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resumo 
 

 

Os ritmos circadianos têm vindo a despertar crescente interesse de 
investigação nos últimos anos. O cronótipo traduz a preferência individual de 
cada individuo em estar ativo e repousar a determinadas horas-do-dia e 
quando estes se sentem no seu melhor, e é uma das formas de expressão dos 
ritmos circadianos. O cronótipo individual pode classificar-se em matutino, 
vespertino e intermédio ou indiferente.  
Na literatura, encontram-se evidências de que existe uma relação entre o 
cronótipo e a hora-do-dia em que os indivíduos desempenham determinadas 
tarefas, sendo que os matutinos apresentam melhor desempenho na parte da 
manhã e os vespertinos ao final do dia, para algumas tarefas.  
Este estudo pretendeu perceber qual o efeito da hora-do-dia na realização de 
uma tarefa de reconhecimento facial e numa tarefa de processamento 
holístico/local e qual a sua relação com o cronótipo. Assim, 40 jovens (52.5% 
moderadamente vespertinos, 32.5% indiferentes e 15% moderadamente 
matutinos) de Aveiro, realizaram a tarefa de Reconhecimento Facial de Benton 
e a Global Local Task, num de quatro grupos horários (9h00 às 11h30, 11h30 
às 14h00, 14h00 às 16h30 e das 16h30 às 19h00). Vinte e nove idosos (6.9% 
moderadamente vespertinos, 44.8% indiferentes, 27.6% moderadamente 
matutinos e 20.7% definitivamente matutinos), realizaram apenas a tarefa de 
Reconhecimento Facial de Benton.  
Os resultados indicam que, apesar de não se verificar um efeito significativo da 

hora-do-dia no desempenho nas tarefas, verificaram-se algumas tendências 

para diferenças entre diversos grupos horários estudados, particularmente 

quando os indivíduos realizam a tarefa numa hora que não corresponde à sua 

hora de preferência. Assim, é possível que haja uma relação do cronótipo com 

o desempenho das tarefas, em função da hora do dia. 
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Os seres humanos apresentam uma maior atividade/eficácia em determinadas 
horas, comparativamente a outras alturas do dia. O cronótipo refere-se a 
características individuais associadas a ritmos circadianos, ou seja, cada 
individuo apresenta uma preferência por diferentes horas do dia para a sua 
atividade. Os tipos de cronótipo classificam-se em matutinos, 
indiferentes/intermédios ou vespertinos. Em alguns domínios, parece existir 
uma relação entre o cronótipo de um individuo e a hora do dia em que este 
realiza determinada tarefa, que se reflete no seu desempenho cognitivo, e que 
se denomina por efeito de sincronia. Assim, a literatura tem demonstrado que 
os indivíduos do tipo matutino apresentam frequentemente um melhor 
desempenho em tarefas que decorrem em horários de manhã, e os sujeitos do 
tipo vespertino em horários mais tardios.  
No entanto, não existem estudos que explorem estes efeitos ao nível do 
processamento emocional, especificamente no reconhecimento de expressões 
faciais de emoção. Sendo o rosto humano uma fonte primária de informação 
não verbal que é significativa para a comunicação social, nomeadamente no 
que diz respeito às expressões faciais de emoção, torna-se relevante explorar 
se variáveis cronobiológicas afetam estes processos.  
Assim, este estudo teve como objetivo estudar o impacto da hora do dia e do 
cronótipo no reconhecimento de expressões faciais de emoção (alegria, 
tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa). Para esse efeito, participaram no 
estudo, 48 jovens adultos (com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos), 
que se distribuíram por três grupos em função do seu cronótipo. Os 
participantes realizaram uma tarefa de reconhecimento de expressões faciais 
de emoção através de vídeos, num de quatro horários possíveis ao longo do 
dia, que foram depois agrupados em dois horários: manhã e tarde. Os 
resultados indicaram que nem a hora do dia, nem o cronótipo, nem a interação 
entre estas variáveis tiveram um efeito significativo sobre o reconhecimento de 
expressões faciais de emoção. Ou seja, não se verificou um efeito de 
sincronia, sendo que nenhum dos cronótipos teve um desempenho melhor 
quando realizou a tarefa na sua hora ótima, ao contrário do que era esperado. 
Quando os dados foram analisados para cada emoção separadamente, 
verificou-se que, para a emoção surpresa, quem realizou a tarefa da parte da 
tarde teve uma percentagem de respostas certas globalmente mais elevada 
(independentemente do cronótipo) do que quem realizou a tarefa da parte da 
manhã.   
Relativamente às contribuições deste estudo para a literatura, e 
salvaguardando as limitações identificadas, considera-se que este contribui 
com informação acerca do impacto da hora do dia e do cronótipo no 
reconhecimento de expressões faciais de emoção, demonstrando que este tipo 
de processamento emocional não parece ser afetado por essas variáveis, pelo 
menos considerando o paradigma experimental utilizado no presente estudo. 
Este trabalho poderá assim auxiliar investigações futuras, que procurem 
continuar a analisar o efeito de variáveis cronobiológicas no processamento 
emocional.  
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Human beings have a higher activity/efficiency in certain hours of the day when 
compared to other times of the day. Chronotype refers to individual 
characteristics associated to circadian rhythms, i.e., each individual has a 
preference for specific times of day to perform their activities. Chronotype can 
be classified as morning-type, indifferent/intermediate or evening-type. In 
certain areas, there seems to be a relation between a person’s chronotype and 
the time of day when they perform the task, reflecting itself on cognitive 
performance, an effect which is known as synchrony effect. Thus, literature has 
shown that morning people normally tend to exhibit a better performance in 
morning tasks while evening people do better in evening tasks.  
However, there are no studies exploring these effects at the level of emotional 
processing, specifically on the recognition of facial expressions of emotion. As 
the human face is seen as a primary source of non-verbal information that is 
relevant for social communication, namely regarding facial expressions of 
emotion, it becomes relevant to explore if chronobiological variables affect 
these processes. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the impact of time of day and 
chronotype on the recognition of facial expressions of emotion (happiness, 
sadness, anger, fear, disgust and surprise). For that purpose, 48 young adults 
(aged between 18 and 25 years old) participated in the study, and were 
distributed by three groups according to their chronotype. Participants 
performed a facial expression recognition task based on the visualization of 
videos, in one of four possible timetables, which were subsequently grouped in 
two times of day: morning and afternoon. The results indicated that neither 
time-of-day, nor chronotype, nor the interaction between these variables had a 
significant effect on the recognition of facial expressions of emotion. That is, a 
synchrony effect was not observed, in that none of the chronotypes had a 
better performance when performing the task at their optimum time of day, 
unlike what was expected. When data were analysed for each emotion 
separately, we verified that, for the emotion surprise,, participants who 
performed the task in the afternoon had a percentage of correct responses 
overall higher (regardless of chronotype) than those who performed the task in 
the morning. 
Regarding the contributions of this study to the literature, and taking into 
account the limitations that were identified, it can be considered to contribute 
with information about the impact of time of day and chronotype on the 
recognition of facial expressions of emotion, showing that this type of emotional 
processing does not seem to be affected by those variables, at least 
considering the experimental paradigm that was used in the present study. 
Thus, this work can help future investigations that aim to continue to analyse 
the effect of chronobiological variables on emotional processing. 
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1 Introdução 

 

Os seres humanos apresentam uma maior atividade e eficácia em determinadas 

horas, comparativamente a outras alturas do dia, ou seja, existe uma variação relativamente 

às horas em que ocorrem os níveis máximos e mínimos dos seus ritmos circadianos (Adan, 

Archer, Hidalgo, Milia, Natale & Randler, 2012). Tendo em consideração a sociedade 

atual, o seu dia-a-dia, as diversas responsabilidades que cada pessoa possuiu, existe uma 

necessidade de participar e envolver-se em atividades quotidianas que influenciam a 

qualidade de vida, bem-estar físico, psíquico e emocional (Adan et al., 2012).  

Desta forma, cada pessoa apresenta um padrão distinto do ciclo sono-vigília, tendo 

em consideração o período do dia no qual tem preferência ou desempenha as suas 

atividades (Adan & Natale, 2002). Existem pessoas que apresentam um melhor 

desempenho durante o início da manhã, outras durante o final do período da manhã e início 

da tarde, e outras pessoas no final da tarde e início da noite, apresentando assim diferentes 

tipos de cronótipo/tipologia circadiana (Adan & Natale, 2002; Adan et al., 2012).     

Neste sentido, o presente estudo teve como finalidade, estudar o impacto da hora do 

dia e do cronótipo no reconhecimento de expressões faciais de emoção, através da 

realização de uma tarefa computorizada que se baseou na visualização de rostos a 

expressar emoções básicas de forma dinâmica.    
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2 Enquadramento teórico  

2.1 Ritmos circadianos, cronótipo e efeito de sincronia   

A cronobiologia é uma área científica que estuda os processos biológicos que 

ocorrem com uma determinada periodicidade, centrando-se na investigação dos ritmos 

biológicos, a sua origem e processos de sincronização (Halberg et al., 2006; Marques, 

Marques, Benedito-Silva & Menna-Barreto, 1991). Os ritmos biológicos são funções do 

organismo humano e podem-se definir como uma sequência de acontecimentos que se 

repetem da mesma forma em determinados períodos, ou seja, que acontecem de uma forma 

cíclica, podendo ser denominados também por ciclos (Macedo & Silva, 2015; Marques et 

al., 1991). Os ciclos mais estudados são aqueles que apresentam uma frequência de cerca 

de 24 horas (um dia) e que são chamados de ritmos circadianos. Este termo - circadiano - 

foi proposto em 1959 por Halberg (Duarte, 2018; Macedo & Silva, 2015). Existem ainda 

ritmos cuja frequência é de 20 horas ou menos (inferior a um dia), que são denominados de 

ritmos ultradianos, e ritmos com frequência de 28 horas ou mais, que são os ritmos 

infradianos (Marques et al., 1991).   

Os organismos humanos possuem relógios biológicos, que são sincronizados por 

ciclos de natureza ambiental e social (exógenos e endógenos), nomeadamente por fatores 

ambientais geofísicos ou fóticos, influenciados pela mudança diária entre claro/escuro 

(dia/noite), quente/frio (temperatura), pelo horário de trabalho, ritmo sono-vigília, rotinas 

do quotidiano, interações socias, exercício físico, atividades de lazer e características 

individuais (Adan et al., 2012; Duarte, 2018; Macedo & Silva, 2015). Por conseguinte, 

quando ocorre um processo de sincronização, cada ritmo circadiano tem uma fase e 

frequência tendo em conta um ou mais fatores ambientais e sociais. Estes fatores 

ambientais e sociais que promovem o efeito de sincronização dos relógios biológicos 

foram denominados de “Zeitgebers” por Aschoff, em 1954 (Adan et al., 2012; Duarte, 

2018; Macedo & Silva, 2015). A sincronização é fundamental para o equilíbrio 

homeostático e bem-estar, sendo que alterações no efeito de sincronização dos ritmos 

circadianos de uma pessoa podem causar danos ao nível da sua saúde, e funções 

cognitivas, uma vez que desalinham os ritmos biológicos, (Almondes, 2013; Cruz, 2006; 

Duarte, 2018; Macedo & Silva, 2015).   
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O período do sono humano ocorre ciclicamente, e é influenciado por uma série de 

fatores internos - os ritmos circadianos e processos homeostáticos - e fatores externos, 

como a luminosidade, horários de trabalho, diversos fatores sociais que influenciam a hora 

de ir para a cama e acordar (Paine, Gander & Travier, 2006). O ciclo sono-vigília é o ritmo 

circadiano mais estudado, uma vez que o sono é um processo biológico humano importante 

(Valdez, Reilly & Waterhouse, 2008; Zisapel, 2007). O ser humano é preferencialmente 

diurno, desempenhando as suas diversas atividades durante o dia, no estado de vigília, e 

descansando durante a noite, no estado de repouso, através do sono (Duarte, 2018; 

Loureiro & Garcia-Marques, 2015; Zisapel, 2007). O estado de repouso durante a noite não 

ocorre à mesma hora, nem na mesma duração em todos os indivíduos, variando consoante 

as características individuais e preferências de horário de início e fim do sono (Duarte, 

2018). Existem, então, diferenças interindividuais do estado sono-vigília e no que diz 

respeito à preferência para realizar diversas atividades, no período diurno ou noturno. 

Desta forma, o cronótipo, também conhecido como tipologia circadiana, caracteriza os 

hábitos e estilos de vida do ser humano, revelando o período do dia em que é mais ativo e 

produtivo (Adan, et al., 2012; Delpouve, Schmitz, & Peigneux, 2014; Loureiro & Garcia-

Marques, 2015).  

Existem três tipos de cronótipo humano: matutino/madrugador, vespertino/mocho e 

intermédio/indiferente/neutro (Adan et al., 2012; Cruz, 2006; Loureiro & Garcia-Marques, 

2015). Os indivíduos matutinos têm preferência em acordar e trabalhar mais cedo, e 

apresentam dificuldade em manterem-se acordados para além da hora habitual de dormir, 

demonstrando maior rendimento, desempenho cognitivo e físico na parte inicial do dia. Por 

outro lado, os sujeitos vespertinos preferem acordar mais tarde e deitarem-se mais tarde, 

tendo um maior rendimento, desempenho cognitivo e físico ao final do dia e início da 

noite. Os indivíduos intermédios são aqueles que apresentam alguma indiferença no seu 

ciclo sono-vigília, podendo apresentar características dos outros cronótipos, e tendo maior 

facilidade em adaptar-se a diferentes horários (Adan et al., 2012; Besoluk, Onder & 

Deveci, 2011; Cruz, 2006; Kim, Kim, Jeon & Kim, 2019; Loureiro & Garcia-Marques, 

2015; Pereira, Tufik, & Pedrazzoli, 2009). O tipo de cronótipo permite perceber o período 

do dia, ou a hora do dia, em que determinada capacidade biológica e/ou psicológica atinge 

o seu máximo, sendo que normalmente nos indivíduos matutinos ocorre mais cedo e nos 

vespertinos ocorre mais tarde (Adan et al., 2012).  
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O ser humano apresenta distintas características biológicas, fisiológicas e 

comportamentais, dependendo da hora do dia em que é observado, assim como reage de 

maneira diferente a um estímulo quando este lhe é apresentado em diferentes momentos 

das vinte e quatro horas do dia (Neto, Marques & Barreto, 1988 citado em Martinho, Silva 

& Miguez, 2005). De acordo com alguns estudos realizados, o desempenho cognitivo em 

determinadas tarefas é influenciado pela hora do dia e tipo de cronótipo dos indivíduos 

(Adan et al., 2012; Gennaro, Ferrara, Curcio & Bertini, 2001), sendo que a idade também é 

um fator que se relaciona com o tipo de cronótipo (Adan, et al., 2012; Besoluk et al., 2011; 

Kim, Kim et al., 2019; Merikanto et al., 2012; Paine et al., 2006).    

 

2.2 Cronótipo e desempenho cognitivo  

 

A cognição humana envolve diferentes funções, como a memória, linguagem, 

pensamento, funções executivas, orientação, perceção e atenção. Entender estas funções, 

como ocorrem os seus mecanismos, e como interagem com a hora do dia é relevante. 

Existem evidências que determinados aspetos do desempenho cognitivo podem depender 

da hora do dia em que os indivíduos realizam determinado teste ou tarefa, estando também 

por vezes relacionado com o seu cronótipo (May & Hasher, 1998; Rowe, Hasher & 

Turcotte, 2009). Nestes casos, por vezes encontra-se um “efeito de sincronia” (em que o 

desempenho cognitivo, pensamento e ação, é melhor quando a hora do dia no qual a prova 

é realizada está em sincronia com o “pico” de alerta dos indivíduos) (May & Hasher, 1998; 

Rowe, Hasher & Turcotte, 2009; Schmidt, Collette, Cajochen, & Peigneux, 2007). Assim, 

de acordo com este efeito, os indivíduos que apresentam maiores níveis de matutinidade 

tendem a ter um desempenho melhor durante a manhã do que à tarde, enquanto os 

indivíduos mais vespertinos tendem a demonstrar um desempenho melhor à tarde ou noite, 

comparativamente com a manhã (Adan et al., 2012; May & Hasher, 1998).  

Os processos homeostáticos também estão envolvidos no nível de desempenho 

cognitivo. Durante o dia ocorre um efeito que é denominado por “enfraquecimento pós-

almoço”, e que é mais notório em indivíduos do tipo matutino do que em indivíduos do 

tipo vespertino (Adan et al., 2012; Lavie & Segal, 1989). E ainda, existem outros fatores 

que influenciam os ritmos circadianos da performance, tais como o tipo de tarefa realizada, 
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bem como o grau de memória (de trabalho) e atenção exigido pela tarefa (Clarisse, Floc´h, 

Kindelberg & Feunteun, 2010; Monk & Leng, 1986; Valdez et al., 2008). Por conseguinte, 

parecem existir efeitos de hora do dia em diferentes tarefas, como tarefas sensoriais, 

motoras, de tempo de reação, memória, verbais e cálculo aritmético (Schmidt et al., 2007), 

sendo que habitualmente o desempenho aumenta durante o dia e diminui durante a noite 

(Valdez, 2019). 

Algumas investigações reportam a existência de um impacto e influência da hora do 

dia e do cronótipo no desempenho cognitivo em algumas tarefas. Num estudo, realizado há 

alguns anos, com uma tarefa de componente motora de deteção visual, realizada em 

diferentes alturas do dia, verificou-se que os indivíduos do tipo vespertino melhoraram o 

seu desempenho ao longo do dia, enquanto os sujeitos do tipo matutino apresentaram uma 

tendência oposta (Horne, Brass & Petitt, 1980). Estudos em que ocorreu a realização de 

uma tarefa de compreensão narrativa, seguida de um teste de memória sobre a mesma, em 

diferentes horas do dia (comparando o tipo de cronótipo), verificou-se um melhor 

desempenho de manhã nos indivíduos mais matutinos, e um melhor desempenho à tarde 

para os indivíduos vespertinos (Natale & Lorenzetti, 1997; Petros, Beckwith & Anderson, 

1990).  

Num outro estudo com alunos universitários (com cronótipo do tipo matutino, 

vespertino e intermédio) foi administrado o Attentional Network Test, bem como uma 

medida de autorrelato do estado de alerta, em diferentes horas 08h:00, 12h:00, 16h:00 e 

20h:00. Foi concluído que os indivíduos do tipo matutino apresentaram um melhor 

desempenho ao início do dia, enquanto os participantes do tipo vespertino tiveram um 

melhor desempenho no final do dia. Os resultados deste estudo indicaram uma presença de 

um efeito de hora do dia na componente executiva da atenção, e interações entre a hora do 

dia e o cronótipo no domínio de alerta da atenção e no estado de alerta relatado pelos 

participantes (Matchock & Mordkoff, 2009).  

Numa outra investigação foi avaliado o desempenho ao nível da atenção, através de 

diferentes testes com adolescentes em diferentes horários: 07h:30, 12h:00, 14h:00 e 

19h:30. A análise demonstrou que os indivíduos do tipo matutino mostraram um 

desempenho mais elevado de manhã, mantendo-se este relativamente estável ao longo do 

dia, enquanto os indivíduos do tipo vespertino, inicialmente tiveram um desempenho pior 
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de manhã, melhorando progressivamente, chegando a alcançar o desempenho dos sujeitos 

do tipo matutino às 14h:00, e revelando um desempenho superior aos outros indivíduos 

depois das 19h:30 (Clarisse et al., 2010).   

Porém, existem investigações onde não foi observado um efeito de sincronia e 

efeitos da hora do dia. Outros autores estudaram os efeitos da hora-do-dia e o efeito de 

sincronia, através da realização de uma tarefa de memória semântica em diferentes horas 

do dia, na qual os participantes tinham de determinar se uma certa palavra (e.g., laranja) 

pertencia, ou não, a uma dada categoria (e.g., fruta). Comprovaram que a hora do dia 

influenciava a performance dos participantes, já que a percentagem de acertos diminuiu ao 

longo do dia, mas não se verificou um efeito de sincronia, dado que não ocorreu uma 

diferenciação no desempenho de matutinos e vespertinos (Fabbri, Mencarelli, Adan, & 

Natale, 2013).   

 

2.3 Cronótipo e idade   

De acordo com diversos estudos o tipo de cronótipo varia em diferentes idades, 

sendo que ao longo da idade adulta e velhice os índices de matutinidade tendem a 

aumentar (Adan et al., 2012; Kim et al., 2019; Merikanto et al., 2012; Roenneberg et al., 

2007). Este aumento dos índices de matutinidade correlaciona-se com a maioria das 

funções circadianas, com fatores biológicos e parâmetros circadianos comportamentais 

(Mongrain, Lavoie, Selmaoui, Paquet & Dumont, 2004). Com o passar dos anos, na 

velhice, existe uma propensão para os indivíduos dormirem e acordar mais cedo, sendo o 

período da manhã aquele em que os níveis de ativação são mais elevados (Adan, et al., 

2012; Merikanto et al., 2012; Paine et al., 2006). As crianças, por norma, têm horários mais 

matutinos, apresentado índices matutinos, ocorrendo na fase da adolescência uma mudança 

na tipologia circadiana. Os adolescentes e jovens adultos tendem a apresentar maiores 

índices de vespertinidade, ou seja, há uma mudança na tipologia circadiana, do tipo 

matutino para o tipo vespertino (Mateo, Díaz-Morales, Barreno, Prieto, & Randler, 2012; 

Roenneberg et al., 2007).   
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2.4 Processamento emocional  

Os processos emocionais têm vindo a assumir um papel relevante, estando 

subjacentes à cognição, ação, interação social e desenvolvimento humano (Lewis & 

Haviland, 1993 citado em Machado Vaz, 2009). O rosto humano é considerado como uma 

fonte primária de informação, comunicando “pistas” não verbais pertinentes para a 

comunicação social, permitindo realizar inferências sobre as pessoas, como idade, género, 

estado emocional, estado mental, entre outros (Lawrence, Campbell & Skuse, 2015; 

Nakashima, Langton, & Yoshikawa, 2012; Silva & Silva, 1995).  

Existem diversos autores que se debruçaram sobre o estudo das emoções. Darwin 

foi um dos pioneiros no estudo das emoções e da sua expressividade, tendo a sua 

investigação sugerido um conjunto de emoções que considerou universais, demonstrando a 

sua importância para a comunicação não-verbal (Freitas-Magalhães, 2011; Stone & 

Valentine, 2007). Um outro autor foi Paul Ekman que, na sua investigação propôs a 

existência de seis emoções ou primárias (a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo, e 

a raiva) (Ekman, 1993; Freitas-Magalhaes, 2011; Stone & Valentine, 2007). Estas emoções 

são consideradas “básicas” e por isso independentes do contexto cultural e social a que o 

indivíduo pertence, exercendo funções adaptativas que facilitam a interação social (Ekman, 

1993; Freitas-Magalhães, 2011; Stone & Valentine, 2007). A capacidade do ser humano 

para diferenciar expressões faciais simples de emoção desenvolve-se, por norma, entre a 

infância e o início da idade adulta (Lawrence et al., 2015).    

A presença de uma emoção envolve excitação fisiológica, avaliação, experiência 

subjetiva, expressão e comportamento (Plutchik, 1984 citado em Phillips, Drevets, Rauch, 

& Lane, 2003). Para a ocorrência de uma emoção, é necessário um estímulo inicial, interno 

ou externo, que leva a uma ativação fisiológica imediata. Desta forma, para experienciar 

uma emoção, então, é necessário o indivíduo atribuir um significado a esta ativação, em 

função do tipo de ativação fisiológica experienciada, do contexto em que ocorre, das 

experiências passadas e das suas memórias construídas do indivíduo (Barrett, 2006 citado 

em Machado Vaz, 2009). 

 A perceção de uma emoção pode ser compreendida através das seguintes etapas 

(que ocorrem após a apresentação inicial de um estímulo que permite a geração de estados 
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afetivos, experiências emocionais e comportamentos): 1) avaliação e identificação do 

significado emocional do estímulo; 2) desenvolvimento de um estado afetivo (específico) 

em resposta ao estímulo (como por exemplo respostas automáticas, faciais, gestuais, vocais 

e comportamentais), bem como sentimentos emocionais criteriosos, que podem influenciar 

o processo de identificação; 3) regulação do estado afetivo e do comportamento emocional, 

que pode originar uma inibição ou modulagem dos processos anteriores, de modo que o 

estado afetivo e o comportamento produzido sejam contextualmente adequados (Phillips et 

al., 2003).  

Existem estudos relacionados com o processamento emocional que envolvem 

indivíduos com sintomatologia depressiva, onde foi verificado por exemplo, maior 

dificuldade na recordação e identificação de expressões faciais de alegria e um aumento no 

reconhecimento de estímulos faciais negativos (Chan, Goodwin & Harmer, 2007; 

Joormann, Talbot & Gotlib, 2007). Num estudo realizado em 2016, sobre o efeito do 

cronótipo no processamento emocional e a tomada de riscos, foram realizadas tarefas de 

atenção, categorização e reconhecimento de expressões faciais, com um grupo de 

indivíduos com a tipologia de cronótipo vespertino (como sendo um grupo mais vulnerável 

a sintomatologia depressiva) e um grupo matutino. Verificou-se que o grupo vespertino 

apresentou um aumento do reconhecimento de expressões faciais tristes e reduzidos 

recursos atencionais para rostos alegres. Por seu lado, os indivíduos com tipologia mais 

matutina apresentavam maior precisão para os rostos felizes (Berdynaj et al., 2016).  

Em suma, verificamos pelos estudos mencionados nas secções anteriores que existe 

uma interação entre o efeito da hora do dia e do cronótipo no desempenho em diversas 

tarefas cognitivas. Parece também haver um efeito de cronótipo no processamento 

emocional. Então poderá ser expectável que também haja um impacto interativo da hora do 

dia e do cronótipo no processamento emocional, nomeadamente numa tarefa de 

reconhecimento de expressões faciais de emoção, sendo uma área ainda pouco explorada.  
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3 Objetivos  

Com o presente estudo pretendeu-se estudar o impacto da hora do dia e do 

cronótipo no reconhecimento de expressões faciais de emoção (alegria, tristeza, raiva, 

medo, nojo e surpresa) através da realização de uma tarefa computorizada, numa amostra 

de jovens adultos. Tendo em conta a literatura mencionada, esperava-se que existisse uma 

influência da hora do dia e do cronótipo no desempenho da tarefa. Em concreto, esperava-

se que os indivíduos que realizassem a tarefa numa hora do dia compatível com o seu 

cronótipo tivessem um desempenho melhor, em relação àqueles que não realizassem a 

tarefa numa hora do dia compatível com o seu cronótipo (em concreto, esperava-se que os 

indivíduos matutinos que realizassem a tarefa nas horas da manhã tivessem um melhor 

desempenho, em relação aos indivíduos vespertinos que realizassem a tarefa nas horas da 

manhã, e o padrão contrário para os vespertinos).  

Pretendeu-se também verificar se os efeitos da hora do dia e cronótipo interagem 

com o reconhecimento das diferentes emoções (ou seja, tendo em conta a hora do dia e o 

cronótipo, pretendemos verificar se existem emoções que são melhor identificadas 

relativamente às restantes, ou seja, pretendemos verificar se o efeito de hora do dia e 

cronótipo é mais marcado para umas emoções do que para outras). Secundariamente, foi 

ainda explorada uma possível relação com a sintomatologia depressiva, uma vez que a 

literatura indica que indivíduos com níveis mais elevados de depressão tendencionalmente 

reconhecem emoções negativas (e.g., a emoção tristeza) com maior facilidade.  
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4 Metodologia 

4.1 Participantes 

A amostra da presente investigação foi constituída por 48 jovens adultos, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos. Estes foram recrutados através de inscrição 

para a sua participação na investigação na plataforma Doodle, através do contacto direto no 

campus da Universidade de Aveiro e na proximidade do campus de Santiago, bem como 

em Associações Académicas de jovens, no concelho de Arouca. É de realçar que não foi 

atribuída qualquer recompensa aos participantes, sendo que a sua participação foi 

inteiramente voluntária. Após a realização das estatísticas adequadas, as características 

sociodemográficas da amostra recolhida apresentam-se na seguinte tabela (tabela 1).  

 

 

(N=48) 

Variável N % 

Género   

Masculino 13 27.1 

Feminino  35 72.9 

Idade (anos)   

Mínimo 18  8.3 

Máximo 25  14.6 

Escolaridade   

Secundário 16 33.3 

Licenciatura 26  54.2 

Mestrado 6  12.5 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos participantes 
 

 

No que se refere a problemas de visão, não corrigidos, uma vez que a tarefa foi 

realizada em computador com estímulos visuais, 29 (60.4%) dos participantes não 

apresentam qualquer problema, sendo que os restantes 19 (39.6%) apresentam problemas 

visuais, porem corrigidos (e.g., utilização de óculos graduados ou lentes de contacto).  

Relativamente ao cronótipo, avaliado através do “Questionário de Matutinidade-

Vespertinidade de Horne e Ostberg (Morningness-Eveningness Questionnaire – MEQ)”, 
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pode-se referir que o cronótipo mais frequente da amostra foi o tipo indiferente, com 24 

participantes (50.0%), havendo 16 (33.3%) vespertinos e oito (16.7%) matutinos, 

apresentando-se a sua distribuição em função do cronótipo e hora do dia de realização da 

tarefa, na Tabela 2.   

 

Cronótipo 9h00-14h00 (manhã) 14h00-19h00 (tarde) Total 

Matutino 4 4 8 

Vespertino 6 10 16 

Indiferente 14 10 24 

Total 24 24 48 

 

Tabela 2 - Distribuição dos participantes em função da hora do dia de realização da tarefa e 

do cronótipo 
 

Quanto aos resultados obtidos com a “Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar 

– subescala de Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD-S)”, 43 dos 

participantes (89.7%) não apresentavam sintomatologia depressiva, enquanto quatro 

(8.3%) apresentavam sintomatologia depressiva leve, e um participante (2.1%) apresentava 

sintomatologia depressiva moderada. 

 

 

4.2 Materiais  

Para a recolha dos dados da presente investigação, foram utilizados materiais 

adequados, com o objetivo de explicar e consentir a participação voluntária dos 

participantes no estudo, recolher informações sociodemográficas sobre os participantes, 

avaliar constructos como a matutinidade e vespertinidade/tipo de cronótipo, e algumas 

variáveis psicológicas como sintomatologia “depressiva”. E ainda, foi utilizada uma tarefa 

computorizada de reconhecimento de expressões faciais de emoção, para avaliação do 

desempenho dos sujeitos a esse nível. Mais detalhadamente, no pedido de colaboração 

foram explanados os objetivos, dada uma breve descrição da investigação e ainda garantia 

da confidencialidade dos dados recolhidos (Anexo A). O consentimento informado foi 

utilizado para que os participantes consentissem por escrito a sua participação voluntária 

no estudo, garantindo também a confidencialidade dos respetivos dados recolhidos (Anexo 

B). Através do questionário sociodemográfico foi possível obter algumas informações 
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como, género, idade e escolaridade. E ainda se o participante apresentava algum problema 

visual não corrigido, uma vez que a prova foi realizada em computador com estímulos 

visuais (Anexo C). 

Para avaliar a matutinidade e vespertinidade de cada participante foi aplicado o 

“Questionário de Matutinidade-Vespertinidade de Horne e Ostberg” (Morningness-

Eveningness Questionnaire, MEQ). Este é um instrumento breve e de autorresposta, foi 

desenvolvido em 1976 por Horne e Ostberg e traduzido para a língua portuguesa por Silva 

e colaboradores, em 2002 (Silva et al., 2002). A versão portuguesa contém 16 itens que 

avaliam questões como a preferência pela hora de acordar e deitar, o horário pretendido 

para as atividades físicas e mentais, e o estado de alerta dos sujeitos (Silva et al., 2002). As 

pontuações nos diversos itens são somadas de forma a obter um resultado total, um 

indivíduo é tanto mais matutino quanto maior é o valor total obtido na escala. Este 

instrumento apresenta boas propriedades psicométricas, com um alfa de Cronbach de 0.75 

na versão traduzida (Silva et al., 2002). No presente estudo, obteve-se um alfa de 0.78.  

De forma a perceber se os participantes apresentavam algum tipo de sintomatologia 

depressiva, foi administrada a “Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar” (Hospital 

Anxiety and Depression Scale, HADS), que é uma escala de autoadministração, breve e foi 

criada em 1983 por Zigmund e Snaith (Pais-Ribeiro et al., 2007; Sousa & Pereira, 2008). A 

versão portuguesa surgiu com um estudo de Pais-Ribeiro e colaboradores, no qual a escala 

foi administrada a indivíduos com doenças crónicas (Pais-Ribeiro et al., 2007). A “Escala 

de Ansiedade e Depressão Hospitalar” (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) 

tem como o objetivo de avaliar, de uma forma breve, os níveis de ansiedade e depressão 

(Pais-Ribeiro et al., 2007). 

 É uma escala composta por 14 itens divididos em duas subescalas: Ansiedade (7 

itens) e Depressão (7 itens). As respostas são dadas numa escala de tipo Likert (de quatro 

pontos). Os resultados totais variam de 0 a 21, do somatório dos valores dos itens de cada 

subescala, sendo que os valores mais elevados indicam níveis elevados de ansiedade e 

depressão. A escala apresenta boas qualidades psicométricas, apresentando um alfa 

Cronbach de 0.93 para a subescala de ansiedade e de 0.90 para a subescala de depressão 

(Pais-Ribeiro et al., 2007; Sousa & Pereira, 2008). No presente estudo, os alfas 
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encontrados foram de 0.82 e de 0.65 para a subescala de ansiedade e depressão, 

respetivamente. 

Para avaliar o processamento emocional foi utilizada uma tarefa de reconhecimento 

de expressões faciais de emoção, computorizada, em que os participantes deveriam 

reconhecer e identificar as expressões emocionais exibidas por atores em vídeos. A tarefa 

era composta por diversas caras a expressar as seis emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, 

medo, nojo e surpresa), tendo sido programada e apresentada através do software 

OpenSesame 3.1.9 (Mathôt, Schreij & Theeuwes, 2012). Na tarefa foram apresentados 

vídeos de caras de homens e mulheres desconhecidos a expressar diferentes emoções, 

sendo que em cada vídeo a expressão emocional é apresentada num contínuo desde uma 

expressão neutra até à expressão da emoção plena. A tarefa de cada participante consistia 

em reconhecer o mais rapidamente possível a emoção, carregando no teclado para parar o 

vídeo, e de seguida indicar qual a emoção que identificou (carregando no número que 

correspondia à emoção - as opções de resposta estavam sempre no final de cada vídeo). As 

instruções eram sempre apresentadas no início da tarefa. A Figura 1 apresenta um exemplo 

de um display da tarefa computorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Exemplo de um ensaio da tarefa de reconhecimento de expressões faciais 

de emoção 
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A tarefa era composta por uma parte inicial de treino, com seis vídeos de caras 

emocionais. Seguindo-se 72 vídeos de caras emocionais, divididos em dois blocos de 36 

vídeos. A duração total de cada vídeo, desde a emoção neutra até à emoção plena, é de 15 

segundos. Para efeitos de análise de dados, foi avaliado o desempenho dos participantes na 

realização da tarefa em termos de taxas de acerto e tempos de resposta. 

 

4.3 Procedimento 

Os participantes foram recrutados através de divulgação do estudo por e-mail e 

também através de contacto direto no campus da Universidade de Aveiro, bem como em 

Associações Académicas de jovens no concelho de Arouca. Após estes manifestarem 

disponibilidade para participar no estudo, foi agendado com os participantes a melhor hora 

do dia (dentro dos intervalos de horas definidos para o estudo) e o local para a sua 

participação. Os participantes poderiam realizar a experiência em quatro intervalos de 

horas do dia, previamente definidos: 9h:00 – 11:h30; 11h:30 – 14h:00; 14h:00 – 16h:30; 

16h:30 – 19h:00. No entanto, para efeitos de análise de dados, os participantes foram 

distribuídos por dois grupos de horas do dia para a realização da tarefa (manhã: 9:00 – 

14:00; tarde: 14:00 – 19:00), na medida em que não havia um número de participantes 

suficientes em cada um dos grupos que permitisse fazer a análise estatística considerando o 

cruzamento entre os quatro grupos de horas do dia e as três tipologias de cronótipo. 

Primeiramente foi explicado aos participantes em que consistia a investigação, os 

seus objetivos, os questionários que teriam de preencher, e a tarefa a realizar no 

computador, bem como garantida a confidencialidade dos dados recolhidos. Após todas as 

explicações, era dado o consentimento informado aos participantes. De seguida, os 

participantes respondiam aos questionários e por último realizavam a tarefa computorizada 

(num computador com resolução de ecrã 1366x768 pixéis). O ambiente e local onde os 

participantes realizaram todas as tarefas foi controlado, no sentido de garantir ausência de 

ruido externo e uma iluminação adequada, tendo decorrido a recolha numa sala 

resguardada e adequada. A participação na investigação tinha uma duração total de 

aproximadamente de 45 minutos.  
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Após a recolha de todos os dados, estes foram inicialmente inseridos numa folha de 

cálculo do programa Microsoft Office Excel, versão 2019, para Windows, com o objetivo 

de organizar todos os dados recolhidos, e de forma a calcular o tempo de resposta e taxas 

de acerto dos participantes na tarefa computorizada, para as várias condições. Os 

resultados obtidos foram inicialmente avaliados de forma descritiva, para a qual foram 

calculadas estatísticas adequadas. 

Para além desta análise, recorreu-se a uma ANOVA 2-way para avaliar os efeitos 

de hora do dia e cronótipo sobre as variáveis dependentes (percentagem de acertos e tempo 

de resposta), para toda a tarefa no global, não considerando a variável emoção. Foram 

ainda realizadas diversas ANOVAs 2-way para explorar novamente os efeitos de hora do 

dia e cronótipo nas mesmas variáveis dependentes, mas considerando o desempenho em 

cada uma das expressões faciais (alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa). Foram 

ainda realizadas análises de correlação de Pearson entre as pontuações no MEQ e HADS-D 

(escala de depressão) e os tempos de resposta e taxas de acerto no reconhecimento das 

várias emoções. O nível de significância usado em todas as análises estatísticas foi de 5%. 

O software usado no tratamento de dados foi o SPSS (Statistical Package for the Social 

Science) versão 25.0, para Microsoft Windows.  
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5 Resultados  

 

 

Na tabela seguinte apresentam-se as estatísticas descritivas para a percentagem de 

acertos (média e desvio padrão), para o cruzamento das condições de cronótipo e hora do 

dia (considerando os grupos manhã e tarde) (tabela 3).  

 

Acertos (%) 

 Média Desvio 

Padrão 

Hora do dia 

 

 

Manhã Cronótipo Vespertino 88.89 4.39 

Matutino 86.11 3.40 

Indiferente 86.41 5.37 

Tarde Cronótipo Vespertino 87.64 5.57 

Matutino 87.85 6.35 

Indiferente 85.97 4.79 

Tabela 3 – Estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para a percentagem de acertos, 

considerando os três cronótipos e a hora do dia (manhã e tarde) 

 

Realizou-se a ANOVA 2-way para perceber os efeitos de hora do dia e cronótipo 

sobre o desempenho na tarefa de reconhecimento de expressões faciais de emoção, no 

geral (sem considerar as diferentes emoções), revelando que a hora de realização da tarefa 

não teve impacto sobre a percentagem de acertos dos participantes [F(1,42)<0.001, p=.992, 

ƞp
2<0.001], assim como o cronótipo [F(2,42)=.741, p=.483, ƞp

2=.034]. Também a interação 

entre o cronótipo e a hora do dia não foi significativa [F(2,42)=.222, p=.802, ƞp
2=.010]. 

Isto significa que nenhum dos cronótipos teve um desempenho melhor quando realizou a 

tarefa na sua hora ótima. 

 

Na tabela seguinte apresentem-se os tempos médios de resposta (em milissegundos) 

para as respostas corretas e incorretas, para os cruzamentos das condições de cronótipo e 

hora do dia (grupo manhã e tarde) (tabela 4).  
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 Tempo de resposta (ms) 

– Respostas corretas 

Tempo de resposta (ms)- 

Respostas incorretas 

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Hora do 

dia 

Manhã Vespertino 8883 2354 10211 2688 

Matutino 10659 2394 11935 2513 

Indiferente 8991 2128 10210 2188 

Tarde Vespertino 9622 2944 10529 2338 

Matutino 8966 1196 10019 3406 

Indiferente 9857 1227 11702 1366 

Tabela 4 - Tempos de resposta para respostas corretas e incorretas, em função do cronótipo e 

hora do dia (grupo manhã e tarde) 
 

 

Seguidamente realizou-se uma ANOVA 2-way para investigar os efeitos de hora do 

dia e cronótipo sobre os tempos de resposta nas respostas corretas e nas respostas 

incorretas. Esta análise revelou que a hora de realização da tarefa não teve qualquer 

impacto sobre os tempos de resposta, independentemente de a resposta dada ser correta 

[F(1,42)=.002 p=.967, ƞp
2=0.008] ou incorreta [F(1,42)=.002, p=.961, ƞp

2<0.001]. Também 

o cronótipo não teve efeito sobre o tempo de resposta nas respostas corretas [F(2,42)=.173, 

p=.842 , ƞp
2<0.001] e nas respostas incorretas [F(2,42)=.342, p=.713, ƞp

2=.016]. De igual 

modo, não se verificou um efeito de interação significativo entre a hora de realização da 

tarefa e o cronótipo, quer para as respostas corretas [F(2,42)=1.100, p=.342, ƞp
2=.050] quer 

para as incorretas [F(2,42)=1.688, p=.197, ƞp
2=.074].   

Os resultados da tarefa de reconhecimento de expressões faciais de emoção foram 

ainda explorado tendo em consideração cada emoção separadamente. Para o efeito, foram 

calculadas as percentagens de acertos para cada emoção, considerando o cronótipo e a hora 

do dia (manhã e tarde) (tabela 5). E posteriormente o mesmo para os tempos de resposta 

para as respostas certas (tabela 6).  
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 Acertos (%) 

 

Alegria Medo Nojo Raiva Surpresa Tristeza 

Hora 

do dia 

Manhã Cronótipo Vespertino 97.22 80.56 70.83 97.22 94.45 93.06 

Matutino 97.92 79.17 77.08 93.75 81.25 87.50 

Indiferente 97.02 80.36 82.14 91.67 81.55 85.71 

Tarde Cronótipo Vespertino 100.00 80.00 72.50 93.33 89.17 90.84 

Matutino 95.84 83.34 72.92 87.50 95.84 91.67 

Indiferente 96.67 71.67 77.50 90.83 94.17 85.83 

Tabela 5 - Percentagem de acertos na tarefa de identificação de expressões faciais de emoção, 

considerando o cronótipo e hora do dia (manhã e tarde) 
 

 

Relativamente aos acertos na tarefa de reconhecimento de expressões faciais de 

emoção e tendo em conta as variáveis independentes (hora do dia e cronótipo), foram então 

realizadas ANOVAs 2-way para cada emoção separadamente. Revelando que a hora de 

realização da tarefa não teve qualquer efeito sobre a percentagem de respostas certas para 

cada uma das emoções, à exceção da emoção surpresa - Alegria: [F(1,42)=.004, p=.947, 

ƞp
2<0.001]; Medo: [F(1,42)=.151, p=.700, ƞp

2=.004]; Nojo: [F(1,42)=.362, p=.551, 

ƞp
2=.009]; Raiva: [F(1,42)=1.001, p=.323, ƞp

2=.023]; Surpresa: [F(1,42)=4.582, p=.038, 

ƞp
2=.098]; Tristeza: [F(1,42)=.037, p=.848, ƞp

2=.001]. Para a emoção surpresa, quem 

realizou a tarefa da parte da tarde teve uma percentagem de respostas certas globalmente 

mais elevada (independentemente do cronótipo) (M = 93.06%) do que quem realizou a 

tarefa da parte da manhã (M = 85.75%). 

Relativamente ao cronótipo, as análises revelaram que o cronótipo não teve 

qualquer efeito sobre a percentagem de respostas certas em cada uma das emoções - 

Alegria: [F(2,42)=.567, p=.571, ƞp
2=.026] ; Medo: [F(2,42)=.687, p=.0509, ƞp

2=.032]; 

Nojo: [F(2,42)=2.078, p=.138, ƞp
2=.090]; Raiva: [F(2,42)=.703, p=.501, ƞp

2=.032]; 

Surpresa: [F(2,42)=.659, p=.523, ƞp
2=.030]; Tristeza: [F(2,42)=1.480, p=.239, ƞp

2=.066]. 

Finalmente, não se verificou um efeito de interação significativo entre a hora de 

realização da tarefa e o cronótipo, na percentagem de respostas certas para cada uma das 
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emoções - Alegria: [F(2,42)=.668, p=.518, ƞp
2=.031]; Medo: [F(2,42)=.838, p=.440, 

ƞp
2=.038]; Nojo: [F(2,42)=.324, p=.725, ƞp

2=.015]; Raiva: [F(2,42)=.198, p=.821, 

ƞp
2=.009]; Surpresa: [F(2,42)=3.865, p=.051, ƞp

2=.155]; Tristeza: [F(2,42)=.219, p=.805, 

ƞp
2=.020]. 

A Tabela 6 apresenta os tempos de resposta médios no reconhecimento de cada uma 

das emoções, considerando o cronótipo e a hora do dia.  

 

 Tempo de resposta (ms) 

 Alegria Medo Nojo Raiva Surpresa Tristeza 

Hora 

do 

dia 

Manhã Cronótipo Vespertino 7483 10673 8952 8904 8813 8771 

Matutino 9365 11801 10208 11082 10634 11269 

Indiferente 6864 10366 9267 9246 8965 9675 

Tarde Cronótipo Vespertino 8018 10389 9989 10034 9506 10058 

Matutino 6352 10406 9729 9441 9187 9208 

Indiferente 7697 11651 9813 10344 9486 10616 

Tabela 6 – Tempos de resposta (em milissegundos) para as respostas corretas, em função do 

cronótipo e hora do dia (manhã e tarde) 

 

No que se refere aos tempos de resposta na tarefa de reconhecimento de expressões 

faciais de emoção, e considerando as variáveis independentes, hora do dia e cronótipo, 

também foram realizadas ANOVAs 2-way para cada emoção separadamente. Estas 

análises revelaram que a hora de realização da tarefa não teve qualquer efeito sobre o 

tempo médio das respostas certas para cada uma das emoções - Alegria: [F(1,42)=.464, 

p=.500, ƞp
2=.011]; Medo: [F(1,42)=.033, p=.857, ƞp

2=.001]; Nojo: [F(1,42)=.266, p=.609, 

ƞp
2=.006]; Raiva: [F(1,42)=.063, p=.803, ƞp

2=.002]; Surpresa: [F(1,42)=.010, p=.921, 

ƞp
2<0.001]; Tristeza: [F(1,42)=.006, p=.939, ƞp

2<0.001]. De igual modo, também o 

cronótipo não teve qualquer efeito sobre o tempo médio das respostas certas em cada uma 

das emoções - Alegria: [F(2,42)=.245, p=.784, ƞp
2=.012]; Medo: [F(2,42)=.259, p=.773, 

ƞp
2=.12; Nojo: [F(2,42)=.145, p=.866, ƞp

2=.007]; Raiva: [F(2,42)=.284, p=.754, ƞp
2=.013]; 

Surpresa: [F(2,42)=.298, p=.744, ƞp
2=.014]; Tristeza: [F(2,42)=.583, p=.563, ƞp

2=.027].  
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Finalmente, não se verificou um efeito de interação significativo entre a hora de 

realização da tarefa e o cronótipo, no tempo médio das respostas certas para cada uma das 

emoções - Alegria: [F(2,42)=1.867, p=.167, ƞp
2=0.082]; Medo: [F(2,42)=1.260, p=.294, 

ƞp
2=.057]; Nojo: [F(2,42)=.307, p=.737, ƞp

2=.014] ; Raiva: [F(2,42)=1.077, p=.350, 

ƞp
2=.049]; Surpresa: [F(2,42)=.609, p=.548, ƞp

2=.028] ; Tristeza: [F(2,42)=1.658, p=.203, 

ƞp
2=.073]. 

Posteriormente foram ainda exploradas as correlações entre a pontuação no 

“Morningness-Eveningness Questionnaire – MEQ” e os tempos médios das respostas 

certas para as várias emoções, as quais não foram estatisticamente significativas -  Alegria: 

[r=-.057, p=.701] Medo: [r=.098, p=.509] Nojo: [r=-.062, p=.677] Raiva: [r=.057, p=.699] 

Surpresa: [r=.044, p=.766] Tristeza: [r=.066, p=.657]. As correlações entre a pontuação do 

“MEQ” e as percentagens de acerto para as várias emoções também não foram 

estatisticamente significativas: Alegria: [r=-.294, p=.053]; Medo: [r=-.078, p=.596]; Nojo: 

[r=.228, p=.119]; Raiva: [r=-.169, p=.252]; Surpresa: [r=-.142, p=.335]; Tristeza: [r=-.078, 

p=.600].  

Secundariamente, foram realizadas análises de correlação entre a “Hospital Anxiety 

and Depression Scale, HADS-D” (subescala de depressão) e os tempos médios das 

respostas certas para as várias emoções, que não foram estatisticamente significativas, 

salientando-se em particular a emoção tristeza - Tristeza: [r=.120, p=.415]; Alegria: 

[r=.237, p=.105]; Medo: [r=.105, p=.479]; Nojo: [r=.181, p=.219]; Raiva: [r=.197, 

p=.179]; Surpresa: [r=.269, p=.064]. Finalmente, as correlações entre a “HADS-D” e as 

percentagens de respostas certas para as várias emoções também não foram 

estatisticamente significativas - Alegria: [r=.273, p=.061]; Medo: [r=-.115, p=.437]; Nojo: 

[r=.255, p=.080]; Raiva: [r=.060, p=.687]; Surpresa: [r=-.020, p=.0844]; nem para a 

emoção Tristeza: [r=.037, p=.805].  
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6 Discussão  

O presente estudo teve como finalidade perceber melhor o impacto da hora do dia e 

do cronótipo no reconhecimento de expressões faciais de emoção. Neste estudo o tipo de 

cronótipo mais frequente foi o tipo indiferente, seguidamente do vespertino, sendo o tipo 

matutino o menos frequente, o que vai de encontro da literatura e do que foi mencionado 

na revisão da mesma, considerando a faixa etária em que se situa a amostra (Fernández-

Mendoza et al., 2010; Roenneberg et al., 2007).  

Relativamente aos objetivos, os resultados obtidos não apoiam o esperado, de que 

os indivíduos que realizaram a tarefa numa hora do dia compatível com seu cronótipo 

teriam um desempenho melhor, em termos de percentagem de acertos, em relação àqueles 

que não fizeram a tarefa numa hora do dia de acordo com o seu tipo de cronótipo. É de 

referir que os participantes não foram testados, de acordo com o seu tipo de cronótipo, na 

sua “hora ótima” e na sua “hora não ótima” de desempenho (o que pode ter sido uma 

limitação). Apesar de outras investigações referirem uma influência da hora do dia e tipo 

de cronótipo na realização de diversas tarefas (Goldstein, Hahn, Hasher, Wiprzycka, & 

Zelazo, 2007; Lara, Madrid & Correa, 2014; Matchock & Mordkoff, 2009), o presente 

estudo não encontrou resultados significativos que fossem no mesmo sentido. 

Provavelmente isto aconteceu pelo facto de a amostra ser de dimensão reduzida, e ao 

estratificar a amostra por cronótipo, os grupos ficaram ainda mais pequenos. A ausência de 

uma interação significativa entre o cronótipo e a hora do dia, indica que nenhum dos 

cronótipos teve um desempenho melhor quando realizou a tarefa na sua hora ótima, ou 

seja, não se verificou um efeito de sincronia.  

Em relação aos efeitos de hora do dia e cronótipo sobre os tempos de resposta nas 

respostas corretas e erradas, esta análise revelou que a hora de realização da tarefa não teve 

qualquer impacto sobre o tempo de resposta, independentemente de a resposta dada ser 

correta ou errada, e que o cronótipo também não teve efeito sobre o tempo de resposta nas 

respostas corretas e nas respostas erradas. De igual modo, não se verificou um efeito de 

interação significativo entre a hora de realização da tarefa e o cronótipo, indo um pouco ao 

encontro do que já foi verificado por outros autores. Mantém assim uma “dúvida” no que 

se refere ao efeito e impacto da hora do dia e o cronótipo, no desempenho de sujeitos em 

diversas tarefas (Fabbri et al., 2013; Natale, Alzani & Cicogna, 2003).    
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Analisando os dados para cada emoção separadamente, foi verificado que o 

cronótipo não teve qualquer efeito sobre a percentagem de respostas certas em cada uma 

das emoções. A hora de realização da tarefa não teve qualquer efeito sobre a percentagem 

de respostas certas para cada uma das emoções, à exceção da emoção surpresa. Para esta 

emoção, quem realizou a tarefa da parte da tarde teve uma percentagem de respostas certas 

mais elevada do que quem realizou a tarefa da parte da manhã (aqui ocorreu um efeito da 

hora do dia). A surpresa pode ser considerada como uma emoção intensa e inesperada, e de 

certa forma uma emoção agradável, e que pode desencadear outras emoções (Freitas-

Magalhães, 2011).   

Sabe-se que cada individuo (assim como o seu desempenho) é influenciado por 

diferentes características fisiológicas, biológicas, comportamentais e ambientais, 

dependendo da hora do dia em que é avaliado, assim como reage de maneira diferente a 

um estímulo, quando este lhe é mostrado em diferentes momentos do dia, e ainda que 

existem ritmos nos quais o seu nível “máximo” ocorre durante o inicio da manhã, 

diminuindo ao longo do dia. E, ritmos nos quais o seu nível “máximo” vai aumentando ao 

longo do dia atingindo melhores níveis ao final da tarde e início da noite (Adan et al., 

2012).  

Variações circadianas têm sido fundamentadas em muitos estudos, sendo que 

existem casos em que uma melhor performance/os (melhores resultados) ocorrem ao final 

da tarde/início da noite, e a pior acontece à noite e nas primeiras horas do dia (Carrier & 

Monk, 2000; Valdez, Ramírez & García, 2012). Como forma de tentar explicar a 

diferenciação do desempenho (nomeadamente neste estudo), pode-se referir a 

eventualidade da variação dos processos homeostáticos e do processo circadiano. 

Variações observadas no desempenho cognitivo podem advir da interação destes dois 

processos, uma vez que os processo homeostáticos e o sistema circadiano não são 

independentes um do outro, tem influência um no outro (como por exemplo, a eficácia no 

desempenho de um teste ou tarefa pode diminuir pelo facto de terem passado uma 

quantidade de horas desde que se acordou, ou pelo facto de o ritmo que o sistema 

circadiano (ritmicidade endógena) produziu ser menos favorável ao indivíduo (Carrier & 

Monk, 2000; Valdez, Ramírez & García, 2012). Relativamente ao tempo médio de resposta 

para as respostas certas, em cada uma das emoções, foi concluído que o cronótipo não teve 
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qualquer efeito assim como a hora de realização da tarefa, e não se verificou nenhuma 

interação entre as variáveis.  

Considerando a presença de sintomatologia depressiva em alguns dos participantes, 

e tendo em consideração o seu cronótipo, foi investigada a possível relação entre a 

pontuação na HADS-D e a identificação da emoção tristeza (apresentada pelos vídeos da 

tarefa). Verificou-se a ausência de uma associação entre o nível de depressão e os tempos 

de resposta, e o mesmo para as percentagens de acerto. Nenhumas correlações foram 

estatisticamente significativas, não indo ao encontro do que tinha sido verificado na 

literatura num estudo sobre um efeito idêntico (Berdynaj et al., 2016). É de referir que o 

número de participantes efetivamente com sintomatologia depressiva não é elevado, o que 

pode justificar que não se tenham verificado as mesmas conclusões no presente estudo.  

Sabe-se que a eficácia cognitiva é também influenciada por outros mecanismos, 

como fatores motivacionais, expetativas relacionadas com a experiência e a sua 

dificuldade, os quais podem ter efeito no nível desempenho nas tarefas (Adan, et al., 2012; 

Schmidt et al., 2007). Durante a realização da tarefa, foi várias vezes observado que os 

participantes ficavam um pouco cansados a meio da tarefa e não demonstravam tanto 

empenho a uma certa altura, o que poderá ter tido algum impacto nos resultados.  

Desta forma, é de realçar a necessidade de mais investigações, com uma 

reformulação de alguns aspetos na metodologia deste estudo, de forma a perceber se 

efetivamente se pode verificar um impacto da hora do dia e do cronótipo no 

reconhecimento de expressões faciais de emoção. Como indicações para futuros estudos, 

sugere-se a realização da mesma tarefa com uma amostra maior. Para além disso, os 

participantes deverão ser pré-selecionados de acordo com o seu tipo de cronótipo, ou seja, 

criar-se inicialmente grupos de indivíduos matutinos, vespertinos e indiferentes, de forma a 

ser possível testar os indivíduos em “hora ótima” e “não ótima”. Assim, seria possível 

verificar com mais detalhe o efeito de sincronia. 

 Será também importante ponderar outras variáveis relacionadas com os seus ritmos 

circadianos, tais como considerar a hora a que participantes acordaram e questionar sobre 

quantas horas tinham dormido, sem interrupções, uma vez que a privação de sono pode ser 

uma variável importante a considerar, e que afeta diretamente o desempenho cognitivo 
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(Cardoso et al., 2009; Gennaro, Ferrara, Curcio & Bertini, 2001; Soares & Almondes, 

2012). Fica ainda a sugestão de ponderar perceber a relação entre a ansiedade, o cronótipo 

e a identificação de expressões faciais de emoção, uma vez que já se sabe que indivíduos 

com elevados níveis de ansiedade direcionam mais a sua atenção para faces que 

demonstram medo ou raiva, em relação a outas emoções (Surcinelli, Codispoti, 

Montebarocci, Rossi & Baldaro, 2006).  
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7 Conclusão 

Em síntese, o cronótipo refere-se a características individuais associadas a ritmos 

circadianos, ou seja, cada individuo apresenta uma preferência por diferentes horas do dia 

para a sua atividade. Podem-se classificar três tipos de cronótipo: matutino (indivíduos 

com esta tipologia tendem a deitar-se e a levantar-se cedo com maior facilidade, bem como 

atingem o seu pico de desempenho mental e físico ao início da manhã); vespertino (pessoas 

com esta tipologia tendem a deitar-se e acordar mais tarde, atingindo o seu “pico” de 

desempenho mais ao final do dia e à noite); e o tipo indiferente (indivíduos com esta 

tipologia tem diferentes horários para deitar ou acordar, os seus “picos” de desempenho 

são intermédios, e apresentam maior flexibilidade em adaptarem-se a diferentes horários).  

Existem diversas investigações que demonstram um efeito de sincronia, ou seja, um 

efeito de interação entre a hora do dia e o cronótipo na realização de tarefas, como por 

exemplo, tarefas de atenção, memória e funções executivas. No entanto, neste estudo não 

se encontrou uma interação significativa entre o cronótipo e a hora do dia numa tarefa de 

reconhecimento de expressões faciais de emoção, sendo que nenhum dos cronótipos teve 

um desempenho melhor quando realizou a tarefa na sua hora ótima. Para além disso, a 

análise dos efeitos de hora do dia e cronótipo sobre os tempos de resposta nas respostas 

corretas e nas respostas erradas permitiu perceber que a hora de realização da tarefa não 

teve qualquer impacto sobre o tempo de resposta, independentemente de a resposta dada 

ser correta ou errada e que o cronótipo também não teve efeito sobre o tempo de resposta 

nas respostas corretas e nas respostas erradas.  

Da mesma forma, verificou-se que o cronótipo não teve qualquer efeito sobre a 

percentagem de respostas certas para cada uma das emoções, assim como a hora de 

realização da tarefa, à exceção da emoção surpresa. Para esta emoção, quem realizou a 

tarefa da parte da tarde teve uma percentagem de respostas certas mais elevada do quem 

realizou a tarefa da parte da manhã.   

Foi ainda analisada, tendo em conta a literatura, a possibilidade de uma relação 

entre a sintomatologia depressiva (avaliada através da HADS, subescala de depressão), 

pontuação no MEQ e desempenho na tarefa de reconhecimento das expressões faciais de 

emoção, pressupondo uma maior “facilidade/precisão” no reconhecimento da emoção 
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“tristeza”. Porém, concluiu-se que a presença de sintomas de depressão não estava 

associada à percentagem de acertos nem aos tempos de resposta no reconhecimento de 

nenhuma das emoções, incluindo a emoção “tristeza”.  

Para finalizar, recomenda-se a realização de novos estudos que possam englobar a 

tarefa utilizada nesta investigação, com algumas adaptações de metodologia. 

Relativamente às contribuições deste estudo para a literatura, podemos considerar que este 

contribui com informação acerca da ausência de impacto da hora do dia e do cronótipo no 

reconhecimento de expressões faciais de emoção, pelo menos considerando o paradigma 

presentemente utilizado. Dada a pertinência da investigação no âmbito do processamento 

de expressões faciais de emoção e sua associação com a cronobiologia, esperamos assim 

poder auxiliar investigações futuras, tendo em consideração todas as limitações 

mencionadas anteriormente (que precisam ser suprimidas).  
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9 Anexos 

 

 

 

Anexo A – Pedido de colaboração 

 

 
Pedido de Colaboração 

 

 
Este estudo insere-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em Psicologia da 

Saúde e Reabilitação Neuropsicológica da Universidade de Aveiro da aluna Lara 

Pereira, sob orientação da Professora Doutora Isabel Santos.  

Esta investigação tem como objetivo perceber a influência da hora do dia e tipo 

cronótipo no reconhecimento de emoções com jovens adultos. A recolha de dados 

decorrerá numa sessão, com a duração de aproximadamente 60 minutos. Para além do 

preenchimento de alguns questionários, realizará uma tarefa computorizada que 

envolve a visualização de caras e identificação da respetiva emoção.  

Para tal peço a sua colaboração voluntária, sendo que a sua participação não 

apresenta quaisquer riscos para si. Tem direito a não querer participar e poderá desistir 

a qualquer momento do estudo (os dados já recolhidos serão de imediato destruídos).   

As informações fornecidas ao longo deste estudo serão mantidas em 

confidencialidade e usadas somente para fins de investigação. Os dados que irei 

recolher serão tratados, analisados e divulgados de modo anónimo e apenas em grupo, 

nunca individualmente.  

Os dados recolhidos serão utilizados para a dissertação de mestrado e poderão 

ser publicados em revistas científicas e apresentados em eventos científicos, sempre de 

forma anónima. 

Caso deseje obter informações adicionais sobre o trabalho poderá contactar a 

aluna responsável, que estará disponível para esclarecer qualquer dúvida ou questão 

relacionada com o estudo. 

 

 
Contactos da aluna: Email académico - larapereira@ua.pt  

                                    Telefone –  
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Anexo B – Consentimento Informado 

 

 

 
Consentimento Informado 

 

 

Eu  

participante) declaro que aceito participar voluntariamente no presente estudo. 

(nome 

Declaro ainda ter compreendido a explicação que me foi fornecida acerca da investigação, 

bem como da minha participação na mesma. Foi-me ainda dada a oportunidade de fazer 

todas as perguntas, para as quais obtive resposta satisfatória. Além disso, foi-me afirmado 

que tenho o direito de recusar em qualquer momento a minha participação na pesquisa, 

sem que isso possa ter qualquer prejuízo pessoal. Foi-me assegurada a confidencialidade 

da informação recolhida, sendo os dados tratados anonimamente e utilizados apenas para 

os fins descritos. 

Do presente consentimento informado são redigidos dois exemplares, um dos quais ficará 

em minha posse e o outro na posse da aluna responsável por esta investigação que também 

o assinou.  

 

 

 

 
Aveiro,  de  de    

 

 

O/A Participante, 
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Anexo C – Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

Dados Pessoais 

2. Idade:    

3. Nacionalidade:    

4. Naturalidade:    

Informação Clínica 

1. Doença diagnosticada? Sim Não 

1.1 Se sim, indique qual:    

2. Toma alguma medicação? Sim Não 

2.1 Se sim, indique qual:    

3. Já teve acompanhamento Psicológico, Neuropsicológico e/ou Psiquiátrico? 

Sim Não 

3.1 Se sim, por que motivo?    

4. Tem algum problema visual? ___________Se sim, está corrigido?_________ 

ID do participante:    

Data:    /    /   

Hora:    
 
 

Questionário Sociodemográfico 
 

 

 

 

 

 
1. Género: Masculino  Feminino 

 

 

 

 

5. Estado Civil Solteiro(a) 
 
Casado(a) 

 
Divorciado(a) 

 
Viúvo(a) 

        

6. Escolaridade: 4ºano  6ºano  9ºano  12ºano 

 Licenciatura  Mestrado  Doutoramento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrigada pela sua colaboração!  


	1 Introdução
	2 Enquadramento teórico
	2.1 Ritmos circadianos, cronótipo e efeito de sincronia
	2.2 Cronótipo e desempenho cognitivo
	2.3 Cronótipo e idade
	2.4 Processamento emocional

	3 Objetivos
	4 Metodologia
	4.1 Participantes
	4.2 Materiais
	4.3 Procedimento
	5 Resultados
	6 Discussão
	7 Conclusão
	8 Referências
	9 Anexos

