (seg.) 2,1 4,7 3,3 0,9 0,9 1,7 1,4 0,3     0,00**

    0,03* Total de movimentos da boca  7 15 9,4 3,3 4 8 5,6 1,5 
Duração total movimentos da boca (seg.) 14,8 43,6 34,8 11,6 5,5 13,4 8,8 3,3     0,00**

    0,03* Duração média de cada mov. da boca (seg.) 1,8 6,2 4,0 1,8 1,0 2,6 1,6 0,6 
Total de movimentos das sobrancelhas  2 14 7,8 5,3 4 6 5,4 0,8     n.s. 
Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 3,0 20,6 11,7 8,5 2,0 10,4 5,4 3,2     n.s. 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 1,0 1,7 1,4 0,2 0,5 1,7 0,9 0,4     n.s. 

Min – mínimo Máx- máximo Dp – desvio padrão  n.s.= não significativo      *p<0,05      **p<0,01 
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Figura IV.4. Movimentos e sua duração média − evocação alegre. 

 

 

Relativamente às diferenças observadas, verificamos que os dois grupos apresentam diferenças 

estatisticamente significativas9 na média total de movimentos dos olhos (p=0,03) e boca (p=0,03) 

e duração média de cada movimento da boca (p=0,03), com o grupo de controlo a apresentar 

médias mais elevadas. Verificamos ainda a existência de diferenças altamente significativas 

(p=0,00) na média de duração total dos movimentos dos olhos e boca e duração média de cada 

movimento dos olhos, com o grupo de controlo a apresentar médias mais elevadas. 

 

Não existem diferenças entre os dois grupos no segmento facial sobrancelhas. 

 

Observa-se, assim, um comportamento similar nas duas tarefas, de leitura e evocação, para os 

dois grupos, na manifestação facial de alegria.  

 

Realizámos a análise individual de cada segmento facial, durante a evocação alegre, para 

identificarmos os movimentos efectuados (quadro IV.10).  

 
                                                 
9 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Quadro IV.10. Movimentos individuais e combinados para cada segmento facial – evocação alegre. 

Grupo de controlo Grupo experimental  
 FACs Duração total da 

activação 
Duração total da 

activação N 
  Média Dp 

      N 
Média Dp 

A5 0 0 0 1 0,46 0,64  
 A6 36 24,93 8,86 14 4,27 4,09 
Olhos A7 1 0,50 1,12 2 1,14 1,90 

A5+A6 1 0,28 0,62 0 0 0 
A6+A7 1 0,66 1,48 0 0 0 
A13    0 0 0 1 0,23 0,51  

 A15 0 0 0 2 0,22 0,50 
 A24 0 0 0 1 0,38 0,85 
 A12+A14 1 0,20 0,46 0 0 0 
 A12+A25 4 2,62 4,30 3 0,60 0,82 
Boca A12+A26 5 0,99 2,21 0 0 0 

A12+A13+A25 2 2,01 4,50 1 1,49 2,22 
A12+A13+A26 11 4,36 9,74 6 2,00 1,23 
A12+A13+A14+A25 4 2,67 3,97 1 0,92 2,05 
A12+A13+A14+A26 20 14,94 16,51 1 0,42 0,60 
A13+A25 3         0      0 3 0,95 1,35 
A13+A26 5         0      0 6 1,55 1,80 
A1 32 9,00 8,26 9 2,97 4,32  

Sobrancelhas A2 0 0 0 4 0,34 0,76 
A4 0 0 0 2 0,57 0,78 
A1+A2 7 2,73 2,81 6 1,45 1,60 

 

 

 

O grupo de controlo, similarmente ao que se passou na tarefa de leitura de texto alegre, apresenta 

movimentos a nível da boca maioritariamente na forma de contracção complexa (acções 

musculares combinadas) e associados à expressão de alegria, em média superior ao grupo 

experimental. As acções combinadas da boca associam-se, tal como aconteceu na leitura do texto 

alegre, a maior ou menor abertura da boca (A25 e A26), covas nas bochechas (A14), cantos 

puxados (A12) e bochechas inchadas (A13), que na maioria se encontram associadas à expressão 

de alegria. O grupo experimental desencadeou dois movimentos da boca, cantos dos lábios 

deprimidos (A15) e lábios apertados, que são movimentos associados à expressão de tristeza, 

situação não verificável no grupo de controlo. 

 

Para os dois grupos, relativamente aos olhos, verificamos maioritariamente acções de contracção 

do músculo canino que provoca elevação das bochechas (A6) e que está associada à expressão de 

alegria, com o grupo de controlo a apresentar médias mais elevadas de movimentos e duração 
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total, com elevada variabilidade intragrupo. Os olhos apresentam ainda uma acção simples e uma 

combinada no grupo de controlo e duas simples no grupo experimental de pálpebras inferiores 

elevadas (A7) e pálpebras superiores elevadas (A5), que estão associadas à expressão de tristeza e 

foram executados na forma de movimentos breves. Este comportamento do grupo experimental 

foi igualmente observado durante a tarefa de leitura.  

 

Relativamente às sobrancelhas ambos os grupos executaram maioritariamente movimentos de 

elevação da porção interna (A1) e a acção combinada de elevação da porção interna e externa 

(A1+A2), com o grupo de controlo a apresentar médias mais elevadas mas com variabilidade 

também superior. Também a nível das sobrancelhas verificamos para o grupo experimental a 

acção de sobrancelhas baixas e aproximadas que foram maioritariamente referidas nos estudos 

consultados como associadas à expressão de tristeza, embora essa associação não tenha sido 

considerada na presente investigação. 

 

A variabilidade dos resultados associada aos segmentos boca, olhos e sobrancelhas, é 

maioritariamente superior no grupo de controlo. 

 

Verificamos, assim, que durante o contexto alegre (texto e evocação), o grupo de controlo 

apresenta médias de unidades de movimento de maior complexidade (acções combinadas) 

superiores às do grupo experimental, que resultam numa intensificação da expressão. O grupo 

experimental, por sua vez, executa durante as tarefas de alegria acções de movimento que se 

encontram associadas à expressão de tristeza. 

 
Relativamente ao comportamento dos dois grupos para as unidades de movimento associadas à 

expressão de alegria, verificámos que o grupo de controlo apresenta uma média de movimentos 

dos olhos (25,2 ± 8,6) e da boca (34,8 ± 11,6) muito superior ao grupo disfónico (4,2 ± 4,0 e 8,1 

± 3,8, respectivamente), embora com maior variabilidade intragrupo, avaliado pelo desvio-

padrão, com indivíduos com faces mais alegres do que outros. Estas diferenças observadas têm 

significado estatístico10 com a existência de diferenças altamente significativas entre os dois 

grupos para os códigos associados à expressão de alegria para os olhos (p=0,00) e para a boca 
                                                 
10 Realização do teste de Mann-Whitney 
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(p=0,00), com o grupo de controlo a apresentar as médias mais elevadas como já anteriormente 

referido. 

 

Podemos afirmar que o grupo experimental é significativamente menos expressivo na emoção 

alegria que o grupo de controlo, na sua manifestação a nível dos olhos e da boca, quer em tarefa 

de leitura quer em tarefa de evocação. 

 
O grupo de controlo apresenta, assim, nas tarefas de leitura de texto alegre e evocação alegre, 

faces muito mais tradutoras da expressão de alegria do que o grupo disfónico e esta expressão é 

conseguida maioritariamente por combinação de acções musculares que se mantêm contraídas 

durante mais tempo do que no grupo disfónico. O grupo disfónico não só expressa alegria menos 

vezes, maioritariamente por acções musculares individuais, como essas expressões tem uma 

duração muito inferior às do grupo de controlo e por vezes durante as tarefas de alegria este 

grupo expressa manifestações de tristeza. 

 

 

4.2.2.2. Análise da prosódia durante a evocação alegre 

O quadro IV.11 apresenta o comportamento prosódico dos sujeitos durante a evocação alegre. 

 
 
Quadro IV.11. Elementos prosódicos durante a evocação alegre. 

Grupo de Controlo  
N=5 

Grupo experimental 
N=5 

Mann-
Whitney 

 

p  Mín Máx Média Dp Mín Máx Média Dp 
F0 máxima (Hz) 222,5 288,1 252,8 25,3 245,9 272,3 260,3 11,0 n.s. 
F0 mínima (Hz) 153,4 186,2 170,2 12,4 169,4 197,9 183,5 11,5 n.s. 
Extensão de F0 (Hz) 69,1 101,9 82,5 14,8 69,0 85,3 76,8 5,9 n.s. 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,6 3,0 2,2 0,6 1,37 1,8 1,7 0,2 n.s. 
Duração da evocação (seg.)  63 89 72,4 9,8 60 82 65 9,5 n.s. 
Duração total das pausas (seg.) 4,5 14,1 9,7 3,6 1,7 13,8 9,5 4,7 n.s. 
Número de palavras prosódicas  78 125 100,6 20,8 74 124 99,6 22,0 n.s. 
Número de sílabas  209 289 260 32,6 192 322 259,8 59,3 n.s. 
Número de segmentos  437 611 536,8 68,8 418 697 561,8 122,2 n.s. 
Intensidade média (dB) 42,5 62,3 55,7 8,0 55,3 63,5 60,3 3,6 n.s. 
 

F   – frequência fundamental  Mín – mínimo Máx –  máximo Dp – desvio-padrão  n.s.= não significativo 0

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   98 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                                        Resultados 

 
 
Tal como verificado durante a tarefa de leitura, o grupo experimental executou a tarefa de 

evocação alegre com uma média de frequência fundamental (máxima e mínima) e intensidade 

média superiores ao grupo de controlo. 

 

Relativamente ao débito e à extensão da frequência fundamental, durante esta tarefa e ao 

contrário do verificado para a leitura, o grupo de controlo apresenta médias superiores ao grupo 

experimental.  

 

A duração de cada sintagma entoacional é superior no grupo de controlo, situação não verificável 

na tarefa de leitura. O grupo de controlo apresenta durante esta tarefa uma duração total das 

pausas similar ao grupo experimental, ao contrário da tarefa de leitura onde este último 

apresentou médias superiores. 

 

A variabilidade intragrupo é maioritariamente, em geral, superior no grupo experimental, 

contrariamente ao que ocorreu na tarefa de leitura. 

 
11Não obstante, verificámos que as diferenças anteriormente descritas não são estatisticamente  

significativas (p>0,05) para nenhum dos parâmetros prosódicos avaliados. Assim, os grupos são 

prosodicamente similares na manifestação da emoção de alegria, em tarefa de leitura e evocação. 

 

 

4.3. CONTEXTO TRISTE 
 

4.3.1. TAREFA DE LEITURA 
 

4.3.1.1. Análise das expressões faciais durante a leitura do texto triste 

O quadro IV.12 apresenta o comportamento facial dos sujeitos durante a leitura do texto triste. 

                                                 
11 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Quadro IV.12. Expressões faciais durante a leitura do texto triste. 

Grupo de controlo Grupo experimental Mann-  
 N=5                   N=5    Whitney 

    p Min Máx Média Dp Min Máx Média Dp  
    n.s. Total de movimentos dos olhos  0 16 9 6,1 0 3 1,8 1,3 
    n.s. Movimentos dos olhos por minuto 0 5,5 3,3 2,1 0 1,2 0,7 0,5 
    n.s. Duração total movimentos olhos (seg.) 0 52,4 31,9 22,0 0 6,7 2,5 2,7 
    n.s. Duração média de cada mov. dos olhos (seg.) 0 4,6 2,9 1,9 0 3,3 1,1 1,3 
    n.s. Total de movimentos da boca  0 4 1 1,7 0 0 0 0 
    n.s. Movimentos da boca por minuto 0 1,6 0,3 0,6 0 0 0 0 
    n.s. Duração total movimentos da boca (seg.) 0 16 3,6 6,9 0 0 0 0 
    n.s. Duração média de cada mov. da boca (seg.) 0 4 1,2 1,8 0 0 0 0 
    n.s. Total de movimentos das sobrancelhas  2 26 13,8 8,8 2 12 6 3,8 
    n.s. Movimentos das sobrancelhas por minuto 0,9 10,4 5,3 3,6 0,85 5,5 2,5 1,7 
    n.s. Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 1,0 45,3 20,6 17,2 1,84 30 10,6 11,4 

 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 0,5 1,7 1,2 0,4 0,6 3,7 1,5 1,2     n.s. 

 Min – mínimo Máx- máximo Dp – desvio padrão  n.s.= não significativo       

 
 
 

Observamos que durante a tarefa de leitura do texto triste o grupo de controlo apresenta médias 

de movimentos para os olhos e sobrancelhas superiores às do grupo experimental. Ambos os 

grupos contêm sujeitos que não efectuaram movimentos dos olhos durante esta tarefa (traduzidos 

pelos valores mínimos de movimento iguais a zero). O grupo experimental não apresenta 

quaisquer movimentos da boca durante a leitura deste texto e o grupo de controlo apresenta uma 

média de um movimento para este segmento facial. As sobrancelhas são o segmento facial onde 

os dois grupos apresentam um comportamento mais similar, activadas por todos os sujeitos, com 

o grupo de controlo a apresentar movimentos mais breves que o grupo experimental. 

 

Os olhos assumem para os dois grupos um papel fundamental na expressão da tristeza com maior 

número de movimentos e duração total (figura IV.5) e unitária, apesar de se verificar elevada 

variabilidade intragrupo no grupo de controlo. Relativamente às características destes 

movimentos dos olhos, estes comportam-se no grupo experimental, ao contrário do grupo de 

controlo, como movimentos breves com uma duração média de um segundo para cada 

movimento. 

 

A variabilidade dos resultados dos segmentos faciais avaliados é maioritariamente superior para o 

grupo de controlo. 
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Figura IV.5. Movimentos e sua duração média – texto triste. 

 

 

Não obstante o anteriormente descrito, as diferenças encontradas entre os dois grupos não são 

estatisticamente12 significativas (p> 0,05) para nenhum dos parâmetros faciais analisados. 

 

Realizámos a análise individual de cada segmento facial, durante a leitura do texto triste, para 

identificarmos o tipo de movimentos efectuados (quadro IV.13).  

 

Quadro IV.13. Movimentos individuais e combinados para cada segmento facial – texto triste. 

Grupo de controlo Grupo experimental  
 FACs Duração total  

da activação 
Duração total    

N da activação 
  Média Dp 

      N 
Média Dp 

A5 0 0 0 1 0,36 0,60  
Olhos A7 34 21,01 15,82 6 2,14 2,96 

A41 9 8,43 10,27 0 0 0 
A42 4 2,47 5,52 1 0,05 0,12 
A8+A11 1 0,42 0,94 0 0 0  
A10+A11 1 2,29 5,13 0 0 0 Boca 
A12+A25 1 0,36 0,80 0 0 0 
A12+A14+A25 1 0,12 0,26 0 0 0 
A1 35 10,87 6,38 10 1,32 1,67  
A2 10 1,27 2,54 6 1,58 2,67 Sobrancelhas 
A4 17 6,18 7,41 9 6,69 13,23 
A1+A2 6 1,39 2,53 6 1,38 1,98 

                                                 
12 Realização do teste de Mann-Whitney 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   101 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                                        Resultados 

 
 
Confirmamos a actividade principal do segmento facial olhos, para ambos os grupos, na 

expressão de tristeza, maioritariamente através da acção do músculo orbicular do olho que eleva 

as pálpebras inferiores (A7), com médias superiores para o grupo de controlo, 34 e 6 para os 

grupos de controlo e experimental, respectivamente. Este movimento é executado por ambos os 

grupos na forma de movimento de curta duração, se atendermos ao número de movimentos e sua 

duração total, com elevada variabilidade intragrupo para ambos. 

 

A boca, apenas movimentada pelo grupo de controlo como já havíamos verificado, apresenta 

também para este grupo uma importância reduzida e os poucos movimentos efectuados são de 

curta duração. Curioso o facto de, no grupo de controlo, terem sido efectuados dois movimentos 

associados à expressão de alegria (A12+A25 − cantos da boca puxados e lábios afastados e 

A12+A14+A25 – correspondente ao movimento anterior associado a covas nas bochechas). 

 

O grupo experimental e o de controlo apresentam comportamento similar relativamente aos 

movimentos efectuados pelas sobrancelhas, tendo desencadeado o mesmo tipo de movimentos, 

com características de movimentos breves inferiores a um segundo. Ambos os grupos executam 

maioritariamente, 35 para o grupo de controlo e 10 para o grupo experimental, elevação da 

porção interna (A1), através da acção do músculo frontal, e 17 e 9 movimentos de sobrancelhas 

baixas e aproximadas (A4), para o grupo de controlo e experimental, por acção dos músculos 

depressor do supercílio e corrugador. 

  

Analisámos então o comportamento dos dois grupos relativamente aos códigos dos olhos (A7, 

A41, A42, A43 e A44) e da boca (A10, A11, A15, A16 e A20) associados à expressão facial de 

tristeza. Apenas o grupo de controlo apresenta dois movimentos da boca associados à expressão 

de tristeza, um de características breves e outro de características de movimento mais longo. Para 

os olhos, o grupo de controlo apresenta uma duração total média superior ao grupo experimental 

(31,9 ± 22,0 vs 2,1 ± 2,9), com maior variabilidade intragrupo. No entanto, estas diferenças 

observadas entre os dois grupos não são estatisticamente13 significativas para o segmento facial 

olhos (U=4,00; p=0,09) e boca (U=7,50; p=0,31).  

                                                 
13 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Observamos que os dois grupos apresentam durante a tarefa de leitura comportamento facial 

similar na manifestação de tristeza. 

 
 
 

4.3.1.2. Análise da prosódia durante a leitura do texto triste 

O quadro IV.14 apresenta o comportamento prosódico dos sujeitos durante a leitura do texto 

triste. 

 

Quadro IV.14. Elementos prosódicos durante a leitura do texto triste. 

Grupo de controlo 
N=5 

Grupo experimental 
N=5 

Mann-
Whitney 

 

p  Míin Máx Média Dp Mín Máx Média Dp 
F0 máxima (Hz) 199,8 273,0 235,6 26,0 231,7 272,2 253,2 15,6 n.s. 
F0 mínima (Hz) 138,9 174,7 158,9 12,9 159,7 186,8 173,9 10,7 n.s. 
Extensão de F0 (Hz) 61,0 111,2 76,7 20,0 65,4 112,4 79,2 19,2 n.s. 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 2,1 1,9 0,1 1,5 2,1 1,8 0,2 n.s. 
Duração total das pausas (seg.) 4,5 8,1 6,4 1,6 7,5 11,0 9,2 1,5 n.s. 
Duração da leitura (seg.)  133 174 154 15,9 129 190 147,4 24,9 n.s. 
Número de palavras prosódicas  78 119 101,8 15,5 81 127 110,2 18,1 n.s. 
Número de sílabas  229 347 298,2 43,8 239 372 320 52,4 n.s. 
Número de segmentos  479 730 627 93,4 500 789 676,6 113,3 n.s. 
Intensidade média (dB) 45,4 62,8 54,6 7,4 55,6 64,6 59,4 4,3 n.s. 
 

F   – frequência fundamental  Mín – mínimo Max –  máximo Dp – desvio-padrão  n.s.= não significativo 0

 
 

Durante a leitura do texto triste, verificamos que o grupo experimental executa esta tarefa 

recorrendo a uma média de frequência fundamental e de intensidade média superior ao grupo de 

controlo, caracterizando-se também por uma maior variabilidade da frequência fundamental, 

embora com ambos os grupos a apresentarem elevada variabilidade intragrupo. 

 

A duração média dos sintagmas entoacionais é similar nos dois grupos e a duração total média 

das pausas é superior para o grupo experimental, resultando um débito superior para este grupo, 

que apresenta uma duração média de leitura do excerto do texto analisado inferior ao grupo de 

controlo e médias superiores de número de palavras prosódicas, sílabas e segmentos, nos sessenta 

segundos analisados.  
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A variabilidade intragrupo é elevada para ambos os grupos na maioria dos parâmetros. 

 
14Não obstante, não foram encontradas diferenças estatisticamente  significativas (p> 0,05) entre 

os dois grupos para todos os elementos prosódicos analisados. 

 
Não foram observadas diferenças significativas entre o grupo de controlo e o grupo de disfónicos 

no contexto emocional de tristeza na tarefa de leitura, quer ao nível da expressão facial quer ao 

nível da prosódia. 

 

Podemos afirmar que os dois grupos apresentam comportamento facial e prosódico similar na 

manifestação de tristeza. 

 

 

 

 

4.3.2. TAREFA DE EVOCAÇÃO 
 

Tal como efectuado para o contexto alegre, o quadro IV.15 apresenta um resumo dos conteúdos 

evocados pelos sujeitos do grupo de controlo e experimental em contexto triste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Realização do teste de Mann-Whitney 
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Quadro IV.15. Resumo das evocações tristes. 

Sujeito GRUPO DE CONTROLO 
1 Refere a morte da avó, descrevendo as três semanas de duração e evolução de um tumor do pâncreas sem 

grande pormenor e centra a sua sensação na despedida da avó, quando depois de ser operada esta regressa 
à Madeira, e no facto de saber ser a última vez que estava com ela em vida. 

2 Descreve a experiência de viver pela segunda vez um parto prematuro e todas as sensações da separação 
do bebé, do confronto da ausência deste durante as visitas e dos momentos de solidão que sentiu baseados 
na comparação com as outras mães. 

3 Descreve o suicídio do pai há cerca de seis anos, que acarretou buscas intensas com a GNR e centra a sua 
evocação na assimilação, durante as buscas, de que o pai se tinha suicidado. 

4 Descreve a morte do tio materno, com quem tinha uma relação muito próxima, e as consequências dessa 
morte no sobrinho menor de idade. 

5 Descreve o primeiro confronto com a pauta de notas finas de ano lectivo 2005-2006, onde a filha mais 
velha reprovou pela primeira vez. Esta mulher chorou durante a evocação. 

           GRUPO EXPERIMENTAL 
1 Descreve a morte da mãe quando tinha dezoito anos e os sentimentos que viveu durante o final da 

adolescência com esta perca. 
2 Descreve a morte súbita do cunhado que ocorreu no mesmo dia e na mesma hora do baptismo da filha 

mais nova que fez com que todos tivessem que se deslocar de imediato para Mirandela e não tivessem 
podido festejar. 

3 Descreve a doença cardíaca da irmã de catorze anos, tinha este sujeito seis anos, e descreve a depressão 
que sofreu com inerentes perturbações alimentares durante este processo. 

4 Descreve a morte do irmão devido a patologia cardíaca. Esta mulher emocionou-se intensamente durante a 
evocação, tendo chorado durante toda a evocação com grandes períodos de silêncio. 

5 Descreve a sensação de receber a meio da noite a notícia de acidente de viação do irmão, embora tenha 
posteriormente constatado sem danos físicos para este. 

 

 

Nesta tarefa foi solicitado aos sujeitos que descrevessem um episódio de vida onde tivessem 

experimentado uma sensação de absoluta tristeza. A maioria dos sujeitos (N=6) descreve a perda 

de alguém com quem mantinha relações familiares próximas e todos os sujeitos centraram, tal 

como para a evocação alegre, as suas evocações associadas a eventos da sua vida pessoal. 

 

 

4.3.2.1. Análise das expressões faciais utilizadas durante a evocação triste 

O quadro IV.16 apresenta o comportamento facial dos sujeitos durante a tarefa de evocação 

triste. Como foram analisados os primeiros sessenta segundos das evocações, a variável número 

de movimento por minuto foi retirada dos quadros, tal como se procedeu para a emoção de 

alegria. 
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Quadro IV.16. Expressões faciais durante a evocação triste. 

Grupo de controlo Grupo experimental Mann-  
 N=5                   N=5    Whitney 

    p Min Máx Média Dp Min Máx Média Dp  
    n.s. Total de movimentos dos olhos  0 8 5,4 3,1 1 6 4 2,1 
    n.s. Duração total movimentos olhos (seg.) 0 56,4 25,6 20,7 1,5 10,5 5,9 4,1 
    n.s. Duração média de cada mov. dos olhos (seg.) 0 9,4 3,9 3,4 0,9 1,7 1,4 0,3 
    n.s. Total de movimentos da boca  3 7 4,6 1,5 4 8 5,6 1,5 
    n.s. Duração total movimentos da boca (seg.) 4,0 30,9 11,3 11,1 5,5 13,4 8,8 3,3 
    n.s. Duração média de cada movimento da boca 0,8 10,3 3,1 4,0 1,0 2,6 1,6 0,6 
    n.s. Total de movimentos das sobrancelhas  1 10 5,2 3,2 4 6 5,4 0,8 
    n.s. Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 0,9 21 7,9 8,4 2,0 10,4 5,4 3,2 
    n.s. 

 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 0,8 2,1 1,2 0,5 0,5 1,7 0,9 0,4 

Mín – mínimo Máx – máximo Dp – desvio-padrão  n.s.= não significativo·   
 
 

O grupo de controlo apresenta médias de duração total e unitária de movimentos superiores ao 

grupo experimental para todos os segmentos faciais analisadas. Relativamente ao número de 

movimentos, o grupo experimental apresenta médias superiores às do grupo de controlo para o 

segmento boca e ambos os grupos são similares relativamente ao número de movimentos 

efectuado pelas sobrancelhas. 

 

Tal como aconteceu na tarefa de leitura, o grupo de controlo apresenta uma média de 

movimentos superior para o segmento facial olhos, mas nesta tarefa em número inferior ao 

observado durante a tarefa de leitura. Também, como verificado durante a leitura, nem todos os 

sujeitos deste grupo desencadearam movimentos a nível dos olhos. O grupo experimental 

aumenta também nesta tarefa o número de movimentos dos olhos relativamente à tarefa de leitura 

e todos os sujeitos efectuam movimentos com este segmento durante a tarefa de evocação. 

 

Relativamente à boca, o grupo de controlo aumenta o número de movimentos relativamente à 

tarefa de leitura e todos os sujeitos desencadearam movimentos a nível deste segmento facial. O 

grupo experimental, contrariamente ao observado para a leitura, efectua movimentos da boca em 

número superior ao grupo experimental, embora estes movimentos sejam executados sob a forma 

de movimentos de menor duração.  

 

A duração dos movimentos, total e unitária, é maioritariamente superior na tarefa de evocação 

relativamente à tarefa de leitura. 
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As sobrancelhas apresentam um comportamento similar nos dois grupos, sendo activada por 

todos os sujeitos sob a forma de movimento breve. 

 

A variabilidade intragrupo é maioritariamente elevada para a variável duração total dos 

movimentos, em ambos os grupos, sendo superior no grupo de controlo. 

 

O comportamento do grupo de controlo, na tarefa de leitura e evocação, parece indicar que o 

segmento facial mais importante na transmissão da emoção de tristeza são os olhos, sob a forma 

de movimentos longos, que, por sua vez, são auxiliados por movimentos breves da boca durante a 

tarefa de leitura, que se tornam longos na tarefa de evocação. 

 

O grupo experimental apresenta um comportamento díspar ao anteriormente descrito. Enquanto 

na tarefa de leitura, e tal como verificado para o grupo de controlo, os olhos assumem o papel 

principal, durante a tarefa de evocação este papel passa a ser desempenhado pela boca com uma 

duração total de movimentos superior, ainda que mantenha o padrão de movimentos breves. A 

boca, nestes sujeitos e na tarefa de evocação, é auxiliada por movimentos dos olhos, de duração 

breve. 
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Figura IV.6. Movimentos e sua duração média – evocação triste. 
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15Não obstante o anteriormente referido, não foram encontradas diferenças estatisticamente  

significativas entre os dois grupos para nenhum dos parâmetros faciais analisados (p>0,05). 

 
 

Realizámos a análise individual de cada segmento facial, durante a leitura do texto triste, para 

identificarmos os movimentos efectuados (quadro IV.17).  

 

Quadro IV.17. Movimentos individuais e combinados para cada segmento facial – evocação triste. 

Grupo de controlo Grupo experimental  
 FACs Duração total da activação Duração total da activação   

  N Média Dp       N Média Dp 
A5 6 10,5 23,02 0 0 0  
A7 12 10,4 10,5 14 6,4 10,9  
A41 8 3,7 4,5 1 0,3 0,6  
A42 1 0,9 2,0 1 0,2 0,4 Olhos 
A43 0 0 0 2 0,3 0,7 
A44 0 0 0 1 0,2 0,4 
A12 0 0 0 2 0,8 1,6  
A13 0 0 0 3 0,8 1,8  
A15 6 6,9 12,6 10 2,4 3,6  
A24 0 0 0 3 0,7 1,6  
A10+A12+A24 1 0,6 1,3 0 0 0  
A11+A15 0 0 0 2 0,7 1,6  
A11+A25 1 0,2 0,5 2 0,5 1,1  
A11+A12+A24 0 0 0 1 1,5 3,3 Boca 
A12+A20 0 0 0 1 0,06 0,14 
A12+ A24 12 2,7 2,05 1 1,4 3,1 
A12+ A25 0 0 0 4 1,0 1,8 
A12+A13+A26 0 0 0 2 0,08 0,17 
A14+A15+A25 1 0,2 0,5 0 0 0 
A15 +A24 2 0,6 1,5 1 0,4 1,08 
A1 15 4,8 7,8 8 1,8 1,8  

Sobrancelhas A2 0 0 0 2 0,2 0,6 
A4 1 0,16 0,35 4 2,3 3,8 
A1+A2 9 0,6 0,9 7 0,4 1,08 

 

 

 

O grupo de controlo apresenta maioritariamente movimentos simples a nível dos olhos 

correspondentes a elevação das pálpebras inferiores (A7), por contracção do músculo orbicular, e 

pálpebras caídas (A41), por relaxamento do músculo elevador da pálpebra superior enquanto o 

grupo experimental reduz esta variabilidade e executa maioritariamente a elevação das pálpebras 

inferiores, o que traduz olhos menos tristes para este grupo.  

                                                 
15 Realização do teste de Mann-Whitney 
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A nível da boca, para exprimir tristeza, o grupo de controlo executa maioritariamente (n=12) o 

movimento de cantos da boca puxados e lábios apertados (A12+A24) por acção simultânea dos 

músculos orbicular da boca e grande zigomático enquanto o grupo experimental utiliza 

preferencialmente (n=10) um movimento mais simples de cantos da boca deprimidos (A15) por 

contracção do músculo triangular, situação não verificável para ambos os grupos durante a tarefa 

de leitura onde a boca teve uma actividade reduzida no grupo de controlo e se mostrou imóvel no 

grupo experimental. 

 

As sobrancelhas são, novamente, o segmento facial com menos diferenças entre os dois grupos, 

que desencadearam o mesmo tipo de movimentos mas com o grupo experimental a apresentar 

maior número de movimentos de sobrancelhas baixas e aproximadas (A4) associadas à expressão 

de tristeza. 

 
 

Na análise do comportamento dos dois grupos relativamente aos movimentos faciais, a nível dos 

olhos (A7, A41, A42, A43 e A44) e boca (A10, A11, A15, A16 e A20), associados à expressão 

de tristeza verificamos que o grupo de controlo apresenta médias mais elevadas que o grupo 

experimental para os olhos (15,0 ± 13,0 vs 7,9 ± 10,8), ambos com elevada variabilidade, e para a 

boca (8,6 ± 11,7 vs 5,7 ± 6,1) com maior variabilidade para o grupo de controlo. Verificamos que 

os olhos são mais activos do que a boca na expressão de tristeza para ambos os grupos. Nenhum 

dos grupos apresenta códigos associados à expressão de alegria para os olhos e boca. No entanto, 

as diferenças encontradas para a totalidade de códigos associados à expressão de tristeza entre os 

dois grupos não são estatisticamente significativas16 (U=8,50; p=0,42 para os olhos e U=10,00; 

p=0,69, para a boca). 

 

Assim, o grupo de controlo e o grupo experimental não apresentam diferenças significativas na 

manifestação de tristeza, através das expressões faciais, durante as tarefas de leitura e evocação 

triste, apesar de as médias do grupo de controlo para esta expressão facial serem superiores ao 

grupo disfónico. 

 

                                                 
16 Realização do teste de Mann-Whitney 
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4.3.2.2. Análise da prosódia durante a evocação triste 

O quadro IV.18. apresenta o comportamento prosódico dos sujeitos durante a evocação triste. 

 
Quadro IV.18. Elementos prosódicos – evocação triste. 

Grupo de controlo  
N=5 

Grupo experimental 
N=5 

Mann-
Whitney 

 

Mín Máx Média Dp Mín Máx Média Dp p  
F0 máxima (Hz) 213,4 258,6 235,3 17,6 221,8 287,3 253,6 27,0 n.s. 
F0 mínima (Hz) 155,9 184,3 170,7 12,6 167,8 193,2 179,1 11,3 n.s. 
Extensão de F0 (Hz) 56,4 75,7 65,2 9,2 45,7 112,1 74,4 26,1 n.s. 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,4 12,0 4,1 4,4 1,3 1,9 1,5 0,2 0,05* 
Duração da evocação (seg.)  60 76 65,2 7,4 60 155 96,2 47,1 n.s. 
Duração total das pausas (seg.) 12,1 17,6 15,0 2,2 6,5 28,5 18,4 9,3 n.s. 
Número de palavras prosódicas  75 100 88,4 9,3 57 122 100,8 26,2 n.s. 
Número de sílabas  204 254 238 20,6 133 314 260 74,2 n.s. 
Número de segmentos  422 543 497,6 46,6 281 639 533,6 145,2 n.s. 
Intensidade média (dB) 40,7 65,9 55,8 9,6 52,1 60,3 56,7 3,5 n.s. 
 F  – frequência fundamental  Mín – mínimo Máx –  máximo Dp – desvio-padrão n.s.= não significativo             *p<0,05  0

 
 

 

O grupo experimental realizou a tarefa de evocação triste recorrendo em média a uma frequência 

fundamental mínima e de extensão e intensidade média superiores ao grupo de controlo. Os 

valores de frequência fundamental máxima são similares nos dois grupos. Este comportamento 

mostrou-se semelhante na tarefa de leitura. 

 

O grupo de controlo produziu sintagmas entoacionais de duração superior ao grupo experimental, 

com um débito superior, mas de variabilidade de frequência fundamental e duração total das 

pausas inferior, comportamento também observado durante a leitura. 

 

A variabilidade intragrupo é maioritariamente, em geral, superior para o grupo experimental, 

principalmente para a duração das evocações e variáveis relacionadas com o débito. 

 
17Verificámos a existência de diferenças estatisticamente  significativas entre os dois grupos na 

variável duração dos sintagmas entoacionais (p=0,05), com o grupo de controlo a apresentar 

sintagmas entoacionais significativamente mais longos que o grupo experimental. Não foram 
                                                 
17 Realização do teste de Mann-Whitney 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas nas restantes medidas prosódicas 

analisadas, durante a tarefa de evocação triste, para ambos os grupos. 

 

Não foram observadas diferenças significativas entre o grupo de controlo e o grupo de 

experimental na tarefa de evocação triste, quer a nível da expressão facial quer a nível da 

prosódia, exceptuando-se a duração dos sintagmas durante a tarefa de evocação, com o grupo de 

controlo a executar sintagmas de duração superior. 

 

Podemos afirmar que os dois grupos se comportam de forma similar em contexto triste, quer na 

tarefa de leitura quer na tarefa de evocação no que concerne aos traços prosódicos. 

 

Terminada a apresentação dos resultados relativos a cada um dos contextos, neutro, alegre e 

triste, e efectuada a comparação entre o grupo experimental e de controlo, abordaremos de 

seguida as estratégias, a nível da face e da prosódia, desencadeadas por cada um destes grupos e 

por cada um destes sujeitos, através de análise individual, na transição intercontextos, bem como 

descreveremos as principais diferenças entre os dois contextos emocionais, alegre e triste.  

 

 

4.4. GRUPO DE CONTROLO 
 

 4.4.1. Expressão facial 

O quadro IV.19. apresenta o comportamento do grupo de controlo, nas cinco tarefas, 

relativamente à face. 
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Quadro IV.19. Expressão facial nas cinco tarefas – grupo de controlo. 

 GRUPO DE CONTROLO 
 Mín Máx Méd Dp  Mín Máx Méd Dp 
 LEITURA ALEGRE  EVOCAÇÃO ALEGRE 
Total de movimentos dos olhos 5 9 6,6 1,8  6 11 7,8 2,1 
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 11,1 40,0 29,8 11,1  12,7 35,4 25,8 9,2 
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 2,2 5,7 4,5 1,4  2,1 4,7 3,3 0,9 
Total de movimentos da boca 3 11 6,4 3,1  7 15 9,4 3,3 
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 11,1 41,5 26,8 12,7  14,8 43,6 34,8 11,6 
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 2,2 6,6 4,4 1,6  1,8 6,2 4,0 1,8 
Total de movimentos das sobrancelhas 4 16 10,6 4,6  2 14 7,8 5,3 
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 4,5 23,8 13,7 7,1  3,0 20,6 11,7 8,5 
Duração média de cada mov. das sobrancelhas (seg.) 0,9 1,4 1,2 0,2  1,0 1,7 1,4 0,2 
 LEITURA NEUTRA      
Total de movimentos dos olhos 0 2 0,4 0,8      
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 0 2,2 0,4 1,0      
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 0 1,1 0,2 0,5      
Total de movimentos da boca 0 0 0 0      
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 0 0 0      
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 0 0 0 0      
Total de movimentos das sobrancelhas 2 10 5,8 3,0      
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 1,3 17,1 8,6 7,3      
Duração média de cada mov. das sobrancelhas (seg.) 0,6 2,8 1,3 0,9      
 LEITURA TRISTE  EVOCAÇÃO TRISTE 
Total de movimentos dos olhos 0 16 9 6,1  0 8 5,4 3,1 
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 0 52,4 31,9 22,0  0 56,4 25,6 20,7 
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 0 4,6 2,9 1,9  0 9,4 3,9 3,4 
Total de movimentos da boca 0 4 1 1,7  3 7 4,6 1,5 
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 16 3,6 6,9  4,0 30,9 11,3 11,1 
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 0 4 1,2 1,8  0,8 10,3 3,1 4,0 
Total de movimentos das sobrancelhas 2 26 13,8 8,8  1 10 5,2 3,2 
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 1,0 45,3 20,6 17,2  0,9 21 7,9 8,4 
Duração média de cada mov. das sobrancelhas (seg.) 0,5 1,7 1,2 0,4  0,8 2,1 1,2 0,5 
 

 

 

Como já referimos, a face do grupo de controlo em contexto neutro é maioritariamente activa a 

nível das sobrancelhas, com movimentos de curta duração, segmento facial este que parece 

funcionar de forma mais activa quando os restantes segmentos da face mostram pouca actividade. 

 

Tendo como ponto de partida o contexto neutro, para expressarem alegria estes sujeitos 

desencadeiam actividade da boca, com movimentos associados à expressão de alegria, em 

número superior na tarefa de evocação do que na de leitura, e a boca assume o papel mais activo 

com movimentos de maior duração média, perdurando assim a expressão de alegria. Os olhos dão 

suporte a esta expressão manifestando-se em média não só em número superior mas também com 

movimentos de maior duração do que em contexto neutro. 
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Para a expressão de tristeza, a face comporta-se de forma antagónica nas duas tarefas. Na leitura, 

o papel mais activo passa a ser ocupado pelos olhos com movimentos em média de menor 

duração do que na expressão de alegria, enquanto na evocação a boca apresenta uma activação 

elevada com movimentos de maior duração, ainda que inferiores aos ocorridos no contexto de 

alegria. Verificamos que toda a face se comporta com movimentos de menor duração na tristeza 

do que na alegria. 

 

A variabilidade intragrupo é maioritariamente superior na duração total dos movimentos dos três 

segmentos faciais.  

 

Devido ao facto de os resultados obtidos apresentarem, na sua maioria, uma variabilidade elevada 

efectuamos uma análise individual de forma a garantir que os resultados traduzem o 

comportamento da maioria dos sujeitos. 

 

 

 

 

4.4.1.1. Expressão facial − análise individual dos sujeitos do grupo de controlo  

 

O quadro IV.20 apresenta o comportamento individual do grupo de controlo, nas cinco tarefas, 

relativamente à expressão facial. 
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Quadro IV.20. Expressão facial nas cinco tarefas – análise individual do grupo de controlo 
 GRUPO DE CONTROLO 
 Sujeitos  Sujeitos 
 S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 
 Leitura texto alegre  Evocação alegre 
Total de movimentos dos olhos 5 6 5 9 8  6 7 9 11 6 
Duração total dos mov. dos olhos (seg.) 11,1 34,5 28,6 34,7 40,0  12,7 32,9 27,3 35,4 20,9 
Duração média de cada mov. olhos (seg.) 2,2 5,7 5,7 3,8 5,0  2,1 4,7 3,0 3,2 3,4 
Total de movimentos da boca 5 5 11 8 3  8 7 10 15 7 
Duração total dos mov. da boca (seg.) 11,1 33,3 41,5 32,2 16,0  14,8 37,6 42,7 35,0 43,6 
Duração média de cada mov. boca (seg.) 2,2 6,6 3,7 4,0 5,3  1,8 5,3 4,2 2,3 6,2 
Total de movimentos das sobrancelhas 4 12 16 13 8  3 2 14 12 8 
Duração total dos mov. sobrancelhas (seg.) 4,5 16,8 23,8 12,6 10,7  3,2 3,0 19,7 20,6 12,0 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 1,1 1,4 1,4 0,9 1,3  1,0 1,5 1,4 1,7 1,5 
 Leitura texto neutro       
Total de movimentos dos olhos 0 0 0 0 2  
Duração total dos mov. dos olhos (seg.) 0 0 0 0 2,2  
Duração média de cada mov. olhos (seg.) 0 0 0 0 1,1  
Total de movimentos da boca 0 0 0 0 0  
Duração total dos mov. da boca (seg.) 0 0 0 0 0  
Duração média de cada mov. da boca (seg.) 0 0 0 0 0  
Total de movimentos das sobrancelhas 2 6 7 10 4  
Duração total dos mov. sobrancelhas (seg.) 1,3 17,1 5,6 15,9 3,3  
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg) 0,4 5,6 2,8 0,8 1,5  

 

 Leitura texto triste  Evocação triste 
Total de movimentos dos olhos 0 6 12 11 16  0 6 6 8 7 
Duração total dos mov. dos olhos (seg.) 0 20,7 52,4 51,4 35,0  0 56,4 21,9 17,6 32,2 
Duração média de cada mov. olhos (seg.) 0 3,4 4,3 4,6 2,1  0 9,4 3,6 2,2 4,6 
Total de movimentos da boca 0 4 1 0 0  4 3 5 7 4 
Duração total dos mov. boca (seg.) 0 16,0 2,3 0 0  5,6 30,9 4,0 9,6 6,5 
Duração média de cada mov. boca (seg.) 0 4,0 2,3 0 0  1,4 10,3 0,8 1,3 1,6 
Total de movimentos das sobrancelhas 2 26 11 18 12  1 8 5 10 2 
Duração total dos mov. sobrancelhas (seg.) 1,0 45,3 12,1 30,1 14,6  0,9 11,9 4,3 21 1,7 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg) 0,5 1,7 1,1 1,6 1,2  0,9 1,4 0,8 2,1 0,8 

 

 

Todos os sujeitos transitam de um contexto neutro, no qual apresentam uma face pouco activa, 

para um contexto alegre com a activação de movimentos a nível dos olhos e boca, e a boca é o 

segmento com maior número de movimentos, embora com movimentos de características mais 

breves do que os olhos. 

 

Na passagem para o contexto triste, a maioria dos sujeitos (N=4), durante a tarefa de leitura, 

aumenta o número de movimentos da boca e dos olhos, embora em número inferior ao da 

expressão alegre, e os olhos apresentam na maioria maior número de movimentos, e maior 

duração total e unitária. Quando executam a tarefa de evocação, todos os sujeitos aumentam os 

movimentos da boca, sob a forma de movimentos breves, ainda que em número inferior ao dos 

olhos e diminuem simultaneamente a actividade das sobrancelhas. 
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Da análise do quadro IV.20, observamos que as médias do comportamento encontradas para o 

grupo de controlo traduzem o comportamento da maioria dos sujeitos e não resultam de valores 

individuais díspares dos restantes.  

 

 

 

4.4.2. Prosódia 

O quadro IV.21 apresenta o comportamento do grupo de controlo, nas cinco tarefas, 

relativamente à prosódia. 

 
 
Quadro IV.21. Prosódia nas cinco tarefas – grupo de controlo. 
 GRUPO DE CONTROLO 
 Mín Máx Méd Dp  Mín Máx Méd Dp 
 LEITURA ALEGRE  EVOCAÇÃO ALEGRE 
F0 máxima (Hz) 200,4 271,0 239,9 26,3  222,5 288,1 252,8 25,3 
F0 mínima (Hz) 138,3 177,3 157,2 14,9  153,4 186,2 170,2 12,4 
Extensão de F0 (Hz) 61,5 104,9 82,6 21,4  69,1 101,9 82,5 14,8 
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 2,2 2,0 0,2  1,6 3,0 2,2 0,6 
Duração da leitura (seg.)  108 126 120,8 7,5  63 89 72,4 9,8 
Duração total das pausas (seg.) 3,8 7,5 6,3 1,5  4,5 14,1 9,7 3,6 
Número de palavras prosódicas  101 124 111,8 8,1  78 125 100,6 20,8 
Número de sílabas  281 358 320,2 27,4  209 289 260 32,6 
Número de segmentos  605 774 690,2 60,1  437 611 536,8 68,8 
Intensidade média (dB) 46,6 63,6 57,4 6,3  42,5 62,3 55,7 8,0 
 LEITURA NEUTRA      
F0 máxima (Hz) 184,5 258,4 235,2 29,4      
F0 mínima (Hz) 137,0 176,3 160,1 15,2      
Extensão de F0 (Hz) 47,4 98,3 75,0 19,9      
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 2,1 2,9 2,5 0,3      
Duração da leitura (seg.)  106 117 113,2 4,4      
Duração total das pausas (seg.) 1,5 8,2 3,8 2,5      
Número de palavras prosódicas  93 108 100,2 5,6      
Número de sílabas  337 396 363,6 22,1      
Número de segmentos  718 841 772,6 46,7      
Intensidade média (dB) 44,9 65,5 58,1 7,8      
 LEITURA TRISTE  EVOCAÇÃO TRISTE 
F0 máxima (Hz) 199,8 273,0 235,6 26,0  213,4 258,6 235,3 17,6 
F0 mínima (Hz) 138,9 174,7 158,9 12,9  155,9 184,3 170,7 12,6 
Extensão de F0 (Hz) 61,0 111,2 76,7 20,0  56,4 75,7 65,2 9,2 
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 2,1 1,9 0,1  1,4 12,0 4,1 4,4 
Duração da leitura (seg.)  133 174 154 15,9  60 76 65,2 7,4 
Duração total das pausas (seg.) 4,5 8,1 6,4 1,6  12,1 17,6 15,0 2,2 
Número de palavras prosódicas  78 119 101,8 15,5  75 100 88,4 9,3 
Número de sílabas  229 347 298,2 43,8  204 254 238 20,6 
Número de segmentos  479 730 627 93,4  422 543 497,6 46,6 
Intensidade média (dB) 45,4 62,8 54,6 7,4  40,7 65,9 55,8 9,6 
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O grupo de controlo passa da tarefa de contexto neutro para a alegre através de um aumento da 

frequência fundamental e da amplitude de variação da frequência fundamental intrínseca aos 

sintagmas entoacionais, que por sua vez se tornam mais curtos, aumenta a duração das pausas 

(mais marcada na evocação) e o débito e a intensidade diminuem. 

 

Para a passagem ao contexto triste verifica-se um aumento da frequência fundamental máxima, 

ainda que inferior ao do texto alegre, e uma diminuição da mínima para valores ligeiramente 

superiores aos da alegria. A extensão da frequência fundamental aumenta ligeiramente, mas 

muito inferior à do texto alegre. A duração dos sintagmas torna-se menor e inferior ao texto 

alegre. O débito diminui bastante tornando-se inferior ao do texto alegre e a duração das pausas 

aumenta tornando-se similar à da alegria na tarefa de leitura mas superior na tarefa de evocação. 

A intensidade média diminui tornando-se maioritariamente inferior à verificada para o texto 

alegre. 

 

Entre as duas evocações verificamos que em média a evocação alegre apresenta frequência 

fundamental máxima, amplitude de frequência fundamental e débito superiores e uma duração 

total das pausas inferior à evocação triste. Na evocação triste a frequência fundamental mínima e 

a duração dos sintagmas entoacionais são superiores. 

 

Também relativamente à prosódia verificamos que as médias encontradas para os cinco sujeitos 

traduzem o comportamento da maioria. 

 

Tal como efectuado para a expressão facial, e pelos motivos anteriormente apresentados, 

analisámos individualmente todos os sujeitos do grupo de controlo relativamente à prosódia nas 

cinco tarefas. 
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4.4.2.1. Prosódia − análise individual dos sujeitos do grupo de controlo 
 

O quadro IV.22 apresenta o comportamento individual dos cinco sujeitos do grupo de controlo, 

nas cinco tarefas, relativamente à prosódia. 

 

Quadro IV.22. Prosódia nas cinco tarefas – análise individual do grupo de controlo. 

 GRUPO DE CONTROLO 
 Sujeitos  Sujeitos 
 S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 
 Leitura texto alegre  Evocação alegre 
F0 máxima (Hz) 200,4 234,6 271,0 238,8 254,5  222,5 241,2 288,1 245,1 267,3 
F0 mínima (Hz) 138,3 154,1 166,1 177,3 150,3  153,4 163,5 186,2 175,3 173,0 
Extensão de F0 (Hz) 62,1 80,4 104,9 61,5 104,2  69,1 77,7 101,9 69,8 70,0 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 2,1 1,9 2,1 2,2  1,8 1,6 2,7 3,0 1,8 
Duração da leitura (seg.)  108 120 124 126 126  72 63 68 89 70 
Duração total das pausas (seg.) 7,3 7,5 6,0 7,1 3,8  9,1 12,0 8,8 4,5 14,1 
Número de palavras prosódicas  124 112 110 112 101  125 97 119 78 84 
Número de sílabas  358 318 326 318 281  285 268 289 209 249 
Número de segmentos  774 685 702 685 605  582 552 611 437 502 
Intensidade máxima (dB) 63,3 90,3 81,4 77,0 79,5  57,7 79,6 81,2 71,4 72,5 
Intensidade mínima (dB) 9,5 8,9 29,0 26,1 25,1  8,3 26,3 30,0 25,0 25,2 
Intensidade média (dB) 48,6 52,8 63,6 61,8 60,1  42,5 62,0 62,3 57,4 54,3 
 Leitura texto neutro       
F0 máxima (Hz) 184,5 258,4 239,5 240,6 253,1  
F0 mínima (Hz) 137,0 170,1 162,7 176,3 154,8  
Extensão de F0 (Hz) 47,4 88,3 76,8 64,3 98,3  
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 2,1 2,4 2,9 2,9 2,5  
Duração da leitura (seg.) 106 112 116 117 115  
Duração total das pausas (seg.) 3,1 2,6 1,5 3,5 8,1  
Número de palavras prosódicas  108 103 99 98 93  
Número de sílabas  396 373 357 355 337  
Número de segmentos  841 794 757 753 718  
Intensidade máxima (dB) 59,9 80,8 72,3 73,3 73,8  
Intensidade mínima (dB) 8,9 25,1 24,3 26,0 26,5  
Intensidade média (dB) 49,9 65,5 62,3 60,0 57,8  

 

 Leitura texto triste  Evocação triste 
F0 máxima (Hz) 199,8 232,5 232,8 240,0 273,0  241,6 213,4 258,6 240,1 222,7 
F0 mínima (Hz) 138,9 162,4 156,9 174,7 161,8  165,8 155,9 184,3 183,6 163,9 
Extensão de F0 (Hz) 61,0 70,1 75,8 65,3 111,2  75,7 57,5 74,3 56,4 62,0 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 1,9 2,1 1,9 1,9  1,4 2,5 2,0 2,7 2,0 
Duração da leitura  (seg.) 133 149 165 149 174  60 70 60 76 60 
Duração total das pausas (seg.) 7,9 5,1 4,5 6,1 8,2  16,8 12,1 17,6 13,6 14,7 
Número de palavras prosódicas  119 100 100 112 78  100 93 85 75 89 
Número de sílabas  347 297 297 321 229  254 254 235 204 243 
Número de segmentos  730 627 627 676 479  543 526 491 422 506 
Intensidade máxima (dB) 59,9 67,9 83,3 76,1 71,7  54,2 78,7 77,3 69,0 70,1 
Intensidade mínima (dB) 8,6 9,1 30,5 25,3 25,0  8,7 25,6 30,5 25,1 25,9 
Intensidade média (dB) 45,4 49,0 82,8 60,8 54,9  40,7 65,9 62,0 55,7 54,6 

 

 

 

Observamos grande variabilidade ao nível da prosódia. 
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Na passagem do contexto neutro para o alegre, o único comportamento comum a todos os 

sujeitos é o aumento do débito (avaliado pelo número de palavras prosódicas). A maioria dos 

sujeitos aumenta a F0 máxima (60%), a mínima (60%), a extensão (60%) e diminui a duração dos 

sintagmas (80%), a duração total das pausas (80%) e a intensidade (60%). 

 

Na passagem do contexto neutro para o triste a maioria aumenta a F0 mínima (60%), a extensão 

(60%), o débito (60%) e diminui a F0 máxima (60%) e a intensidade (60%). Todos os sujeitos 

diminuem bastante a duração dos sintagmas e aumentam a duração total das pausas. 

 

Quando comparamos os textos alegre e triste, verificamos que a maioria dos sujeitos apresenta 

valores mais elevados de F  máxima (80%), extensão de F0 0 (60%), duração dos sintagmas (60%), 

débito (80%), intensidade (80%) e valores inferiores de F0 mínima (80%) e duração total das 

pausas (60%) para o texto alegre do que para o texto triste. 

 

Relativamente às evocações verificamos para a maioria valores mais elevados de F0 máxima 

(80%), F mínima (60%), extensão de F0 0 (60%), duração dos sintagmas (60%) e intensidade 

(60%) na evocação alegre. Todos os sujeitos apresentam valores mais elevados de débito na 

evocação alegre e de duração total das pausas na evocação triste. 

 

Concluímos, assim, tal como referido para a expressão facial, que os resultados apresentados para 

este grupo traduzem o comportamento da maioria dos sujeitos que dele fazem parte. 

 
18Comparámos  os três textos e as duas evocações, nos aspectos da expressão facial e prosódia. O 

quadro IV.23 e IV.24 apresentam, respectivamente, as diferenças significativas encontradas para 

o grupo de controlo relativamente aos textos e evocações.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Realização do teste de Kruskal-Wallis 
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Quadro IV.23. Diferenças significativas da face e da prosódia intertextos – grupo de controlo. 

  Média rank 
Texto alegre 

Média rank  Média rank 
texto neutro 

 Kruskal 
Wallis 

  
Texto triste  P 

Número de movimentos dos olhos  9,50 10,9 3,60  7,81 0,02* 
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.)  10,00 10,4 3,60  7,55 0,02* 
Duração de cada movimento dos olhos (seg.)  12,00 8,40 3,60  9,20 0,01* 
Número de movimentos da boca  12,80 6,70 4,50  10,89 0,00** 
Duração total dos movimentos da boca (seg.)  12,80 6,70 4,50  10,87 0,00** 
Duração de cada movimento da boca (seg.)  12,40 7,10 4,50  9,53 0,00** 
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.)  7,20 4,40 12,4  8,24 0,01* 
Número de sílabas  6,80 5,00 12,20  7,04 0,03* 
Número de segmentos  7,20 4,60 12,20  7,48 0,02* 
 
*p<0,05 **p<0,01 
 

Verificamos diferenças estatisticamente significativas entre os três textos, no grupo de controlo, 

nas variáveis número e duração total de movimentos dos olhos, com o texto triste a apresentar as 

médias mais elevadas e o texto neutro, as médias mais baixas; nas variáveis duração de cada 

movimento dos olhos, número de movimentos da boca, duração total dos movimentos da boca e 

duração de cada movimento da boca, com o texto alegre a apresentar as médias mais elevadas e o 

texto neutro as mais baixas; e nas variáveis duração dos sintagmas, número de sílabas e de 

segmentos, com o texto neutro a apresentar as médias mais elevadas e o texto triste as mais 

baixas. 

 

Verificámos, igualmente, as diferenças entre os dois textos emocionais, alegre e triste, e 

verificámos a existência de diferenças estatisticamente significativas19 para as variáveis número 

de movimentos da boca (t=5,95; p=0,01), duração total dos movimentos da boca (t=5,91; p=0,01) 

e duração de cada movimento da boca (t=4,03; p=0,04), com o texto alegre a apresentar médias 

mais elevadas. 

 
Quadro IV.24. Diferenças significativas da face e da prosódia interevocações – grupo de controlo. 

  Média Rank 
Evocação alegre 

Média Rank 
Evocação triste 

 Kruskal 
Wallis 

  
 P 

Número de movimentos da boca  7,80 3,20  5,95 0,01* 
Duração total dos movimentos da boca (seg.)  7,80 3,20  5,77 0,01* 
Duração total das pausas (seg.)  3,40 7,60  4,81 0,02* 
*p<0,05 
 

 

                                                 
19 Realização do teste de Kruskal-Wallis 
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Relativamente às evocações, verificamos diferenças significativas20 para as variáveis número de 

movimentos e duração total da boca com a evocação alegre a apresentar médias superiores, e 

para a duração total das pausas, com a evocação triste a apresentar médias superiores. 

 

 

4.5. GRUPO EXPERIMENTAL 
 

4.5.1. Expressão facial 

O quadro IV.25 apresenta o comportamento do grupo experimental, nas cinco tarefas, 

relativamente à face. 

 

Quadro IV.25. Expressão facial nas cinco tarefas – grupo experimental. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 
 Mín Máx Méd Dp  Mín Máx Méd Dp 
 LEITURA ALEGRE  EVOCAÇÃO ALEGRE 
Total de movimentos dos olhos 0 3 1,6 1,5  1 6 4 2,1 
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 0 3,2 1,4 1,5  1,5 10,5 5,9 4,1 
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 0 1,0 0,5 0,5  0,9 1,7 1,4 0,3 
Total de movimentos da boca 0 2 0,4 0,8  4 8 5,6 1,5 
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 3,2 0,6 1,4  5,5 13,4 8,8 3,3 
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 0 1,6 0,3 0,7  1,0 2,6 1,6 0,6 
Total de movimentos das sobrancelhas 1 7 3,8 2,6  4 6 5,4 0,8 
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 0,2 29,2 7,6 12,1  2,0 10,4 5,4 3,2 
Duração média  cada movimento das sobrancelhas (seg.) 0,2 5,8 1,8 2,3  0,5 1,7 0,9 0,4 
 LEITURA NEUTRA      
Total de movimentos dos olhos 0 1 0,4 0,5      
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 0 1,0 0,2 0,4      
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 0 1,0 0,2 0,4      
Total de movimentos da boca 0 0 0 0      
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 0 0 0      
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 0 0 0 0      
Total de movimentos das sobrancelhas 1 4 2,6 1,1      
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 0,2 20,6 4,7 8,8      
Duração média cada movimento das sobrancelhas (seg.) 0,0 5,1 1,3 2,1      
 LEITURA TRISTE  EVOCAÇÃO TRISTE 
Total de movimentos dos olhos 0 3 1,8 1,3  0 7 3,8 2,7 
Duração total dos movimentos dos olhos (seg.) 0 6,7 2,5 2,7  0 27,0 7,9 10,8 
Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 0 3,3 1,1 1,3  0 3,8 1,4 1,4 
Total de movimentos da boca 0 0 0 0  4 9 6,4 2,0 
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 0 0 0  4,0 26,3 10,6 8,9 
Duração média de cada movimento da boca (seg.) 0 0 0 0  0,6 2,9 1,5 0,8 
Total de movimentos das sobrancelhas 2 12 6 3,8  2 6 4 1,4 
Duração total dos movimentos das sobrancelhas (seg.) 1,8 30 10,6 11,4  2,0 11,9 5,9 4,2 
Duração média cada movimento das sobrancelhas (seg.) 0,6 3,7 1,5 1,2  0,6 2,9 1,4 0,9 
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Tal como para o grupo de controlo, a face do grupo experimental, em contexto neutro, é 

maioritariamente activa a nível das sobrancelhas, quer relativamente ao número de movimentos 

quer relativamente à sua duração. 

 

Na expressão da emoção alegria, estes sujeitos desencadeiam maioritariamente actividade da 

boca e dos olhos, que assumem características de movimentos breves durante a leitura. Na leitura, 

os olhos são o segmento facial mais activo enquanto na tarefa de evocação a boca assume o papel 

principal em número de movimentos efectuados e duração total e unitária dos mesmos. Na 

evocação, o número de movimentos eleva-se e os movimentos dos olhos e da boca assumem 

características de movimentos de duração superior, principalmente a nível da boca. Este padrão 

comportamental de face mais activa ao nível da boca e dos olhos na passagem para o contexto 

alegre também foi verificado no grupo de controlo, residindo as diferenças no número de 

movimentos e respectiva duração. 

 

Na expressão da emoção tristeza, o padrão é o mesmo, naturalmente a mudarem o tipo de 

movimentos efectuados como já referimos, mas de características diferentes para as tarefas de 

leitura e evocação. Na leitura, nenhum sujeito apresenta movimentos a nível da boca, assumindo 

assim os olhos o papel do segmento facial mais activo associado a um aumento dos movimentos 

das sobrancelhas. Na evocação, a boca assume o papel do segmento facial com maior número de 

movimentos e maior duração total, para a maioria dos sujeitos, com grande variabilidade 

relativamente à duração unitária. Na evocação todos os sujeitos apresentam movimentos a nível 

da boca mas tal não é verificável para os olhos. Este padrão também foi verificado para o grupo 

de controlo. 

 

Em média, como já referido anteriormente, os movimentos efectuados por este grupo, em todas 

as tarefas, são inferiores aos do grupo de controlo. 
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4.5.1.1. Análise individual dos sujeitos do grupo experimental – expressão 
facial 

 

O quadro IV.26 apresenta o comportamento individual do grupo experimental, nas cinco tarefas, 

relativamente à expressão facial. 

 

Quadro IV.26. Expressão facial nas cinco tarefas – análise individual do grupo experimental. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 
 Sujeitos  Sujeitos 
 S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 
 Leitura texto alegre  Evocação alegre 
Total de movimentos dos olhos 3 2 3 0 0  4 3 6 6 1 
Duração total mov. dos olhos (seg.) 3,2 1,3 2,7 0 0  4,6 2,8 10,5 10,1 1,5 
Duração média de cada mov. dos olhos (seg.) 1,0 0,6 0,9 0 0  1,1 0,9 1,7 1,6 1,5 
Total de movimentos da boca 2 0 0 0 0  5 4 6 8 5 
Duração total dos mov. da boca (seg.) 3,2 0 0 0 0  13,4 5,7 10,6 8,7 5,5 
Duração média de cada mov. boca (seg.) 1,6 0 0 0 0  2,6 1,4 1,7 1,0 1,1 
Total de movimentos das sobrancelhas 5 1 1 5 7  4 6 6 6 5 
Duração total dos mov. sobrancelhas (seg.) 3 0,2 2,0 29,2 3,6  2,0 6,4 5,2 10,4 3,0 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg) 0,6 0,2 2,0 5,8 0,5  0,5 1,0 0,8 1,7 0,6 
 Leitura texto neutro       
Total de movimentos dos olhos 0 1 1 0 0  
Duração total dos mov. dos olhos (seg.) 0 0,3 1,0 0 0  
Duração média de cada mov. olhos (seg.) 0 0,3 1,0 0 0  
Total de movimentos da boca 0 0 0 0 0  
Duração total dos mov. da boca (seg.) 0 0 0 0 0  
Duração média cada mov. boca (seg.) 0 0 0 0 0  
Total de movimentos das sobrancelhas 3 2 1 4 3  
Duração total dos mov. sobrancelhas (seg.) 0,2 1,1 0,5 20,6 1,3  
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 0,8 0,5 0,5 5,1 0,4  

 

 Leitura texto triste  Evocação triste 
Total de movimentos dos olhos 1 3 3 2 0  3 3 6 7 0 
Duração total dos mov. dos olhos (seg.) 0,4 2,0 3,6 6,7 0  2,6 4,3 5,8 27,0 0 
Duração média de cada mov. olhos (seg.) 0,4 0,6 1,2 3,3 0  0,8 1,4 0,9 3,8 0 
Total de movimentos da boca 0 0 0 0 0  8 4 5 9 6 
Duração total dos movimentos da boca (seg.) 0 0 0 0 0  8,6 7,4 6,6 26,3 4,0 
Duração média de cada mov. da boca (seg.) 0 0 0 0 0  1,0 1,8 1,3 2,9 0,6 
Total de movimentos das sobrancelhas 12 2 5 8 4  2 4 6 4 4 
Duração total mov. das sobrancelhas (seg.) 11,3 1,8 7,4 30,0 2,6  2,0 4,7 8,7 11,9 2,4 
Duração média cada mov. sobrancelhas (seg.) 0,9 0,9 1,4 3,7 0,6  1,0 1,1 1,4 2,9 0,6 

 

 

 

Neste grupo, a variabilidade comportamental é superior à do grupo de controlo. Num contexto 

neutro, a maioria dos sujeitos (60%) não apresenta movimentos dos olhos e da boca. Os sujeitos 

S2 e S3 apresentam um movimento cada, a nível dos olhos, de curta duração. 

 

Para a passagem ao contexto alegre, na tarefa de leitura, a maioria dos sujeitos (60%) executa 

movimentos dos olhos, em número reduzido e de curta duração. Apenas o sujeito S1 apresenta 
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dois movimentos a nível da boca. Na evocação, a situação altera-se, com a boca a assumir o papel 

do segmento facial com maior número de movimentos, com maior duração total que os olhos, 

mas com uma duração unitária muito variável intersujeitos. O número de movimentos dos olhos 

também aumenta, embora em número inferior ao da boca. 

 

Para o contexto triste, nenhum sujeito activa movimentos da boca durante a tarefa de leitura. Os 

olhos são activados pela maioria dos sujeitos (80%), com movimentos maioritariamente de curta 

duração. No entanto, na evocação, tal como no contexto alegre, a situação altera-se. Apesar de o 

número de movimentos dos olhos ser superior à tarefa de leitura, é a boca que assume o papel 

mais activo quer em número de movimentos quer em duração total dos mesmos. 

 

Parece que este grupo experimental é pouco sensível às tarefas de leitura. Neste grupo, ao 

contrário do grupo de controlo, os olhos não assumem o papel principal na expressão de tristeza. 

 

Pela análise do quadro IV.26, verificamos que o comportamento anteriormente descrito para este 

grupo traduz o comportamento da maioria dos sujeitos que dele fazem parte. 

 

 

 

4.5.2. Prosódia 

 

O quadro IV.27 apresenta o comportamento do grupo experimental, nas cinco tarefas, 

relativamente à prosódia. 
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Quadro IV.27. Prosódia nas cinco tarefas – grupo experimental. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 
 Mín Máx Méd Dp  Mín Máx Méd Dp 
 LEITURA ALEGRE  EVOCAÇÃO ALEGRE 
F0 máxima (Hz) 223,8 280,3 254,9 21,6  245,9 272,3 260,3 11,0 
F0 mínima (Hz) 155,2 190,6 171,8 13,4  169,4 197,9 183,5 11,5 
Extensão de F0 (Hz) 59,2 94,4 83,0 14,2  69,0 85,3 76,8 5,9 
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 1,6 2,7 1,9 0,4  1,3 1,8 1,7 0,2 
Duração da leitura /evocação(seg.)  101 146 120 17,9  60 82 65 9,5 
Duração total das pausas (seg.) 3,6 10,5 7,4 2,8  1,7 13,8 9,5 4,7 
Número de palavras prosódicas  95 131 115,8 15,0  74 124 99,6 22,0 
Número de sílabas  262 382 331 50,3  192 322 259,8 59,3 
Número de segmentos  566 830 715,6 111,1  418 697 561,8 122,2 
Intensidade média (dB) 56,8 72,0 63,0 6,6  55,3 63,5 60,3 3,6 
 LEITURA NEUTRA      
F0 máxima (Hz) 240,7 257,9 248,1 7,4      
F0 mínima (Hz) 158,9 183,9 171,3 10,0      
Extensão de F0 (Hz) 60,8 99,0 76,7 14,8      
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 1,9 3,0 2,2 0,4      
Duração da leitura (seg.)  106 126 113,8 7,6      
Duração total das pausas (seg.) 1,4 11,9 6,8 3,9      
Número de palavras prosódicas  91 111 103,6 8,1      
Número de sílabas  333 409 377,8 31,0      
Número de segmentos  709 870 803,0 65,8      
Intensidade média (dB) 54,2 65,1 58,9 4,5      
 LEITURA TRISTE  EVOCAÇÃO TRISTE 
F0 máxima (Hz) 231,7 272,2 253,2 15,6  221,8 287,2 253,6 27,0 
F0 mínima (Hz) 159,7 186,8 173,9 10,7  167,8 193,2 179,1 11,3 
Extensão de F0 (Hz) 65,4 112,4 79,2 19,2  45,7 112,1 74,4 26,1 
Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 1,5 2,1 1,8 0,2  1,3 1,9 1,5 0,2 
Duração da leitura/evocação (seg.)  129 190 147,4 24,9  60 155 96,2 47,1 
Duração total das pausas (seg.) 7,5 11,0 9,2 1,5  6,5 28,5 18,4 9,3 
Número de palavras prosódicas  81 127 110,2 18,1  57 122 100,8 26,2 
Número de sílabas  239 372 320,8 52,4  133 314 260,0 74,2 
Número de segmentos  500 789 676,6 113,7  281 639 533,6 145,2 
Intensidade média (dB) 55,6 64,6 59,4 4,3  52,1 60,3 56,7 3,5 

 

 

 

O grupo experimental passa da tarefa de contexto neutro para a de alegre através de um aumento 

da frequência fundamental máxima e mínima e a amplitude de variação intrínseca aos sintagmas 

entoacionais, que por sua vez se tornam mais curtos. O débito aumenta, ao contrário do grupo de 

controlo e a duração total das pausas e a intensidade média aumentam.  

 

Para a passagem ao contexto triste verifica-se um aumento da frequência fundamental máxima, 

ainda que inferior à do texto alegre, e um aumento da mínima a valores ligeiramente superiores 

aos da alegria. A extensão de frequência fundamental aumenta ligeiramente, mas é inferior à do 

texto alegre. A duração dos sintagmas torna-se menor e inferior à do texto alegre. O débito 

aumenta, embora menos que para o texto alegre, e a duração total das pausas aumenta para 
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valores superiores aos da alegria, principalmente na tarefa de evocação. A intensidade média 

aumenta para valores inferiores aos da alegria. 

 

Entre as duas evocações verificamos que em média a evocação alegre apresenta frequência 

fundamental máxima, mínima, amplitude de frequência fundamental, duração de sintagmas 

entoacionais e intensidade média superiores à evocação triste. Na evocação triste a duração total 

das pausas é superior e o débito similar nas duas evocações. 

 

Tal como efectuado para a expressão facial, analisámos individualmente todos os sujeitos do 

grupo de controlo relativamente à prosódia nas cinco tarefas. 

 

 

 

4.5.2.1. Análise individual dos sujeitos do grupo experimental – prosódia 
 

O quadro IV.28 apresenta o comportamento individual dos cinco sujeitos do grupo de controlo, 

nas cinco tarefas, relativamente à prosódia. 
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Quadro IV.28. Prosódia nas cinco tarefas – análise individual do grupo experimental. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 
 Sujeitos  Sujeitos 
 S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2    S3         S4    S5 
 Leitura texto alegre  Evocação alegre 
F0 máxima (Hz) 250,7 280,3 249,6 223,8 269,8  270,4 272,3 254,7 258,4 245,9 
F0 mínima (Hz) 170,0 190,6 155,2 164,5 178,5  192,1 197,9 169,4 181,4 176,8 
Extensão de F0 (Hz) 80,7 89,7 94,4 59,2 91,3  78,2 74,4 85,3 77,0 69,0 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,6 1,8 2,1 2,7 1,6  1,8 1,8 1,7 1,3 1,8 
Duração da leitura /evocação (seg.)  111 101 130 146 112  61 60 60 62 82 
Duração total das pausas (seg.) 3,6 6,5 10,5 6,4 9,9  8,8 12,5 13,8 10,8 1,7 
Número de palavras prosódicas  127 131 106 95 120  115 79 106 74 124 
Número de sílabas  369 382 297 262 345  314 208 263 192 322 
Número de segmentos  800 830 638 566 744  658 456 580 418 697 
Intensidade média (dB) 57,1 72,0 61,5 56,8 67,7  55,3 63,5 57,3 62,3 62,8 
 Leitura texto neutro       
F0 máxima (Hz) 243,1 244,7 257,9 240,7 254,0  
F0 mínima (Hz) 177,0 183,9 158,9 163,7 173,1  
Extensão de F0 (Hz) 66,0 60,8 99,0 72,0 80,8  
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 2,0 2,0 2,3 3,0 1,9  
Duração da leitura (seg.)  109 114 114 126 106  
Duração total das pausas (seg.) 5,0 11,9 8,6 1,4 7,2  
Número de palavras prosódicas  108 111 100 91 108  
Número de sílabas  392 409 359 333 396  
Número de segmentos  833 870 762 709 841  
Intensidade média (dB) 56,0 62,1 54,2 55,9 65,1  

 

 Leitura texto triste  Evocação triste 
F0 máxima (Hz) 244,3 261,1 272,2 231,7 256,6  234,8 274,0 250,1 287,3 221,8 
F0 mínima (Hz) 178,0 186,8 159,7 166,2 178,9  189,0 193,2 170,5 175,2 167,8 
Extensão de F0 (Hz) 66,3 74,3 112,4 65,4 77,6  45,7 80,8 79,5 112,1 53,9 
Duração sintagmas entoacionais (seg.) 1,7 1,5 1,9 2,1 1,6  1,4 1,3 1,9 1,7 1,6 
Duração da leitura/evocação (seg.)  130,4 141 147 190 129  60 66 140 155 60 
Duração total das pausas (seg.) 7,8 11,0 7,5 10,0 9,8  16,3 13,4 6,5 28,5 27,2 
Número de palavras prosódicas  123 127 107 81 113  120 100 105 57 122 
Número de sílabas  360 327 309 239 324  314 272 268 133 313 
Número de segmentos  760 789 652 500 682  639 568 559 281 621 
Intensidade média (dB) 56,8 63,7 56,4 55,6 64,6  55,5 60,2 55,4 52,1 60,3 

 

 

 

Observamos para o grupo experimental uma variabilidade elevada, e superior ao grupo de 

controlo, a nível da prosódia. 

 

Na passagem do contexto neutro para o alegre, todos os sujeitos diminuem a duração dos 

sintagmas e o débito (observável pelos valores de sílabas e segmentos) e aumentam a intensidade 

média. Nos restantes itens, apesar de haver variabilidade intersujeitos, a maioria aumenta a 

frequência fundamental máxima (60%), a mínima (60%), a extensão (60%) e a duração total das 

pausas (60%).  
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Na passagem do contexto neutro para o triste todos os sujeitos aumentaram a frequência 

fundamental mínima, e a maioria para valores superiores aos da alegria, e desceram a duração dos 

sintagmas, que ficam maioritariamente inferiores aos da alegria, e o débito no número de sílabas 

e segmentos, a valores maioritariamente inferiores aos da alegria. A maioria aumenta a 

frequência fundamental máxima (80%) mas maioritariamente para valores inferiores aos da 

alegria, o número de palavras prosódicas (80%), a extensão (60%), a intensidade média (60%) e a 

duração total das pausas (60%) maioritariamente para valores superiores aos da alegria. 

 

Assim, quando comparamos os dois textos emocionais, alegre e triste, verificamos que a 

intensidade média é o único parâmetro que apresenta valores no texto alegre superiores ao texto 

triste. Para a maioria dos sujeitos o texto alegre apresenta valores superiores de F0 máxima 

(60%), extensão de F0 (60%), duração dos sintagmas (60%) e débito (80%) e valores inferiores de 

duração total das pausas (60%).  

 

Relativamente às evocações verificamos, para a maioria, valores mais elevados de F0 máxima 

(60%), F mínima (80%), extensão de F0 0 (60%), duração dos sintagmas (60%), número palavras 

prosódicas (60%), número de sílabas (60%), número de segmentos (80%), intensidade média 

(80%) e valores inferiores de duração total das pausas (80%) na evocação alegre. 

 
21Fomos averiguar a eventual existência de diferenças significativas  intertarefas e verificámos 

não existirem diferenças significativas entre os três textos, nem entre os dois textos emocionais 

(alegre e triste), nem entre as duas evocações (p>0,05), relativamente a todos os aspectos da 

prosódia e expressão facial, no grupo experimental.  

 

Tal como anteriormente referido, para as expressões faciais, a análise individual para os aspectos 

prosódicos permite-nos observar que as médias encontradas durante a análise traduzem o 

comportamento da maioria dos sujeitos e não resultam de médias individuais. 

 
 

                                                 
21 Realização do teste de Kruskal-Wallis 
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Encontrados os modelos de manifestação facial e vocal para os três contextos e para os dois 

grupos, a descrição da passagem intercontextos e a comparação entre os dois grupos, 

estabelecemos nesta altura a necessidade em dar resposta à questão orientadora de associação das 

variáveis. 

 

 

 

4.6. ASSOCIAÇÃO ENTRE O GRAU DE DISFONIA, EXPRESSÕES 
FACIAIS E PROSÓDIA 

 
Após a descrição do comportamento de cada um dos grupos nos vários contextos analisados e o 

seu comportamento de transição entre tarefas, apresentamos a relação para o grupo experimental 

entre o grau de perturbação vocal e o comportamento facial e prosódico verificado para cada um 

dos contextos. Dada a dimensão da amostra, a variável grau de perturbação vocal, inicialmente 

com três categorias, foi recodificada e trabalhada sob duas categorias de grau ligeiro, com três 

sujeitos, e grau moderado/severo, com dois sujeitos.  

 
22O quadro IV.29 apresenta as associações  encontradas entre o grau de disfonia e as diferentes 

tarefas para o grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Realização do teste de Kendall tau_b 
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Quadro IV.29. Associação entre o grau de disfonia e os parâmetros avaliados para a face e voz nas cinco tarefas. 
 Texto Texto Evocação  Texto Evocação 

neutro  alegre alegre  triste  triste 

Grau de disfonia  

-0,51 0,00 0,51 -0,25 0,77* F  máxima (Hz) 0

0,25 0,25 0,51 0,25 0,51 F  mínima (Hz) 0

-0,51 -0,51 -0,25 -0,25 0,77* Extensão de F0 (Hz) 

0,25 0,51 -0,51 0,00 -0,25 Duração dos sintagmas entoacionais (seg.) 

0,68 0,00 -0,13 0,51 0,54 Duração da leitura/evocação (seg.)  

0,00 -0,25 0,25 0,25 0,77* Duração total das pausas (seg.) 

0,00 0,00 0,00 -0,77* -0,77* Número de palavras prosódicas  

0,00 0,00 0,00 -0,51 -0,77* Número de sílabas  

0,00 0,00 0,00 -0,51 -0,77* Número de segmentos  

0,25 0,00 0,51 -0,25 -0,25 Intensidade média (dB) 

0,16 -0,43 0,13 0,40 0,40 Total de movimentos dos olhos 

0,00 -0,40 0,00 0,51 0,51 Duração total movimentos dos olhos (seg.) 

0,00 -0,40 -0,25 0, 51 0,77* Duração média de cada movimento dos olhos (seg.) 

 -0,40 0,00  0,00 Total de movimentos da boca 

 -0,40 -0,25  0,51 Duração total dos movimentos da boca (seg.) 

 -0,40 -0,51  0,77* Duração média de cada movimento da boca (seg.) 

0,27 -0,28 0,61 -0,25 0,00 Total de movimentos das sobrancelhas 

0,51 0,00 0,00 0,51 0,77* Duração total dos movimentos sobrancelhas (seg.) 

0,00 0,25 0,51 0,77* 0,77* Duração média cada movimento das sobrancelhas (seg.) 

 -0,40 -0,25   Soma total dos códigos dos olhos associados à alegria 

Soma total dos códigos da boca associados à alegria  -0,40 -0,51   

Soma total dos códigos dos olhos associados à tristeza    0,54 0,51 

Soma total dos códigos da boca associados à tristeza     0,00 

* p<0,05 

 

 

Os resultados revelam que as correlações mais fortes, com significado estatístico, são para o texto 

neutro relacionadas com a duração média de cada movimento das sobrancelhas, com os sujeitos 

mais disfónicos a executarem movimentos mais longos. No texto triste verificamos uma 

associação positiva entre o grau de disfonia e a duração total das pausas, com os sujeitos com um 

grau de disfonia superior a executarem períodos de silêncio superiores. Durante a tarefa de 

evocação alegre, verificamos uma correlação negativa entre o grau de disfonia e o débito, com os 

sujeitos mais disfónicos a apresentarem um débito mais lento, e uma correlação positiva com o 

segmento facial sobrancelhas, com os sujeitos mais disfónicos a apresentarem parâmetros 

temporais totais e unitários superiores para as sobrancelhas. Na evocação triste, encontramos uma 

associação negativa relacionada com o débito, com os sujeitos mais disfónicos a apresentarem 
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menor número de palavras prosódicas, e associações positivas com a frequência fundamental 

máxima, extensão de frequência fundamental e a duração média de cada movimento dos olhos e 

da boca, com os sujeitos mais disfónicos a apresentarem uma frequência fundamental máxima e 

extensão superior e movimentos dos olhos e boca mais longos. 

 

Ainda que sem significado estatístico, verificamos que os sujeitos mais disfónicos apresentam 

menor extensão de F0 para a maioria das tarefas. Estes sujeitos apresentam ainda uma tendência 

para efectuarem uma duração total das pausas superior e um débito mais lento, principalmente 

nas tarefas emocionais sob a forma de evocação. Relativamente à intensidade, a associação é 

maioritariamente positiva para a emoção positiva, a alegria, com os sujeitos mais disfónicos a 

utilizarem um padrão de intensidade mais elevado e maioritariamente negativa para a emoção 

negativa, a tristeza, com os sujeitos mais disfónicos a utilizarem um padrão de intensidade mais 

inferior. 

 

A nível da face verificamos maioritariamente uma associação negativa entre o grau de disfonia e 

as emoções positivas, por um lado, com os sujeitos mais disfónicos a apresentarem faces menos 

expressivas a nível dos olhos e boca e, por outro lado, uma associação positiva para emoções 

negativas, com os sujeitos mais disfónicos a apresentarem faces mais expressivas a nível dos 

olhos e boca. Quando observamos apenas os códigos associados à expressão de alegria e tristeza, 

para os olhos e boca, verificamos que os sujeitos mais disfónicos têm faces, a nível dos olhos e 

boca, menos alegres e mais tristes, a nível dos olhos.  

 

Uma vez identificado o comportamento facial e prosódico no contexto neutro e nos contextos 

emocionais, de alegria e tristeza, para os sujeitos da presente investigação e estabelecida a 

associação entre o grau de perturbação vocal e o comportamento facial e prosódico apresentado 

pelos sujeitos, estamos em condições de proceder ao seu cruzamento com o modelo teórico e os 

dados emergentes da prática clínica da investigadora. 
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V. Discussão dos Resultados 
 

 

A elaboração do presente capítulo revelou-se de alguma forma árdua e difícil inerente a um 

modelo teórico em que a emergência de dados potencialmente comparativos se caracterizou por 

ser particularmente restrita relativamente às investigações efectuadas a nível internacional e 

ausente às que se reportam ao território nacional. Contudo, como referido anteriormente, 

propomo-nos nesta fase mergulhar os resultados desta investigação nos poucos dados do modelo 

teórico, associando-lhe a evidência da prática clínica da bagagem profissional da autora do 

presente estudo e, com isso, aumentar o conhecimento sobre um dos vastos grupos de acção 

terapêutica, no âmbito da terapia da fala. 

 

 

5.1. CONTEXTO NEUTRO 
 

Poucos estudos apresentam os valores obtidos para as expressões faciais relativamente às 

emoções analisadas e raros são aqueles que apresentam valores para o contexto neutro, 

limitando-se a descrição da utilização deste contexto a uma base referencial relativa aos contextos 

emocionais. A maioria dos estudos, por outro lado, sustenta a sua metodologia em correlações 

relativamente ao grau de reconhecimento das várias emoções com os vários parâmetros 

analisados e o material de fala utilizado baseia-se na produção de frases e leitura de textos 

interpretados por profissionais de teatro. De acordo com o supracitado, a discussão dos resultados 

basear-se-á nos poucos dados de que dispomos dos estudos publicados e na evidência clínica.  

 

Em contexto neutro, as unidades de movimento encontradas para a face superior, para ambos os 

grupos, estão de acordo com os estudos de Bartlett et al. (1999) e Donato et al. (1999), 

relativamente às unidades de movimento (AUs) simples e de acordo com as unidades combinadas 

encontradas por Cohn et al. (1999) e Lien et al. (2000). Desconhece-se o contexto a que se 

reportam os referidos estudos. Apenas encontrámos AUs combinados para as sobrancelhas na 
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forma de elevação das porções interna e externa. Este movimento não se encontra, de acordo com 

os estudos publicados, associado a nenhum contexto emocional. De acordo com vários autores 

(Fehrenbach & Herring, 1998; Seikel, King & Drumright, 2000; Tate, 1999; Tortora & 

Derrickson, 2006; Zemlin, 2000) o músculo frontal, responsável por estas duas acções, apenas 

está associado à expressão de surpresa. Ambos os grupos não apresentam movimentos a nível da 

boca, facto que poderá estar relacionado com o seu papel secundário nas expressões faciais de 

acordo com alguns autores (Legal, 1996) ou pelo facto de se tratar de um contexto neutro em que 

os segmentos faciais emocionais por excelência – olhos e boca – são pouco activados ou não o 

são de todo. Relativamente às características de duração de cada unidade de movimento, variável 

pouco estudada nos vários estudos, verificamos que os movimentos das sobrancelhas e olhos são 

de características breves, também para os dois grupos, o que pode estar relacionado com a  não 

existência de qualquer configuração especial tradutora de uma face neutra, caracterizando-se esta 

por poucos movimentos e de curta duração e também pelo facto de a expressão facial necessitar 

de um suporte de sentimento, conforme referido por Schnall e Laird (2003). Estes resultados 

estão de acordo com Busso e Narayanan (2006) que, embora com uma metodologia diferente pois 

as expressões foram representadas por uma actriz, também encontrou uma face pouco expressiva 

em contexto neutro. Os grupos apresentam diferenças significativas relativamente ao número de 

movimentos das sobrancelhas por minuto, com o grupo de controlo a apresentar maior número de 

movimentos traduzindo uma face muscularmente mais activa. Este facto pode estar relacionado 

com características inerentes à constituição das fibras musculares, com elevada variabilidade 

individual (Fridlund, 1997; Shor, 1978) ou ser um indicador, confirmado pelos contextos de 

alegria e tristeza, da redução de movimentos faciais para todos os contextos (neutro, alegre e 

triste) para o grupo experimental, embora para o contexto neutro não exista indicação através das 

associações verificadas, de que os indivíduos mais disfónicos sejam menos expressivos. No 

entanto, verificamos diariamente em contexto clínico a redução de movimentos faciais e 

constatamos essa redução pelo número de movimentos efectuado pelos nossos indivíduos 

disfónicos, o que nos remete para a questão do impacto da disfonia no indivíduo referida por 

Andrews (1995) e Bucher (1995). Estes dados carecem de recurso a uma amostra mais 

abrangente e eventualmente com maior número de sujeitos nos vários graus de disfonia, para que 

possam ser retiradas uma panóplia de conclusões passíveis de generalização à população em 
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estudo. De qualquer forma, os sujeitos do grupo experimental são menos expressivos do que os 

do grupo de controlo, possivelmente com alguma associação a factores de auto-imagem 

associados à voz e referidos por vários autores (Aronson, 1990; Murphy, 1964; Greene & 

Mathieson, 2001; Stemple, 1984), facto este que parece ser corroborado por este estudo. 

 

A nível da prosódia também encontramos poucos valores de referência para o contexto neutro. 

Ambos os grupos apresentam, neste contexto, os valores mais elevados de duração dos sintagmas 

entoacionais e débito, e os valores mais baixos de duração total das pausas, relativamente aos 

outros contextos, no que concerne às tarefas de leitura. Estes resultados encontram-se 

relativamente à duração dos sintagmas entoacionais, em desacordo com Busso e Narayanan 

(2006) e Pao et al. (2005). Contudo, estes estudos basearam-se em interpretações efectuadas por 

actrizes e o presente estudo em processos de leitura efectuados por sujeitos não profissionais a 

nível da representação. Relativamente ao débito e duração total das pausas, os nossos resultados 

também estão em desacordo com os encontrados por vários autores (Busso & Narayanan; 2006; 

Enhrette et al., 2002; Pao et al., 2005). Estes achados discordantes prendem-se eventualmente, 

como já foi referido, com questões metodológicas que se diferenciam interestudos ou a 

características intrínsecas ao texto neutro adaptado e utilizado nesta investigação empírica. 

 

Os grupos de controlo e experimental comportam-se contudo de forma diferente relativamente à 

F0 mínima, com o grupo experimental a apresentar nesta tarefa os valores mais baixos e o grupo 

de controlo a apresentar valores mais elevados relativamente às outras tarefas de leitura, mas este 

valor é inferior quando comparado com a tarefa de evocação triste. A F0 mínima, na tarefa de 

leitura do texto neutro, é contudo superior no grupo experimental relativamente à observada para 

o grupo de controlo. Estas diferenças prendem-se com graus inferiores de relaxamento da laringe 

porque, de acordo com vários autores (Abelin & Alwood, 2000; Gustafson-Capková, 2001; 

Johnstone & Scherer, 2000; Laukka, 2004; Murray & Arnott, 1993; Pereira & Watson, 1998; 

Scherer & Oshinsky, 1977), a um relaxamento laríngeo superior correspondem valores de F0 e 

intensidade também inferiores. Os valores superiores destes parâmetros encontrados para o grupo 

experimental traduzem o referido por Boone e Macfarlane (1994) e Colton e Casper (1996) 

relativamente à tensão laríngea elevada nos sujeitos disfónicos, que constatamos também 
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diariamente na prática clínica e relacionam-se, eventualmente, com o facto de a F0 modal deste 

grupo ser superior à do grupo de controlo. Relativamente aos restantes parâmetros avaliados 

nesta tarefa e no contexto neutro, o grupo experimental apenas apresenta valores inferiores de 

duração dos sintagmas entoacionais relativamente ao grupo de controlo, apresentando sempre 

valores superiores nos restantes parâmetros. Este comportamento está de acordo com o observado 

na prática clínica no qual estes sujeitos maioritariamente apresentam débito elevado e 

incoordenação respiração-fonação.  

  

No entanto, eventualmente pela ausência de excitabilidade associada aos contextos emocionais, e 

pela não necessidade de recursos especiais de comunicação inerentes ao contexto neutro, os 

grupos não apresentam diferenças significativas entre si relativamente aos traços prosódicos.  

 
 

5.2. CONTEXTO ALEGRE 
 

Ambos os grupos apresentam, neste contexto, faces mais expressivas do que no contexto neutro, 

facto este coincidente com o reportado por Legal (1996). 

 

Os dois grupos são similares relativamente ao tipo de movimentos efectuados e respectiva 

duração a nível das sobrancelhas, que surgem sob a forma de movimentos breves e com acções 

não associadas à expressão de alegria definida por Ekman e Friesen (1978). Este achado, como 

anteriormente referido, deve-se provavelmente à importância relativa encontrada para este 

segmento facial na transmissão emocional referida por Busso et al. (2004). Foram encontradas, 

contudo, acções de elevação da porção interna da sobrancelha, trinta e seis para o grupo de 

controlo e cinco para o experimental, que Kohler et al. (2004) referem estar correlacionadas com 

a expressão de alegria, demonstrando assim que, mesmo a nível dos segmentos faciais menos 

importantes na transmissão emocional, os sujeitos do grupo experimental são menos expressivos, 

o que vai ao encontro da evidência da nossa prática clínica. 
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Os olhos são o segmento facial mais activo, e com movimentos mais longos, para ambos os 

grupos durante a tarefa de leitura, o que, a priori está em desacordo com o estudo de Busso e 

Narayanan (2006) que afirma que o papel dos olhos é intensificar o papel principal da boca na 

transmissão das emoções de alegria e tristeza. No entanto, neste estudo, a boca é igualmente um 

segmento muito activo nesta tarefa de leitura e o segmento mais activo na tarefa de evocação, o 

que nos remete para resultados similares entre os referidos estudos e se encontra relacionado com 

uma intensidade emocional superior na tarefa de evocação. Este comportamento foi igualmente 

verificado para ambos os grupos, embora o grupo experimental seja significativamente menos 

expressivo que o grupo de controlo, facto que provavelmente encontra explicação na qualidade 

vocal, uma vez que encontramos maioritariamente correlações negativas para estas duas tarefas 

de alegria e o grau de disfonia. Parece assim haver um paralelo na transmissão de emoções 

positivas (e referimos positivas porque, tal como explicaremos adiante para emoções negativas, 

este facto não é verificável) e a qualidade de voz, correspondendo assim uma voz de qualidade 

inferior também a uma inferior capacidade de expressão facial para a alegria. Este facto explica 

eventualmente a razão para a referência a eventuais quadros depressivos, percepcionados pelos 

avaliadores mas não objectivamente medidos, e largamente referidos na bibliografia da área. Para 

além do número de movimentos dos segmentos faciais, estes dois grupos apresentam igualmente 

diferenças significativas relativamente à duração dos mesmos, para os olhos e boca. Esta 

variável, pouco avaliada nos estudos publicados, parece ser extremamente importante. O grupo 

experimental apresenta maioritariamente movimentos breves enquanto o grupo de controlo 

executa movimentos longos, o que traduz a percepção de faces menos expressivas para o grupo 

experimental não só pelo reduzido número de movimentos que este grupo executa mas também 

pelo facto de os efectuar sob a forma de microexpressões. 

 

Relativamente ao tipo de unidades de acção observadas para os olhos e boca, os movimentos 

efectuados pelos sujeitos do grupo de controlo do nosso estudo são similares aos referidos por  

Koeler et al. (2004) quando afirmam que o reconhecimento de faces alegres está associado aos 

códigos A6 e A12, que são os únicos movimentos, simples ou combinados, efectuados pelos 

nossos sujeitos. O grupo experimental apresenta também estas unidades de acção mas em número 

significativamente inferior. 
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Relativamente à duração de movimentos, encontrámos valores similares aos de Tarantili et al. 

(2005), 440 milissegundos versus 500 milissegundos, respectivamente, no que concerne ao 

sorriso e para o nosso grupo de controlo. O grupo experimental, como já observado e discutido, 

apresenta valores significativamente inferiores (30 milissegundos). 

 

Neste contexto alegre, ambos os grupos utilizam estratégias semelhantes, relativamente às 

apresentadas em contexto neutro. Ambos os grupos, na passagem de um contexto neutro a um 

alegre, aumentam a F  máxima, a extensão de F0 0, a duração total das pausas e diminuem o débito 

e a extensão dos grupos entoacionais. Este último facto está em desacordo com o observado por 

Busso e Narayanan (2006) e Pao et al. (2005) que encontraram frases mais longas na tristeza, e 

também em desacordo com Enhrette et al. (2002) que afirmam que a alegria é a emoção com o 

débito mais elevado. Provavelmente, como já referido as diferenças encontram-se relacionadas 

com metodologias diferenciadas, pois para além de o material de fala destes estudos ser 

interpretado por profissionais, o próprio material é constituído por frases e não grupos 

entoacionais. O aumento da F0 prende-se, naturalmente, com maior nível de excitabilidade neste 

contexto relativamente ao neutro. 

 

Quando, pelo contrário, olhamos para os resultados da alegria comparativamente aos da tristeza, 

a concordância com os estudos publicados é bastante mais elevada. Ambos os grupos apresentam 

no contexto de alegria valores maioritariamente superiores de F0 máxima, mínima e de extensão 

de F0, duração dos sintagmas entoacionais, débito e intensidade, e valores inferiores de duração 

total das pausas. Estes achados estão de acordo com vários autores (Abelin & Alwood, 2000; 

Gustafson-Capková, 2001; Johnstone & Scherer, 2000; Laukka, 2004; Murray & Arnott, 1993; 

Pereira & Watson, 1998; Scherer & Oshinsky, 1977; Zetterholm, 1998) para os valores de F0 

máxima, intensidade, débito e extensão de F0. Yuan, Shen e Chen (2002) também encontraram 

uma duração inferior das pausas, Abelin e Alwood (2000), grupos entoacionais de maior 

dimensão e Ehrette et al. (2002), um débito superior. 

 

Relativamente às tarefas de evocação e de leitura no contexto alegre, os valores encontrados não 

estão de acordo com os verificados por Rodriguez et al. (1999) no estudo sobre intensidade 
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emocional, não se tendo verificado o aumento da intensidade e diminuição das pausas referidas 

por este autor. Este facto pode estar relacionado com a intensidade emocional inerente às 

evocações não ser mais intensa do que a desencadeada pelo processo de leitura ou, ainda, pelo 

facto de estarmos perante tarefas diferentes, de leitura e discurso espontâneo, com características 

diferentes de manifestação emocional. Este aspecto vai de encontro ao referido por Liebermann e 

Michaels (1962), que referem que o mesmo sujeito pode recorrer a diferentes parâmetros 

acústicos para transmitir a mesma emoção.   

 

Encontramos também, nos dois grupos, elevada variabilidade intragrupo, o que está de acordo 

com Gelder e Vroomen (2000). Os dois apresentam diferenças significativas para a face, a nível 

dos olhos e boca, na tarefa de leitura e evocação, mas esta situação não foi verificável na 

prosódia, também nas duas tarefas, facto que provavelmente está relacionado com a alegria ser 

facilmente reconhecida pela face de acordo com vários autores (Etcoff, Frieman & Cave, 1991; 

Gelder, Vroomen & Bertelson, 1998) mas não pela voz (Vroomem, Collier & Mozziconacci, 

1993). No entanto, de acordo com os resultados obtidos, o grupo experimental apresenta valores 

de extensão de F0, duração de sintagmas entoacionais e débito inferiores ao grupo de controlo e 

que de acordo com vários autores (Abelin & Alwood, 2000; Gustafson-Capková, 2001; 

Johnstone & Scherer, 2000; Laukka, 2004; Murray & Arnott, 1993; Pereira & Watson, 1998; 

Scherer & Oshinsky, 1977; Zetterholm, 1998), são parâmetros importantes no reconhecimento da 

emoção de alegria. Este facto poderá comprometer assim a capacidade eficaz de transmissão 

desta emoção pela voz nestes sujeitos e relacionam-se, eventualmente, com características de 

incoordenação respiração-fonação, ineficiência glótica e redução de extensão vocal que 

observamos diariamente na prática clínica e que estão directamente relacionadas com o facto de a 

maioria destes sujeitos apresentar alterações tecidulares das pregas vocais. 

 

A associação das características faciais e prosódicas apresentadas pelos sujeitos com perturbação 

vocal relativamente à sua qualidade vocal induz, assim, os observadores a percepcioná-los como 

sujeitos tristes, tal como referido por Roy, Bless e Heysey (2000). 
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5.3. CONTEXTO TRISTE 
 

Ambos os grupos apresentam faces mais activas no contexto triste do que no contexto neutro, o 

que parece ir ao encontro dos resultados obtidos por Legal (1996). No entanto, enquanto os 

nossos indivíduos, de ambos os grupos, são igualmente activos na alegria e na tristeza, este autor 

afirma que a face dos sujeitos na alegria é mais activa. Esta diferença pode ser justificável em 

questões metodológicas já anteriormente referidas. Observamos também que a face, para o grupo 

de controlo, é mais activa a nível superior (olhos e sobrancelhas) na tarefa de leitura e evocação. 

Este facto também é verificável para o grupo experimental, na tarefa de leitura, não apresentando 

quaisquer movimentos a nível da boca, mas na tarefa de evocação a face inferior assume o papel 

principal com maior número de movimentos e maior duração total e unitária. Estes achados, 

relativamente ao grupo de controlo nas duas tarefas e ao grupo experimental na tarefa de leitura, 

estão em desacordo com o observado por Legal (1996) e Kontsevich e Tyler (2004). No nosso 

estudo, ao contrário do afirmado por estes autores, a emoção de tristeza é principalmente 

veiculada pelos olhos o que podemos eventualmente apontar para diferenças culturais intrínsecas 

(Burkhardt et al., 2006; Ekman, 2003; Kupperbush et al., 1999; Yu, 1995) ou ainda para questões 

inerentes à socialização da situação (Fridlund, 1994; Friedman & Miller-Herringer, 1991; Jacobs 

et al., 1999). No entanto, durante a tarefa de evocação o grupo experimental atribui à boca este 

papel principal, como anteriormente referido. Este facto relaciona-se com estratégias de coping 

com a inerente tentativa de fuga, “camuflando” assim a intensidade emocional de emoção 

negativa com sinais exteriores – expressões – associadas a emoções positivas. Verificamos, por 

exemplo, que muitos sujeitos evocam acontecimentos tristes mas com “finais felizes”, o que 

provavelmente contamina os dados em análise. Esta dificuldade metodológica inerente ao 

contexto de tristeza encontra-se relacionada com a elevada tendência para mecanismos de 

evitamento neste tipo de população referido por Gunther et al. (1996). Observamos também uma 

duração média dos movimentos faciais para os olhos e boca superior na tarefa de evocação, facto 

que provavelmente se relaciona com o verificado por Schnall e Laird (2003). No estudo destes 

investigadores, com uma amostra de actores profissionais, verificou-se que quando o estímulo 

para o acesso às emoções era a evocação, o sentimento perdurava durante mais tempo, o que se 

poderá traduzir em movimentos faciais mais longos para manter activa a expressão produzida e 

que traduz uma maior intensidade emocional durante esta tarefa. 
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No que concerne ao tipo de movimentos efectuados, ambos os grupos executaram 

maioritariamente a elevação da porção interna das sobrancelhas, nas duas tarefas, que Kohler et 

al. (2004) também encontraram nesta emoção, mas não referenciada nos estudos de Ekman e 

Friesen (1975). A segunda acção de movimento maioritariamente efectuada pelos nossos sujeitos, 

de ambos os grupos, parece ir ao encontro dos resultados obtidos por Kohler et al. (2004). Estes 

autores referem que esta acção apenas está associada à expressão de tristeza. Ainda que de forma 

não significativa, os nossos grupos diferem quanto ao número de movimentos efectuados, com o 

grupo de controlo a mostrar-se mais activo, o que parece estar relacionado com a qualidade vocal 

pela associação negativa encontrada entre grau de disfonia e total de movimentos das 

sobrancelhas. 

 

A nível dos olhos, verificamos que ambos os grupos executam a acção de pálpebras inferiores 

elevadas, pela acção do músculo orbicular do olho, nas duas tarefas, facto que também foi 

identificado por Kohler et al. (2004) para esta emoção mas que, segundo estes autores, não é 

determinante para a sua caracterização. No mesmo registo, não referem qualquer acção 

característica da tristeza a nível dos olhos. Estas diferenças prendem-se com o facto de os olhos 

não serem, segundo estes autores e Legal (1996), importantes na transmissão de emoções.  

 

Para a boca, ambos os grupos realizam maioritariamente a acção de cantos da boca deprimidos 

por acção do músculo triangular e este movimento foi também conotado para esta emoção por 

vários investigadores (Fehrebach & Herring, 1998; Root & Stephens, 2003; Seikel, King & 

Drumright, 2000; Tate, 1999; Tortora & Derrickson, 2006). Kohler et al. (2004) encontraram 

também esta acção para a manifestação da tristeza mas não a consideram essencial para a sua 

descodificação.  

 
Apesar do supracitado, os dois grupos não apresentam diferenças significativas na manifestação 

emocional de tristeza pela face, resultado este que também foi encontrado por Kan et al. (2004), 

embora numa população diferente de indivíduos deprimidos. Este facto, atendendo às diferenças 

encontradas para a alegria, remete-nos para a existência de sistemas independentes para emoções 

positivas e negativas equacionada em estudos anteriores, nomeadamente por Cacioppo e Gardner, 

(1999). No entanto, os indivíduos disfónicos do nosso estudo apresentam faces menos 
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expressivas do que o grupo de controlo, e apresentam comportamento semelhante a outros 

quadros clínicos tal como verificado noutras investigações com amostras constituídas por 

indivíduos deprimidos (Krause et al., 1989; Mattes et al., 1995), esquizofrénicos (Alpert et al., 

2000; Cacciopo & Gardner, 1999; Silver et al., 2002) e por sujeitos com anorexia nervosa 

(Kucharska-Pietura et al., 2004). Estes dados remetem-nos para a associação entre a qualidade 

vocal e as manifestações emocionais pela face e voz e alargam o conceito de impacto da 

qualidade vocal quando aplicada ao conceito de qualidade de vida dos sujeitos. 

 

Relativamente à prosódia, verificamos que no que diz respeito ao contexto neutro, para as tarefas 

de leitura, ambos os grupos apresentam maioritariamente uma subida da F0 máxima, da extensão 

de F0, da duração total das pausas e uma descida do débito. Estes resultados, nomeadamente a 

duração dos sintagmas entoacionais, estão em concordância com os obtidos por Abelin e Alwood 

(2000), embora na presente investigação sejam de dimensão inferior (6,000 versuss 1,900 

milissegundos), mas discordantes dos obtidos nos trabalhos de  Busso e Narayanan (2006) e Pao 

et al. (2005), nos quais as frases mais longas correspondiam à emoção triste. No entanto, 

metodologicamente estes estudos utilizaram frases e não sintagmas entoacionais para a extracção 

deste valor. Relativamente aos valores de F0, aumentados nos contextos emocionais face ao 

neutro e particularmente superior na alegria relativamente à tristeza, os nossos resultados estão de 

acordo com Pereira e Watson (1998) e prendem-se, tal como afirmado por estes autores, com 

níveis de excitabilidade superior intrínsecos a emoções positivas. 

 

Quando observamos apenas as diferenças entre as duas emoções opostas, alegria e tristeza, na 

tarefa de leitura, como já referido anteriormente a concordância interestudos é mais consistente. 

Verificamos que, também na presente investigação, a tristeza se caracteriza por valores inferiores 

de F0, de extensão de F0, débito e intensidade e valores superiores de duração total das pausas, o 

que parece ir ao encontro da maioria dos estudos reportados no modelo teórico desta pesquisa 

(Abelin & Alwood, 2000; Gustafson-Capková, 2001; Johnstone & Scherer, 2000; Laukka, 2004; 

Murray & Arnott, 1993; Pereira & Watson, 1998; Scherer & Oshinsky, 1977; Zetterholm, 1998; 

Yuan, Shen & Chen, 2002). No entanto, em tarefas de evocação, a tristeza altera os parâmetros 

associados ao débito e assume valores superiores aos da evocação alegre. Este facto, 
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eventualmente, encontra-se relacionado com a variável intensidade emocional e com eventuais 

estratégias de coping por mecanismos de evitamento, já anteriormente referidos. 

 

Os resultados obtidos para a emoção de tristeza, demonstram que os grupos desta investigação 

apresentam comportamento similar na sua manifestação. Por outro lado, os dados da associação 

desta emoção com o grau de disfonia revelam que os indivíduos mais disfónicos tendem a reduzir 

o débito e a aumentar a F0 máxima e a sua extensão, quando a intensidade emocional aumenta 

mas a reduzi-los quando a forma da emoção é mais ténue, e a apresentar uma face superior mais 

expressiva da emoção de tristeza à medida que o grau de disfonia aumenta. Estes factos parecem 

estar de acordo com as conclusões de Roy, Bless e Heisey (2000) para sujeitos disfónicos 

descritos como tristes, para além de eventualmente se relacionar com o impacto da disfonia 

seguindo a perspectiva de Moreira (1999), em que corpo e mente são inseparáveis. O 

comportamento díspar intragrupal detectado para esta emoção poderá ainda relacionar-se com a 

dificuldade na expressão de sentimentos referida por Butcher et al. (1987) e House e Andrews 

(1987, 1988) vivenciada por este perfil de sujeitos, e com estratégias de coping individuais 

baseadas em factores de socialização das situações (Fridlund, 1994; Friedman & Miller-

Herringer, 1991; Jacobs et al., 1999). 

 

Os resultados encontrados no presente estudo apontam para um compromisso significativo da 

expressão de emoções positivas – alegria – e este compromisso foi encontrado por outros 

investigadores, como já foi anteriormente mencionado, em populações psiquiátricas, 

nomeadamente esquizofrénicos, anorécticos e indivíduos deprimidos. Por um lado, à medida que 

a sua qualidade vocal decresce, estes sujeitos são menos capazes de transmitir emoções positivas, 

nomeadamente alegria, quer pela face quer pela voz, e, por outro, manifestam cada vez mais 

capacidade para manifestarem facialmente expressões de tristeza. Relativamente à voz 

verificamos, para estes sujeitos, que a transmissão de tristeza se apresenta caracterizada, à medida 

que a voz apresenta pior qualidade, por valores cada vez mais inferiores de débito e intensidade 

média e valores cada vez mais elevados de duração total de pausas, de extensão de F  e F0 0 

máxima e mínima, traduzindo assim um recurso cada vez mais elevado a estratégias de camuflar 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão   141 



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia 
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                  Discussão dos resultados 

 
 
esta manifestação emocional e uma intensidade emocional superior, comprometendo cada vez 

mais o reconhecimento desta emoção. 

 

Há ainda que referir que a ausência de diferenças significativas para a grande maioria dos 

aspectos prosódicos avaliados quer em contexto neutro quer em contexto emocional também se 

encontra, naturalmente, relacionada com o facto de os sujeitos do grupo experimental 

apresentarem maioritariamente grau ligeiro de disfonia, não permitindo desta forma a emergência 

de diferenças significativas entre os dois grupos a nível da prosódia. 

 

Concluída a elaboração do capítulo dedicado à discussão dos resultados, cujo modelo analítico 

foi anteriormente apresentado e apoiado no modelo teórico produzido, pensa-se estarem reunidas 

as condições para a apresentação dos vectores interpretativos que emolduram a Conclusão.
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VI. Conclusão 
 

Concluída a elaboração do projecto de pesquisa cujo modelo analítico se apresenta anteriormente 

dissecado e apoiado no modelo teórico e estratégia metodológica adoptada, estão reunidas as 

condições para a apresentação dos principais vectores interpretativos que emergem como 

conclusão deste trabalho de pesquisa. 

 

Indivíduos sem perturbação vocal apresentam, em contexto neutro, uma face superior pouco 

activa e uma face inferior sem quaisquer movimentos. O segmento facial mais activo são as 

sobrancelhas, que executam maioritariamente acções de elevação da sua porção interna, sem 

conotação a nenhuma emoção. Os olhos apresentam poucos movimentos e estes eventualmente 

relacionam-se com questões inerentes ao processo de leitura. A prosódia apresenta valores baixos 

de F  máxima e elevados de F  mínima, que origina uma extensão de F0 0 0 reduzida. Os sintagmas 

entoacionais são longos e com pausas reduzidas, o débito é elevado e a intensidade média. 

 

Os indivíduos com perturbação vocal apresentam uma face quase imóvel, com poucos 

movimentos a nível das sobrancelhas e com um padrão a nível dos olhos semelhante ao grupo de 

controlo. As sobrancelhas são significativamente menos activas por minuto nestes sujeitos 

quando comparados com o grupo de controlo. Em termos prosódicos, o comportamento é similar, 

à excepção da F0 mínima e intensidade, que nestes sujeitos são baixas. Esta similaridade traduz-

se estatisticamente na ausência de diferenças significativas entre os dois grupos. 

 

Em contexto neutro os sujeitos com perturbação vocal são similares aos sujeitos normais em 

termos prosódicos mas significativamente menos expressivos em termos faciais, nomeadamente a 

nível das sobrancelhas. Estas diferenças não parecem estar relacionadas com a qualidade vocal, 

mas esta evidência deve ser estudada numa amostra de maior dimensão. Os indivíduos mais 

disfónicos apresentam tendência para utilizarem intensidades mais elevadas e para aumentarem a 

duração média dos movimentos a nível das sobrancelhas. 
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No contexto de alegria, os sujeitos sem perturbação vocal apresentam uma face muito activa a 

nível das sobrancelhas, olhos e boca. A boca é o segmento principal da veiculação desta emoção, 

mais evidente em tarefa de evocação do que em leitura, que executa maioritariamente acções de 

sorriso de maior ou menor intensidade, e no formato de longa duração (em média de 4 segundos). 

Os olhos auxiliam esta expressão de alegria, também na forma de movimento longo 

maioritariamente através da elevação das bochechas. As sobrancelhas, por sua vez, executam 

maioritariamente a mesma acção efectuada durante o contexto neutro. Em termos prosódicos 

estes sujeitos apresentam valores de F  máxima elevada e F0 0 mínima baixa, originando uma 

extensão elevada de F0, característica desta emoção. A estas características associam-se um 

débito elevado, pausas muito curtas e sintagmas entoacionais de duração média. 

 

Os sujeitos com perturbação vocal são significativamente menos expressivos de alegria 

facialmente e este facto encontra-se relacionado com a perturbação vocal, com os sujeitos mais 

disfónicos a serem menos expressivos tanto em tarefas de leitura como em evocação. 

Apresentam, contudo, o mesmo padrão de manifestação facial. A boca é o principal segmento de 

transmissão da emoção de alegria executando movimentos tradutores de alegria mas que quando 

efectuados surgem como movimentos significativamente mais breves. A nível das sobrancelhas 

as diferenças entre os dois grupos são menos evidentes, o que traduz o seu papel secundário na 

transmissão das emoções de alegria. Em termos prosódicos este grupo apresenta o mesmo 

comportamento do grupo de controlo, recorrendo contudo a pausas ligeiramente superiores. Há 

alguma tendência para sujeitos mais disfónicos apresentarem débitos mais lentos e sintagmas 

entoacionais menores, o que provavelmente se relaciona com questões de controlo 

pneumofonoarticulatório. Apesar do anteriormente referido, não foram encontradas diferenças a 

nível da prosódia entre estes sujeitos e os sujeitos sem perturbação vocal.  

 

A manifestação da alegria parece ser predominantemente realizada pela face e, nesta, em 

particular pela acção desencadeada pela boca. Os olhos assumem o papel de intensificar esta 

acção através da elevação das bochechas.  
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A tristeza é uma emoção particular, que surge com padrões de comportamento muito díspares que 

estão, provavelmente, relacionados com factores individuais (estratégias de coping) e com a 

intensidade emocional.  

 

Em contexto de leitura, sujeitos sem perturbação vocal apresentam uma face maioritariamente 

activa a nível dos olhos que executam a elevação das pálpebras inferiores em formato de 

movimento de duração média. A boca apresenta pouquíssimos movimentos e, curiosamente, 

alguns movimentos tradutores de sorrisos de fraca intensidade limitando-se à acção de cantos da 

boca puxados que se relacionam com a necessidade de recorrência a estratégias de coping durante 

a manifestação de emoções negativas, comportamento também observado para o grupo 

experimental. As sobrancelhas mantêm o padrão descrito para o contexto neutro e de alegria e 

associam um segundo movimento de sobrancelhas baixas e aproximadas. Na tarefa de evocação, 

o papel da boca intensifica-se e surge com um número de movimentos superiores aos dos olhos 

mas de duração curta e inferior aos executados por estes, que se tornam mais longos do que na 

leitura. Os olhos são, assim, os principais veiculadores de tristeza e a expressão destes é auxiliada 

por movimentos de sorriso breve ou cantos da boca deprimidos, esta última acção durante a tarefa 

de evocação. No que concerne à prosódia, verifica-se que, relativamente à alegria, todos os 

parâmetros decrescem e aumenta a duração total das pausas que se intensifica durante a tarefa de 

evocação. De facto, a tristeza realiza-se maioritariamente por uma elevada duração das pausas em 

ambas as tarefas. 

 

Os sujeitos com perturbação vocal apresentam para a tristeza uma face inferior inactiva na tarefa 

de leitura, mas que assume o papel principal, no número e duração de movimentos, na tarefa de 

evocação. No entanto, este facto pode estar relacionado com as evocações efectuadas serem na 

maioria pertencentes a um passado distante e às estratégias desenvolvidas pelos sujeitos. Também 

nestes sujeitos, tal como aconteceu nos sem perturbação vocal, a boca executa movimentos de 

sorriso que acompanham os movimentos característicos de tristeza realizados pelos olhos. As 

sobrancelhas mantêm, também como aconteceu no grupo de controlo, o mesmo padrão de 

movimentos para os outros contextos. Verificamos que os sujeitos mais disfónicos apresentam 

tendência a manifestarem mais movimentos de tristeza a nível dos olhos. Relativamente à 
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prosódia, na tarefa de leitura o comportamento dos sujeitos é similar ao do grupo de controlo, 

verificando-se uma diminuição de todos os parâmetros à excepção da duração das pausas, que 

aumenta. Na evocação esta duração das pausas intensifica-se mas os valores de F0 mínima 

tornam-se bastante elevados, superiores aos do contexto de alegria e acentua-se a descida da 

extensão de F0 verificada na leitura, eventualmente por tensão laríngea decorrente de maior 

intensidade emocional. Verifica-se ainda durante a tarefa de evocação uma descida da duração 

dos sintagmas entoacionais, associados à perturbação vocal, para níveis significativos 

relativamente ao grupo de controlo, que estão provavelmente relacionados com factores de 

ausência de controlo pneumofonoarticulatório observado frequentemente nestes sujeitos em 

contexto clínico e agravada pela associação de elevados níveis de emoção. 

 

Poder-se-á afirmar que os indivíduos com perturbação vocal são assim significativamente menos 

alegres na sua manifestação facial e apresentam uma tendência a serem mais tristes à medida que 

o grau de disfonia se intensifica. Este achado requer particular atenção na intervenção clínica com 

estes sujeitos de forma a não sermos incorrectamente induzidos a leitura de comportamentos 

depressivos. Parece assim que, particularmente a nível da face, a disfonia tem um impacto 

elevado, caracterizando-se estes sujeitos particularmente por uma limitação na manifestação de 

alegria. Este achado remete-nos para um conceito mais alargado de impacto da qualidade vocal e 

para a necessidade intensa de incluir ou intensificar a abordagem da psicodinâmica com estes 

sujeitos e induzi-los a potenciar a utilização da comunicação não verbal como auxiliar e 

potenciador comunicativo, tentando, desta forma, reduzir o impacto psicossocial da disfonia. 

 

No entanto, os resultados obtidos devem ser analisados de forma cuidadosa, face às limitações 

que este trabalho tem. Em primeiro lugar refere-se o facto de se tratar de um estudo exploratório, 

com as inerentes dificuldades de desbravar caminho, e a dimensão da amostra, inerente à 

limitação temporal de realização de trabalho e morosidade intrínseca à metodologia. Em segundo, 

a avaliação dos movimentos da face e sua caracterização acarreta sempre algum nível de 

subjectividade. Por outro lado, apesar de termos verificado uma total disponibilidade por parte 

dos sujeitos em participar no estudo, estabelecer uma relação empática durante algumas semanas, 

antes da recolha do material de imagem e som, talvez seja um factor importante na diminuição de 
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estratégias por parte dos sujeitos, relativamente às manifestações emocionais. Achamos, ainda, 

que a colocação da câmara relativamente perto destes sujeitos os desperta de forma elevada para 

a consciência da gravação e os leva a reduzir a naturalidade comportamental. Sugerimos, para 

estudos futuros, que a câmara seja colocada em local não visível para estes sujeitos. 

 

Igualmente importante, em estudos futuros, e como já referido, a utilização de uma amostra de 

maior dimensão que inclua maior número de sujeitos nos vários graus de disfonia e 

eventualmente testar o comportamento destes sujeitos face a outro tipo de estímulos. Perante os 

resultados encontrados para a expressão facial, realizar electromiografia de superfície poderia 

eventualmente ser interessante no sentido de recolher informação sobre intensidade de 

movimento e redução de subjectividade inerente ao processo de observação. Num contexto 

clínico, parece-nos igualmente importante pesquisar o comportamento destes sujeitos 

relativamente a outras emoções e em sujeitos disfónicos e deprimidos. Outro aspecto que 

pensamos requerer alguma investigação relaciona-se com a auto-estima e auto-conceito destes 

sujeitos disfónicos para além do estado depressivo abrangido por este estudo.  

 

Os resultados encontrados neste estudo confirmam as suspeitas da autora do mesmo com base na 

evidência clínica e, apesar da necessária e urgente investigação a efectuar com estes sujeitos, 

reportam-nos para a necessidade de os terapeutas da fala dedicarem maior atenção não só ao 

impacto psicológico destes quadros clínicos como também para a necessidade de intervenção a 

nível da comunicação não verbal nestes sujeitos com o objectivo de auxiliar e potenciar as 

capacidades comunicativas destes e reduzir, assim, com maior brevidade, as inerentes limitações 

relacionadas com a qualidade vocal.  

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 147



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 

VII Referências Bibliográficas 
 

 
Abelin, A. & Alwood, J. (2000). Cross linguistic interpretation of emotional prosody. In Speech 

Emotion-2000, 110-113. Newcastle. 

 

Adolphs, R.; Damasio, H. & Tranel, D. (2002). Neural systems for recognition of emotional 

prosody: a 3-D lesion study. Emotion, 2, 1, 23-51. 

 

Adolphs, R.; Tranel, D. & Damásio, H. (2001). Emotion recognition from faces and prosody 

following temporal lobectomy. Neuropsychology, 15, 1, 396-404. 

 

Adolphs, R.; Tranel, D.; Damásio, H. & Damásio, A. (1994). Impaired recognition of emotion in 

facial expressions following bilateral damage to the human amygdala. Nature, 372, 669-

672. 

 

Alpert, M.; Pouget, E. & Silva, R. (2001). Reflections of depression in acoustic measures of the 

patient’s speech. Psychiatry Research, 97, 107-118. 

 

Alpert, M.; Rosenberg, S.; Pouget, E. & Shaw, R. (2000). Prosody and Lexical accuracy in flat 

affect schizophrenia. Journal of Affective Disorders, 66, 59-69. 

 

Andrews, M. (1995). Manual of voice treatment: pediatrics through geriatrics. San Diego: 

Singular Publishing Group. 

 

Aronson, A. (1990). Clinical voice disorders – an interdisciplinary approach (3ª ed.). New York: 

Thieme. 

 

Baken, R. & Orlikoff, R. (2000). Voice clinical measurement. San Diego: Singular Publishing 

Group. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

148



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Banse, R. & Scherer, K. (1996). Acoustic profiles in vocal emotion expression. Journal of 

Personality and Social Psychology, 70 (3), 614-636. 

 

Barlett, M.; Hager, J.; Ekman, P. & Sejnowski, T. (1999). Measuring facial expressions by 

computer analysis. Psychophysiology, 36, 253-264. 

 

Barlett, M.; Littlewort, G.; Frank, M.; Lainscse, C.; Fasel, I. & Movellan, J. (1993). Automatic 

recognition of spontaneous facial actions. American Psychologist, 48, 384-392. 

 

Batty, M. & Taylor, M. (2003). Early processing of six basic facial emotional expressions. 

Cognitive Brain Research, 17, 613-620. 

 

Beaudichon, J. (2001). A Comunicação: processos, formas e aplicações. Porto: Porto Editora, 

Lda. 

 

Behlau, M. & Pontes, P. (1995). Avaliação e tratamento das disfonias. São Paulo: Editora 

Lovise. 

 

Behlau, M. (2001). Voz: o livro do especialista. Rio de Janeiro: Revinter. 

 

Berenbaum, H. & Ohmanns, T. (1992).Emotional experience and expression in schizophrenia 

and depression. Journal of Abnormal Psychology, 101, 37-44. 

 

Besson, M.; Magne, C. & Schön. (2002). Emotional prosody: sex differences in sensitivity to 

speech melody. Triends in Cognitive Sciences, 6, 10, pp. 405 – 407. 

 

Biele, C. & Grabowska, A. (2006). Sex differences in perception of emotion intensity in dynamic 

and static facial expressions. Experimental Brain Research, 171, 1,1-6. 

 

Bitti, P. & Zani, B. (1997). A Comunicação como processo social. Lisboa: Editorial Estampa, 

Lda. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

149



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Blair, R.; Morris, J.; Frith, C.; Perrett, D. & Dolan, R. (1999). Dissociable neural responses to 

facial expressions of sadness and anger. Brain, 122, 883-893. 

 

Bless, D. & Hicks, D. (1996). Diagnosis and Measurement Assessing the “WHs” of voice 

function. In Brown, Vinson & Crary (Eds.), Organic voice disorder - assessment and 

treatment (pp. 119-170). San Diego: Singular. 

 

Boersma & Weenink (1992, 2001). Praat. Institute of Phonetic Sciences, Universidade de 

Amesterdão: http://www.praat.org. 08-02-2006, 12:30. 

 

Boone, D. & Macfarlane, S. (1994). A voz e a terapia vocal (5ª ed.). Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

Boone, D. & Plante, E. (1994). Comunicação humana e seus distúrbios. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

 

Botinis, A.; Granström, B. & Möbius, B. (2001). Developments and paradigms in intonation 

research. Speech Communication, 33, 263-296.  

 

Briton N. & Hall, J. (1995). Gender based expectancies and observer judgments of smiling. 

Journal of Nonverbal Behavior, 19, 49-65. 

 

Buchanan, T.; Lutz, K.; Miizazade, S.; Specht, K.; Shah, N.; Zilles, K. & Jäncke, L. (2000). 

Recognition of emotional prosody and verbal components of spoken language: an fMRI 

study. Cognitive Brain Research, 9, 227-238. 

 

Bueno, V. & Macedo, E. (2004). Julgamento de estados emocionais em faces esquemáticas por 

meio da música por crianças. Psicologia: Técnica e Prática, 6 (2), 27-36. 

 

Burkhardt, N.; Audibert, L.; Malatesta, O.; Türk, L.; Arslan, V.; Auberge, V. (2006). Emotional 

Prosody - Does Culture Make A Difference? Speech Prosody, Dresden, Germany, May 2-5. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

150



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Busso, C. & Narayanan, S. (2006). Interplay between linguistic and affective goals in facial 

expression during emotional utterances. In Proceedings of 7th International Seminar on 

Speech Production (pp. 549-556), Ubatuba, Brasil. 

 

Busso, C.; Deng, Z.; Yildirim, S.; Bulut, M.; Lee, C.; Kazemzadeh, A.; Lee, S.; Neumann, U. & 

Narayanan, S. (2004). Analysis of emotion recognition using facial expressions, speech and 

multimodal information. In Confference on Multimodal Interfaces, Pennsylvania. 

 

Butcher, P. (1995). Psychological processes in psychogenic voice disorder. European Journal of 

Disorders of Communication, 30, 467-474. 

 

Butcher, P.; Elias, A.; Raven, R.; Yeatman, J.; Littlejohns, D. (1987). Psychogenic voice 

disorders unresponsive to speech therapy: psychological characteristics and cognitive-

behavior therapy. British Journal of Disorders of Communication, 22, 81-92. 

 

Cacioppo, J. & Gardner, W. (1999). Emotion. Annual Review Psychology, 50, 191-214. 

 

Campbell, R.; Woll, B.; Benson, P. & Wallace, S. (1999). Categorical perception of face actions: 

their role in sign language and in communicative facial displays. Journal of Experimental 

Psychology, 52, 67-95. 

 

Carlson, N. (2001). Physiology of behavior (7th ed.). Massachusetts: Allyn and Bacon. 

 

Carton, J.; Kessler, E. & Pape, C. (1999). Nonverbal decoding skills and relationship well-being 

in adults. Journal of Nonverbal Behavior, 23, 91-100. 

 

Cashdan, E. (1998). Smiles, speech and body posture: how women and men display sociometric 

status and power. Journal of Nonverbal Behavior, 22, 209-228.  

 

Chapell, M. (1997). Frequency of smiling across the life span. Perception Motor Skills, 85, 13-

26. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

151



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Ciarrochi, J.; Chan, A. & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence 

construct. Personality and Individual Differences, 28, 539-561. 

 

Cohn, J. & Kartz (1998). Bimodal expression of emotion by face and voice. In Workshop on 

Face/Gesture Recognition and Their Applications, The Sixth ACM International Multimedia 

Conference. 

 

Cohn, J. & Tronick, E. (1983). Three month old infants’reaction to simulated maternal 

depression. Child Development, 54, 185-193. 

 

Cohn, J.;  Zlochower, A.;  Lien, J. & Kanade, T. (1998). Feature-point tracking by optical flow 

discriminates subtle differences in facial expression. Proceedings of the International 

Automatic Face and Gesture Recognition, 396-401. 

 

Colby, C.; Lanzetta, J. & Klerck, R. (1996). Effects of the expression of pain on automatic and 

pain tolerance responses to subject-controlled pain. Psychophysiology, 14, 537-540.  

 

Colton, R. & Casper, J. (1996). Compreendendo os problemas de voz. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

 

Colton, R. (1996). Physiology of voice quality. In Brown, W.; Vinson, B. & Crary, M. (Eds.), 

Organic Voice disorders: assessment and treatment, (3, pp. 49-88). San Diego: Singular 

Publishing. 

 

Corraze, J. (1984). As comunicações não verbais. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

 

Damásio, A. R. (2003b). O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano (23ª ed.). Mem 

Martins: Europa-América, Lda. 

 

Damásio, A. R. (2003a). O sentimento de si: o corpo, a emoção e a neurobiologia da 

consciência. Mem Martins: Publicações Europa-América, Lda. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

152



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Damásio, A.; Grabowski, A.; Bechara, H.; Damásio, L. & Ponto, J. (2000). Subcortical and 

cortical brain activity during the feeling of self-generated emotions. Nature Neuroscience, 

3, 1049-1056. 

 

Darwin, C. (1872). The expression of emotion in man and animals. New York: Philosophical 

Library.  

 

Davidson, R.; Jackson, D. & Kalin, N. (2000). Emotion, plasticity, context and regulation: 

perspectives from affective neuroscience. Psychological Bulletin, 126 (6), 890-909. 

 

Deary, I.; Wilson, J.; Carding, P. & Mackenzie, K. (2003). The dysphonic voice heard by you, 

me and it: differential associations with personality and psychological distress. Clinical 

Otolaryngology, 28, 374-378. 

 

Deutsch, D. (1982). The psychology of music. New York: Academic Press. 

 

Dimberg, U.; Thunberg, M. & Elmehed, K. (2000). Unconscious facial reactions to emotional 

facial expressions. Psychological Science, 11, 1, pp. 86-89. 

 

Donato, G.; Barlett, M.; Hager, J.; Ekman, P. & Sejnowski, T. (1999). Classifying facial actions. 

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21 (10), 974-989. 

 

Douglas, C. (2002). Tratado de fisiologia aplicado à fonoaudiologia. São Paulo: Robe Editorial. 

 

Duarte, I. (2000). Língua portuguesa – instrumentos de análise. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Dworkin, R.; Clark, S.; Amador, X. & Gorman, J. (1996). Does affective blunting in 

schizophrenic reflect affective or neuromotor dysfunction? Schizophrenic Research, 20, 

301-306. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

153



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Eastwood, J. & Smilek, D. (2005). Functional consequences of perceiving facial expressions of 

emotion without awareness. Consciousness and Cognition, 14, 565-584. 

 

Eastwood, J.; Smilek, D. & Merikle, P. (2003). Negative facial expression captures attention and 

disrupts performance. Perception & Psychophysics, 65 (3), 352-358. 

 

Ehrette, T.; Chateau, N.; Alessandro, C. & Maffiolo, V. (2002). Prosodic parameters of perceived 

emotions in vocal server voices. In Speech prosody 2002 – an international conference, 

Aix-en-Provence, France, 11-13 April. 

 

Ekman, P. & Davidson, R. (1993). Voluntary smiling changes regional brain activity. 

Psychological Science, 4, 342-345. 

 

Ekman, P. & Friesen, W. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usage 

and coding. Semiótica, 1, 49-98. 

 

Ekman, P. & Friesen, W. (1974). Detecting deception from body or face. Journal of Personality 

and Social Psychology, 29, 288-298. 

 

Ekman, P. & Friesen, W. (1978). The facial action coding system: a technique for the 

measurement of facial movement. San Francisco: Consulting Psychologists Press. 

 

Ekman, P. & Keltner, D. (1997). Universal facial expressions of emotions: an old controversy 

and new findings. In Segerstrale & Molnar (Eds.), Nonverbal Communication: Where 

nature meets culture (pp. 27-46). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

 

Ekman, P. (1992a). Facial expressions of emotion: an old controversy and new findings. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 335, 63-69. 

 

Ekman, P. (1992b). An argument for basic emotion. Cognition & Emotion, 6, 169-200. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

154



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. American Psychologist, 48 (4), 384-392. 

 

Ekman, P. (1999).  Facial expressions. In Dalgleish, T. & Power, M. (Eds.), Handbook of 

Cognition and Emotion (16, pp. 301-320). New York: John Wiley & Sons Ltd. 

 

Ekman, P. (2003). Darwin, deception and facial expression. Annual New York Academy of 

Sciences, 1000, pp. 205-221. 

 

Ekman, P.; Matsumoto, D. & Friesen, W. (1997). Facial expression in affective disorders. In 

Ekman & Rosenberg (Eds.), What the face reveals: basic and applied studies of 

spontaneous expression using the Facial Action Coding System (pp. 331-341). New York: 

Oxford University Press. 

 

Elfenbein, H.; Marsh, A. & Ambady, N. (2004). In Barret, L. & Salovey (Eds.), The wisdom of 

feellings: processes underlying emotional intelligence (pp.1-19). Harvard University. 

 

Elhendi, W.; Pérez, S.; Matul, C. & Caballero, T. (2005). Puesta al día en las disfonías 

funcionales. Revista de Otorrinolaringología, 32 (1), 6-13. 

 

Ellgring, H. & Scherer, K. (1996). Vocal indicators of mood change in depression. Journal of 

Nonverbal Behavior, 20, 2, 83-110. 

 

Essa, I. & Pentland, A. (1997). Coding, analysis, interpretation and recognition of facial 

expressions. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19, 7, 757-

763. 

 

Etcoff, N.; Freeman, R. & Cave, K. (1991). Can we lose memories of faces? Content specificity 

and awareness in prosopagnosia. Journal of Cognitive Neuroscience, 3, 25-41. 

 

Faria, I.; Pedro, E.; Duarte, I. & Gouveia, C. (1996). Introdução à linguística geral e portuguesa. 

Lisboa: Editorial Caminho. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

155



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Fasel, B. & Luettin, J. (2003). Automatic facial expression analysis: a survey. Pattern 

Recognition, 36, 259-275. 

 

Fawcus, M. (2001). Disfonias: diagnóstico e tratamento (2ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Revinter 

Lda. 

 

Fehrenbach, M. & Herring, S. (1998). Anatomia ilustrada da cabeça e do pescoço. Editora 

Manole: São Paulo. 

 

Fiske, J. (2000). Introdução ao estudo da comunicação (6ª ed.). Lisboa: Asa Editores S.A. 

 

Freemam, M. & Fawcus, M. (2004). Distúrbios da voz e seu tratamento (3ª ed.). São Paulo: 

Santos Editora. 

 

Freilinger, G.; Happak, W.; Burggasser G. & Gruber H. (1990). Histochemical mapping and fiber 

size analysis of mimic muscles. Plastic Reconstruction Surgery, 86 (3), 422-428. 

 

Frick, R. (1985). Communicating emotion: the role of prosodic features. Psychological Bulletin, 

97, 412-429. 

 

Fridlund, A. (1994). Human facial expression: an evolutionary view. New York: Academic 

Press. 

 

Fridlund, A. (1997). The new ethology of human facial expressions. In Russell & Fernandez-

Dols (eds.), The psychology of facial expression (pp.103-129). New York: Cambridge 

University Press. 

 

Friedman, H. & Miller-Herringer, T. (1991). Nonverbal display of emotion in public and in 

private: self-monitoring, personality and expressive cues. Journal of Personality and Social 

Psychology, 61, 766-775. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

156



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Frijda, N.; Ortony, A.; Sonnemans, J. & Clore, G. (1992). The complexity of intensity. Issues 

concerning the structure of emotion intensity. In Clark (ed.), Review of personality and 

social psychology (13, pp. 60-89). Newbury Park: Sage. 

 

Frota, S. & Vigário, M. (1993). Aquisição da prosódia II: categorias, evolução e interacção. 

Análise Psicológica, 4 (XI), 531-555. 

 

Frota, S. (2000). Prosody and Focus in European Portuguese. Phonological Phrasing and 

Intonation. New York: Garland Publishing. 

 

Gelder, B. & Vroomen, J. (2000). The perception of emotions by ear and by eye. Cognition and 

Emotion, 14, 3, 289-311. 

 

Gelder, B. (2005). Nonconscious emotions: new findings and perspectives on nonconscious facial 

expression recognotion and its voice and whole-body contexts. In Barret, L.; Niedenthal, P. 

& Winkielman (Eds.), Emotion and Consciousness (pp. 123-149). London: Guilford Press. 

 

Gelder, B.; Vroomen, J. & Bertelson, P. (1998). Upright but not inverted faces modify the 

perception of emotion in the voice. Cahiers de Psychologie Cognitive, 17, 1021-1032. 

 

Gelder, B.; Vroomen, J. & Bertelson, P. (1999). The role of face parts: the perception of 

emotions in the voice and the face.  In Grim Cabral, L. & Morais, J. (Ed.), Investigando a 

linguagem (pp. 262-266). Florianópolis: Mulheres. 

 

Gelder, B.; Vroomen, J. & Pourtois, G. (1999). Seeing cries and hearing smiles: crossmodal 

perception of emotional expressions. In Aschersleben, G.; Bachmann, T. & Müsseler 

(Eds.), Cognitive contributions to the perception of spatial and temporal events (17, pp. 

425-438), Elsevier Science B. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

157



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Gonçalves, B. & Fagulha, T. (2004). The portuguese version of the center for epidemiologic 

studies depression scale (CES-D). European Journal of Psychological Assessment, 20 (4), 

339-348. 

 

Goodmurphy, C. & Ovalle, W. (1999) Morphological study of two human facial muscles: 

orbicularis oculi and corrugator supercilii. Clinical Anatomy, 12, 1-11. 

 

Gorno-Tempini, M.; Pradelli, S.; Serafini, M.; Pagnoni, G. & Baraldi, P. (2001). Explicit and 

incidental facial expression processing: an fMRI study. Neuroimage, 14, 465-473. 

 

Greene & Mathieson, L. (2001). The voice and its disorders (6ª ed.). London: Whurr Publishers. 

 

Gregory, A.; Worrall, L. & Jarge, A. (1996). The development of emotional responses to music 

in young children. Motivation and Emotion, 20 (4),  341-348. 

 

Gunther, V.; Mayr-Graft, A.; Miller, C. & Kinzl, H. (1996). A comparative study of 

psychological aspects of recurring and non recurring functional aphonias. European 

Archives of Otorhinolaryngology, 253 (4-5), 240-244. 

 

Gustafson-Capková, S. (2001). Emotions in speech: tagset and acoustic correlates. Speech 

Tecnology, term paper: Department of Linguistics, Stockolm University. 

 

Hall, P.; Kissane, V.; Maust, S. & Pinkava S. (1996). Comparing facial asymmetry of children 

during expression of emotions. Working paper/manuscript in the Series Laboratory in 

Perception and Cognition. 

 

Happak, W.; Burggasser, G. & Gruber (1988). Histochemical characteristics of human mimic 

muscles. Journal of Neurological Sciences, 83 (1), 25-35. 

 

Hargrove, P. M. & McGarr, N. S. (1994). Prosody management of communication disorders. San 

Diego: Singular Publishing Group, Inc. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

158



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Hayashi, Y. (1999). Recognition of vocal expression of emotions in Japanese using the 

interjection eh ‘Korean’. In Proceedings from International Conference of Phonetics 

Sciences. Berkely: University of California. 

 

Hirano, M. (1981). Clinical examination of the voice. New York: Springer Verlag. 

 

Hirschberg, J.; Liscombe, J. & Venditti, J. (2003). Experiments in emotional speech. Invited 

paper in Proceedings of the ISCA and IEEE workshop on Spontaneous Speech Processing 

and Recognition, Tokyo, Japan. 

 

Hollien, H. (2000). The concept of ideal voice quality. In Kent, R. & Ball, M. (ed.), Voice quality 

measurement (pp. 13-24). San Diego: Singular. 

 

House, A. & Andrews, H. (1987). The psychological and social characteristics of patients with 

functional dysphonia. Journal of Psychosomatic Research, 31, 483-490. 

 

House, A. & Andrews, H. (1988). Life events and difficulties preceding the onset of functional 

dysphonia. Journal of Psychosomatic research, 32, 311-319. 

 

Izard, C. (1997). Emotions and facial expressions: a perspective from differential emotions 

theory. In Russel, J. & Fernandez-Dols, J. (Eds.), The psychology of facial expression (pp. 

57-77).Vancouver: University of British Columbia. 

 

Jacobs, E; Manstead, A. & Fischer, A. (1999). Social motives and emotional feelings as 

determinants of facial displays: the case of smiling. Journal of Personality and Social 

Psycholog Bulletin, 25, 424-435. 

 

Johnstone, T. & Scherer, K. (1999). The effects of emotions on voice quality. Procedings of the 

14 th International Conference of Phonetic Sciences, San Francisco, 2029-2032. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

159



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Johnstone, T. & Scherer, K. (2000). Vocal communication of emotion. In Lewis, M. & 

Havilland-Jones, J. (Eds.), The handbook of emotions (pp. 220-233). New York: Guilford 

Press. 

 

Jones, I. & Pansa, M. (1979). Some nonverbal aspects of depression and schizophrenia occurring 

during the interview. The Journal of Nervous and Mental Disease, 167, 402-409. 

 

Jones, S.; Collins, K. & Hong, H. (1991). An audience effect on smile production in 10 month 

old infants. Psychological Science, 2, 45-49. 

 

Jordan, N. (1986). The face of feeling – facial expressions and production of emotion. 

Psychology Today. New York: Sussex Publishers. 

 

Kan, Y.; Mimura, M.; Kamijiima, K. & Kawamura, M. (2004). Recognition of emotion from 

moving facial and prosodic stimuli in depressed patients. Journal of Neurology, 

Neurosurgery and Psychiatry, 75, 1667-1671. 

 

Kawamura, M. (2003). The face and communication. International Congress Series, 1250, 417-

426. 

 

Kelter-West, M.; Andersen, A.; Smith, C.; Avison, M. & Davis, C. (2001). Neural substrates of 

facial emotion processing using fMRI. Cognitive Brain Research, 11, 213-226. 

 

Keltner, D. & Ekman, P. (2000). Facial expression of emotion. In Lewis, M. & Haviland-Jones, 

J. (Eds.), The handbook of emotions (pp. 236 – 245). New York: Guilford Press. 

 

Kent, R. & Bell, M. (2000). Voice quality measurement. San Diego: Singular Publishing Group. 

 

Kent, R. & Read, C. (2002). Acoustic analysis of speech (2ª ed.). Canada: Singular. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

160



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Killgore,W.; Oki, M. & Yurgelun-Todd, D. (2001). Sex-specific developmental changes in 

amygdala responses to affective faces. Brain Imaging, 12, 427-433. 

 

Kipp, M. (2004). Gesture generation by imitation - from human behavior to computer character 

animation. Boca Raton, Florida: Dissertation.com.  

 

Kohler, C.; Turner, T.; Stolar, N.; Bilker, W.; Brensinger, C.; Gur, R. & Gur, R. (2004). 

Differences in facial expressions of four universal emotions. Psychiatric Research, 128, pp. 

235 – 244. 

 

Kontsevich, L. & Tyler, C. (2004). What makes Mona Lisa smile? Vision Research, 44, 1493-

1498. 

 

Krause, R.; Steimer, E.; Sarger-Alt, C. & Wagner, G. (1989). Facial expressions of schizophrenic 

patients and their interaction partners. Psychiatry, 52, 1-12. 

 

Kraut, R. & Johnston, R. (1979). Social and emotional messages of smilling: an ethological 

approach. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1539-1553. 

 

Kreiman, J.; Vanlancker-Sidtis, D. & Gerratt, B. (2003). Defining and measuring voice quality. 

In Keagy (Ed.), Integration voice and data networks (5, pp. 145-168). Geneva: Cisco Press. 

 

Kring, A. & Neale, J. (1996). Do schizophrenics show a disjuntive relationship among 

expressive, experimential and psychophysiological components of emotion? Journal of 

Abnormal Psychology, 105, 249-257. 

 

Kring, A.; Kerr, S.; Smith, D. & Neale, J. (1993). Flat affect in schizophrenia does not reflect 

diminished subjective experience of emotion. Journal of Abnormal Psychology, 102, 507-

517. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

161



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Kucharska-Pietura, K.; Nikolaou, V.; Masiak, M. & Treasure, J. (2004). The recognition of 

emotion in the faces and voice of anorexia nervosa. International Journal Eat Disorders, 

35, 42-47. 

 

Kupperbusch, C.; Matsumoto, D.; Kooken, K.; Loewinger, S.; Uchida, H.; Wilson-Cohn, C. & 

Yrizarry, N. (1999). Cultural influences on nonverbal expressions of emotion. In Philippot, 

Feldman & Coats (Eds.), The social context of nonverbal behavior, (pp. 17 – 44). New 

York: Cambridge University Press. 

 

Ladd, D.; Silvermann, K.; Tolkmitt, F.; Bergmann, G. & Scherer, K. (1985). Evidence for the 

independent function of intonation contour type, voice quality and F0 range in signaling 

speaker affect. Journal of the Acustical Society of America, 78, 435-444. 

 

Lane, R.; Fink, G.; Chau, L. & Dolan, R. (1997). Neural activation during selective attention to 

subjective enmotional responses. Neuroreport, 8, 3969-3972. 

 

Lang, P. (1993) The three-system approach to emotion. In Birnbaumer & Öhmann (eds.), The 

structure of emotion, 18-30. Göttingen: Hogrefe and Huber. 

 

Laukka, P. (2004). Vocal expression of emotion. Discrete emotions and dimensional accounts. 

Comprehensive summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences. 

 

Laures, J. & Weismer, G. (1999). The effects of a flattened fundamental frequency on 

intelligibility at the sentence level. Journal of speech, language and hearing research, 42, 

1148-1156. 

 

Laver, J. (1980) The phonetic description of voice quality. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

LeDoux, J. & Phelps, E. (2000). Emocional networks in the brain. In Lewis, M. & Havilland-

Jones, J. (Eds.), The handbook of emotions (pp. 157-168). New York: Guilford Press. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

162



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
LeDoux, J. (2000). O cérebro emocional: as misteriosas estruturas da vida emocional. Lisboa: 

Editora Pergaminho. 

 

Legal, E. (1996). Expressões faciais de emoções: desenvolvimento das percepções de 

assimetrias. Dissertação de Mestrado em Psicologia Experimental. Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo. 

 

Liebermann, P. & Michaels, S. (1962). Some aspects of fundamental frequency and envelope 

amplitude as related to emotional content of speech. Journal of the Acoustical Society of 

America, 76, 1346-1356. 

 

Lien, J.; Kanade, T.; Cohn, J., & Li, C. (2000). Detection, tracking, and classification of subtle 

changes in facial expression. Journal of Robotics and Autonomous Systems, 31, 131-146. 
 

Mandal, M. & Asthana, H. (1995). Assymetry in emotion face: its role in Intensity of expression. 

Journal of Psychology Interdisciplinary & Applied, 129 (2), 235-241. 

 

Marques, T. (2005). Fiquei triste/contente com a leitura deste artigo - a manipulação do estado de 

espírito através de histórias. Laboratório de Psicologia do ISPA, 3 (1), 23-40.  

 

Martins, F.; Vigário, M. & Frota S. (2006). FreP [versão nº 0.9988]. 

(http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/FreP/ ). 08-02-2006 18:30. 

 

Mase, K. (1991). Recognition of facial expression from optical flow. IEICE Transactions, 74 

(10), 3474-3483. 

 

Mateus, H. (2004). Estudando a melodia da fala: traços prosódicos e constituintes prosódicos. 

Encontros sobre o ensino das línguas e a linguística, APL e ESSE Setúbal, 27 e 28 de 

Setembro. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

163

http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/FreP/


Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Mateus, H; Andrade, A; Viana, M. C. & Villalva, A. (1990). Fonética, fonologia e morfologia do 

português. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Matsumoto, D. (2006). Culture and nonverbal behavior. In Manusov, V. & Patterson, M. (Eds.), 

Handbook of nonverbal communication (pp. 219-235). Thousand Oaks: Sage. 

 

Mattes, R.; Schneider, F; Heimann, H. & Birbaumer, N. (1995). Reduced emotional response of 

schizophrenic patients in remission during social interaction. Schizophrenic Research, 17, 

249-255. 

 

Mayer, J.; Wildgruber, D.; Riecker, A. & Dogil, G. (2002). Prosody production and perception: 

converging evidence from fMRI studies. International Conference in Speech Prosody 2002, 

Aix-en-Provence, 487-490. 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (2006). Anteprojecto de decreto- lei – graus 

académicos e diplomas do ensino superior. Documento enviado pelo Ministério aos vários 

estabelecimentos de ensino portugueses. 

 

Moreira, M. (1999). Psiconeuroimunologia: considerações conceituais. Informação Psiquiátrica, 

18 (2), 40-42. 

 

Morris, J.; Ohman, A. & Dolan, R. (1998). Conscious and unconscious emotional learning in the 

human amygdala. Nature, 393, 467-470. 

 

Morrison, M. & Rammage, L. (1994). The management of voice  disorders. London: Chapman & 

Hall. 

 

Mozziconacci, S. (2002). Prosody and emotions. Speech Prosody 2002: international conference, 

Aix-en-Provence, France, 11-13 April. 

 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

164



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Murphy, A. (1964). Functional voice disorders. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

 

Murray, I. & Arnott, J. (1993). Toward the simulation of emotion in synthetic speech: a review of 

the literature on human vocal emotion. Journal of the Acoustical Society of America, 93,  

1097-1108. 

 

Myers, P. S. (1999). Right hemisphere damage. San Diego: Singular Publishing Group. 

 

Nells, A. & Matthews, G. (2001). Atenção e emoção: uma visão clínica. Lisboa: Climepsi 

Editores. 

 

Nelson, C. & Blaivas, M. (1991). Orbicularis oculli muscles in children. Histologic and 

histochemical characteristics. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 32, 3, 646-

654. 

 

Oliveira, A.; Cardoso, F. & Teixeira, M. (2001). A medida funcional da intensidade das emoções. 

Trabalho desenvolvido no âmbito do projecto POCTI/PSI/41235: Fundação da Ciência e 

Tecnologia. 

 

Orlikoff, R.; Dembowski, J.; Fitch, J.; Gelfer, M.: Gerratt, B.; Haskell, J.; Kreiman, J.; Metz, D.; 

Schiavetti, N.; Watson, B. & Wolfe, V. (1999). The perceived role of voice perception in 

clinical practice. Phonoscope, 2, 2, 87-106.   

 

Pao, T.; Chen, Y.; Yeh, J. & Lu, J. (2005). Detecting emotions in Mandarin speech. International 

Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, 10, 3, 347-362. 

 

Partala, T.; Surakka, V. & Vanhala, T. (2005). Real-time estimation of emotional experiences 

from facial expressions. Interacting with Computers, 20, 1-19. 

 

Pell, M. (1998). Recognition of prosody following unilateral brain lesion: influence of functional 

and structural attributes of prosodic contours. Neuropsychologia, 36, 8, 701-715. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

165



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Pereira, C. & Watson, C. (1998). Some acoustic characteristics of emotion. Proceedings of the 

5th International Conference of Spoken Language Processing (pp. 927–929). Sydney, 

Austrália. 

 

Pessa, J.; Zadoo, V.; Garza, P.; Adrian, E.; Dewitt, A. & Garza, J. (1998). Double or bifid 

zygomaticus major muscle: anatomy, incidence and clinical correlation. Clinical Anatomy, 

11, 5, 310-313.  

 

Phillips, L.; MacLean, R. & Allen, R. (2002). Age and the understanding of emotions: 

neuropsychological and sociocognitive perspectives. Journal of Gerontology, 57 B, 6, 526-

530. 

 

Phillips, M.; Young, A.; Scott, S.; Calder, A.; Andrew, C.; Giampietro, V.; Williams, S.; 

Bullmore, E.; Brammer, M. & Gray, J. (1998). Neural responses to facial and vocal 

expressions of fear and disgust. Proceedings of the Royal Society, London, 265, B, 1809-

1817. 

 

Pickett, J. M. (1998). The acoustics of speech communication: fundamentals, speech perception 

theory, and technology. U.S.A.: Allyn & Bacon. 

 

Pinto, J.; Corso, R.; Guilherme, A.; Pinho, S. & Nóbrega, M. (2003). Dysprosody Nonassociated 

with Neurological Diseases – A Case Report. Jounal of Voice, 18 (1), 90 – 96. 

 

Pittam, J. & Scherer, K. (1993). Vocal expression and communication of emotion. In Lewis & 

Haviland (Eds.), Handbook of Emotions (pp. 185-197). New York: The Guilford Press. 

 

Prater, R. & Swift (1984). Manual of voice therapy. Boston: Little Brown and Company. 

 

Purves, D.; Augustine, G.; Fitzpatrick, D.; Katz, L.; LaMantia, A.; McNamara, J. & Williams, S. 

(2005). Visual processing. Neurociências. Porto Alegre: Artmed. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

166



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Radloff, L. (1977). The CES-D scale: a self report depression scale for research in the general 

population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401. 

 

Rammage, L.; Morrison, M. & Nichol, H.(2001). Management of the voice and its disorders. San 

Diego: Singular Publishing Group. 

 

Richardson, C.; Bowers, D.; Bauer, R.; Heilman, K. & Leonard, C. (2000). Digitizing the moving 

face during dynamic displays of emotion. Neuropsychologia, 38, 7, 1028-1039. 

 

Righart, R. & Gelder, B. (2005). Context influences early perceptual analysis of faces – an 

electrophysiological study. Cerebral Cortex,  1-9.  

 

Rodriguez, A.; Lázaro, P.; Montoya, N.; Blanco, J.; Bernardes, D.; Oliver, J. & Longhi, L. 

(1999). Modelizacion acústica de la expresión emocional en el español. Procesamiento del 

Lenguaje Natural, 25, 159-166. 

 

Root, A. & Stephens, J. (2003). Organization of the central control of muscles of facial 

expression in man. Journal of Physiology, 549, 1, 289-298. 

 

Rosen , D. & Sataloff, R. T. (1997). Psychology of voice disorders. San Diego: Singular 

Publishing Group. 

 

Rouvière, H. (1974). Anatomie humaine: descriptive, topographique et fonctionelle. Paris: 

Masson et Cie. 

 

Roy, N.; Bless, D. & Heisey, D. (2000). Personality and voice disorders: a multitrait-

multidisorder analysis. Journal of Voice, 14 (4), 521-548. 

 

Russell, J. (1979). Affective space is bipolar. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 

345-356. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

167



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Salovey, P. & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 

9, 185-211. 

 

Sataloff, R. (1991). Introduction. In Sataloff, R. (Ed.), Professional voice: The Science and Art of 

Clinical Care. (pp. 1-5). New York: Raven Press. 

 

Sato, W. & Yoshikawa, S. (2004). The dynamic aspects of emotional facial expressions. 

Cognition and Emotion, 18 (5), 701-710. 

 

Scherer, K. & Oshinsky, J. (1977). Cue utilization in emotion attribution from auditory stimuli. 

Motivation and Emotion, 1, 331-346. 

 

Scherer, K. (1984). On the nature and function of emotion: a component process aproach. In 

Sherer & Ekman (Eds.),  Approaches to emotion. New York: Laurence Erlbaum. 

 

Scherer, K. (1986). Vocal affect expression: a review and a model for future research. 

Psychology Bulletin, 99 (2), 143-165. 

 

Scherer, K. (1995). Expression of emotion in voice and music. Journal of Voice, 9 (3), 235-248. 

 

Scherer, K. (2003) Vocal communication of emotion: a review of research paradigms. Speech 

Communication,  40 (1), 227-256. 
 

Scherer, K.; Ladd, D. & Silvermann, K. (1984). Vocal cues to speaker affect: testing two models. 

Journal of Acoustical Society of America, 76, 1346-1356. 

 

Schirmer, A.; Kotz, S. & Friederici, A. (2002). Sex differentiates the role of emotional prosody 

during word processing. Cognitive Brain Research, 14, 228-233. 

 

Schlosberg, H. (1952). The description of facial expression in terms of two dimensions. Journal 

of Experimental Psychology, 44, 229-237. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

168



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Schnall, S. & Laird, J. (2003). Keep smiling: enduring effects of facial expressions and postures 

on emotional experience and memory. Cognition and Emotion, 17, 5, 787-797. 

 

Schneider, F.; Habel, U.; Kessler, C.; Salloum, J.;& Posse, S. (2000). Gender differences in 

regional cerebral activity during sadness. Human Brain Mapping, 9, 226-238. 

 

Schön, D.; Magne, C. & Besson, M. (2004) The music of speech: Music training facilitates pitch 

processing in both music and language. Psychophysiology, 41, 341-349.  

 

Schubert, E. (2004). Emotion face: prototype facial expression display of emotion in music. 

Tenth Meeting of the International Conference on Auditory Display, Sydney, Australia. 

 

Scott, S.; Young, A.; Calder, A.; Hellawell, D.; Aggleton, J. & Johnsons, M. (1997). Impaired 

auditory recognition of fear and anger following bilateral amygdala lesions. Nature, 385, 

254-257. 

 

Seikel, J.; King, D. & Drumright, D. (2000). Anatomy and physiology for speech language and 

hearing (2ª ed.) San Diego: Singular Publishing Group. 

 

Shaver, P.; Schwartz, J.; Kirson, D. & O’Connor, C. (1987). Emotion knowledge: further 

exploration of a prototype approach. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 

1061-1086. 

 

Shigeno, S. (2004). Recognition of vocal expression of emotion and its acoustic attributes. 

Shinzigaku Kenkyu, The Japonese Journal of Psychology, 74 (6), 540-546. 

 

Shor, R. (1978). The production and judgment of smile magnitude. Journal of Genetic 

Psychology, 98, 79-96. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

169



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Silver, H.; Shlomo, N.; Turner, T. & Gur, R. (2002). Perception of happy and sad facial 

expressions in chronic schizophrenia: evidence for two evaluative systems. Schizophrenia 

Research, 55, 171-177. 

 

Simões, M. F. (1990). Comunicação não-verbal na interacção humana. Em Comunicação entre 

crianças – Investigação Empírica. Coimbra: Coimbra Editores 

 

Simon, R. & Nath, L. (2004). Gender and emotion in the United States: do men and women differ 

in selfreports  of feelings and expressive behavior? American Journal of Sociology, 109 (5), 

1127-1176. 

 

Snow, D. & Balog, H. (2002). Do children produce the melody before the words? A review of 

developmental intonation research. Lingua (in press). 

 

Sobin, C. & Alpert, M.  (1999). Emotions in speech: the acoustic atributes of fear, anger, sadness 

and joy. Journal of Psycholinguistics Research, 28 (4), 347-365. 

 

Souad (2004). Queimada viva. Lisboa: Asa Editores S.A. 

 

Sousa, R. (2006). Emotion. In Zalta, E.; Allen, C. & Nodelman, U. (Eds.), Stanford Encyclopedia 

of philosophy, (Spring 2003 Edition), Metaphysics Research Lab: Stanford University. 

 

Souza, O. & Hanayama, E. (2005). Factores psicológicos associados a disfonia funcional e a 

nódulos vocais em adultos. Revista CEFAC, 7 (3), 388-397. 

 

Spangler, G.; Geserick, B. & Wahlert, A. (2005). Parental perception and interpretation of infant 

emotions: psychological and physiological processes. Infant and Child Development, 14, 

345-363. 

 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

170



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Stal, P. (1994). Characterization of human oro-facial and masticatory muscles with respect to 

fibre types, myosins and capillaries. Morphological, enzyme-histochemical, immuno-

histochemical and biochemical investigations. Sweden Dentists Journal Supplement, 98, 1-

55. 

 

Stal, P.; Erikson, P.; Erikson, A. & Thornell, L. (1987). Differences in myosin composition 

between human oro-facial, masticatory and limb muscles: enzyme, immunohisto and 

biochemical studies.  Archives Oral Biology, 32, 833-841. 

 

Stemple, J. & Holcomb, B. (1989). Effective voice and articulation. Columbus, Ohio: Merrill 

 

Stemple, J. (1984). Clinical voice pathology. Columbus, Ohio: Merrill. 

 

Sundberg, J. (1998). Expressivity in singing. A review of some recent investigations. 

Logophedics Vocology, 23, 121-127. 

 

Suwa, M.; Suggie, N. & Fujimora, K. (1978). A preliminary note on pattern recognition of 

human emotional expression. Proceedings of the 4th international joint Conference on 

Pattern Recognition,  408-410. 

 

Tarantili, V.; Halazonetis, D. & Spyropoulos, M. (2005). The spontaneous smile in dynamic 

motion. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 128, 1, 8-15. 

 

Tate, S. (1999). Essentials of anatomy and Physiology (3ª ed.). New York: MacGraw Hill.  

 

Thompson, W.; Schellenberg, E. & Husain, G. (2004). Decoding speech prosody: Do music 

lessons help? Emotion, 4 (1), 46-64. 

 

Tian, Y.; Kanade, T. & Cohn, J. (2001). Recognizing action units for facial expression analysis. 

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 23 (2), 1-19. 

 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

171



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Tickle-Degnen, L. & Puccinelli, N. (1999). Negative emotions: peer and supervisor responses to 

occupational therapy students’ emotional attributes. The Occupational Therapy Journal of 

Research, 19 (1), 18-39. 

 

Toivanen, J. & Seppänen (2002). Prosody – based search features in information retrieval. 

Fonetik, 44, 105-108. 

 

Tortora, G. & Derrickson, B. (2006). Principles of anatomy and physiology (11ª ed.). Hoboken: 

Biological Sciences Textbooks. 

 

Turk, C. (1992). Effective speaking. Communicating in Speech.  London: Chaperman & Hall. 

 

Tuxen, A.; Bakke, M. & Pinholt, E. (1999). Comparative data from young men and women on 

masseter muscle fibres, function and facial morphology. Archives of Oral Biology, 44, 509-

518. 

 

Väyrynen, E.; Seppänen, T. & Toivanen, J. (2003). An experiment in emotional content 

classification of spoken Finnish using prosodic features. Processing Finnish Signal, 

Processing Symposium, Tampere, Finland, 264- 267. 

 

Vroomen, J.; Collier, R. & Mozziconacci, S. (1993). Duration and intonation in emotional 

speech. Proceedings of the Third European Conference on Speech Communication and 

Technology, Berlin. 

 

Vuillemier, P.; Armony, J.; Driver, J. & Dolan R. (2001). Effects of attention and emotion on 

face processing in the human brain: an event-related fMRI study. Neurology, 30, 829-831. 

 

Wallace, P. & Goldstein, J. (1994). An introduction to psychology (3ª ed.). U.S.A.: C. Brown 

Communications, Inc. 

 

Waxer, P. (1974). Nonverbal cues for depression. Journal of Abnormal Psychology, 83, 319-322. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

172



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
Wertz, R.; Henschel, C.; Auther, L.; Ashford, J. & Kirshner, H. (1998). Affective prosodic 

disturbance subsequent to right hemisphere stroke: a clinical application. Journal of 

Neurolinguistics, 10 (1-2), 89-102. 

 

Williams, C. E. ; Stevens, K.N (1972): Emotions and Speech: Some Acoustical correlates. 

Journal of the  Acoustical  Society of America. 52, 1238-1250. 

 

Wolf, K.; Mass, R.; Ingenbleek, T.; Kiefer, F.; Naber, D. & Wiedemann, K. (2005). The facial 

pattern of disgust, appetence, excited joy and relaxed joy: an improved facial EMG study. 

Scandinavian Journal of Psychology, 46, 403-409. 

 

Wolf, K.; Mass, R.; Kiefer, F.; Wiedemann, K. & Naber, K. (2006). Characterization of the facial 

expression of emotions in schizophrenia patients: preliminary findings with a new 

electromyography method. The Canadian Journal of Psychiatry, 51 (6), 335-341. 

 

Wymer, J.; Lindman, L. & Booksh, R. (2002). A neuropsychological perspective of aprosody: 

features, function, assessment and treatment. Applied Neuropsychology, 9 (1), 37-47.  

 

Yaccob, Y. & Davis, L. (1996). Recognizing human facial expression from long image sequences 

using optical flow. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,18, 6, 

636-642. 

 

Yang, T.; Menon, V.; Eliez, S.; Blasey, C.; White, C.; Reid, A.; Gotlib, I. & Reiss, A. (2002). 

Amygdalar activation associated with positive and negative facial expressions. Brain 

Imaging, 13, 14, 1737-1741. 

 

Younge-Browne, G.; Rosenfeld, H. & Horowitz, F. (1977). Infant discrimination of facial 

expressions. Child Development, 48 (2), 555-562. 

 

Yu, N. (1995). Metaphorical expressions of anger and happiness in english and chinese. 

Metaphor and Symbol, 10 (2), 59-92. 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

173



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                          VII  Referências Bibliográficas 

 
 
 Yuan, J.; Shen, L. & Chen, F. (2002). The acoustic realization of anger, fear, joy and sadness in 

chinese. In 7th International Conference on Spoken Language Processing, 2025-2028. 

 

Zemlin, W. (2000). Princípios de anatomia e fisiologia em fonoaudiologia. Porto Alegre: Artmed 

Editora.  

Zetterholm, E. (1998). Prosody and voice quality in the expression of emotions. Proceedings of 

the Seventh Australian International Conference on Speech Science and Technology, 

Sydney, 109-113.  

Zhang, Z. (1999). Feature-based facial expression recognition: sensitivity analysis and 

experiments with a multilayer perception. International Journal Pattern Recognition and 

Artificial Intelligence,13 (6), 893-911. 

 

 Zhou, C. & Lin, X. (2005). Facial expressional image synthesis controlled by emotional 

parameters. Pattern Recognition Letters, 26, 2611-2627.  

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

174



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                                              Apêndices 

 
 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Ciências da Fala da Universidade Católica Portuguesa e Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

175



Sob o signo das emoções: expressões faciais e prosódia  
em indivíduos com perturbação vocal                                                                                                              Apêndices 

 
 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 1.  
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SUJEITO Nº _____ 
 

Data: ___ / ___ / ___ 
 
 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 

 
 
 
 

 
1. Sexo: masculino    feminino 

 

2. Idade: ______ anos 

 

3. Naturalidade: ____________________________ 

 

4. Residente: _______________________   Há quantos anos: ____ anos 

 

5. Habilitações:  1º ciclo  2º ciclo 3º ciclo  Bacharelato   

Licenciatura        Mestrado  Doutoramento 

 

6. Estado civil: casado(a)  solteiro(a)  união de facto 

 

viúvo(a)   divorciado(a) 

 

7. Profissão: ____________________________ 

 

8. Está disfónico há ________ anos 

 

9. Diagnóstico em ORL? ______________________________________________________ 
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10. Que doenças já teve? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Acompanhamento em terapia da fala: Sim  Não 

 

Se sim, há quanto tempo? _____ anos/meses 

 

12. Grau de disfonia: ligeiro   moderado    severo 

 

 

 

 

Ordem de apresentação das tarefas: 

 

Texto triste 

 

Texto neutro 

 

Texto alegre 

 

Evocação triste 

 

Evocação alegre 
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APÊNDICE 2.  

TEXTO ALEGRE 
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As pessoas perguntam-me com frequência porque é que deixei de usar cuecas. A razão é 

simples. Porque já não há cuecas para usar. Nos últimos tempos ainda fiz um esforço no 

sentido de me habituar aos calções, apesar de ser difícil encontrá-los sem coelhinhos, foices e 

martelos ou chupa-chupas. Mas são ridículos e pouco masculinos. É certo que as raparigas 

acham uma certa graça aos calções, mas não é por serem bonitos – é por inspirarem ternura. De 

facto ao olharem para um homem adulto e peludo à hora de deitar e verificar que enverga 

calcitas do Piu piu, é impossível resistir a uma pontinha de comoção. Mas essa é a única 

pontinha possível. 

 

Alguns calções chegam a ser desprovidos de abertura vertical, obrigando-nos a manobras de 

campo, profundamente martirizantes para o frágil ego masculino. Nenhum homem gosta de 

arrear as calças só para fazer chichi. É como uma pessoa ter de se despir toda só para tomar um 

comprimido. 

 

Mas antes dos calções havia uma coisa ainda mais ordinária chamada slips ou tangas. Também 

não eram masculinas – eram iguais às cuecas das raparigas, só que com cores piores. Eram 

demasiado elásticas e constrangiam o estilo natural de um rapaz. Durante os anos 70, os 

fabricantes conseguiram convencer os homens que estas cuequinhas de trapezista de circo 

faziam arfar o peito feminino. Na verdade as mulheres sempre se riram das cuecas dos homens 

como se lhes têm sido apresentadas ao longo dos tempos, sobretudo se forem acompanhadas 

exclusivamente por sapatos pretos e peúgas. 

 

A meio dos anos 80 houve um relâmpago de bom senso. Em Lisboa subiam enormes cartazes, 

fotografados por um fotógrafo profissional, em que aparecia um homem normal com umas 

cuecas normais. Biliões de homens suspiraram de alívio. As cuecas normais são brancas, têm 

abertura e cobrem adequadamente as nádegas sem apertá-las (como fazem os slips) ou deixá-

las abandonadas ao relento (como fazem os calções). O problema é que fora das grandes 

cidades não é assim. Fora dos grandes centros, devido a um trauma religioso ou a 48 anos de 

fascismo ou lá o que é, são sempre de gola alta. Puxa-se um pouco pelos rebordos e as cuecas 

chegam-nos aos sovacos. Não pode ser. 

 

Adaptado de: Marques, T. (2005). “Fiquei triste/contente com a leitura deste                         Paula Correia 
artigo”! A  manipulação do estado de espírito através de histórias. Laboratório  
Psicologia do ISPA,3, 1, pp. 23-40.  
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Deve haver muitos rapazes como eu que reagem a este estado das coisas desistindo de usar 

cuecas. Não havendo possibilidade de as comprar nas grandes cidades, é melhor andar à mercê 

dos elementos, sofrendo as correntes de ar que nos sopram pelas bainhas das calças acima 

morrendo de vergonha nos gabinetes de prova quando o, ou a, empregada espreita para 

perguntar se as calças sempre assentam bem, do que estar a colaborar no genocídio erótico da 

nossa população. Acho que devemos formar o partido do POR BAIXO ESTOU TODO NU.  

 

Adaptado de: Marques, T. (2005). “Fiquei triste/contente com a leitura deste                         Paula Correia 
artigo”! A  manipulação do estado de espírito através de histórias. Laboratório  
Psicologia do ISPA,3, 1, pp. 23-40.  
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O Programa do Governo elegeu como um dos seus objectivos fundamentais o de fomentar a 

competitividade do país com a coesão social, o que passa obrigatoriamente pela qualificação do 

capital humano, sendo este, de facto, o factor determinante do progresso, sobretudo no quadro das 

sociedades da informação e conhecimento ao longo da vida. 

 

Para Portugal esta aposta assume especial relevância, dados os baixos níveis de escolarização e 

qualificação profissional que ainda continuam a caracterizar a grande maioria da nossa população 

em idade activa, apesar dos progressos também registados neste domínio nas últimas décadas. 

 

Aumentar as aptidões e qualificações dos portugueses dignifica o ensino, potencia a criação de 

novas oportunidades e promove, quer o crescimento das pessoas, quer, por via disso, o crescimento 

sociocultural e económico do país, possibilitando-nos uma oferta de recursos humanos 

qualificados, geradora de maior competitividade com coesão social. Para vencermos este enorme 

desafio, Portugal tem de ser capaz de qualificar melhor os seus jovens, combatendo em particular 

as elevadas taxas de abandono escolar precoce, que levam a que hoje apenas cerca de metade dos 

nossos jovens com idades entre os vinte e os vinte e quatro anos, tenha concluído com sucesso o 

ensino secundário, e dar novas oportunidades aos adultos, promovendo a sua recuperação escolar e 

requalificação profissional. 

 

No desenvolvimento deste propósito, há que conciliar a vertente do conhecimento, através do 

ensino e da formação, com a componente da inserção profissional qualificada. 

 

Neste âmbito, visando o acesso ao ensino superior e a igualdade de oportunidades, tendo em vista 

trazer mais jovens e adultos para o sistema de educação e formação profissional, o Governo 

assumiu, entre os seus compromissos programáticos, alargar a oferta de formação ao longo da vida 

e para novos públicos, e envolver as instituições de ensino superior na expansão da formação pós 

secundária, na dupla perspectiva de articulação entre os níveis secundário e superior de ensino e de 

creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, da formação obtida nos cursos de 

especialização pós secundária. 

 

Adaptado de Anteprojecto de decreto lei – graus académicos e diplomas                                       Paula Correia 
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O Governo assumiu como metas, no quadro da Iniciativa «Novas Oportunidades», inserida no 

Plano Nacional de Emprego, fazer do 12.º ano de escolaridade o referencial mínimo de formação 

para todos os jovens, aumentando nesse quadro a frequência em cursos tecnológicos e profissionais 

para pelo menos metade dos jovens do ensino secundário. Aposta-se, assim, não só na elevação dos 

níveis de escolaridade das novas gerações, mas também que estas não entrem para o mercado de 

trabalho sem uma prévia qualificação profissional orientada para os perfis profissionais em défice. 
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Esta é uma história verídica de uma mulher árabe que viveu num inferno durante longos anos... 

Chamo-me Souad, sou uma criança cisjordana e, com a minha irmã, trato dos carneiros e das cabras 

porque o meu pai possui um rebanho e trabalho mais do que um burro desde os oito. Lembro-me 

muito bem dele, o meu pai. A ele não o poderei esquecer nunca, como se estivesse fotografado no 

meu cérebro. É pequeno, tem a pele muito branca com manchas ruças, a cabeça redonda e olhos 

azuis muito perversos. Certo dia partiu uma perna ao cair do cavalo e as filhas ficaram muito 

contentes porque não podia correr tanto atrás de nós para nos bater com o cinto. Se tivesse morrido, 

teríamos ficado ainda mais satisfeitas. Está sentado diante de casa, no chão, debaixo de uma árvore, 

com a bengala ao pé. Lembro-me muito bem dele, ali, pequenino e mau, tira o cinto... e berra: 

Como é que os carneiros regressam sozinhos! 

 

Agarra-me pelos cabelos e arrasta-me pelo chão até à cozinha. Bate-me enquanto estou de joelhos, 

puxa-me pela trança como se a quisesse arrancar e corta-a com as enormes tesouras da tosquia. Já 

não tenho cabelos. Posso chorar, gritar ou suplicar, que só servirá para receber ainda mais pontapés. 

A culpa é minha. 

 

Adormeci com a minha irmã porque estava muito calor e deixei que os carneiros debandassem. Ele 

bate-nos com tanta força com a bengala que, às vezes, já nem consigo deitar-me, nem para a 

esquerda nem para a direita, por causa das dores. Com o cinto ou com a bengala nós éramos 

espancadas todos os dias. Um dia sem pancada não era normal. 

 

A lei dos homens era assim naquela aldeia. As raparigas e as mulheres eram com toda a certeza 

espancadas todos os dias nas outras casas. Ouvíamos gritos aqui e ali, por isso era normal ser 

espancada, ter os cabelos rapados e ficar presa a uma estaca no estábulo. Não havia outra forma de 

vida. 

 

Este inferno, dia após dia, fez com que desejasse o casamento mais do que tudo como uma forma 

de me libertar de meu pai. E foi este desejo que me conduziu ao maior dos infernos... 

 

Julgo ter cerca de dezassete anos e apaixonei-me perdidamente. Esta paixão, associada à vontade 

de sair de perto do meu pai, faz com que, por receio de que se não o fizesse ele me deixaria, me 
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deite com Faiez, escondida numa vala. Não compreendi naquele momento que ele estava orgulhoso 

de si. Só muito mais tarde é que lhe quis mal por ter duvidado da minha honra, por se ter 

aproveitado de mim quando sabia perfeitamente o que eu estava a arriscar. Eu queria o que querem 

todas as raparigas da minha aldeia. Casar, ser depilada como deve ser, ter um belo vestido e ir 

dormir na sua casa. Queria que ao nascer do sol ele mostrasse a todos o lençol branco manchado. 

Queria ouvir os aplausos das mulheres. 

 

Fiquei grávida e ele... desapareceu. Escondi esta gravidez até mais não conseguir. Até o meu pai 

descobrir e ... foi então que o meu inferno piorou. 

 

Estou sentada cá fora e vejo entrar o meu cunhado. A vergonha é tanta que mantenho a cabeça 

baixa. De repente senti uma coisa fria a escorrer-me pela cabeça. E de súbito o fogo envolveu-me. 

Percebi o fogo, e começo a correr descalça pelo quintal, bato com as mãos nos cabelos, grito e sinto 

a roupa a flutuar atrás de mim. A minha roupa também estava a arder? 

 

Vou morrer. Não importa. Talvez já esteja morta. Finalmente acabou-se. 
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Paula Cristina Correia 
paulacgcorreia@sapo.pt
 
 

     Pragal, 24 de Novembro de 2005 
 
 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta 
 
 
Paula Cristina Grade Correia, Terapeuta da Fala Principal, a desempenhar funções no Serviço de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, encontra-se actualmente a frequentar o segundo ano 

do mestrado em Ciências da Fala, da Universidade Católica Portuguesa em parceria com a Escola 

Superior de Saúde de Alcoitão. 

No âmbito da sua tese de mestrado pretende fazer um estudo cujo objectivo principal centra-se na 

Comunicação Não Verbal em Indivíduos com Perturbação Vocal. 

Para o efeito, gostaríamos de constituir como amostra deste estudo pacientes da consulta de Terapia 

da Fala do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, com perturbação vocal. A 

recolha dos dados deverá ser feita durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2006, através 

de registro áudio e vídeo destes pacientes, em tarefas de leitura e evocação de episódios de vida, 

para posterior análise comportamental (software Observer) e linguística (software SpeechStation). 

Todos os pacientes serão informados do objectivo do estudo bem como da sua metodologia e a todos 

será solicitado consentimento informado. Todos os dados obtidos neste estudo serão tratados de 

forma confidencial e os resultados do mesmo serão disponibilizados, caso a direcção do serviço 

achar necessário. 

Deste modo, solicitamos a autorização de V. Exa., tão breve quanto possível, para a execução do 

referido estudo. 

Agradecendo desde já a vossa disponibilidade 

 

           Atenciosamente 

 

          _________________________ 

 (Paula Correia)
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     SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL 

HOSPITAL GARCIA DE ORTA 
 
 
 
Exmo(a) Senhor(a), 
 
 
Estamos a solicitar a colaboração de várias pessoas para participarem num 

estudo sobre voz cujo objectivo principal é estudar as manifestações das 

emoções na face e na voz, autorizado pela comissão de ética do Hospital 

Garcia de Orta. Este estudo é supervisionado pela Professora Doutora 

Maria do Rosário Dias do Instituto Superior de Saúde Egas Moniz. 

 

A sua participação implica falar (contando dois episódios de vida) e ler (três 

textos). Será tudo gravado (através de um microfone) e filmado a sua face 

(com uma câmara de vídeo) pela terapeuta da fala. Todos os dados 

registados (em papel e no computador) serão apenas usados no âmbito 

académico científico. 

 

Qualquer destes procedimentos não causará qualquer dor ou problema de 

saúde.  

 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL 
HOSPITAL GARCIA DE ORTA 

 
 

CONFIDENCIAL 
 

            
         Sujeito Nº:      

 
 

Consentimento Informado 
 
 

Eu, (Nome) ___________________________________________________ , declaro 

ter sido informado(a) e sinto-me esclarecido(a) sobre os objectivos do estudo em que 

aceito participar. Aceito igualmente os métodos utilizados, sabendo que não provocam 

dor nem prejudicam a minha saúde. 

Autorizo, assim, a realização das gravações e filmagens bem como a utilização dos 

dados obtidos para efeitos científicos e educacionais. 

 

Almada,  

Assinatura 

 

 

Tema do estudo: Sob o signo das emoções: comunicação não verbal e aspectos 
    prosódicos em indivíduos com perturbação vocal 
 
Autor: Paula Cristina Grade Correia 

Orientador: Professora Doutora Maria do Rosário Dias 

Co-orientador: Professora Doutora Marina Vigário 

 

Universidade Católica Portuguesa 

Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
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ANEXO 1.  

ESCALA DE DEPRESSÃO CES-D 
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SUJEITO Nº  
 

CES-D 
Encontra nesta página uma lista das maneiras como se pode ter sentido ou reagido. Indique com que 
frequência se sentiu dessa maneira durante a semana passada fazendo uma cruz no quadrado 
correspondente. 
 

 Nunca ou 
muito 

raramente 
(menos de 

1 dia) 

Ocasional-
mente (1 
ou 2 dias) 

Com 
alguma 

frequência 
(3 ou 4 
dias) 

Com muita 
frequência ou 
sempre (5 ou 

7 dias) 
 
Durante a semana passada: 
1. Fiquei aborrecido com coisas que habitualmente não 
me aborrecem 

    

2. Não me apeteceu comer; estava sem apetite      

3. Senti que não conseguia livrar-me da neura ou da 
tristeza, mesmo com a ajuda da família e dos amigos 

    

4. Senti que valia tanto como os outros     

5. Tive dificuldade em manter-me concentrado no que 
estava a fazer 

    

6. Senti-me deprimido     

7. Senti que tudo o que fazia era um esforço     

8. Senti-me confiante no futuro     

9. Pensei que a minha vida tinha sido um fracasso     

10. Senti-me com medo     

11. Dormi mal     

12. Senti-me feliz     

13. Falei menos do que o costume     

14. Senti-me sozinho     

15. As pessoas foram desagradáveis ou pouco amáveis 
comigo 

    

16. Senti prazer ou gosto pela vida     

17. Tive ataques de choro     

18. Senti-me triste     

19. Senti que as pessoas não gostavam de mim     

20. Senti falta de energia     
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