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resumo 

 
 

A regulação emocional é uma competência fundamental na vida do ser humano. 
A dificuldade em suprimir informação emocional irrelevante tem sido associada 
ao desenvolvimento de perturbações mentais (depressão e ansiedade) e o 
controlo executivo tem sido apontado como tendo um papel importante na 
regulação desta interferência emocional. O presente estudo pretendeu explorar 
o efeito da ativação do controlo executivo na exposição a estímulos auditivos 
emocionais ditos pelo/a próprio/a participante ou por outra pessoa. Foi ainda 
analisado se este efeito era influenciado pela estratégia de regulação emocional 
preferencialmente utilizada pelo/a participante. Uma amostra de 27 estudantes 
universitários (14 homens e 13 mulheres) realizou duas  tarefas:  uma tarefa  
de flanker, na qual 50% dos ensaios ativaram o controlo executivo 
(incongruentes) e 50% não ativaram (congruentes) e uma tarefa de 
discriminação da cor. Entre as duas tarefas, os participantes eram expostos a 
duas versões de estímulos auditivos: a) palavras faladas retiradas de uma base 
de dados (8 neutras e 8 negativas) e b) as mesmas 16 palavras previamente 
gravadas pelo/a próprio/a participante. Os resultados preliminares indicaram 
que os homens demoraram menos tempo a responder à tarefa de discriminação, 
independentemente  da  valência  do  estímulo,  da  congruência  da  tarefa   
de flanker ou da identidade do orador. Foi ainda encontrada uma utilização 
diferenciada, entre sexos, das estratégias de regulação emocional: os homens 
recorreram mais à supressão emocional e as mulheres à reavaliação cognitiva. 
A ativação do controlo executivo permitiu diminuir a interferência emocional nos 
homens apenas quando os estímulos foram ditos pelo próprio e nas mulheres 
quando os estímulos foram ditos por outra pessoa. Os resultados deste estudo 
parecem sugerir que a estratégia de regulação emocional preferencialmente 
utilizada pode influenciar o desempenho comportamental e comprometer o 
sucesso de estratégias cognitivas implementadas para diminuir a interferência 
emocional. 



 
 
 
 
 

 
keywords emotional regulation strategies, emotional interference, executive control, 

auditory stimuli, speaker identity 

 

abstract 

 
 

Emotional regulation is a fundamental competence in human life. The 
development of mental disorders (depression and anxiety) has been linked with 
the difficulty of suppressing irrelevant emotional information. Executive control 
appears to play an important role in regulating this emotional interference. The 
present study aimed to explore this regulatory role in the emotional interference 
caused by two types of auditory stimuli (spoken words): self-voiced or voiced by 
another person. The influence of the emotional regulation strategy preferably 
used by the participant in this regulation was also analyzed. A sample of 27 
university students (14 men and 13 women) performed two tasks: a flanker task, 
in which 50% of the trials activated executive control (incongruent) and 50% did 
not (congruent) followed by a color discrimination task. Between the two tasks, 
participants were exposed to one of two versions of auditory stimuli: a) spoken 
words taken from a database (8 neutral and 8 negative) and b) the same 16 
words previously recorded by the participant him/herself. Preliminary results 
indicated that men took less time to respond to the discrimination task, 
regardless of the stimulus valence, the flanker task congruence or the speaker 
identity. There was also a differentiation between sexes in the emotional 
regulation strategies use: men resorted more to emotional suppression and 
women to cognitive reappraisal. The activation of the executive control allowed 
to decrease the emotional interference in the men when the stimuli were said by 
the own and in the women when the stimuli were said by another. Our findings 
seem suggest that the preferably used emotional regulation strategy can 
influence behavioral performance and compromise the implementation of 
cognitive strategies to reduce emotional interference. 
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Introdução 

 
Na atualidade, a saúde mental constitui um foco prioritário de atenção e 

investimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019), mais de 

264 milhões de pessoas apresentam diagnóstico de depressão, a qual continua a ser uma 

das principais causas de incapacidade. Conjuntamente com a ansiedade (pela elevada 

comorbilidade entre ambas), geram uma despesa anual de mais de 1 trilião de euros à 

economia global. A depressão e a ansiedade têm em comum a presença de um estilo de 

pensamento e de regulação emocional desadaptativo, que contribui para o 

desenvolvimento destas perturbações e para a intensidade dos episódios – a ruminação 

(DeLissnyder et al., 2010; Nolen-Hoeksema et al., 2008). Perspetivas cognitivas recentes 

salientam que a existência de défices no controlo executivo pode estar na origem do 

pensamento ruminativo, justificando a dificuldade dos ruminadores em suprimir 

informação emocional irrelevante (Cohen et al., 2015; DeLissynder et al., 2012; Mor & 

Daches, 2015; Watkins & Brown, 2002). Diferentes investigações mostraram uma 

diminuição da interferência emocional após a ativação do controlo executivo, recorrendo 

à utilização de imagens (Cohen et al., 2015; Cohen & Mor, 2017; Daches & Mor, 2013) 

ou palavras faladas (Rosa et al., 2020). De uma perspetiva clínica, o fenómeno de 

ruminação pode ser descrito como um processo predominantemente verbal (McLaughlin 

et al., 2007; Goldwin & Behar, 2012) e pode ser conceptualizado como um fenómeno 

auditivo “uma ou a minha voz na minha cabeça”. Este estudo apresenta-se como uma 

tentativa de explorar o efeito do controlo executivo na interferência emocional provocada 

por estímulos auditivos de diferente valência (negativos e neutros), com a inovação de 

contrastar estímulos de uma base de dados e os mesmos estímulos gravados pelo próprio 

participante. 

 
Regulação emocional 

 

Estratégias adaptativas e desadaptativas 

 

A capacidade de diferenciar as emoções, compreender a sua função, bem como 

refletir sobre as mesmas, são competências fundamentais para uma boa regulação 

emocional, permitindo aos indivíduos decidir o que querem expressar ou suprimir (Gross, 

1999). A definição de regulação emocional permanece em debate ativo na literatura, no 

entanto, esta pode consensualmente ser conceptualizada como um conjunto de estratégias 
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(processos extrínsecos e intrínsecos) que permitem ao indivíduo a compreensão das suas 

emoções, bem como a sua monitorização e avaliação (Thompson, 1994), sendo capaz de 

aumentar, manter, diminuir ou até mesmo inibir a intensidade das mesmas (Koole, 2009). 

Nas circunstâncias do quotidiano, esta capacidade torna-se particularmente importante, e 

envolve frequentemente uma mudança na resposta emocional, que pode ocorrer nos 

diversos tipos de emoções, na forma como as pessoas as vivenciam e expressam (Gross, 

1999), aproximando-as, ou não, do estado emocional que desejavam (Thompson, 1994). 

A regulação emocional influencia todas as dimensões do processamento emocional, a 

nível fisiológico, cognitivo, comportamental, experiencial e social, auxiliando a 

adaptação dos indivíduos aos desafios diários, potenciando o seu bem-estar subjetivo. 

No entanto, pode não ser totalmente eficaz, levando a que os mesmos exibam 

emoções indesejadas, apesar dos seus melhores esforços para evitá-las (Koole, 2009). 

Segundo Koole (2009), é provável que a regulação emocional seja dimensional – 

o processo não incide numa mudança abrupta, como entrar ou sair de estados emocionais 

distintos, mas sim no moldar de estados emocionais através de dimensões como valência, 

excitação e evitamento de abordagem. 

Gross (1999), agregou os dados da sua linha de investigação num conjunto de 

pressupostos comuns: (1) os indivíduos aumentam, mantêm e diminuem não só as suas 

emoções desadaptativas, mas também as adaptativas; (2) os processos envolvidos na 

regulação emocional não são iguais para todas as emoções, mas sim diferenciados 

consoante a emoção experienciada; (3) a regulação emocional tem como objetivo a 

regulação somente do próprio indivíduo; (4) as estratégias de regulação emocional 

desenvolvem-se num continuum entre processos conscientes e controlados e processos 

inconscientes e automáticos; (5) a regulação emocional pode ser adaptativa ou 

desadaptativa consoante os recursos do indivíduo para lidar com a situação ativadora. 

Gross e John (2003), apresentaram cinco tipos de estratégias distintas de regulação 

emocional, em função do momento em que estas atuam ou são ativadas: seleção da 

situação, modificação da situação, modificação do foco atencional, modificação de 

cognições e modulação da resposta. Todavia, os autores têm focado maioritariamente os 

seus estudos na reavaliação cognitiva (modificação de cognições) e na supressão 

emocional (modulação da resposta) – sugerindo serem estas as estratégias mais usadas. 

A reavaliação cognitiva envolve a modificação do significado atribuído à situação, 

com impacto na emoção experienciada pelo indivíduo, de forma a reduzir o sofrimento 

(Gross, 1999) e é considerada uma estratégia mais adaptativa. Geralmente ocorre mais 
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cedo no processo de regulação, e intervém antes das tendências de resposta emocional 

terem sido totalmente geradas (Gross, & Jonh, 2003). Isto significa que pode alterar com 

eficiência toda a trajetória emocional subsequente – quando usada para regular a emoção 

negativa, pode reduzir com sucesso as componentes experienciais e comportamentais da 

mesma.   Indivíduos   que   relatam   o   uso   desta   estratégia   com mais frequência, 

experimentam menos afeto negativo e menos sintomas depressivos (Gross & John, 2003). 

A supressão emocional é apontada como uma estratégia desadaptativa com efeitos 

prejudiciais para o indivíduo (Nolen-Hoeksema et al., 2008). É uma forma de modulação 

de resposta que envolve a inibição do comportamento expressivo da emoção em causa 

(Gross & John, 2003). É uma estratégia focada na resposta – ocorre tardiamente no 

processo emocional e modifica a componente comportamental da tendência de resposta 

face à emoção em causa. No entanto, pode ter como consequência, não intencional, a 

repressão da expressão das emoções positivas. De acordo com Gross (1999), a supressão 

emocional reduz a expressão externa da emoção, e possivelmente a experiência subjetiva 

da emoção a curto prazo, porém, é menos eficaz na redução da emoção (e até a níveis 

fisiológicos) a longo prazo. De facto, as tentativas de suprimir pensamentos, de forma 

voluntária, resultam num mais fácil acesso ao pensamento reprimido (Wenzlaff & 

Wegner. 2000). Foi sugerido também que a supressão a longo prazo pode prevenir a 

habituação a estímulos, e como tal, tornar o individuo vulnerável a pensamentos e 

sintomas depressivos e ansiosos (Wenzlaff & Wegner. 2000) – tendendo a avaliar as suas 

emoções de forma negativa, a evidenciar expectativas mais baixas da sua capacidade de 

regular o humor negativo e a ter maior tendência para ruminar. 

Não há evidências da relação entre a ruminação e a reavaliação, uma vez que, 

embora as pessoas que reavaliam pensem sobre a situação, não se focam no assunto – 

tentam uma interpretação alternativa da situação (Gross & Jonh, 2003). Pelo contrário, 

há uma relação pequena, mas replicada, entre a supressão e a ruminação, que indica que 

os indivíduos que suprimem de forma sistemática, ruminam mais sobre o seu humor 

negativo e sobre si próprios. Em vez de agir, a supressão leva o indivíduo a ruminar, o 

que, por sua vez, aumenta o risco de períodos prolongados de emoção negativa e sintomas 

depressivos (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993). 

A ruminação tem sido reconhecida como um processo desadaptativo transdiagnóstico, 

que contribui para diferentes condições psicopatológicas, incluindo anorexia nervosa 

(Fürties et al., 2018), abuso de substâncias (Memedovic et al., 2019), ansiedade e 

depressão (Nolen-Hoeksema et al., 2008). Pode ser definida como um 
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conjunto de pensamentos auto focados ou foco num estado emocional negativo e/ou 

sintomas, bem como nas suas implicações, causas e consequências (Nolen-Hoeksema, 

1991; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). A ruminação consiste, deste modo, num estilo 

cognitivo marcado por ciclos de pensamentos inflexíveis e repetitivos que interferem na 

resolução de problemas e na regulação emocional saudável (Genet et al., 2013), levando 

a pessoa a bloquear e a não tomar uma atitude ou a agir face à situação em que se encontra 

(Cohen et al., 2015). 

Foram diferenciados dois subtipos de ruminação: reflection (reflexiva na versão 

portuguesa) – que implica uma vertente mais contemplativa e envolve a resolução de 

questões cognitivas para melhorar o humor; brooding (cismar) – que corresponde à 

vertente mais desadaptativa, na qual os indivíduos se focam passivamente nos seus 

problemas, na crítica e no seu humor negativo (Lissnyder et al., 2010; Treynor et al., 

2003). Devido ao seu foco perseverativo, o brooding é considerado o subtipo mais 

associado à disfuncionalidade e mais diretamente ligado ao desenvolvimento de 

psicopatologia. 

O processo de ruminação tem sido muito estudado no campo da vulnerabilidade 

cognitiva para a depressão (De Lissnyder et al., 2012), sendo considerado um fator de 

risco para o desenvolvimento da mesma (Nolen-Hoeksema et al., 2008; Spasoejévic & 

Alloy, 2001). A depressão é caracterizada por uma elaboração excessiva e pelo ato de 

ruminar sobre informação negativa (Siegle et al., 2007), sendo que os indivíduos 

deprimidos apresentam níveis elevados de brooding (Joormann et al., 2006). Segundo 

Davis e Nolen-Hoeksema (2000), a ruminação envolve comportamentos e pensamentos 

que concentram passivamente a atenção nos sintomas depressivos e nas implicações 

desses sintomas. Um grau mais elevado de ruminação permite predizer o início de novos 

episódios depressivos, contribui para incrementar a severidade e durabilidade dos 

mesmos, aumenta a possibilidade de recaídas, bem como de uma má recuperação (Mor 

& Daches, 2015; Nolen-Hoeksema et al., 2008). Diversos estudos têm explorado esta 

associação causal entre a ruminação e a depressão (Whisman et al., 2019; Watkins & 

Brown, 2002; Figueroa et al., 2019; Hoin et al., 2013) e, presentemente, foi equacionada 

a possibilidade de a depressão também poder levar ao aumento da ruminação. 

Uma meta análise acerca da relação entre as estratégias de regulação emocional e 

a psicopatologia (Aldao et al., 2010) mostrou que a utilização de estratégias não 

adaptativas - supressão emocional e ruminação - está mais associada ao desenvolvimento 

de psicopatologia (as duas estratégias foram correlacionadas com maior sintomatologia 
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depressiva e ansiosa, uso de substâncias e perturbações alimentares) do que a utilização 

de estratégias adaptativas (e.g., reavaliação cognitiva). 

 

Diferenças entre sexos 

 

Na literatura, encontram-se documentadas diferenças entre sexos no que diz 

respeito à forma como processam, manifestam e regulam as emoções. As mulheres são 

mais expressivas emocionalmente, ao invés dos homens que tendem a ocultar as suas 

manifestações emocionais e além disso, o sexo feminino tende a exteriorizar emoções 

através de expressões faciais e da comunicação interpessoal, enquanto que o sexo 

masculino, de forma geral, as expressa por ações – como é o caso de comportamentos 

agressivos (Buck et al., 1974). No geral, o sexo feminino apresenta uma resposta 

emocional mais aprimorada (Grunwald et al., 1999; Bradley et al., 2001; Fujita et al., 

1991; Wild et al., 2001), e ainda é mais eficaz na descodificação de estímulos emocionais 

(Otta et al., 1996). 

As diferenças no processamento emocional podem estar relacionadas com 

diferenças neuroanatómicas nas estruturas responsáveis pelas mesmas: as mulheres têm 

mais volume de massa cinzenta em partes específicas do sistema límbico envolvidas no 

processamento emocional (Good et al. 2003) e ativam uma porção significativamente 

maior do mesmo, durante um período de tempo que sentem tristeza (George et al. 1996). 

Os homens mostraram uma intensa atividade numa rede generalizada de áreas no cérebro 

diretamente associadas à regulação emocional, aquando tentaram aumentar as suas 

reações emocionais através do uso da reavaliação cognitiva. São mais propensos a 

reprimir a tristeza, mas menos propensos a reprimir a raiva do que as mulheres (Gross & 

John, 2003). 

Diversos estudos que utilizaram medidas psicofisiológicas, sugerem que as 

mulheres são mais reativas a estímulos emocionais do que os homens (Bradley et al., 

2001; Grossman & Wood, 1993; Kemp et al., 2004; Orozco & Ehlers, 1998). Há 

evidências de que o aumento da ativação emocional durante o processamento de imagens 

aversivas em mulheres ocorre relativamente tarde no decorrer do tempo do 

processamento de estímulos, o que aponta para diferenças entre os sexos na regulação da 

resposta emocional (Gard & Kring, 2007). Uma outra investigação (Lee et al., 2002, 

2005), demonstrou que homens e mulheres diferem no padrão de ativações corticais 
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durante o processamento emocional, sugerindo que diferem predominantemente na 

escolha de estratégias cognitivas. 

De facto, as mulheres reportam usufruir de uma maior variedade de estratégias de 

regulação do que homens, tais como a ruminação, catastrofização, reavaliação cognitiva, 

resolução de problemas, aceitação e procura de suporte social e emocional. Esta diferença 

poderá refletir uma tendência para a consciência e disposição para se envolverem em 

emoções, face aos homens. O sexo feminino poderá relatar recorrer mais frequentemente 

as estratégias de regulação, dado que possuem mais emoções angustiantes (Nolen- 

Hoeksema, 2012). 

McRae e colaboradores (2008), concluíram, num estudo com ressonância 

magnética, que os homens são capazes de regular as suas emoções negativas com maior 

eficiência do que as mulheres, uma vez que conseguem selecionar e implementar uma 

estratégia mais rapidamente. Todavia também são mais propensos a envolverem-se em 

estratégias altamente desadaptativas, como o consumo de álcool (Nolen-Hoeksema, 

2012). 

Um estudo recente de Whisman e colaboradores (2020), que reúne dados de 

diferentes meta-análises, reporta a existência de diferenças significativas entre os dois 

sexos no que diz respeito à ruminação: as mulheres tendencialmente ruminam mais do 

que os homens (Johnson & Whisman, 2013, citado por Whisman et al., 2020; Nolen- 

Hoeksema, 1987; Nolen-Hoeksema et al., 1993, 1994, 1999, citado por Treynor et al., 

2003). Os homens são menos propensos a relatar e a demonstrar estar envolvidos em 

emoções focadas em humor negativo e em pensamentos ruminativos, do que as mulheres 

(Whisman et al., 2020). Dweck e Gilliard (1975, citado por Nolen-Hoeksema, 1987) 

relatam evidências observacionais de que, perante eventos stressores, os homens 

respondem ativamente, mas as mulheres são mais contemplativas. No entanto, para 

ambos os sexos, o uso de estratégias desadaptativas está consistentemente relacionado 

com maiores níveis de sintomatologia depressiva (Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011). 

 

Processamento emocional: Interferência emocional e controlo executivo 
 

Perspetivas cognitivas recentes salientam que a existência de défices no controlo 

executivo, mais precisamente dificuldades na inibição do processamento de material 

negativo, podem estar na origem do pensamento ruminativo e contribuir para a sua 

manutenção (Cohen et al., 2015; Lissynder et al., 2010; Mor & Daches, 2015; Watkins 
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& Brown, 2002). O controlo executivo pode ser definido como um sistema cognitivo de 

ordem superior que permite o comportamento direcionado aos objetivos, que ajusta e 

orienta recursos cognitivos para otimizar o desempenho, bem como para suprimir 

informações irrelevantes, e especificamente informações emocionais não fundamentais 

para o comportamento adaptativo (Cohen et al., 2015; Cohen et al., 2012; Cohen et al., 

2015; Miller & Cohen, 2001). Este controlo rege três principais processos cognitivos: 

inibição (de informação irrelevante), troca ou mudança entre tarefas e atualização da 

informação na memória de trabalho (Whitmer & Banich, 2007). É também atribuído ao 

controlo executivo um papel importante de regulação emocional (Joormann & 

Vanderlind, 2014). 

O processo de inibição, pode ser concetualizado como um porteiro cognitivo que 

limita o acesso de informações irrelevantes ou estímulos indesejados (internos ou 

externos) à consciência, que competem com estímulos relevantes pelo processamento de 

recursos num sistema de capacidade limitada. Do ponto de vista prático, pode ser visto 

como a capacidade de resistir à influência de distrações. Deste modo, os pensamentos 

ruminativos, não sendo relevantes para os objetivos do momento, surgem de forma 

involuntária ou automática, porque se verifica uma falha na proteção face aos mesmos, 

ou seja, um défice no processo de inibição (Linville, 1996; Daches & Mor, 2013). 

Um conjunto amplo de estudos tem apontado o papel do controlo executivo no 

processamento emocional, mais especificamente na supressão de informações 

emocionais irrelevantes, tendo sido encontradas conexões funcionais e anatómicas entre 

as regiões relacionadas com o controlo executivo e a amígdala - responsável por emoções 

básicas e pelo controlo de reações emocionais (Cohen et al., 2016; Etkin et al., 2006; 

Joormann & Vanderlind, 2014; Le Doux, 2007; Siegle et al., 2002). 

As dificuldades em inibir o processamento de material negativo não relevante, 

podem explicar o motivo pelo qual as pessoas respondem a eventos e estados de humor 

negativos com pensamentos ruminativos (Joormann, 2006; Joormann & Vanderlind, 

2014). Os ruminadores evidenciam uma atenção sustentada para estímulos negativos, 

exibindo um prejuízo na capacidade para mudar a atenção de forma flexível, dificuldade 

em inibir informação negativa irrelevante, assim como para remover informação 

emocional da memória de trabalho. Estas características, dificultam a quebra do ciclo de 

pensamentos ruminativos a partir do momento em que surgem (Mor & Daches, 2015; 

Cohen et al., 2010). 
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Central para o presente estudo é a linha de investigação desenvolvida por Cohen 

e colaboradores (Cohen et al., 2010, 2012, 2015) que tem procurado explorar 

empiricamente esta interligação entre controlo executivo, processamento de estímulos 

emocionais e estratégias de regulação emocional. Os autores têm estudado o efeito da 

ativação do controlo executivo previamente à exposição a estímulos emocionais (imagens 

negativas), no desempenho comportamental. O procedimento experimental 

recorrentemente utilizado nos seus estudos (ver por exemplo, Cohen et al., 2015; Daches 

et al., 2015) apresenta a seguinte sequência: realização de uma tarefa de flanker (ensaios 

congruentes e incongruentes, implicando apenas os segundos a ativação do controlo 

executivo), exposição a estímulos emocionais (imagens negativas vs. neutras) e uma 

tarefa de discriminação da cor. O tempo de resposta obtido na tarefa de discriminação 

funciona como medida do grau de interferência emocional provocado pelo estímulo 

(maior tempo de resposta implicará uma maior interferência). Os resultados de dois 

estudos em que os autores treinaram um grupo de participantes a ativar o controlo 

executivo (flanker incongruente) antes da apresentação de estímulos negativos (Cohen et 

al., 2015; Cohen & Mor, 2017) indicaram uma redução significativa na interferência 

emocional causada pelas imagens negativas nesse grupo, não encontrada na condição de 

controlo. No estudo de 2015, o grupo que realizou o treino evidenciou ainda menor 

ruminação estado durante a recordação de um evento pessoal negativo e no estudo de 

2017, o grupo experimental revelou maior propensão para utilizar a estratégia de 

reavaliação (estratégia de regulação emocional que permite lidar com eventos negativos, 

através da sua reinterpretação, diminuindo as emoções negativas). 

A linha de investigação destes autores utilizou, tal como é recorrente em estudos 

de processamento de estímulos emocionais, a modalidade visual para apresentação dos 

estímulos (imagens). No entanto, as estratégias de regulação emocional desadaptativas, 

por exemplo a ruminação, consistem no acesso à consciência de pensamentos verbais 

analíticos e abstratos (McLaughlin et al., 2007; Goldwin & Behar, 2012). Segundo a 

descrição de indivíduos com níveis elevados de ruminação, parecem escutar-se a si 

mesmos a dizer, recorrentemente, um conjunto de pensamentos negativos, ou ouvem 

vozes que não abandonam a sua cabeça. Numa tentativa de encontrar um formato de 

apresentação dos estímulos mais próximo desta descrição (palavras faladas que ouço na 

minha cabeça), um estudo de Rosa e colaboradores (2020), testou o paradigma, acima 

descrito, recorrendo à utilização de estímulos auditivos – palavras faladas de valência 

negativa e neutra retiradas de uma base de dados validada para a população portuguesa 
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(Rosa et al., 2018). O efeito de diminuição da interferência emocional através da ativação 

do controlo executivo previamente à apresentação de estímulos negativos foi igualmente 

obtido no formato auditivo. 

No processamento de discurso oral, é sugerido que a atenção seletiva aos 

estímulos de voz é aprimorada no caso de estímulos auto relevantes (“a minha voz”), em 

comparação com estímulos não próprios (“voz de outra pessoa”) (Pinheiro et al., 2016). 

Uma possível explicação para o aumento da alocação de recursos atencionais para 

informações do próprio, é que tais estímulos são avaliados de forma mais emocional e 

pessoal. Esta explicação advém de estudos que demonstram que eventos com maior 

saliência emocional envolvem mais recursos atencionais quando comparados com 

estímulos neutros (e.g., Carretié et al., 2001; Delplanque et al. , 2005; Vüilleumier, 2005, 

citado por Conde et al., 2015). Neste sentido, o estudo de Conde e colaboradores (2015), 

demonstrou uma interação significativa entre identidade de voz e valência no 

processamento do discurso: palavras neutras (e.g. mesa) gravadas pelo próprio, 

suscitaram mais recursos de atenção, comparativamente com palavras neutras gravadas 

por uma voz desconhecida. Por outro lado, Pinheiro e colaboradores (2016), não 

observaram diferenças no reconhecimento da identidade de voz nas valências positiva e 

negativa, quando solicitaram aos participantes que discriminassem palavras gravadas pelo 

próprio ou por um desconhecimento com valências distintas. Os autores sugerem que a 

constante exposição à reprodução da própria voz (devido às novas tecnologias), pode ter 

resultado num reconhecimento mais fácil da própria voz, independentemente da valência 

das palavras gravadas. 

No seguimento da revisão da literatura realizada, este estudo pretende replicar o 

procedimento utilizado no estudo de Rosa et al. (2020), que validou o efeito da ativação 

do controlo executivo na diminuição da interferência emocional provocada por estímulos 

auditivos de valência negativa, com a inovação de introduzir uma nova variável – a 

identidade do orador. Deste modo, para além dos estímulos auditivos da base de dados, 

os participantes irão ouvir os mesmos estímulos gravados por si próprios/as. 

Os objetivos específicos do estudo são: 

a) explorar o grau de interferência emocional causado por estímulos ditos na sua 

própria voz ou na voz de outra pessoa do mesmo sexo – efeito identidade do orador; 

b) explorar o grau de interferência emocional causado por estímulos neutros ou 

negativos – efeito valência do estímulo; 
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c) explorar o impacto da ativação do controlo executivo no grau de interferência 

emocional causado por estímulos emocionais ditos na sua própria voz ou na voz de outra 

pessoa do mesmo sexo – efeito congruência da tarefa de flanker; 

d) explorar diferenças entre os sexos (sexo feminino vs. sexo masculino) nos 3 

efeitos anteriores (identidade do orador, valência e congruência) – efeito de sexo; 

e) explorar as diferenças entre sexos (sexo feminino vs. sexo masculino) nas 

medidas de autorrelato (sintomatologia ansiosa, depressiva, ruminativa e na utilização de 

estratégias de regulação emocional), bem como o efeito destas diferenças no grau de 

interferência emocional; 

f) explorar as relações entre a avaliação afetiva dos estímulos emocionais 

(dimensões de ativação e valência) e a identidade do orador, a valência do estímulo e o 

sexo do participante. 

 

Método 

Participantes 
 

Foi recrutada uma amostra de 28 estudantes da Universidade de Aveiro (14 do 

sexo masculino; M = 21.2 anos, DP = 1.4 e 14 do sexo feminino; M = 20.6 anos, DP = 

2.12) através de um link criado no Forms.UA. O tamanho de amostra inicialmente 

calculado através do programa Gpower consistia em 80 participantes (40 do sexo 

masculino e 40 do sexo feminino), porém dadas as circunstâncias da pandemia gerada 

pela COVID-19, e consequente impossibilidade de recolha de dados por um período 

considerável, a amostra deste estudo ficou mais reduzida. A amostra final ficou 

constituída por 27 participantes, uma vez que uma do sexo feminino foi excluída devido 

a ausência de resposta na tarefa experimental. O presente estudo foi desenvolvido em 

estrita obediência ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e à sua Lei de execução 

Nacional, tendo sido aprovado pelo Conselho de Ética e Deontologia (CED) da 

Universidade de Aveiro. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: (i) ter mais de 18 anos; (ii) ter 

nacionalidade portuguesa e o português de Portugal como língua materna; (iii) não 

apresentar problemas auditivos diagnosticados; (iv) não apresentar problemas visuais 

diagnosticados, ou no caso de ter, os mesmos encontrarem-se corrigidos (óculos ou 

lentes); (v) não apresentar qualquer diagnóstico de perturbação do foro mental; (vi) não 

se encontrar a tomar medicação ansiolítica ou antidepressiva; (vii) ausência da 
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perturbação da fluência da fala (gaguez); (viii) não ter participado em nenhum estudo do 

projeto Rumination Room no Departamento de Educação e Psicologia. 

Materiais 

 

Questionário sociodemográfico 

 

O consentimento informado (Anexo 1) foi assinado, seguido do preenchimento de 

um questionário sociodemográfico (Anexo 2), no sentido de recolher a informação 

estritamente necessária para os objetivos do estudo. Foi solicitado aos participantes que 

indicassem o sexo, idade, lateralidade e a presença ou ausência da perturbação da fluência 

da fala (gaguez). 

Estímulos auditivos (palavras faladas) 

 

Estímulos da base. Para cada participante foram utilizados 8 clipes de áudio 

negativos e 8 clipes de áudio neutros, retirados da base de dados ANEW (EP) – Audition 

database (Rosa et al., 2018), que inclui 240 palavras faladas em português Europeu (120 

ditas por uma voz feminina e as mesmas 120 palavras ditas por uma voz masculina). 

Foram ainda utilizados 4 clipes de áudio para a fase de treino (2 negativos e 2 neutros) 

que também foram validados, mas não foram incluídos na mesma. O conjunto de palavras 

faladas da base encontra-se dividido em 40 negativas (valência reduzida e ativação 

elevada), 40 positivas (valência elevada e ativação elevada) e 40 neutras (valência e 

ativação próximas do valor central), que foram gravadas com a prosódia correspondente 

à valência afetiva. Esta base disponibiliza os seguintes dados para cada palavra: a duração 

(em milissegundos), a avaliação afetiva (média e desvio-padrão da valência e ativação) e 

os parâmetros acústicos (pitch médio, mínimo e máximo). As vozes masculina e feminina 

apresentaram parâmetros acústicos específicos para os clipes de áudio negativos (pitch 

médio negativo masculino = 147,52Hz e duração média = 1678,75ms; pitch médio 

negativo feminino = 238,57Hz e duração média = 1863,88ms) e para clipes de áudio 

neutros (pitch médio neutro masculino = 133,06Hz e duração média = 1501,81ms; pitch 

médio neutro feminino = 209,12Hz e duração média = 1876,38ms). 

Estímulos do/a próprio/a. Cada participante gravou a sua própria versão do 

mesmo conjunto de 8 clipes de áudio negativos e 8 clipes de aúdio neutros selecionados 

da base (Anexo 3). 
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Materiais de gravação e reprodução 

 

Os estímulos gravados pelo/a participante foram gravados com um microfone 

ATR20-microphone (Audio-Technica). Para a gravação edição destes estímulos utilizou- 

se o programa Audacity e foi selecionado o formato WAV 16-bit 44.100Hz. Cada 

estímulo foi editado com o objetivo de eliminar o ruído e introduzir igual tempo inicial e 

final de silêncio, por forma a equivaler o possível ao estímulo da base. A experiência 

decorreu num computador HP – Elit Desk com um processador Intel-Core i5-6500 e um 

monitor ASUS VW227 (resolução 1920x1080). Os participantes utilizaram auscultadores 

hama, over-ear stereo headphones HK-6105. 

Experiência programada em OpenSesame 

 

O OpenSesame foi o software utilizado para a programação da experiência que 

era constituída por quatro tarefas. 

Positive and Negative Affect Scale (PANAS-X). O humor foi avaliado através de 

16 itens do PANAS-X (Watson & Clark, 1994, versão reduzida da escala portuguesa 

(Galinha et al., 2014)) cuja resposta foi dada numa escala visual-analógica (VAS). A 

mesma foi utilizada por ser mais discriminativa e fidedigna, bem como por ser menos 

sujeita aos efeitos da desejabilidade social. Cada um dos 16 sentimentos surgiu 

individualmente no centro do ecrã, no qual permanecia até a obtenção de uma resposta. 

Os participantes tinham de avaliar o quanto estavam a sentir o sentimento, naquele exato 

momento, deslizando o cursor até ao local que desejassem e pressionando o botão 

esquerdo do rato. A VAS variava entre “Nada ou muito ligeiramente” (0) até 

“Extremamente” (100). Na ausência de dados para a população portuguesa com versão 

VAS, serão apresentadas qualidades psicométricas da versão Likert: de Cronbach de 

0.86 para o afeto positivo e um α de Cronbach de 0.89 para o afeto negativo. 

 
Tarefa de flanker. Consistiu numa linha composta por cinco setas, em que a seta 

do meio era o alvo e o objetivo seria indicar a sua direção. O ensaio podia ser congruente, 

quando as setas se encontravam todas na mesma direção (ou 

) ou incongruente, quando a seta do meio apresentava uma direção 

distinta   das   restantes   (    ou   ).   

Nos   ensaios incongruentes,  pelo  conflito  gerado,  era  ativado  o  controlo 

executivo, o que não acontecia nos ensaios congruentes. 

Tarefa de Discriminação. O alvo de discriminação era a cor de um retângulo com 

12cm x 9cm, que era exibido no centro do ecrã. O objetivo da tarefa consistia na 

identificação correta da cor , azul ou verde – do retângulo. O tempo de resposta nesta 

tarefa permitia medir o efeito de interferência emocional. 
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Tarefa SAM (Self-Assessment Manikin Scale). Com o objetivo de obter uma 

avaliação afetiva dos estímulos auditivos utilizados na experiência (tanto da versão 

gravada pela própria pessoa como da versão da base de dados), foram utilizadas as escalas 

SAM para a avaliação da valência e da ativação (SAM – Bradley & Lang, 1994). No que 

diz respeito à valência (Figura 1), a resposta dos participantes podia variar entre 1 (“Muito 

infeliz”) e 9 (“Muito feliz”). Em relação à ativação (Figura 2), as suas respostas podiam 

variar entre 1 (“Pouco ativador”) e 9 (“Muito ativador”). A resposta era dada através de 

uma VAS (pelos mesmos motivos supramencionados) que ia de 0 (“Muito 

infeliz/”Pouco ativador”) a 100 (“Muito feliz”/”Muito ativador”). 

 

Figura 1. Escala SAM para avaliação da dimensão afetiva “valência”. 

 

Figura 2. Escala SAM para avaliação da dimensão afetiva “ativação”. 

 

 
Questionários de autorrelato 

 

Beck Anxiety Inventory (BAI). O BAI (Beck & Steer, 1990; versão portuguesa 

de Quintão et al., 2013) é composto por uma escala de 21 itens que avaliam 

sintomatologia ansiosa. Cada item, que é avaliado numa escala de Likert de 0 

(“Absolutamente não”) a 3 (“Gravemente”), é alusivo a um sintoma de ansiedade e 

solicita que o participante avalie a sua intensidade em relação à última semana, incluindo 

o dia do preenchimento do questionário. A pontuação total pode variar entre 0 e 63 (0 a 

21 pontos – é considerado que o indivíduo apresenta um nível baixo de ansiedade; 22 a 

35 pontos – nível de ansiedade moderado; 26 a 63 pontos - nível elevado de ansiedade). 

A versão portuguesa desta escala apresentou boas características psicométricas com um 

α de Cronbach de 0.92 (Quintão et al., 2013). 

Beck Depressive Inventory (BDI-II). O BDI-II (Beck et al., 1996; versão 

portuguesa de Coelho et al., 2002) mensura a intensidade da sintomatologia depressiva e 

é composto por 21 itens. Cada item possui entre 4 a 7 afirmações, de forma a que o 

participante selecione a resposta mais representativa das 
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duas últimas semanas. As afirmações estão dispostas de forma crescente de gravidade, 

sendo que a primeira afirmação se reporta à ausência de sintomatologia depressiva. O 

resultado do instrumento é obtido através da soma da pontuação dos 21 itens. A pontuação 

total pode variar entre 0 e 63 (0 a 13 pontos – é considerado que o indivíduo apresenta 

um nível mínimo ou ausência de sintomatologia depressiva; 14 a 19 pontos – 

sintomatologia depressiva ligeira; 20 a 28 pontos - sintomatologia depressiva moderada; 

29 a 63 pontos – sintomatologia depressiva grave a severa). No estudo de validação do 

BDI-II para a população portuguesa, o instrumento apresentou boas características 

psicométricas, tendo-se obtido um α de Cronbach de 0.89 (Coelho et al., 2002). 

Ruminative Responses Scale (RRS-10). A versão reduzida do RRS (Treynor et 

al., 2003; versão portuguesa de Dinis et al., 2011) permite avaliar a “ruminação traço” 

através de uma escala de 10 itens. É pedido ao participante que refira o que faz quando 

se sente triste ou deprimido, avaliando numa escala de Likert de 0 (“Quase nunca”) a 3 

(“Quase sempre”) cada uma de dez afirmações que lhe são apresentadas. Esta escala 

avalia a vertente normativa da ruminação (reflection) em cinco itens (ponto de corte: M 

= 2.10; SD = 0.61) e, nos restantes cinco, a sua vertente desadaptativa (brooding) (ponto 

de corte: M = 2.26; SD = 0.61). Ao nível da consistência interna, o estudo de validação 

desta escala para a população portuguesa obteve um α de Cronbach de 0.75 para a 

subescala reflection e de 0.76 para o brooding (Dinis et al., 2011). 

Emocional Regulation Questionnaire (ERQ). O ERQ (Gross & John, 2003; 

versão portuguesa de Vaz & Martins, 2008) é composto por 10 itens, em que seis avaliam 

a estratégia de regulação emocional “reavaliação cognitiva” e os restantes quatro avaliam 

a estratégia de regulação emocional “supressão emocional”. A avaliação é feita através 

de uma escala de Likert de sete pontos, de 1 (“Discordo totalmente”) a 7 (“Concordo 

totalmente”). No estudo de validação para a população portuguesa, ao nível da 

consistência interna, obteve-se um α de Cronbach de 0.76 para a subescala “reavaliação 

cognitiva” e de 0.65 para a “supressão emocional”. 

Procedimento 
 

A amostra estudantes foi recrutada através de um email enviado pelos Serviços de 

Comunicação Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, no qual era 

disponibilizado um link criado na plataforma Forms.UA. Primeiramente, era apresentado 

o projeto Rumination Room, bem como todos os critérios de inclusão do estudo 



15 
 

 

supramencionados. Se os estudantes cumprissem todos os critérios eram convidados a 

avançar, caso contrário, a instrução seria fechar o browser, terminando assim a sua 

participação e sendo os seus dados eliminados. Seguia-se o preenchimento do 

consentimento informado (Anexo 1) de participação no projeto, com toda a informação 

detalhada. Na página seguinte, o participante teria de preencher o questionário 

sociodemográfico e por fim, disponibilizar o seu email para ser contactado para a 

realização de uma experiência no Departamento de Educação e Psicologia (DEP). 

Os participantes dirigiram-se ao setting experimental (NeuroLab no DEP) e foram 

encaminhados para a sala destinada a este estudo, onde permaneceram sentados de frente 

para uma parede sem adereços e com os braços apoiados numa mesa individual. 

Foram-lhes então apresentadas duas folhas, onde constavam as 40 palavras de 

valência negativa e as 40 palavras de valência neutra correspondentes aos estímulos 

auditivos da base de dados. Era pedido a casa participante que escolhesse as 8 palavras 

que considerava mais ativadoras na lista das negativas e as 8 palavras que considerava 

mais neutras na lista das neutras. Após a seleção das 16 palavras, os participantes foram 

convidados a gravar a sua versão áudio das mesmas, sendo instruídos a dizê-las com uma 

prosódia/entoação bem intensa, correspondente (no seu ponto de vista) à emocionalidade 

de cada uma das palavras. As palavras mais negativas deviam ser transmitidas com uma 

forte entoação negativa, e no caso das neutras, uma entoação neutra. Para melhor 

compreensão das instruções, e para exemplificar, foi-lhes permitido ouvir um dos 

estímulos da base (que não incluía as palavras que o/a próprio/a escolheu) de cada uma 

das valências. Gravaram quatro palavras adicionais (duas neutras e duas negativas) 

destinadas à fase de treino da experiência que realizaram a computador. Os participantes 

não acederam (ouviram) aos estímulos utilizados na programação antes da fase 

experimental. 

Os 16 estímulos escolhidos e gravados pelos participantes, bem como os 

correspondentes 16 clipes de áudio da base de dados, foram adicionados à experiência 

programada em OpenSesame. 

Posteriormente, era pedido aos participantes para se posicionarem noutra cadeira, 

em frente ao monitor onde iria decorrer a experiência (ver exemplo de um ensaio na 

Figura 3). Os participantes começaram por avaliar o seu humor através do PANAS-X, 

por uma VAS. Seguidamente, foram instruídos a fixar um ponto no centro do ecrã e a 

responder com a maior rapidez e precisão possível a 64 ensaios, cada um composto por 

duas tarefas: uma tarefa de flanker e uma tarefa de discriminação da cor. 
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Na tarefa de flanker, os participantes tinham de indicar a direção da seta do meio da linha 

composto por cinco setas. Os participantes deveriam pressionar a tecla D do teclado com 

o dedo médio esquerdo para indicar que a seta do meio apontava para a esquerda e a tecla 

K com o dedo médio direito para indicar que a seta do meio apontava para a direita. Na 

tarefa de discriminação da cor, os participantes teriam de pressionar a tecla V, com o dedo 

indicador esquerdo para indicar que foi apresentado um retângulo verde e, com o dedo 

indicador direito, pressionavam a tecla N para indicar a apresentação de um retângulo 

azul. Entre estas duas tarefas, os participantes eram expostos aos estímulos áudio acima 

referidos. Os participantes realizaram uma fase de treino composta por 8 ensaios 

(apresentação de 2 estímulos negativos da base de dados e 2 estímulos negativos do/a 

próprio/a e a apresentação de 2 estímulos neutros da base e 2 estímulos neutros do/a 

próprio/a). O emparelhamento entre a ativação do controlo executivo através da tarefa de 

flanker (ensaios congruentes vs. ensaios incongruentes), a cor do retângulo na tarefa de 

discriminação da cor (azul vs. verde) e a valência dos estímulos áudio apresentados 

(estímulos negativos vs. estímulos neutros) foram contrabalanceados para cada 

participante. No final desta fase experimental, os participantes avaliaram novamente o 

humor. 

A experiência terminava com a realização da avaliação afetiva do conjunto dos 32 

estímulos auditivos a que os participantes foram expostos (8 neutros e 8 negativos 

gravados pelos/as próprios/as e os mesmos 16 estímulos da base), através das escalas de 

valência e ativação da SAM. Os estímulos foram apresentados de forma aleatória. Para 

avaliação afetiva dos estímulos, foi usado um contrabalanceamento entre sujeitos, em que 

metade dos participantes avaliava em primeiro lugar a valência e a outra, a ativação – os 

participantes atribuídos com um número ímpar avaliavam primeiro a ativação e os 

participantes com números pares, primeiro a valência. No final da experiência, os 

ficheiros áudio de cada participante foram eliminados, de forma permanente (da 

programação e do computador), na sua presença. 
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Figura 3. Esquema da tarefa experimental em OpenSesame. 

A participação neste estudo terminava com o preenchimento de quatro 

questionários de autorrelato num link criado no Forms.UA e a realização de uma breve 

entrevista com o intuito de entender a perceção subjetiva do participante face a 

expectativas e estratégias intencionalmente utilizadas no decorrer da experiência. 

Os dados obtidos foram analisados com recurso ao programa estatístico IBM 

SPSS (versão 26). Foram calculadas estatísticas descritivas dos dados sociodemográficos 

da amostra, tais como, médias e desvios-padrão. Foram realizados diferentes testes 

estatísticos (anovas, teste de Welch, comparações múltiplas, correlações), sendo testados 

como fatores intra sujeitos – a identidade do orador (eu vs. outro), a valência do estímulo 

(neutro vs. negativo), a congruência da tarefa de flanker (congruente vs. incongruente), e 

como fator entre sujeitos – o sexo (feminino vs. masculino): Foram ainda analisados os 

dados das medidas de autorrelato (sintomatologia ansiosa, depressiva, ruminativa e 

estratégias de regulação emocional) e da avaliação afetiva dos estímulos emocionais. 
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Resultados 

Análise do tempo de resposta na tarefa de discriminação 

 

Considerando a distribuição não normal dos dados do tempo de resposta, foi 

aplicada uma transformação log, por ser a que melhor permitiu corrigir os dados. 

Para proceder à exploração dos objetivos a), b), c) e d), realizou-se uma ANOVA 

mista 2 (identidade do orador: eu vs. outro) * 2 (congruência da tarefa de flanker: 

congruente vs. incongruente) * 2 (valência do estímulo: neutro vs. negativo) * 2 (sexo do 

participante: feminino vs. masculino), com os tempos de resposta como variável 

dependente. Apenas os tempos de resposta com respostas certas foram analisados. Os 

resultados mostraram um efeito principal de sexo F(1,23)= 4.49, p= 0.045, ɳ 2 = 0.14 e 

uma interação marginalmente significativa entre sexo * identidade do orador * valência 

* congruência F(1,23)= 3.97, p= 0.057, ɳ 2 = 0.14. A exploração descritiva desta 

interação total encontra-se representada na Figura 4. 

 

Figura 4. Tempos médios de resposta por sexo do participante (feminino vs. masculino), valência do 

estímulo (neutro vs. negativo), congruência da tarefa de flanker (congruente vs. incongruente) e identidade 

do orador (eu vs. outro). 
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Como é possível observar, os homens responderam mais rápido do que as 

mulheres na tarefa de discriminação, independentemente da valência dos estímulos 

apresentados e da identidade do orador. No que se refere à interação entre todos os fatores 

analisados, é curioso verificar-se um padrão em espelho entre o sexo masculino e 

feminino. Quando os homens ouvem estímulos na sua própria voz: demoram menos 

tempo a responder a estímulos negativos (face aos neutros) quando antecedidos pela 

flanker incongruente; verificando-se o padrão contrário quando os estímulos são 

precedidos pela flanker congruente (demoram menos tempo nos neutros face aos 

negativos). Quando ouvem os estímulos na voz de outra pessoa: são mais rápidos a 

responder quando surge um estímulo neutro (face ao negativo) que é precedido por uma 

flanker incongruente; e respondem mais rápido a estímulos negativos (face aos neutros) 

quando precedidos por uma flanker congruente. 

Quando as participantes do sexo feminino ouvem os estímulos na sua própria voz: 

demoram sensivelmente o mesmo tempo a responder a estímulos neutros e negativos 

quando antecedidos pela flanker congruente e demonstram menor tempo de resposta a 

estímulos neutros quando antecedidos pela flanker incongruente. Ao ouvir os estímulos 

na voz de outra pessoa, é possível observar que as mulheres são mais rápidas a responder 

a estímulos negativos quando precedidos por uma flanker incongruente, ou quando surge 

um estímulo neutro que é precedido por uma flanker congruente. 

Descritivamente, tal como referido, o efeito principal de sexo representa tempos 

de resposta mais baixos nos participantes do sexo masculino (M = 2.83; DP = 0.03) do 

que nas participantes do sexo feminino (M = 2.92; DP = 0.03). A análise do diagrama 

aluvial, apresentado na Figura 5, mostra que os clusters dos valores mais baixos de 

tempos de resposta (tempos de resposta “low low” LL Log RT e “medium low” ML Log 

RT) são alimentados por fluxos mais densos de participantes provenientes do grupo dos 

homens. Apesar das diferenças nos valores absolutos, nenhuma comparação múltipla com 

a correção de Bonferroni alcançou significado estatístico. 
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Figura 5. Diagrama aluvial dos clusters referentes aos valores mais baixos de tempos de resposta (“low 

low” LL Log RT), aos valores médios baixos (“medium low” ML Log RT), aos valores médios (“medium” 

M Log RT), aos valores médios altos (“medium high” MH Log RT) e aos valores mais elevados (“high 

high” HH Log RT) para o sexo feminino e para o sexo masculino. 

 

Análise das medidas de autorrelato 

 

Dado o efeito principal de sexo encontrado na análise do tempo de resposta, e a 

centralidade da sintomatologia ansiosa, depressiva, ruminativa e das estratégias de 

regulação emocional para o argumento do estudo, para explorar o objetivo e), optou-se 

por avaliar a significância entre a diferença das médias observadas para o sexo feminino 

e o sexo masculino nos questionários de autorrelato (estratégias de regulação emocional 

– balanço entre a reavaliação cognitiva e supressão, sintomatologia ansiosa e depressiva 

e ruminação – reflection e brooding). Foram realizados cinco testes de Welch1, estando 

os resultados dessas análises representados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 

 
 

Testes de Welch para avaliar a diferença entre o sexo masculino e feminino nos questionários de 

autorrelato aplicados (ERQ – balanço entre as estratégias de regulação emocional – reavaliação cognitiva 

e supressão emocional, BAI – sintomatologia ansiosa, BDI – sintomatologia depressiva, RRS_REF – 

dimensão reflection da ruminação e RRS_BROOD – dimensão brooding da ruminação. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dada a violação da assunção das variâncias equivalentes 
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 Statistic df p Effect Size(d) 

REGULATION_STRATEGY_BALANCE 1.8511 21.8 0.07777 0.70695 

BAI_TOTAL 0.2568 24.8 0.79943 0.09893 

BDI_TOTAL 0.1701 22.8 0.86645 0.06504 

RRS_REF 0.0202 25.0 0.98401 0.00779 

RRS_BROOD 0.1117 21.6 0.91210 0.04265 

 

É possível verificar que o único resultado a considerar diz respeito a uma 

tendência estatística para os dados das estratégias de regulação emocional. O balanço das 

estratégias de regulação emocional apresentado no quadro representa a diferença 

matemática entre os valores médios da estratégia de reavaliação cognitiva e os valores 

médios da estratégia de supressão emocional, revelando qual estratégia mais utilizada por 

cada sexo. Descritivamente, os homens revelaram um menor balanço (Msexo_masculino= 

0.929, DPsexo_masculino= 0.5) do que as mulheres (Msexo_feminino= 6.15, DPsexo_feminino= 5.46) 

(ver Figura 6). A representação de todos os participantes apresentada na Figura 6, permite 

verificar que nenhuma participante do sexo feminino, apresentou saldo negativo, o que 

significa que nesta amostra o sexo feminino recorre sempre mais à reavaliação cognitiva 

como estratégia de regulação emocional. A distribuição mais heterogénea no sexo 

masculino, revela uma utilização mais repartida entre as duas estratégias e uma utilização 

mais recorrente da estratégia de supressão emocional face ao sexo feminino. 

 
 
 

 

 
Figura 6. Representação da distribuição dos valores médios dos participantes da amostra (sexo masculino 

e sexo feminino), no balanço das estratégias de regulação emocional (reavaliação cognitiva – supressão 

emocional). 
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Considerando a tendência estatística encontrada para o balanço entre as estratégias 

de regulação emocional, foram exploradas as correlações entre o balanço e o tempo de 

resposta na tarefa de discriminação. Foi encontrada apenas uma correlação positiva 

significativa (ver Figura 7) entre os tempos de resposta dos estímulos ditos pelo próprio, 

com valência negativa e precedidos por flanker incongruente (ativação do controlo 

executivo). Ou seja, indivíduos que utilizam mais a estratégia de reavaliação cognitiva do 

que a estratégia de supressão emocional (maior balanço), tendem a demorar mais tempo 

a responder à tarefa de discriminação após ouvirem estímulos negativos ditos por si 

próprios, quando precedidos pela ativação prévia do controlo executivo (flanker 

incongruente). 

 
Figura 7. Correlação positiva significativa entre o balanço entre as estratégias de regulação emocional e 

os tempos de resposta da amostra. 

 
Por último, foi replicada a ANOVA mista realizada para a análise do tempo de 

resposta 2 (identidade do orador: eu vs. outro) * 2 (congruência da tarefa de flanker: 

congruente vs. incongruente) * 2 (valência do estímulo: neutro vs. negativo) * 2 (sexo: 

feminino vs. masculino), com os tempos de resposta como variável dependente, 

introduzindo o balanço entre as estratégias de regulação emocional como co variável. Não 

foi encontrado um efeito significativo da co variável. 
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Análise da avaliação afetiva dos estímulos na SAM (ativação e valência) 

 

Para explorar as relações entre avaliação afetiva – valência e ativação – dos 

estímulos emocionais e a identidade do orador, a valência do estímulo e o sexo do 

participante (objetivo f), realizou-se uma ANOVA mista com o seguinte design: 2 

(identidade do orador: eu vs. outro) * 2 (valência: neutro vs. negativo) * 2 (sexo: 

feminino vs. masculino), com a avaliação da dimensão ativação causada pelos estímulos 

como variável dependente. Foi encontrado um efeito principal significativo da 

identidade do orador, F(1,25)= 10.90, p= 0.0029, ɳ 2 = 0.017, bem como um efeito 

principal significativo da valência, F(1,25)= 7.92, p= 0.00938, ɳ 2 = 0.145. Foi ainda 

encontrada uma interação significativa entre a identidade do orador e a valência, 

F(1,25)= 11.99, p= 0.00194, ɳ 2 = 0.014. 

Apesar da interação entre todos os fatores não ser significativa, optou-se por 

apresentar o gráfico representativo da mesma (ver Figura 8) por permitir uma melhor 

visualização e compreensão dos resultados encontrados. 

 

 
Figura 8. Representação gráfica da interação entre a identidade do orador (eu vs. outro), a valência dos 

estímulos (neutro vs. negativo), o sexo do participante (feminino vs. masculino) e a avaliação da dimensão 

afetiva ativação. 
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É possível constatar que, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino 

e independentemente da valência do estímulo, os estímulos ditos pelo outro revelaram 

valores superiores de ativação (Mativação_outro=39.95, DPativação_outro=17.85) do que os 

estímulos ditos por si próprio/a (Mativação_eu= 33.98, DPativação_eu= 16.9) (efeito da 

identidade do orador). O efeito da valência do estímulo foi também independente do sexo 

do participante e da identidade do orador, sendo que os estímulos negativos 

desencadearam maior ativação (Mativação_negativo= 45.58, DPativação_negativo= 18.83) do que 

os estímulos neutros (Mativação_neutro= 28.35, DPativação_neutro= 15.93). Quanto à interação 

entre identidade do orador e valência, é possível verificar que os estímulos que geraram 

maior ativação foram os estímulos negativos ditos pelo outro (Mativação_negativo_outro= 51.2, 

DPativação_negativo_outro= 19.4) e menor ativação os estímulos neutros ditos pelo próprio/a 

(Mativação_neutro_eu= 28, DPativação_neutro_eu= 15.55). Não sendo estatisticamente significativo, 

será importante referir que o sexo feminino revelou valores de ativação mais extremados 

do que o sexo masculino, reportando valores mais baixos de ativação nos estímulos 

neutros e valores mais elevados nos estímulos negativos, quer nos estímulos do próprio 

quer nos estímulos do outro. 

Para explorar a dimensão da valência foi seguido o mesmo procedimento. Foi 

realizada uma ANOVA mista: 2 (identidade do orador: eu vs. outro) * 2 (valência: 

neutro vs. negativo) * 2 (sexo: feminino vs. masculino), com a avaliação da dimensão 

valência do estímulo avaliada pelo participante como variável dependente. Foi 

encontrado apenas um efeito principal significativo de valência, F(1,25)= 61.61, p< 

0.00001, ɳ 2 = 0.421 e uma tendência estatística para a interação sexo * valência, F(1,25)= 

3.08, p= 0.09131, ɳ 2 = 0.021. Tal como para a dimensão da ativação, optou-se por 

apresentar o gráfico representativo da interação entre todas as variáveis (ver Figura 9). 
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Figura 9. Representação gráfica da interação entre a identidade do orador (eu vs. outro), a valência dos 

estímulos (neutro vs. negativo), o sexo do participante (feminino vs. masculino) e a avaliação da dimensão 

afetiva valência. 

 
Analisando o gráfico, pode averiguar-se que, independentemente do sexo do 

participante e da identidade do orador, os estímulos negativos obtiveram uma avaliação 

mais baixa de valência (Mvalência_negativo= 19.25, DPvalência_negativo= 10.25) do que os 

estímulos neutros (Mvalência_neutro= 40.93, DPvalência_neutro= 8.25) (efeito de valência). 

Quanto à tendência na interação entre o sexo e a valência, os estímulos que obtiveram os 

valores de valência mais baixos e mais elevados foram ambos avaliados pelo sexo 

feminino e foram os estímulos negativos (Mvalência_feminino_negativo= 16.1, 

DPvalência_feminino_negativo= 6.95) e os estímulos neutros (Mvalência_feminino_neutro= 43.55, 

DPvalência_feminino_neutro= 6.2) , respetivamente. Dada a sua importância para o foco do 

presente estudo, será de destacar a ausência do efeito da identidade do orador na avaliação 

da valência dos estímulos. 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo geral explorar o impacto da ativação prévia 

do controlo executivo (efeito de congruência) na interferência emocional (medida pelo 

tempo de resposta) provocada por estímulos auditivos negativos e neutros (efeito de 

valência), ditos por outra pessoa ou por mim próprio/a (efeito da identidade do orador) 

em ambos os sexos (efeito do sexo). Apesar dos resultados deste estudo terem um caráter 
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preliminar (uma vez que, tal como já foi referido, o contexto verdadeiramente excecional 

que marcou o período de realização deste estudo condicionou a recolha da amostra e 

impediu que a mesma fosse representativa), alguns dados parecem contribuir para 

reforçar argumentos conceptuais já validados e outros sugerem novos caminhos e a 

necessidade de desenvolver estudos futuros. 

A análise do tempo de resposta na tarefa de discriminação revelou que os 

participantes do sexo masculino demoraram em média menos tempo a responder à tarefa 

de discriminação (efeito principal de sexo), independentemente da valência do estímulo 

apresentado (negativo vs. neutro), da congruência da tarefa de flanker (congruente vs. 

incongruente) ou da identidade do orador (o/a próprio/a vs. outra pessoa do mesmo sexo). 

Sugerimos que este resultado seja discutido em interligação com o resultado da análise 

das medidas de autorrelato que permitiu verificar que os participantes do sexo masculino 

revelaram um balanço inferior ao sexo feminino, indicando que os homens da amostra 

deste estudo recorrem mais frequentemente à utilização da estratégia de supressão 

emocional do que as mulheres (que recorrem à reavaliação). 

A regulação emocional traduz-se na capacidade de um indivíduo monitorizar, 

avaliar e modificar a natureza e o curso de uma resposta emocional (Nolen-Hoeksema, 

2012). A estratégia de supressão emocional pode ser definida como uma tentativa 

consciente, ou inconsciente, de afastar pensamentos e sentimentos negativos da 

consciência. Por sua vez, a reavaliação cognitiva consiste em encontrar atribuições ou 

interpretações benignas ou positivas para um determinado acontecimento com o intuito 

de prevenir ou reduzir o humor negativo sobre o mesmo (Nolen-Hoeksema, 2012). 

O resultado encontrado neste estudo referente a uma maior utilização da 

reavaliação cognitiva pelas mulheres (Nolen-Hoeksema & Aldao, 2011) e a uma maior 

propensão dos homens para o uso da supressão emocional (Gross, & John, 2003) é já bem 

documentado na literatura. 

Sugerimos que esta diferença entre sexos na estratégia de regulação emocional 

preferencialmente utilizada, poderá servir de fundamento para a diferença encontrada 

entre sexos no desempenho comportamental na tarefa de discriminação. A supressão 

diminui a expressão de emoções desadaptativas e está associada a uma menor experiência 

de emoções positivas (Gross & John, 2003). Porém, indivíduos que reportam níveis 

elevados de supressão, lidam melhor com as advertências da experiência. Há evidências 

que, perante eventos stressores, os homens tendem a responder de forma mais ativa, ágil 

e rápida do que as mulheres, já que estas são mais contemplativas (Dweck & Gillard, 
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1975, citado por Nolen-Hoeksema, 1987). Para a tarefa comportamental deste estudo, a 

utilização da supressão poderá ter-se revelado uma vantagem para o sexo masculino, que 

procurou inibir os estímulos emocionais, diminuindo a interferência emocional causada 

e respondendo mais rapidamente. No caso do sexo feminino, a utilização mais recorrente 

da reavaliação poderá ter colocado as mulheres em desvantagem porque procuraram de 

forma mais contemplativa e lenta processar a informação dos estímulos emocionais, 

aumentando o tempo de resposta. Apesar desta aparente vantagem a curto prazo já 

reportada na literatura, tem sido igualmente salientado que indivíduos que 

frequentemente suprimem as emoções, relataram mais sintomas depressivos e ansiosos 

(Aldao et al., 2010; Gross & John, 2003), menor satisfação para com a vida e ainda baixos 

níveis de otimismo e auto estima (Gross & John, 2003). 

Ainda sobre a análise do tempo de resposta na tarefa de discriminação, e no que 

se refere à ativação do controlo executivo (efeito de congruência) referida na introdução 

teórica como forma de diminuir o efeito de interferência emocional (medido no tempo de 

resposta após estímulos negativos), os resultados encontrados parecem indicar que esta 

forma de diminuição da interferência emocional para o sexo masculino funcionou apenas 

quando os estímulos foram ditos pelo próprio e nas mulheres quando os estímulos foram 

ditos por outro. Iremos discutir este resultado conjuntamente com o resultado da análise 

das medidas de autorrelato que indicou que os indivíduos que utilizaram mais a estratégia 

de reavaliação cognitiva (maior balanço), tenderam a demorar mais tempo a responder à 

tarefa de discriminação após ouvirem estímulos negativos ditos por si próprios, quando 

precedidos pela ativação prévia do controlo executivo (flanker incongruente). Estes 

resultados parecem levantar uma possibilidade de a estratégia de regulação emocional 

preferencialmente utilizada pelo indivíduo poder boicotar a implementação de estratégias 

cognitivas para a diminuição da interferência emocional (o que poderá ter acontecido 

especificamente no caso do sexo feminino). Temos a expectativa de que alcançando um 

tamanho de amostra representativo, o efeito do balanço das estratégias de regulação 

emocional como co variável passe a ser significativo. 

Quanto à análise da avaliação afetiva dos estímulos na SAM, ambos os sexos 

avaliaram subjetivamente os estímulos negativos e ditos por outro como mais ativadores, 

bem como os estímulos negativos como apresentando valência reduzida e os estímulos 

neutros mais elevada. Os resultados referentes à maior ativação e menor valência dos 

estímulos negativos são consistentemente referidos na literatura. No entanto, de acordo 

com o que foi apresentado na introdução teórica (ver por exemplo Pinheiro et al., 2016), 
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a nossa expectativa sobre o efeito da identidade do orador era de que os estímulos 

gravados pelo próprio tivessem mais impacto do que os estímulos ditos por outro. Uma 

possível discussão deste resultado, que é reforçada pelo que foi referido pelos 

participantes na entrevista final, poderá residir na diferença acentuada entre a prosódia 

dos estímulos ditos pelo/a próprio/a e dos estímulos ditos por outro. A seguir à expressão 

facial, a prosódia emocional é provavelmente o principal veículo não intencional de 

expressão da emoção (Buchanan et al., 2000; Costa-Vieira & Souza, 2014). A prosódia 

pode ser não-emocional, quando se destina a aspetos formais da linguagem, estabelecidos 

por convenções, como a entoação característica de uma pergunta ou afirmação, mas 

também pode incorporar aspetos emocionais, como quando transmitimos pesar ou tristeza 

ao passar uma informação com significado triste. As mulheres são mais suscetíveis à 

influência da prosódia emocional no processamento semântico (Schirmer et al., 2004). 

Os estímulos ditos por outro foram retirados de uma base de dados validada (Rosa et al., 

2018), tendo sido gravados por atores profissionais que conferiram a cada palavra com 

distintas valências, a prosódia correspondente à mesma. Apesar de, nas instruções da 

gravação dos estímulos pelo participante, ter sido pedido que procurassem representar o 

mais fielmente a prosódia correspondente, como se estivessem a relatar a alguém a 

emoção que aquela palavra os fazia sentir, alguns participantes sentiram dificuldade e, 

provavelmente, algum constrangimento por estarem a realizar a gravação na presença da 

investigadora. 

Para terminar, e ainda sobre a análise da avaliação afetiva dos estímulos na SAM, 

tanto na avaliação da ativação como na avaliação da valência, as mulheres revelaram 

tendencialmente valores mais extremados, o que poderá sugerir que têm mais capacidade 

de discriminação emocional. De facto, diversos estudos confirmam que as mulheres são 

mais reativas a estímulos emocionais e relatam respostas emocionais mais aprimoradas, 

comparativamente aos homens (Bradley et al., 2001; Deng et al., 2016; Grossman & 

Wood, 1993; Kemp et al., 2004; Orozco & Ehlers, 1998; Grunwald et al., 1999; Bradley 

et al., 2001; Fujita et al., 1991; Wild et al., 2001). São ainda consideradas mais eficazes 

na descodificação de estímulos emocionais do que o sexo masculino (Otta et al.,1996). 

Este estudo apresenta algumas limitações que importam identificar. A mais 

evidente, centra-se na falta de potência do estudo, ou seja, no facto de o tamanho da 

amostra ser tão reduzido, sendo os resultados apresentados apenas preliminares. Devido 

ao contexto de pandemia causado pela COVID-19, o recrutamento de participantes e a 

deslocação dos mesmos ao laboratório foram amplamente comprometidos. De acordo 
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com os resultados obtidos no que se refere às estratégias de regulação emocional, em 

estudos futuros será importante implementar, por exemplo, uma tarefa de memória para 

ajudar a validar a tendência de utilização das estratégias de regulação pelos participantes. 

Segundo Gross e John (2003), os indivíduos que revelam valores mais elevados na 

utilização da supressão emocional poderão ter uma pior memória, impedindo a 

recordação do seu repertório emocional e uma menor capacidade de diferenciar emoções. 

Pelo contrário, indivíduos que utilizam mais a reavaliação cognitiva, uma vez que 

contemplam a informação, é natural que ocorra uma evocação mais espontânea. Outra 

sugestão para estudos futuros, seria replicar o mesmo procedimento, em diferentes 

amostras (para além de estudantes universitários). Seria interessante, por exemplo, o 

recrutamento de uma amostra que contrastasse ruminadores e não ruminadores. 

Consideramos ainda que apostar em complementar este procedimento experimental com 

estudos qualitativos que permitam obter mais informação descritiva sobre este processo 

seria muito relevante. 

Os resultados mais inovadores deste estudo destacaram a relevância das 

estratégias de regulação emocional no estabelecimento, motivação e organização do 

desempenho. Para além disso, apontaram para o facto de a estratégia de regulação 

emocional preferencialmente utilizada poder comprometer o sucesso de estratégias 

cognitivas implementadas para a diminuição da interferência emocional e promoção de 

bem-estar e comportamento adaptativo. Estes resultados parecem reforçar a necessidade 

de interligar o conhecimento dos processos básicos obtido nos estudos experimentais e o 

conhecimento dos fenómenos decorrido da experiência clínica para desenvolver 

estratégias de intervenção mais personalizadas, focalizadas em processos 

transdiagnósticos e, previsivelmente, mais eficazes. 
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Anexos 

Anexo 1 – Consentimento Informado 

 

Consentimento Informado 

Este estudo desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado em Psicologia da 
Saúde e Reabilitação Neuropsicológica da Universidade de Aveiro, integra um projeto de 
investigação – Rumination Room, desenvolvido no Departamento de Educação e Psicologia 
da Universidade de Aveiro. 

Objetivo: 

Explorar a resposta emocional a estímulos auditivos ditos pelo/a próprio/a ou por outros e o 
papel do controlo executivo na regulação desta resposta. 

Duração: 

A realização desta experiência demorará cerca de 60 minutos. 

Procedimento: 

Primeiramente, irá selecionar um conjunto de palavras negativas e neutras a partir de uma 
lista. Seguidamente, ser-lhe-á solicitado que realize uma gravação, em formato áudio, das 
palavras escolhidas. As suas gravações serão utilizadas exclusivamente na sua experiência, 
sendo definitivamente eliminadas na sua presença no final da experiência. Em seguida, irá 
realizar uma experiência que consiste num conjunto de ensaios realizados no computador, 
sendo cada ensaio composto por uma tarefa de reconhecimento (da direção da seta central 
de um conjunto de 5 setas) e uma tarefa de discriminação (da cor, azul ou verde, de um 
quadrado). Antes e depois da realização da experiência serão recolhidos dados relativos ao 
humor. Num segundo momento, irá realizar uma tarefa de avaliação da valência afetiva e 
da ativação fisiológica do conjunto de estímulos auditivos da experiência anterior. Por fim, 
é-lhe solicitado o preenchimento de quatro questionários (sintomatologia depressiva, 
sintomatologia ansiosa, grau de ruminação e estratégias de regulação emocional), no 
sentido de recolher informação pertinente para o objetivo do estudo. Todos os elementos 
são de resposta obrigatória. 

 
 

Potenciais riscos e benefícios: 

A participação neste estudo não acrescentará qualquer risco ou desconforto para além dos 
normalmente encontrados na sua rotina diária. Com a participação neste estudo estará a 
contribuir para o desenvolvimento de estratégias clínicas mais personalizadas e efetivas. 

 
 

Confidencialidade: 

A informação recolhida é anónima e confidencial. Os dados obtidos serão tratados 
anonimamente e utilizados apenas no âmbito de trabalhos académicos e apresentações 
científicas. 

 
 

Participação: 

A sua participação é voluntária podendo a qualquer momento desistir, sem qualquer prejuízo 
para si. Nesse caso, todos os seus dados serão eliminados do estudo. Caso pretenda, em 
algum momento, retirar o seu consentimento deverá enviar um email para as responsáveis 
indicando a sua pretensão (carolinac@ua.pt; filipa.baptista@ua.pt). Durante o período de 
conservação dos dados, tem o direito de pedir a portabilidade dos seus dados, de lhes 
aceder, de os retificar, de pedir a sua eliminação e de restringir o tratamento dos mesmos. 
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Para exercer qualquer destes direitos, por favor envie um email para as responsáveis, 
esclarecendo as suas pretensões. 

 
 

Esclarecimentos: 

Caso deseje obter qualquer tipo de informação adicional ou esclarecimento poderá 
questionar o investigador a qualquer momento. 

 
 

Declaro que: 

Ao selecionar SIM: 

- tenho 18 anos ou mais; 

- li integralmente o presente consentimento informado; 

- compreendi as condições de participação neste estudo; 

- participo de livre e espontânea vontade; 

- dou o meu consentimento para a recolha de dados fisiológicos, para o seu tratamento e 
para a sua apresentação, de forma completamente anónima, em trabalhos académicos, 
apresentações públicas, congressos científicos e publicações, em estrita obediência ao 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e da sua Lei de execução Nacional. 

Declaro que: 

Ao selecionar NÃO: 

- tenho 18 anos ou mais; 

- li integralmente o presente consentimento informado; 

- compreendi as condições de participação neste estudo; 

- não dou o meu consentimento para a recolha de dados fisiológicos, para o seu tratamento 
e para a sua apresentação, de forma completamente anónima, em trabalhos académicos, 
apresentações públicas, congressos científicos e publicações, em estrita obediência ao 
Regulamento Geral de Proteção de Dados e da sua Lei de execução Nacional. 

 

 
Sim Não 
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Anexo 2 – Questionário Sociodemográfico 
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Anexo 3 – Lista de palavras com estímulos neutros e negativos para seleção do 

participante 

 

Seleção das palavras 
 

 

NEGATIVAS - 40 
COLOCAR “X” NAS 

PALAVRAS 
SELECIONADAS 

 
NEGATIVAS - 8 

Agonia   

Agressão  

Assassinar   

Cadáver  

Caixão   

Cancro  

Cego   

Chantagem  

Dececionar   

Depressão  

Desprezo   

Dor  

Dor-de-dente   

Escravo  

Fracasso   

Funeral  

Humilhar   

Infeliz  

Infiel  

Malária  

Massacre  

Maus-tratos  

Miséria  

Morte  

Morto  

Mutilar  

Negligência  

Odiar  

Ódio  

Paralisia  

Pobreza  

Rapto  

Sofrimento  

Sufocar  

Suicídio  

Tortura  

Tragédia  

Trair  

Tumor  

Violação  
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NEUTRAS - 40 
COLOCAR “X” NAS 

PALAVRAS 
SELECIONADAS 

 
NEUTRAS - 8 

Abrasador   

Adega  

Adulto   

Arranha-céu  

Assar   

Auto-estrada  

Avenida   

Bandeira  

Barril   

Boca-de-incêndio  

Capricho   

Carruagem  

Casino   

Célula  

Chocalho   

Disparate  

Extra-terrestre   

Falcão  

Fase  

Indústria  

Invulgar  

Liga  

Magistral  

Máquina  

Método  

Motor  

Notícias  

Obedecer  

Piscar  

Poster  

Povoação  

Relógio  

Resposta  

Reunião  

Sustento  

Tecido  

Teoria  

Torre  

Vermelho  

Vigilância  

 


