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RESUMO 

 

A expressão facial ajuda-nos a entender quem somos, fornecendo informações sobre a 

nossa idade, sexo, etnia e é central para a comunicação e para o reconhecimento por parte dos 

outros. Contudo, existem situações em que a expressão da emoção não corresponde à expressão 

mais consensual, pela dificuldade em exibir emoções na face. Indivíduos com grave deformidade 

facial vivem uma vida de sofrimento psíquico e de isolamento social. O grau de incapacidade é o 

resultado de uma combinação de atitudes e reações dos outros e da capacidade de coping do 

indivíduo. Assim, as contribuições da expressão facial da emoção em contexto clínico são 

diversas, permitindo a compreensão do processo neuropsicofisiológico na exibição e no 

reconhecimento das emoções básicas em pessoas com desfiguramento facial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira forma de reconhecimento do ser humano é através da face, sendo que a matriz 

facial do indivíduo é única (De Sousa, 2010). A face é, então, uma peça fundamental para a 

compreensão da nossa identidade (Morris et al., 2007), uma vez que revela a nossa personalidade 

(Krishna, 2009), exprime a intensidade das nossas emoções (Alves, 2016), é importante para a 

comunicação e para a integração social (Rumsey & Harcourt, 2004). 

A literatura distingue dois tipos de desfiguramento: o congénito e o adquirido (Mendes & 

Figueiras, 2013). Os estudos sobre o desfiguramento facial revelam que a interação social é uma 

das dificuldades mais predominantes, devido à atenção indesejada e aos comportamentos 

intrusivos por parte de quem observa o indivíduo com desfiguramento (Griffey & Castle, 2009; 

Clark, 1999).  

 

DESFIGURAMENTO FACIAL 

 

A face está intimamente ligada com a nossa identidade. Aceitarmo-nos como somos requer 

uma afinidade com o nosso rosto. Esta aceitação não é uma tarefa solitária. De facto, também 

dependemos dos outros para criar um ambiente, no qual possamos ser aceites tal como somos. O 

sofrimento relacionado com o desfiguramento facial é, em grande parte, resultado de atitudes e 

reações dos outros para com a pessoa que não tem a aparência enquadrada nos parâmetros 

considerados normais (Goering, 2004). A nossa aparência física contribui para as impressões que 

os outros formam de nós, mesmo que essas impressões possam modificar através do contacto 

posterior. Que implicações têm estes processos para aqueles cuja diferença visível na face os 

diferencia da norma vigente e os leva a ser o foco de atenção indesejada? Quais são as 

preocupações e dificuldades destas pessoas? (Rumsey & Harcourt, 2004).  

Definir o desfiguramento não é simples, uma vez que implica falar de vários aspetos 

relacionados. As causas do desfiguramento resultam de uma grande variedade de anomalias de 

natureza congénita e adquirida. Para alguns autores, o desfiguramento abrange uma incapacidade 

social que, além de ter um grande impacto nos pensamentos, sentimentos e comportamentos das 

pessoas afetadas, é expectável que seja percecionada pelas outras pessoas (Macgregor, 1990). 

Contudo, algumas pesquisas indicam que a incapacidade social engloba uma ação recíproca 

complexa de fatores sociais e individuais (Alves, 2016). Para Rumsey e Harcourt (2004) não é 

fácil definir a fronteira entre o que constitui desfiguramento ou não. A experiência dos que se 

veem como “diferentes” ou dos outros que os percecionam como “diferentes” pode ser distinta e 
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arbitrária. Para além disso, é sensato excluir as preocupações com a aparência motivadas por 

doença psiquiátrica (e.g., distúrbio alimentar ou perturbação dismórfica corporal). 

 

PROCESSO NEUROPSICOFISIOLÓGICO DA EXPRESSÃO FACIAL DA EMOÇÃO  

 

A expressão emocional é o resultado da atividade de um conjunto de estruturas do sistema 

nervoso, denominado sistema límbico (Almeida, 2010; Damásio, 2003; Damásio, 2009; 

Davidson, 2000; Davidson et al., 2000; Davidson et al., 2004; Alves, 2016; Oatley & Jenkings, 

1996). A emoção é, então, acompanhada de reações fisiológicas (e.g., aceleração do ritmo 

cardíaco, aumento da pressão arterial).  

Neste contexto, as respostas emocionais e fisiológicas do indivíduo estão dependentes do 

funcionamento do sistema límbico, pelo que qualquer anomalia ou interferência no seu 

funcionamento poderá provocar alterações no comportamento (Damásio, 2009; Alves, 2016). Em 

caso de lesão na amígdala, o indivíduo apresenta dificuldade em reconhecer expressões faciais 

(Fiori, 2006; Damásio 2003; Damásio, 2009). Isto porque compete à amígdala receber as 

informações dos córtices sensoriais e do tálamo, permitindo “a percepção imediata da situação e 

o desencadeamento imediato de reacções emocionais” (Fiori, 2006, p. 204, cit. in Alves, 2016). 

A amígdala está também conectada com o hipocampo que, por sua vez, controla o SNA e as 

funções límbicas (e.g., associações de lembranças a emoções, comportamento motivado e 

emocional, medo, raiva, sono, comportamento). A sua função consiste na contextualização da 

situação que está a experienciar, estando conectada com um conjunto de estruturas subcorticais. 

LeDoux (2003) defende que a amígdala desempenha o papel de intermediário entre as sensações 

e as emoções, pelo que lesões da amígdala tendem a reduzir as reações aos estímulos. Assim, a 

amígdala é primordial na aprendizagem emocional, tendo um papel fundamental no 

reconhecimento e na identificação da emoção na expressão facial. 

Os processos mentais, nos quais se incluem os mecanismos de atenção, estão relacionados 

com a consciência. A definição clínica de consciência consiste num estado de alerta capaz de 

responder adequadamente aos estímulos externos. Quando a ação dos dois hemisférios não é 

coordenada, a expressão da consciência é afetada, uma vez que a interação dos dois hemisférios é 

fundamental para a eficácia do reconhecimento consciente das informações e para, depois, agir 

apropriadamente. A existência de lesões do hemisfério direito tem, entre outras, implicações 

diretas na perceção emocional (Brandão, 2002; Almeida, 2006; Borod, 1992). Neste contexto, 

indivíduos que apresentem dificuldade na manifestação da expressão da emoção, devido a lesões 

cerebrais (e.g., AVC, traumatismos crânio-encefálicos) e/ou lesões músculo-esqueléticas (e.g., 

acidentes de viação, queimaduras), não significa que não a consigam elaborar mentalmente 

(Alves, 2016; Almeida, 2010; Brandão, 2002). 
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Em suma, as emoções resultam da sinergia entre a experiência de sensações e as respetivas 

respostas fisiológicas, sendo que estas estão dependentes da atividade do hipotálamo, das 

estruturas límbicas e do córtex pré-frontal (Damásio, 2009; Alves, 2016). Deste modo, todo o 

processo subjacente à produção, identificação e reconhecimento das emoções primárias fica 

afetado quando se verificam lesões no sistema límbico, pelo que lesões no córtex pré-frontal têm 

implicações no processamento das emoções secundárias (Damásio, 2009). 

A regulação emocional pode envolver a diminuição das emoções negativas, em situações 

em que determinada emoção deixa de ser vantajosa quando é ativada desnecessariamente por 

estímulos ilusórios ou quando surge conflito entre diferentes tendências de ação despoletadas. 

Gross (cit. in Alves & Sullivan, 2013; Alves, 2016) afirma que a regulação emocional é 

igualmente útil para a ativação das emoções ou para aumentar a sua intensidade, quando é 

necessário estimular algum comportamento, visto que a emoção funciona como força ativadora 

da ação ou, ainda, quando é necessário substituir experiências emocionais que se revelam 

desajustadas. Deste modo, a regulação emocional implica mudança, quer seja na componente 

experiencial, comportamental ou nas manifestações fisiológicas das emoções. A noção de 

mudança perpassa várias definições da regulação emocional (Alves & Sullivan, 2013; Alves, 

2016). 

A regulação emocional é diferente do controlo das emoções, na medida em que o controlo 

implica restrição ou inibição e a regulação é definida pela modulação (Southam-Gerow & 

Kendall, 2002; Saarni, Mumme & Campos, 1998; Alves & Sullivan, 2013; Alves, 2016). 

Campos, Frankel e Camras (2004) defenderam que no desenvolvimento da emoção e da 

regulação emocional, as conquistas desenvolvimentais de uma fase particular da vida do 

indivíduo vão facilitar ou dificultar as próximas.  

Outros autores acrescentam que aquilo que está em causa no desenvolvimento emocional é 

uma maior capacidade de envolvimento e intimidade com os outros, uma vez que o 

aperfeiçoamento da capacidade de comunicação de estados emocionais vai contribuindo, 

inevitavelmente, para a formação de intimidade do indivíduo. Isto porque, durante o seu 

desenvolvimento, vai sendo aculturado em formas socialmente desejadas de se comportar em 

relação às emoções (Dunn & Brown, 1994; Alves & Sullivan, 2013; Alves, 2016). Por outro 

lado, as variáveis temperamentais desenvolvem-se ao longo da vida, sendo possível assinalar 

alterações na reatividade e na regulação emocional do indivíduo, ainda que as alterações mais 

relevantes e os principais marcadores de mudança pareçam verificar-se em idades mais precoces 

(Rothbart, 1994; Alves & Sullivan, 2013; Alves, 2016). 

Alguns modelos do desenvolvimento emocional falam da competência emocional. Gross 

definiu esta noção como a capacidade de saber usar as emoções de modo a obter um proveito 

absoluto (Gross, 1998; Alves & Sullivan, 2013; Alves, 2016). Saarni considera que o facto de 
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sairmos de uma situação despoletadora de emoções com a sensação de termos conseguido o que 

nos tínhamos proposto fazer, está relacionado com a evolução de todos os elementos das 

emoções, revestindo-se de um carácter relacional (Saarni, 1999; Alves & Sullivan, 2013; Alves, 

2016).  

A análise da expressão facial e o seu reconhecimento não estão apenas dependentes da 

atividade fisiológica e neurológica do indivíduo. Existem outras variáveis moderadoras que 

produzem, igualmente, variações e alterações no processo de identificação e reconhecimento 

emocional, tais como: a idade, o género, a simetria facial, a deformação facial, a atração, a 

inteligência, a cultura, a etnicidade, a personalidade, a religião, a fisiologia, entre outras 

(Fernández-Dols & Carrol, 1997; Alves, 2016; Alves & Sullivan, 2013; Coelho-Moreira & 

Savage, 2013; Khosla, 2010; Stanley et al, 2010; Duchenne, 1990). 

As expressões faciais refletem e determinam como se exprimem as emoções, 

designadamente a construção psicológica das emoções e o efeito do movimento dos músculos da 

face. A emocionalidade é traduzida na expressão facial quando os movimentos da face ocorrem, 

é constatável na configuração da face e ajusta-se à finalidade. A razão pela qual as pessoas não 

identificam e reconhecem a expressão que lhe está associada reside no facto de não estarem 

presentes as unidades de ação (AU’s ou Action Units) correspondentes. O cérebro tem registado 

os estados emocionais como uma matriz previamente construída, sendo a face o espelho dessa 

matriz (Alves, 2016).  

Quando a face não apresenta a configuração correta, como no caso do desfiguramento 

facial, esse facto vai influenciar a perceção do outro, levando-o a erros percetivos de 

reconhecimento. A expressão facial tem um padrão de construção, logo a assertividade de 

identificação e reconhecimento da expressão facial da emoção (EFE) diminui quanto menos 

movimento apresentar e maior deformação for sujeita. Os indivíduos que não conseguem exibir 

emoção na expressão facial, devido a disfunção cerebral e/ou muscular, relatam a experiência de 

a sentir mentalmente. O que sucede é que os músculos não recebem a ordem das estruturas 

cerebrais e, por isso, não se contraem no sentido da representação das emoções, para que seja 

possível identificá-las e reconhecê-las (Alves, 2016).  

 

ANÁLISE DA EXPRESSÃO FACIAL DA EMOÇÃO 

 

A comunidade científica mantém o debate sobre a viabilidade ou não da medição da 

emoção. “Can emotions be measured?” (Davis & Murray, 2011, p. 179). A medição impõe-se 

no estudo e análise da expressão facial da emoção, recorrendo-se, por isso, a instrumentos e 

técnicas desenvolvidos com esse objetivo (Ekman, 1992; Levenson, Ekman & Friesen, 1990; 

Alves, 2016; Davis & Murray, 2011).  
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As expressões faciais que surgem durante uma interação são influenciadas por um conjunto 

de variáveis. Desta feita, o contexto tem um papel fundamental, no qual se inclui a natureza da 

situação, e que vai determinar, por exemplo, o tipo de pressão a que a pessoa está sujeita, os 

antecedentes que lhe deram origem, quem está a falar, a posição que ocupa no diálogo, as suas 

intenções e a congruência do discurso (Alves, 2016; Montoya, 2013).  

A EFE tem diversas implicações e aplicações psicossociais, nomeadamente em contexto 

clínico. As aplicações em saúde podem ser diversas, quer ao nível da fisionomia como da 

patognomonia (estudo dos sinais e sintomas próprios de cada doença), particularmente na 

verificação da veracidade da transmissão das emoções do paciente; na análise das expressões 

subtis e das microexpressões em contexto de supervisão clínica; na expressividade emocional 

como indicador do estado psicológico e cooperação social; bem como, no estudo da dor através 

do mapeamento detalhado da expressão facial (Alves, 2016). 

Estudos sobre a dor, em termos da sua manifestação facial, têm demonstrado que a 

identificação e o reconhecimento das características neuroanatómicas da expressão da dor 

facilitam a interação entre pacientes e médicos nos cuidados de saúde. O mapeamento das 

características da dor permite detetar imediatamente o desconforto e tomar ações mais assertivas, 

uma vez que a face é como uma impressão digital do sofrimento. Os mecanismos 

neurofisiológicos da dor dão-nos informação valiosa sobre a face e a capacidade de transmitir o 

estado de saúde de um indivíduo, sendo esta informação de grande importância na prevenção e 

tratamento da dor (Alves, 2016).  

Por outro lado, a tecnologia também tem contribuído para o estudo da face humana, 

nomeadamente nos pacientes que sofrem de Alzheimer e de Parkinson. O objetivo é melhorar a 

capacidade de identificar e reconhecer faces dos pacientes de doenças cerebrais degenerativas, 

melhorando a sua qualidade de vida. Além da tecnologia de imagem dimensional 4D para a 

verificação e avaliação dos movimentos musculares, outras técnicas podem ser usadas para 

verificar cientificamente a funcionalidade da expressão facial em pacientes de doenças cerebrais 

degenerativas (McCabe, Borod, Meltzer, Spielman & Ramig, cit. in Alves, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consensual que a emoção desempenha um papel crucial no desenvolvimento neurológico, 

comportamental, social e psicológico dos indivíduos. As emoções são consideradas fundamentais 

ao desenvolvimento humano, definindo a forma como o mesmo se organiza e se regula. Desta 

feita, é pertinente para o estudo da emoção a sua manifestação facial, tal como Darwin e 

Duchenne já tinham reconhecido. O reconhecimento emocional constitui uma competência social 

importante e potencia o indivíduo a responder de forma adequada ao meio. A capacidade de 
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reconhecer a EFE possibilita a identificação das emoções expressas nos outros, permitindo o bom 

funcionamento interpessoal (Strongman, 1998). 

As emoções apresentam-se como processos centrais no funcionamento humano, atuando 

fundamentalmente como organizadores no desenvolvimento cerebral (Damásio, 2009; Alves, 

2016; Almeida, 2010). Esta intervenção estende-se também aos domínios do funcionamento 

psicológico e social, quer interferindo, quer influenciando, nomeadamente pelas diferentes 

experiências de vida a que o indivíduo vai sendo exposto.  

Também as neurociências têm manifestado um interesse crescente pelas emoções e pelos 

contributos únicos das estruturas emocionais na caracterização do funcionamento humano 

(Almeida, 2010; Besche-Richard & Bungener, 2008; Brandão, 2002; Damásio, 1999; Damásio, 

2003; Fernández-Dols & Carrol, 1997). De facto, não só diferentes áreas cerebrais, de que são 

exemplo várias zonas do córtex, como o pré-frontal ventromedial, orbitofrontal, anterior 

cingulado e insular, a amígdala ou o hipocampo (Davidson, 2000), parecem ser responsáveis 

pelas manifestações emocionais do indivíduo, mas também pela criação de emoções. Em 

contrapartida, estas também interferem com o desenvolvimento cerebral, agindo como um 

organizador central (Siegel, 1999).  

A EFE analisa a forma como a emocionalidade é identificada e reconhecida pelas outras 

pessoas, estando sujeita a diversas variáveis, das quais é exemplo a deformação facial. 

Acreditando que a promoção de competências sociais e psicológicas, bem como da compreensão 

social, constituem aspetos determinantes no que se refere à facilitação da integração social das 

populações escondidas, como é exemplo o desfiguramento facial, é desejável contribuir para a 

promoção de procedimentos de intervenção mais adequados e eficazes nestas populações. 
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