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EVALUAREA MEMORIEI PENTRU EXPRESII FACIALE LA COPIII CU 

DIZABILITĂȚI INTELECTUALE 

Adriana CÂNDEA 

 
Lucrarea prezintă rezultatele unor studii care au evaluat memoria expresiilor faciale de 

bucurie, surpriză, furie, teamă la copiii cu dizabilități intelectuale. Memoria expresiilor 

faciale a fost testată prin prezentarea unor imagini care indicau cele patru tipuri de emoții 

amintite, participanților cerându-li-se să indice expresia care le-a fost prezentată în timpul 

studiului. În ambele experimente, expresiile faciale vesele sau pozitive au fost reamintite 

mai bine decât alte tipuri de expresii. Mai mult, expresiile faciale care au indicat emoții 

pozitive au fost reamintite mai bine și atunci când au fost prezentate invers (cu capul în jos) 

și inclusiv atunci când unele caracteristici perceptive au fost intenționat modificate 

(zâmbetul a fost mai larg).  

 
memorie, expresii faciale, dizabilități intelectuale. 

 

Un zâmbet, o încruntare sau o privire surprinsă 

determină  expresii faciale care transmit stări 

socio-emoționale puternice. Astfel, deseori, 

expresiile faciale prefigurează, amplifică și chiar 

înlocuiesc comunicarea verbală (Ekman, 2011). 

Atât cercetările din sfera psihologiei clinice, cât și 

cele din sfera neuropsihologiei prezintă mai multe 

procese implicate în recepția, codificarea, 

recunoașterea, și engramarea  expresiilor faciale 

(Adolphs, 2011; Posamentier & Abdi, 2010). În 

ceea ce privește codificarea expresiilor faciale, 

unele constatări arată că un impact mai mare îl au 

expresiile faciale negative (precum furia sau 

teama), spre deosebire de cele pozitive precum 

fericirea sau o imagine facială surprinsă.  

Mai mult, cercetătorii arată că fețele furioase 

sunt detectate mai repede decât cele care prezintă 

fețe fericite atunci când acestea sunt prezentate în 

contrast (Fox și colaboratorii, 2010; Hansen & 

Hansen, 2008). În ciuda numeroaselor studii 

axate pe evaluarea memoriei şi tehnicilor de 

recunoaștere a fețelor umane puține studii s-au 

concentrat în special pe memoria expresiilor 

faciale. 

Din perspectivă socio-biologică, abilitatea de a 

recunoaște rapid expresii faciale care indică furie 

sau amenințare se prezintă ca un mare avantaj în 

viața de zi cu zi întrucât permite individului să 

reacționeze cu ușurință și foarte eficient la 

provocările mediului. 

Studiile din sfera neurocognitivă s-au axat pe 

explorarea regiunilor cerebrale care se activează 

în timpul procesării secvențelor de discriminare a 

expresiilor faciale. Studiile în care s-au utilizat și 

tehnici de neuroimagistică au relevat că 

recunoașterea fețelor umane implică activarea 

regiunilor occipito-temporale precum girusul 

fusiform (Posamentier și Abdi, 2009), în timp ce 

encodarea expresiilor faciale determină activarea 

altor arii, precum amigdala, girusul cingulat și 

regiunile prefrontale (Canli, Sivers, Whitfield, 

Gotlib și Gabrieli, 2010). De asemenea, 

cercetătorii au arătat că emoțiile negative sunt 

procesate în emisfera cerebrală dreaptă, în timp 

ce emoțiile pozitive sunt procesate în emisfera 

cerebrală stângă (Canli și colab., 2010, Davidson 

și Irwin, 2009, Dolan și colab., 2008). 

Spre deosebire de studiile axate predonderent 

pe evaluarea proceselor de discriminare a fețelor 

umane, pe care le întâlnim cel mai frecvent în 

literatura de specialitate (Posamentier și Abdi, 

2009), studiul de față se concentrează asupra 

expresiei faciale ca sursă de informații 

emoționale. Un singur studiu, cel derulat de către 

D”Argembeau, Van der Linden, Comblain și 

Etienne, în 2012, a evaluat acest fenomen prin 

intermediul unui test standard de recunoaștere. În 

studiul respectiv participanților li s-au prezentat 

imagini alb-negru reprezentând fețe umane, cu 

expresii atât pozitive (zâmbet larg), cât și 

negative (furie, teamă). După prezentarea 

imaginilor, participanților li s-au prezentat 

imagini neutre și sarcini de recunoaștere a 

identității (de exemplu, discriminare de tip ”nou” 

/ ”vechi”). Dacă participantul la studiu aprecia o 

expresie facială ca fiind ”veche”, era rugat să 

indice care dintre expresii i-a fost prezentată la 

studiu. Deși discriminarea vechi/nou a fost redată 

mai bine pentru expresiile faciale pozitive decât 

pentru expresiile faciale negative, nu s-a observat 

nici o diferență în ceea ce privește sursa 

memorării. 
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De asemenea, niciun alt studiu nu s-a 

concentrat pe evaluarea acestui fenomen, în care 

participanții să aibă un anumit tip de dizabilitate. 

Studiul de față prezintă rezultatele unor 

experimente în care au fost prezentate imagini cu 

expresii faciale diferite (bucurie, surpriză, furie, 

teamă), la copiii cu dizabilități intelectuale.  

La copiii cu dizabilități intelectuale memoria 

este considerată ca având funcție compensatorie, 

suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor 

cognitive, superioare. Capacitatea de reținere în 

cazul copiilor cu dizabilități intelectuale ușoare 

este relativ mare, bazată fiind însă pe o memorare 

mecanică, lipsită de suplețe și fără posibilitatea de 

utilizare a datelor în situații noi. O caracteristică 

aparte a copiilor cu dizabiliăți intelectuale este 

penuria informațiilor reținute de aceștia 

comparativ cu copiii fără dizabilități intelectuale, 

reducere cantitativă explicată prin degradarea 

calitativă a celulei nervoase și prin 

funcționalitatea redusă a integrării la nivelul celor 

trei tipuri de memorie (memorie senzorială, 

memorie de scurtă durată, memorie de lungă 

durată). O altă particularitate a memoriei la copiii 

cu dizabilități intelectuale este slaba fidelitate în 

evocarea informațiilor (lipsa de precizie, 

introducerea de elemente străine, omiterea de 

detalii, etc.) 

Plecând de la aceste considerente, lucrarea de 

față prezintă două studii care au avut ca principal 

scop evalurea memorării expresiilor faciale la 

copiii cu dizabilități intelectuale. Memoria 

expresiilor faciale a fost testată în doi pași, în 

primul pas participanților li s-au prezentat fețe 

umane care prezentau stări emoționale diferite, 

urmând ca în pasul doi participanților cerânduli-

se să indice expresia care le-a fost prezentată în 

timpul studiului. În ambele studii, expresiile 

faciale vesele sau pozitive au fost reamintite mai 

bine decât alte expresii. Mai mult, expresiile 

faciale vesele au fost reamintite mai bine și atunci 

când au fost prezentate invers (cu capul în jos) și 

inclusiv atunci când unele caracteristici 

perceptive au fost intenționat modificate 

(zâmbetul a fost mai larg, asemeni unui rânjet 

larg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul numărul 1 

 

Participanți. Douăzeci de elevi cu dizabilități 

intelectuale ușoare cu vârste între 11 și 14 ani din 

Cluj-Napoca. 

 

Stimuli. Participanților li s-au prezentat 

diferite fotografii color care reprezentau fețe 

umane cu expresii emoționale diferite. Acestea au 

fost extrase din Bateria TOMAL (Test of Memory 

and Learning), Subtestul Face Recognition, de 

unde au fost selectate 32 imagini care afișează 

una din cele patru expresii - fericit, surpriză, 

furie, teamă (opt fețe pentru fiecare expresie 

emoțională).  

Imaginile au  fost împărțite în două seturi de 

câte 16 de fețe (jumătate caucazian, jumătate cu 

aspect asiatic,  jumătate imagini care prezintă un 

bărbat, jumătate imagini care prezintă o femeie), 

cu expresii faciale distribuite uniform pe cele 

două seturi (4 fete pentru fiecare expresie). În 

plus, au fost folosite 18 alte fețe neutre din 

JACNeuF (Japanese and Caucasian Neutral 

Faces), dintre care 4 au fost folosite ca fețe neutre 

la studiu, 8 au fost folosite ca elemente noi la 

testare, iar 6 au fost folosite ca soluții tampon. 

 

Procedura. Imaginile-stimul care reprezentau 

expresii faciale au fost prezentate cu ajutorul 

software-ului E-Prime (utilizat și în aplicarea 

sarcinilor de memorie TOMAL). Participanților 

le-au fost prezentate 20 fețe, care au inclus un set 

de 16 de fețe cu expresii emoționale (4 fețe pentru 

fericire, 4 fețe pentru surpriză, 4 fețe pentru furie, 

4 fețe pentru teamă) și 4 fețe cu expresii faciale 

neutre. Fiecare imagine-stimul a fost prezentată 

timp de 3 secunde, într-o ordine aleatorie. După 

prezentarea tuturor imaginilor participanților li s-

a prezentat din nou fiecare imagine si li s-a cerut 

să indice daca au văzut imaginea respectivă 

anterior sau nu. 

 

Rezultate. Participanții și-au adus aminte mai 

repede și mai fidel fețele care indicau ideea de 

fericire (93,8%) decât cele care indicau ideea de 

surpriză (77,7%), sau neutre (75,7%). Imaginile 

care au reprezentat teama au fost redate în 

proporție de 66,6 %, în timp ce imaginile care au 

reprezentat expresii emoționale care indică furia 

au fost reamintite cel mai puțin decât toate 

celelalte stări, respectiv 56,8%. (Figura nr. 2).
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Figura Nr. 1. Exemplu de imagini-stimul utilizate în Studiul 1. 

 

 
 

Studiul numărul 2 

  

Participanți. În lotul de studiu au fost incluși 

douăzeci și doi de elevi cu dizabilități intelectuale 

ușoare cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani din 

Cluj-Napoca. 

 

Stimuli. Participanților li s-au prezentat 

diferite fotografii color care reprezentau fețe 

umane cu expresii emoționale. Acestea au fost 

extrase din aceeasi Baterie TOMAL (Test of 

Memory and Learning), Subtestul Face 

Recognition, de unde au fost selectate 32 imagini 

care afișează una din cele patru expresii - fericit, 

surpriză, furie, teamă (opt fețe pentru fiecare 

expresie emoțională). Doar că de această dată, 

imaginile-stimul au fost rotite cu 180˚ și 

prezentate așa.  

Imaginile au  fost împărțite în două seturi de 

câte 16 de fețe (jumătate caucazian, jumătate cu 

aspect asiatic,  jumătate imagini care prezintă un 

bărbat, jumătate imagini care prezintă o femeie), 
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cu expresii faciale distribuite uniform pe cele 

două seturi (4 fețe pentru fiecare expresie). În 

plus, au fost folosite 18 alte fețe neutre din 

JACNeuF (Japanese and Caucasian Neutral 

Faces), dintre care 4 au fost folosite ca fețe neutre 

la studiu, 8 au fost folosite ca elemente noi la 

testare, iar 6 au fost folosite ca soluții tampon. 

Procedura. Imaginile-stimul care reprezentau 

expresii faciale au fost prezentate cu ajutorul 

software-ului E-Prime (utilizat și în aplicarea 

sarcinilor de memorie TOMAL). Participanților 

le-au fost prezentate 20 fețe, care au inclus un set 

de 16 de fețe cu expresii emoționale (4 fețe pentru 

fericire, 4 fețe pentru surpriză, 4 fețe pentru furie, 

4 fețe pentru teamă) și 4 fețe cu expresii faciale 

neutre. Fiecare imagine-stimul a fost prezentată 

timp de 3 secunde, într-o ordine aleatorie. După 

prezentarea tuturor imaginilor participanților li s-

a prezentat din nou fiecare imagine si li s-a cerut 

să indice dacă au văzut imaginea respectivă 

anterior sau nu. De această dată, timpul de redare 

pus la dispoziția fiecărui partipant a fost de 4 

secunde cu o secundă mai mult decât la 

experimentul inițial. 

Rezultate. Participanții și-au adus aminte mai 

repede și mai fidel fețele care indicau ideea de 

fericire (93,8%) decât cele care indicau ideea de 

surpriză (77,7%), sau neutre (75,7%). Imaginile 

care au reprezentat teama au fost redate în 

proporție de 66,6%, în timp ce imaginile care au 

reprezentat expresii emoționale care indică furia 

au fost reamintite cel mai puțin decât toate 

celelalte stări, respectiv 56,8%. (Figura nr. 2). 

 

Rezultate: Analiza performanțelor participanților 

la studiu relevă diferențe semnificative în 

recunoașterea celor cinci tipuri de expresii faciale 

care sunt asociate unor figuri emoționale 

[F(4.104)=3.55, MSe=0.037, p<.01]. Astfel, în 

mod surpinzător, imaginile care reprezentau 

expresii faciale asociate stării de fericire (81,2%) 

și cele asociate stării de furie (76,2%) sau teamă 

(67,8) au fost mai bine reaminitite decât cele 

neutre (55%) sau cele asociate expresiei 

emoționale de surpriză (54%). 

 

 
 

Concluzii generale 
 

În ambele experimente a fost evaluată 

memoria expresiilor faciale prin prezentarea unor 

imagini pozitive, negative și neutre și solicitarea 

participanților să identifice expresiile faciale 

prezentate anterior. Astfel, din toate cele 5 

categorii de imagini-stimul prezentate 

participanților (fericire, teamă, furie, surpriză și 

neutre), imaginile asociate unor emoții pozitive 

(fericire) au fost reactualizate mai repede și mai 

frecvent decât cele care sunt asociate unor emoții 

negative, precum teama sau furia.  

Lucrarea de față mai arată și faptul că, chiar și 

atunci când imaginile au fost rotite la 180 de 

grade, cel mai mare procent de reamintire l-au  

înregistrat imaginile care au reprezentat expresii 

faciale fericite, respectiv 81,2%. De asemenea, 

expresiile faciale percepute ca fiind negative 

(furie, teamă) au fost reamintite mai frecvent și 

mai fidel decât cele neutre, în ambele 

experimente. 

Date fiind și cercetările anterioare ale lui 

Eastwood (2010) și Hansen & Hansen (2008) 

care demonstrează că fețe umane cu expresii 

negative (teamă, furie) atrag atenția mult mai ușor 

decât cele cu expresii pozitive, sunt oarecum 

surprinzătoare rezultatele studiului de față, care 

indică faptul că imaginile-stimul asociate unor 

expresii pozitive sunt reamintite mai ușor decât 

cele negative. O posibilă explicație ar putea fi 

faptul că fețele negative atrag atenția asupra a 

ceea ce a determinat emoția negativă decât asupra 

persoanei, ca individ, care a trăit emoția 

respectivă. Cu alte cuvinte, expresiile faciale 

negative direcționează atenția asupra contextului 
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sau evenimentului în care individul s-a aflat 

anterior (”De ce este supărată persoana pe 

mine?”), în timp ce prezența unui zâmbet 

direcționează atenția către persoana înseși (”Cine 

este persoana care îmi zâmbește?”). Extrapolând, 

prezența unui zâmbet pe chipul unei persoane are 

și o puternică componentă socială, persoana fiind 

percepută mai familiară, mai atractivă, mai 

generoasă și mai ”caldă”. 
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