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Resumo 

No paradigma Deese-Roediger-McDermott (DRM), a apresentação de listas de palavras gera 

níveis significativos de memórias falsas para um item crítico não apresentado mas relacionado. As 

duas principais teorias explicativas sobre este efeito prevêem cursos temporais diferentes para as 

memórias falsas. Segundo a teoria da activação-monitorização, estas são geradas através de um 

processo de activação associativa, decaindo mais rapidamente com o tempo. Por sua vez, segundo a 

teoria do traço difuso, estas são geradas através de um processo de extracção temática, decaindo 

mais lentamente com o tempo. Para testar estes pressupostos, foram analisadas as memórias falsas 

para itens críticos associativos, geradas por activação associativa, e para itens críticos temáticos, 

geradas por extracção temática, num teste de reconhecimento em que eram apresentados pares de 

itens, aplicado imediatamente ou uma semana depois da apresentação das listas. Foi verificado que 

o reconhecimento falso para os itens críticos associativos diminuiu significativamente, enquanto o 

reconhecimento falso para os itens críticos temáticos permaneceu relativamente estável. Assim, os 

resultados revelam ser consistentes com a ideia de que as memórias falsas geradas por extracção 

temática tendem a ser mais persistentes ao longo do tempo do que as memórias falsas geradas por 

activação associativa, validando os pressupostos de ambas as teorias. 

 

Palavras-chave: Memórias Falsas; Paradigma DRM; Tempo de Retenção; Activação Associativa; 

Extracção Temática. 
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Abstract 

In the Deese-Roediger-McDermott (DRM) paradigm, the presentation of word lists generates 

significant levels of false memories for a nonpresented but related critical item. The two main 

explanatory theories of this effect predict different time courses for false memories. According to 

activation-monitoring theory, these are generated by an associative activation process, decaying 

more rapidly over time. In turn, according to fuzzy-trace theory, these are generated by a thematic 

extraction process, decaying more slowly over time. To test these assumptions, false memories 

for associative critical items, generated by associative activation, and for thematic critical items, 

generated by thematic extraction, were analysed in a recognition test in which items were paired, 

applied immediately or one week after list presentation. It was found that false recognition for 

associative critical items decreased significantly, while false recognition for thematic critical items 

remained fairly stable. Thus, the results showed to be consistent with the idea that false memories 

generated by thematic extraction tend to be more persistent over time than false memories generated 

by associative activation, validating the assumptions of both theories. 

 

Keywords: False Memories; DRM Paradigm; Retention Interval; Associative Activation; Thematic 

Extraction. 
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I. Introdução 

A memória falsa, isto é, a lembrança de algo que não ocorreu (Gallo, 2010), constitui um dos 

fenómenos mais estudados nas últimas décadas em diferentes domínios da Psicologia. Não obstante, 

a sua investigação tem uma história relativamente longa. 

Num dos primeiros estudos experimentais sobre este fenómeno, Bartlett (1932) analisou 

reproduções repetidas de um conto intitulado The War of the Ghosts, pedindo aos participantes que 

lessem a história e a reescrevessem após intervalos de tempo variáveis, desde alguns minutos até 

vários anos. Bartlett (1932) verificou que os participantes raramente recordavam os acontecimentos 

com precisão, relatando frequentemente elementos que não faziam parte da história original, apesar 

de, por exemplo, poderem ser consistentes com aspectos que lhes eram mais familiares. Além disso, 

verificou que as descrições tendiam a mudar consideravelmente após várias reproduções do conto. 

Com base nas suas observações, Bartlett (1932) concluiu que as memórias são predominantemente 

reconstruções de acontecimentos passados, sendo influenciadas por estruturas de conhecimento 

preexistentes, ou esquemas. 

Deste modo, Bartlett (1932) contribuiu para a distinção entre memória reconstrutiva, baseada 

no preenchimento de lacunas na informação recuperada, originando erros frequentes, e memória 

reprodutiva, baseada na recuperação precisa e repetida da informação (Roediger & McDermott, 

1995). Com base no pressuposto de que a recordação de estímulos ricos em significado, como 

histórias ou eventos reais, depende de processos reconstrutivos, e a recordação de estímulos mais 

simples, como listas de palavras, depende de processos reprodutivos, as investigações subsequentes 

sobre este fenómeno recorreram sobretudo a paradigmas em que, por exemplo, eram usadas frases, 

parágrafos ou histórias na recolha de evidências, por ser considerado que apenas estes materiais 

causariam memórias falsas (Roediger & McDermott, 1995). 

Contudo, o desenvolvimento do paradigma Deese-Roediger-McDermott (DRM; Deese, 1959; 

Roediger & McDermott, 1995), com base no procedimento de aprendizagem de listas de palavras 

usado originalmente por Deese (1959) e posteriormente recuperado e expandido por Roediger e 

McDermott (1995), veio questionar não apenas estes pressupostos, mas também o próprio contraste 

entre memória reconstrutiva e reprodutiva, ao demonstrar ser possível gerar elevados níveis de 

memórias falsas mesmo a partir de materiais mais simples. 

 

1. Paradigma Deese-Roediger-McDermott (DRM) 

Apesar de não visar directamente o estudo das memórias falsas, Deese (1959) procurou prever 

a ocorrência de intrusões, isto é, de recordações falsas, de palavras não apresentadas num teste de 

recordação livre imediato.  
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Para isso desenvolveu listas de palavras com base em normas de associação publicadas 

previamente (Russell & Jenkins, 1954; citados por Deese, 1959). Tipicamente, para estas normas, 

os participantes realizam tarefas de associação livre, recebendo instruções para indicarem a primeira 

palavra que lhes ocorra mentalmente perante a apresentação de cada palavra estímulo. Assim, cada 

lista era constituída pelas palavras mais frequentemente geradas como resposta associativa a uma 

palavra estímulo. 

Deste modo, Deese (1959) apresentou aos participantes 36 listas compostas pelas 12 palavras 

mais fortemente associadas a uma palavra convergente que não era apresentada, designada por item 

crítico. Por exemplo, para o item crítico sleep, os participantes ouviam as palavras bed, rest, awake, 

tired, dream, wake, night, comfort, eat, sound, slumber, snore. Imediatamente depois do estudo de 

cada lista, os participantes tentavam recordar todas as palavras apresentadas. 

Deese (1959) verificou que algumas destas listas induziam frequentemente a intrusão da 

palavra estímulo não apresentada no teste de recordação livre imediato, variando entre 0% para 

butterfly e 44% para sleep. Assim, os participantes geraram níveis consideráveis de recordações 

falsas para itens críticos, como se estes tivessem sido realmente apresentados nas listas estudadas 

anteriormente. 

Além disso, de modo a prever a ocorrência destas recordações falsas, Deese (1959) obteve 

normas associativas usando as palavras das listas apresentadas como estímulo. Para isso, outro 

grupo de participantes realizou tarefas de associação livre, recebendo instruções para gerarem 

respostas associativas perante a apresentação das palavras das listas. 

Deese (1959) verificou que quanto maior era a probabilidade de um item crítico ser gerado 

como resposta associativa para cada palavra da lista, maior era a probabilidade deste ser falsamente 

recordado no teste de recordação livre imediato, tendo observado uma elevada correlação positiva. 

Com base na observação de que a força associativa média das palavras de uma lista para com o item 

crítico correspondente constitui um forte preditor da ocorrência de recordações falsas, Deese (1959) 

sugeriu que estas resultam de processos associativos. 

Apesar da sua importância, o estudo de Deese (1959) foi relativamente ignorado, sendo pouco 

influente em investigações subsequentes. Porém, décadas mais tarde, Roediger e McDermott (1995) 

recuperaram o paradigma usado por Deese (1959), aplicando-o ao estudo das memórias falsas: 

para além de replicarem os resultados dos testes de recordação, expandiram o paradigma para testes 

de reconhecimento, obtiveram julgamentos subjectivos e analisaram o efeito da recordação prévia 

sobre o reconhecimento (Gallo, 2006). 

Exemplificando, para a segunda experiência do estudo, Roediger e McDermott (1995) criaram 

24 listas de palavras baseadas em parte nas mesmas normas usadas por Deese (1959). Assim, cada 
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lista era composta pelas 15 palavras (e.g., bed, rest, awake, etc.) mais fortemente associadas a um 

item crítico (e.g., sleep), sendo organizadas por ordem decrescente de força associativa. 

Apenas 16 destas listas eram estudadas pelos participantes. Finalizada a apresentação auditiva 

de cada lista, estes recebiam indicações para realizar ou um teste de recordação livre ou uma tarefa 

distractora. Para cada participante, metade das listas era seguida pela tarefa de recordação e a outra 

metade era seguida por problemas de matemática. Relativamente ao teste de recordação livre, os 

participantes recebiam instruções para escrever todas as palavras de que se lembrassem. A tarefa em 

que eram realizados problemas de matemática foi usada para determinar os potenciais efeitos do 

teste de recordação sobre o teste de reconhecimento subsequente. 

Depois das listas serem apresentadas, os participantes realizavam um teste de reconhecimento 

composto por 96 itens: 48 que tinham sido estudados, correspondendo a 3 palavras de cada uma das 

16 listas apresentadas; e 48 que não tinham sido estudados, correspondendo aos 16 itens críticos das 

listas apresentadas, para além do item crítico e 3 palavras de cada uma das 8 listas não estudadas. 

Estes eram apresentados em folhas papel aos participantes, que recebiam instruções para indicar se 

cada uma das palavras havia sido estudada, assinalando a resposta velho (old), ou não havia sido 

estudada, assinalando a resposta novo (new). 

Também era pedido aos participantes que fizessem julgamentos lembro-sei (remember-know 

judgments; Tulving, 1985) durante o teste de reconhecimento, para cada item que identificassem 

como tendo sido estudado. Os julgamentos lembro reflectem um reviver mental da experiência, ao 

contrário dos julgamentos sei. Assim, os participantes recebiam instruções para fazer julgamentos 

lembro quando se lembrassem vividamente da apresentação do item, ou julgamentos sei quando 

tivessem a certeza da apresentação do item, mas não se conseguissem lembrar da sua ocorrência. 

Os julgamentos lembro-sei foram incluídos para examinar a experiência fenomenológica dos 

participantes durante o reconhecimento falso. 

Considerando os resultados da recordação, Roediger e McDermott (1995) observaram uma 

elevada recordação falsa dos itens críticos, nomeadamente uma probabilidade de 55%, replicando o 

efeito obtido por Deese (1959). A recordação falsa dos itens críticos foi pelo menos tão frequente 

ou mesmo superior à recordação verídica das palavras estudadas do meio da lista. Contudo, uma 

vez que se verificaram efeitos de primazia e de recência, ou seja, uma melhor recordação verídica 

das palavras do início e do fim da lista, respectivamente, a recordação falsa dos itens críticos foi 

inferior à recordação verídica das restantes palavras da lista. 

Considerando os resultados do reconhecimento, para as listas que não foram recordadas 

previamente, foi igualmente observado um elevado reconhecimento falso dos itens críticos (média 

de falsos alarmes de .72), sendo semelhante ao reconhecimento verídico das palavras estudadas 

(média de acertos de .65), mas muito superior ao falso alarme para os itens críticos e as palavras das 
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listas não estudadas (.16 e .11, respectivamente). Estes resultados sugerem que os participantes não 

foram capazes de distinguir as palavras estudadas dos itens críticos não apresentados. Por sua vez, 

para as listas que foram recordadas previamente, foi observado um reconhecimento falso dos itens 

críticos (.81) equivalente ao reconhecimento verídico das palavras estudadas (.79). Apesar disso, 

estes níveis de reconhecimento falso e verídico foram significativamente superiores aos obtidos 

para listas que não foram recordadas previamente, o que significa que o teste de recordação parece 

ter influenciado o desempenho posterior no teste de reconhecimento, ou seja, recordar previamente 

o item crítico ou as palavras estudadas tende a aumentar o seu reconhecimento subsequente. 

Finalmente, o reconhecimento falso dos itens críticos foi frequentemente acompanhado por 

julgamentos lembro em vez de julgamentos sei. Além disso, o nível de julgamentos lembro obtido 

para itens críticos foi equivalente ao obtido para palavras estudadas. Estes resultados revelam que 

os participantes se lembram vividamente da apresentação dos itens críticos como se tivessem sido 

realmente estudados anteriormente, sugerindo que estes reexperienciam acontecimentos que de 

facto nunca ocorreram.  

Perante a robustez do efeito de memórias falsas observado, Roediger e McDermott (1995) 

demonstraram que a utilização de listas de palavras, mesmo que relacionadas, também permite o 

estudo deste fenómeno, argumentando que diferentes materiais diferem quantitativamente mas não 

qualitativamente quanto ao nível de memórias falsas gerado. Assim, Roediger e McDermott (1995) 

concluíram que toda a memória é construtiva por natureza, pelo que a distinção entre memória 

reconstrutiva e reprodutiva revela ser infundada. 

O paradigma DRM, baseado na recuperação, replicação e expansão do paradigma de Deese 

(1959) por Roediger e McDermott (1995), constitui uma forma simples mas poderosa de gerar 

elevados níveis de memórias falsas em condições laboratoriais controladas. Deste modo, o seu 

desenvolvimento veio impulsionar significativamente o estudo subsequente das memórias falsas, 

numa tentativa de compreender melhor este efeito (ver Gallo, 2006, 2010). Neste sentido, foram 

sendo propostas várias teorias explicativas dos mecanismos subjacentes à ocorrência de memórias 

falsas no contexto do paradigma DRM. 

 

2. Principais Teorias Explicativas das Memórias Falsas no Paradigma DRM 

A teoria do traço difuso (fuzzy-trace theory; e.g., Brainerd & Reyna, 2002) e a teoria da 

activação-monitorização (activation-monitoring theory; e.g., Roediger & McDermott, 2000) 

constituem duas das principais teorias explicativas do efeito de memórias falsas no paradigma 

DRM. Ambas correspondem a teorias de duplo processamento, pois consideram a existência de 

dois processos subjacentes à ocorrência de memórias falsas: um processo de inflação do erro 

(error-inflating process), responsável pela estimulação de uma potencial memória falsa; e um 
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processo de edição do erro (error-editing process), responsável pela eventual supressão dessa 

memória falsa (Arndt & Gould, 2006). Apesar de ambos operarem em combinação para gerar 

memórias verídicas, estes processos operam em oposição para gerar memórias falsas. 

 

2.1. Teoria do Traço Difuso 

Além do seu contributo para a investigação em múltiplas áreas do desenvolvimento cognitivo 

(ver Reyna & Brainerd, 1995), a teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2002, 2005) tem sido 

particularmente influente na compreensão do fenómeno das memórias falsas, sendo igualmente 

considerada na explicação da recordação e do reconhecimento falsos no paradigma DRM (e.g., 

Payne, Elie, Blackwell, & Neuschatz, 1996). 

Esta teoria assenta em cinco princípios explicativos sobre as memórias falsas (Brainerd & 

Reyna, 2005): armazenamento paralelo dos traços verbatim e gist; recuperação dissociada dos 

traços verbatim e gist; processos oponentes sobre as memórias falsas; cursos temporais diferentes 

dos traços verbatim e gist; e variabilidade desenvolvimentista. 

Um dos pressupostos fundamentais da teoria do traço difuso consiste na distinção entre duas 

representações mnésicas qualitativamente diferentes que são codificadas quando um estímulo é 

experienciado, por exemplo, como quando uma palavra é apresentada: os traços verbatim, que 

representam a forma superficial do estímulo, incluindo informação perceptiva e contextual; e os 

traços gist, que representam o conteúdo conceptual do estímulo, incluindo informação semântica, 

relacional e elaborativa. O processamento destes traços é relativamente independente, visto serem 

armazenados de forma paralela e recuperados de forma dissociada (Brainerd & Reyna, 2002). 

A recuperação de traços verbatim induz uma forma de lembrança vívida, designada por 

recordação (recollection), que permite reexperienciar conscientemente a ocorrência dos estímulos 

em contextos específicos. Por sua vez, a recuperação de traços gist induz uma forma de lembrança 

mais genérica e imprecisa, designada por familiaridade (familiarity), que leva a que estímulos 

não experienciados sejam percebidos como sendo semelhantes a outros estímulos experienciados, 

apesar de a sua ocorrência não ser recordada explicitamente (Brainerd & Reyna, 2005). 

Apesar disso, existem certas condições, como quando os traços gist são especialmente 

fortes, em que a recuperação gist induz experiências fenomenológicas vívidas que simulam a 

recordação verídica induzida pela recuperação verbatim, designada por recordação fantasma 

(phantom recollection; e.g., Brainerd, Wright, Reyna, & Mojardin, 2001). 

Sendo uma teoria de duplo processamento, a teoria do traço difuso assume que o desempenho 

mnésico depende de ambas as recuperações verbatim e gist. Estas correspondem a processos 

convergentes na memória verídica de estímulos experienciados, quer por a sua ocorrência ser 

especificamente recordada (recuperação verbatim), quer por o seu significado ser genericamente 
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familiar (recuperação gist). Pelo contrário, estas correspondem a processos oponentes na memória 

falsa de estímulos não experienciados, pois apesar de ser suportada pela recuperação gist, esta pode 

ser suprimida pela recuperação verbatim (Brainerd & Reyna, 2002, 2005). 

 

2.1.1. Processo de inflação das memórias falsas 

No paradigma DRM, durante a fase de estudo, para cada palavra de uma lista são codificados 

traços verbatim, que representam os detalhes específicos que a identificam individualmente, como 

os atributos perceptivos ou a posição na lista; e traços gist, que representam o seu significado e as 

relações e padrões existentes com outras palavras estudadas. Uma vez que todas as palavras de uma 

lista (e.g., bed, rest, awake, etc.) se relacionam com um item crítico não apresentado (e.g., sleep), os 

participantes extraem uma representação gist comum, isto é, o tema conceptual da lista, para o qual 

converge o significado das palavras que a constituem (Payne et al., 1996). 

Assim, durante a fase de teste, a recuperação gist tende a induzir memórias falsas quando o 

significado de um item não apresentado é percebido como sendo consistente com o tema de uma 

lista estudada. Mais especificamente, uma elevada consistência percebida entre o tema da lista e o 

significado do item crítico correspondente, recuperado durante um teste de recordação livre ou 

apresentado durante um teste de reconhecimento, pode resultar na recordação ou reconhecimento 

falsos desse item crítico (Gallo, 2006). 

Em suma, segundo a teoria do traço difuso, a inflação das memórias falsas tem por base um 

processo de extracção temática, no sentido em que a abstracção da representação gist ou tema 

comum que relaciona as palavras de uma lista corresponde ao mecanismo primário que subjaz o 

efeito de memórias falsas no paradigma DRM. 

Além disso, no paradigma DRM, a recuperação gist induz a recordação fantasma dos itens 

críticos, tendo em conta que o seu significado tende a ser altamente consistente com um traço gist 

especialmente forte, ou seja, com o tema da lista correspondente, dado que este resulta da extracção 

dos traços gist de palavras relacionadas e convergentes para o significado desse item crítico. Esta 

ilusão fenomenológica pode ser experienciada tanto no reconhecimento (Brainerd et al., 2001) 

como na recordação (Brainerd, Payne, Wright, & Reyna, 2003) dos itens críticos. 

 

2.1.2. Processo de edição das memórias falsas 

Contudo, em algumas circunstâncias, a recuperação de traços verbatim pode suplantar a 

influência da recuperação de traços gist, levando à rejeição de itens críticos não apresentados, 

através de um processo designado por rejeição pela recordação (recollection rejection; e.g., 

Brainerd, Reyna, Wright, & Mojardin, 2003). 
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No paradigma DRM, as palavras estudadas (e.g., bed, rest, awake, etc.), recuperadas durante a 

fase de teste, podem ser contrastadas com o item crítico (e.g., sleep), recuperado durante um teste 

de recordação ou apresentado durante um teste de reconhecimento. Apesar de serem semelhantes 

quanto ao significado ou conteúdo conceptual, ou seja, em termos dos traços gist, estes diferem 

quanto à forma superficial, ou seja, em termos dos traços verbatim. Deste modo, a inconsistência 

percebida ao nível dos traços verbatim pode servir de base para a supressão da recordação e do 

reconhecimento falsos, visto permitir concluir que, ao contrário das palavras estudadas, o item 

crítico não foi realmente apresentado (e.g., “não, eu lembro-me distintamente de ouvir bed, mas 

não sleep”). Segundo a teoria do traço difuso, este processo de rejeição pela recordação não requer 

decisões conscientes ou deliberadas, apesar destas poderem estar envolvidas. 

 

2.2. Teoria da Activação-Monitorização 

Apesar de ter sido preliminarmente proposta por Roediger e McDermott (1995) como 

uma possível abordagem explicativa do efeito de memórias falsas no paradigma DRM, a teoria 

da activação-monitorização (Gallo & Roediger, 2002; Roediger, Balota, & Watson, 2001a; 

Roediger & McDermott, 2000; Roediger, Watson, McDermott, & Gallo, 2001b) foi sendo objecto 

de desenvolvimentos posteriores, incluindo reformulações mais recentes (e.g., Meade, Watson, 

Balota, & Roediger, 2007). 

Segundo esta teoria de duplo processamento, a recordação e o reconhecimento falsos no 

paradigma DRM resultam da operação de dois processos oponentes: a activação, responsável 

pela inflação das memórias falsas; e a monitorização, responsável pela edição das memórias 

falsas. Apesar de a activação ocorrer sobretudo durante a codificação e a monitorização ocorrer 

sobretudo durante a recuperação, ambos os processos podem ocorrer tanto na codificação como 

na recuperação (Roediger et al., 2001b). 

A teoria da activação-monitorização combina várias abordagens teóricas, nomeadamente a 

teoria da dispersão da activação (spreading activation theory; e.g., Collins & Loftus, 1975) e a 

teoria da monitorização da fonte (source monitoring theory; e.g., Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 

1993). 

 

2.2.1. Processo de inflação das memórias falsas 

Como referido anteriormente, Deese (1959) concluiu que a ocorrência de intrusões num teste 

de recordação livre imediato teria por base processos associativos, uma vez que a força associativa 

média das palavras de uma lista com o respectivo item crítico revelou ser um forte preditor do nível 

de recordações falsas. 
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De modo equivalente, Underwood (1965) sugeriu que estes processos associativos também 

parecem estar subjacentes ao reconhecimento falso de palavras associadas. No seu estudo, os 

participantes realizavam uma tarefa de reconhecimento contínua sobre uma lista de 200 palavras 

apresentadas auditivamente, recebendo instruções para indicar se cada uma tinha ou não sido 

estudada anteriormente. Uma das várias classes de palavras experimentais usadas consistia em 

associados convergentes de palavras estímulo, obtidas com base em normas de associação de 

palavras. Underwood (1965) verificou que o estudo das palavras estímulo (e.g., bed e dream) 

levou ao reconhecimento falso das palavras associadas (e.g., sleep), significativamente acima do 

falso alarme para palavras de controlo não relacionadas, ou seja, conduziu a respostas associativas 

implícitas (implicit associative response). 

Estas evidências revelam ser consistentes com a teoria da dispersão da activação (spreading 

activation theory; e.g., Collins & Loftus, 1975), que assenta no pressuposto de que as palavras e os 

conceitos se encontram organizados em memória numa rede léxico-semântica, sendo representados 

como nós que se interrelacionam através de ligações associativas. Assim, quanto mais propriedades 

comuns existirem entre dois conceitos, mais fortes são as ligações associativas entre os seus nós. 

Segundo esta teoria, o processamento de um conceito resulta na dispersão da activação do nó que o 

representa para nós vizinhos relacionados, através de ligações associativas: primeiro para todos os 

que estão ligados ao nó original, depois para todos os que se encontram ligados a cada um desses 

nós e assim sucessivamente. Contudo, esta activação desvanece à medida que se propaga pela rede 

associativa, com um decréscimo inversamente proporcional à força das ligações entre os nós, para 

além de se dissipar com a passagem do tempo e com processamentos intervenientes (Anderson, 

1983). Apesar disso, a activação proveniente de múltiplas fontes pode ser somada no mesmo nó. 

A teoria da dispersão da activação é suportada principalmente por estudos sobre o efeito de 

primação semântica (semantic priming effect; ver Hutchison, 2003), nos quais se verifica que os 

participantes respondem de forma mais rápida e precisa a uma palavra alvo (e.g., cat) se esta for 

precedida pela apresentação de um estímulo primo semanticamente relacionado (e.g., dog), em 

comparação com um estímulo primo não relacionado (e.g., chair), em testes de memória indirectos, 

como tarefas de decisão lexical, em que os participantes recebem instruções para indicar se uma 

determinada sequência de letras corresponde a uma palavra ou a uma não palavra, ou tarefas de 

nomeação rápida, em que recebem instruções para pronunciarem em voz alta e o mais depressa 

possível os itens alvo que são apresentados. Este efeito de primação semântica é consistente com 

a teoria da dispersão da activação, no sentido em que a apresentação de uma palavra (e.g., dog) 

resulta na activação do nó que representa o conceito correspondente na rede associativa, a qual 

também se dispersa para outros nós com que se relaciona semanticamente (e.g., cat), facilitando o 

seu processamento subsequente. 
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Neste contexto, Balota e Paul (1996) analisaram a convergência da activação proveniente de 

múltiplas fontes, obtendo resultados consistentes com um padrão de aditividade simples (simple 

additivity): a primação de uma palavra alvo resultante da apresentação sequencial de dois estímulos 

primos relacionados com essa palavra alvo revelou ser igual à soma da primação total resultante da 

apresentação de cada um desses estímulos primos em separado. Este padrão suporta o pressuposto 

da soma da teoria da dispersão da activação, no sentido em que sugere que a activação de dois 

ou mais nós na rede associativa se propaga de forma convergente para o mesmo nó com que se 

relacionam, resultando na soma da activação proveniente desses nós. 

Deste modo, com base na teoria da dispersão da activação (e.g., Collins & Loftus, 1975), a 

teoria da activação-monitorização considera que a inflação das memórias falsas no paradigma DRM 

resulta de um processo de activação associativa (Roediger et al., 2001a). 

Durante a fase de estudo, a codificação de cada palavra de uma lista resulta na activação dos 

nós que representam os conceitos correspondentes na rede associativa, a qual também se dispersa 

para nós vizinhos. Uma vez que as palavras de uma lista (e.g., bed, rest, awake, etc.) se encontram 

associadas a um item crítico não apresentado (e.g., sleep), a activação dispersada converge para o 

nó correspondente ao item crítico, sendo somada. Consequentemente, se a activação do item crítico 

for suficientemente forte, este pode ser falsamente recordado ou reconhecido como tendo sido 

apresentado anteriormente (Roediger et al., 2001a). 

De modo semelhante, a dispersão da activação também pode ocorrer durante a fase de teste, 

levando a que o item crítico seja activado através da recuperação ou da apresentação dos associados 

estudados anteriormente, tanto em testes de recordação livre como em testes de reconhecimento 

(Gallo, 2006). 

 

2.2.2. Processo de edição das memórias falsas 

A teoria da monitorização da fonte (e.g., Johnson et al., 1993) assenta no pressuposto central 

de que a informação activada em memória é avaliada e atribuída a determinadas fontes, através 

de um conjunto de processos envolvidos no julgamento da origem das memórias, designado por 

monitorização da fonte (source monitoring). 

De acordo com esta teoria, podem ser distinguidos três tipos de monitorização da fonte: 

monitorização interna-externa da realidade, relativa à discriminação entre memórias que incluem 

informação gerada internamente (e.g., pensamentos) e memórias que incluem informação derivada 

externamente (e.g., acontecimentos reais); monitorização interna da fonte, relativa à discriminação 

entre memórias geradas internamente; e monitorização externa da fonte, relativa à discriminação 

entre memórias derivadas externamente. 
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Todos os tipos de monitorização são baseados numa combinação entre as características 

das memórias e os processos de julgamento. Por um lado, as memórias podem ser caracterizadas 

por diferentes tipos de informação envolvida na codificação: perceptiva (e.g., visual e auditiva), 

contextual (espacial e temporal), semântica, afectiva (e.g., reacções emocionais) e cognitiva 

(e.g., pensamentos). Por outro, existem dois tipos de processos de julgamento que dependem 

da informação disponível: julgamentos heurísticos, relativamente rápidos e automáticos, e 

julgamentos sistemáticos, relativamente conscientes e deliberados. 

A facilidade e a precisão com que a fonte de uma memória é monitorizada dependem de 

factores como: (1) a eficácia dos processos de julgamento e a natureza dos critérios usados; (2) 

o tipo e a quantidade das características da memória; e (3) a exclusividade destas características 

para determinadas fontes, no sentido em que quanto mais semelhantes forem as características 

das memórias de duas ou mais fontes, mais difícil será especificar correctamente a sua fonte. 

Todavia, também ocorrem erros na monitorização da fonte, que se podem dever a dois 

conjuntos de razões: (1) disrupções na codificação ou na recuperação das memórias; e (2) 

disrupções nos processos de julgamento heurísticos e sistemáticos (e.g., quando informação 

disponível relevante não é acedida, são usados critérios inapropriados na atribuição da fonte, 

ou os processos heurísticos e sistemáticos não são usados para se verificarem mutuamente).  

Deste modo, com base na teoria da monitorização da fonte (e.g., Johnson et al., 1993), a teoria 

da activação-monitorização considera que a edição das memórias falsas no paradigma DRM resulta 

de um processo de monitorização da fonte (Roediger et al., 2001b). 

Dependendo da força associativa das palavras de uma lista com o respectivo item crítico e, 

consequentemente, do seu nível de activação na rede associativa, as palavras estudadas podem 

partilhar características semelhantes com o item crítico, tanto em termos qualitativos como 

quantitativos. Assim, se as características dos itens críticos forem semelhantes às características 

das palavras estudadas, a fonte do item crítico pode ser confundida com a fonte das palavras 

estudadas, resultando num erro de monitorização da fonte. Isto leva a que o item crítico seja 

falsamente recordado ou reconhecido como tendo sido apresentado anteriormente, isto é, derivado 

externamente, apesar de ter sido activado através do processo de activação associativa, isto é, 

gerado internamente. Pelo contrário, se as palavras estudadas diferirem suficientemente do item 

crítico em algumas características, a monitorização da fonte tende a ser mais precisa, levando a 

que o item crítico seja rejeitado como tendo sido apresentado na lista e, portanto, resultando na 

supressão da recordação e do reconhecimento falsos do item crítico (Roediger et al., 2001b). 
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2.3. Reorganização dos processos de edição das memórias falsas 

Mais recentemente, Gallo (2006) propôs uma nova organização dos processos de edição das 

memórias falsas, com base nos processos de decisão envolvidos. Deste modo, distinguiu duas 

categorias de processos: a monitorização diagnóstica (diagnostic monitoring) e a monitorização 

desqualificante (disqualifying monitoring). Ambas tendem a ser aplicadas de forma mais explícita 

ou estratégica, apesar de também poderem ocorrer de forma mais automática. 

 

2.3.1. Monitorização diagnóstica 

A monitorização diagnóstica (Gallo, 2006) permite a edição de memórias falsas com base na 

ausência de uma recuperação esperada. Por exemplo, um acontecimento questionável (e.g., “Eu 

disse-te que perdi o cartão de crédito?”) pode ser rejeitado como sendo falso se não for recuperada 

informação esperada sobre a ocorrência desse acontecimento (“Não, não me disseste, porque eu 

lembrar-me-ia se o tivesses dito!”). Assim, no paradigma DRM, os participantes podem reduzir a 

recordação e o reconhecimento falsos usando o critério “se este item tivesse sido apresentado na 

lista, eu lembrar-me-ia disso”. 

A utilização da monitorização diagnóstica no paradigma DRM é suportada sobretudo por 

estudos que manipularam o formato de apresentação na fase de estudo (e.g., imagens, tipo de letra, 

vocalização, escrita, modalidade) ou as características do item crítico (e.g., emotividade, número 

de letras, concreteza), o que significa que a redução das memórias falsas depende, em parte, do tipo 

ou qualidade das recuperações permitidas pelos materiais e, consequentemente, esperadas pelos 

participantes (Gallo, 2006). 

A heurística da distintividade (distinctiveness heuristic; e.g., Israel & Schacter, 1997; 

Schacter, Israel, & Racine, 1999) constitui um exemplo de monitorização diagnóstica. Israel e 

Schacter (1997) testaram o reconhecimento falso manipulando o formato de apresentação. Para 

isso, apresentaram auditivamente listas DRM aos participantes, em simultâneo com um formato 

adicional: na condição de codificação da palavra, a apresentação de cada palavra era auditiva e 

visual (por exemplo, os participantes ouviam e viam a palavra thread), enquanto na condição de 

codificação da imagem, a apresentação de cada palavra era auditiva e imagética (por exemplo, os 

participantes ouviam a palavra thread e viam a imagem correspondente). 

Israel e Schacter (1997) verificaram que o reconhecimento falso dos itens críticos foi menor 

na condição de codificação da imagem do que na condição de codificação da palavra. Para além 

de replicados e expandidos, estes resultados foram explicados por Schacter e colaboradores (1999) 

em termos da heurística da distintividade: a codificação da imagem permite a recuperação de 

informação perceptivamente mais distintiva do que a codificação da palavra e, consequentemente, 

uma melhor supressão do reconhecimento falso. Assim, a ausência da recuperação das imagens leva 
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os participantes a decidir que o item crítico não foi apresentado, usando o seguinte critério: “se eu 

não me lembro de ter visto a imagem deste item, é porque provavelmente não foi apresentado”. 

 

2.3.2. Monitorização desqualificante 

Por sua vez, a monitorização desqualificante (Gallo, 2006) permite a edição de memórias 

falsas com base na recuperação verídica. Por exemplo, um acontecimento questionável (e.g., “Eu 

comprei os bilhetes de avião online?”) pode ser rejeitado como sendo falso se for recuperada 

informação sobre um acontecimento verdadeiro que seja inconsistente ou desconfirmador da 

ocorrência desse acontecimento questionável (“Não, eu não os posso ter comprado online, porque 

me lembro de ter perdido o cartão de crédito!”). Assim, no paradigma DRM, os participantes podem 

reduzir a recordação e o reconhecimento falsos ao recuperar informação que seja inconsistente com 

a apresentação do item crítico nas listas estudadas. 

O mecanismo recordar-para-rejeitar (recall-to-reject) corresponde a um exemplo de 

monitorização desqualificante, existindo pelo menos três formas de recordar-para-rejeitar (Gallo, 

2006): exclusão baseada na fonte (source-based exclusion), recordar-para-rejeitar exaustiva 

(exhaustive-recall-to-reject) e identificar-para-rejeitar (identify-to-reject). 

A estratégia recordar-para-rejeitar exaustiva é usada em condições que possibilitam a 

recordação exaustiva de todas as palavras de uma lista estudada, permitindo aos participantes 

rejeitar ou desqualificar o item crítico como tendo sido apresentado (Gallo, 2006). 

A estratégia de exclusão baseada na fonte é usada em condições em que o item crítico é 

apresentado num contexto ou lista que é mutuamente exclusivo com a sua ocorrência noutro 

contexto ou lista, permitindo aos participantes rejeitar ou desqualificar o item crítico como tendo 

sido apresentado (Gallo, 2006). 

A estratégia identificar-para-rejeitar implica a identificação do item crítico durante a fase de 

estudo, o qual é gerado mentalmente e codificado como não tendo sido apresentado, permitindo a 

sua recuperação e rejeição pelos participantes durante a fase de teste (Gallo, 2006). O uso desta 

estratégia no paradigma DRM é suportado por estudos em que os participantes são previamente 

avisados sobre o efeito de memórias falsas e/ou são encorajados a identificar os itens críticos das 

listas durante a fase de estudo. 

Por exemplo, Gallo, Roberts e Seamon (1997) verificaram que o reconhecimento falso foi 

significativamente menor na condição em que os participantes eram avisados previamente do que 

na condição em que não eram informados. Como evidência adicional, em resposta aberta a um 

questionário pós-experimental, um número significativo de participantes avisados afirmou ter 

usado uma estratégia de identificação do item crítico (7 em 16). Também um número reduzido de 

participantes não informados afirmou ter usado a mesma estratégia (5 em 32), sugerindo que esta 
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pode ser usada espontaneamente por uma minoria de participantes no paradigma DRM standard, ou 

seja, mesmo sem serem avisados do efeito de memórias falsas. 

Por sua vez, Neuschatz, Benoit e Payne (2003) analisaram o papel da identificabilidade dos 

itens críticos sobre o reconhecimento falso quando os participantes são avisados previamente sobre 

o efeito de memórias falsas. Os resultados obtidos revelaram que o reconhecimento falso para listas 

com itens críticos mais facilmente identificáveis foi menor na condição de participantes avisados do 

que na condição de participantes não avisados. Por sua vez, o reconhecimento falso para listas com 

itens críticos menos facilmente identificáveis não diferiu significativamente entre a condição de 

participantes avisados e a condição de participantes não avisados. 

Carneiro, Fernandez e Dias (2009) também analisaram este efeito de identificabilidade, 

averiguando a possibilidade da estratégia identificar-para-rejeitar ser usada espontaneamente sem 

que os participantes fossem previamente avisados sobre o efeito de memórias falsas. Para isso, 

usaram dois tipos de listas que diferiam em termos da facilidade com que os itens críticos eram 

identificados como sendo o tema geral da lista, obtidas com base em normas de identificabilidade 

temática (Carneiro et al., 2009, Estudo Normativo 1). Assim, a recordação e o reconhecimento 

falsos foram comparados para listas com alta e baixa identificabilidade temática dos itens críticos 

em adultos (Carneiro et al., 2009, Experiência 1). 

Os resultados obtidos revelaram que o nível de memórias falsas foi menor para listas com alta 

identificabilidade temática do que para listas com baixa identificabilidade temática, sugerindo que, 

quanto mais facilmente o item crítico for identificado como o tema da lista, mais facilmente este 

tende a ser rejeitado como tendo sido apresentado anteriormente. Assim, os participantes parecem 

usar espontaneamente a estratégia identificar-para-rejeitar para editar as memórias falsas, mesmo 

quando não são previamente avisados. 

Na mesma linha de investigação, Carneiro e colaboradores (2012) obtiveram evidências 

adicionais para a ideia de que este efeito de identificabilidade resulta da aplicação de uma estratégia 

identificar-para-rejeitar. Para isso, manipularam variáveis susceptíveis de perturbar a aplicação da 

estratégia durante a codificação e a recuperação, nomeadamente o tempo de apresentação das listas 

e o tempo de resposta dos participantes, respectivamente. Era esperado que ambas as manipulações 

eliminassem ou reduzissem significativamente a possibilidade dos participantes usarem a estratégia 

identificar-para-rejeitar, uma vez que esta requer um período de tempo relativamente longo para ser 

aplicada. 

Numa primeira experiência, durante a fase de estudo, foram apresentadas listas de alta e baixa 

identificabilidade temática em condições de tempo de apresentação variáveis: 50ms, 250ms e 

2000ms. Foi verificado que, para ambos a recordação e o reconhecimento falsos, na condição de 

50ms, a memória falsa foi maior para listas de alta identificabilidade do que para listas de baixa 
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identificabilidade; na condição de 250ms, a memória falsa não diferiu significativamente entre 

os dois tipos de lista; e na condição de 2000ms, a memória falsa foi menor para listas de alta 

identificabilidade do que para listas de baixa identificabilidade. Assim, estes resultados sugerem 

que a apresentação de listas a um ritmo muito rápido dificulta a possibilidade dos participantes 

identificarem o tema comum que relaciona as palavras de uma lista e repararem que a palavra 

correspondente não foi apresentada, impedindo o uso desta estratégia durante a codificação, pelo 

que o efeito de identificabilidade não se verifica. 

Numa segunda experiência, durante a fase de teste, os participantes realizaram um teste de 

reconhecimento em duas condições de tempo de resposta: rápido e ao ritmo do participante. Foi 

verificado que, na condição rápida, o reconhecimento falso não diferiu significativamente entre os 

dois tipos de lista, mas na condição ao ritmo do participante, o reconhecimento falso foi menor 

para listas de alta identificabilidade do que para listas de baixa identificabilidade. Estes resultados 

sugerem que pressionar os participantes a responder num intervalo de tempo muito curto dificulta a 

possibilidade de usarem a informação de identificabilidade para rejeitar o item crítico como não 

tendo sido apresentado anteriormente, impedindo o uso desta estratégia durante a recuperação, pelo 

que o efeito de identificabilidade não se verifica. 

Em suma, os resultados obtidos por Carneiro e colaboradores (2009; 2012) permitem concluir 

que o factor de identificabilidade temática desempenha um papel significativo na supressão das 

memórias falsas no paradigma DRM e que a estratégia identificar-para-rejeitar corresponde ao 

processo de edição responsável pelo efeito de identificabilidade. Além disso, evidenciaram que, 

quando a estratégia identificar-para-rejeitar não pode ser usada devido a manipulações específicas 

quer durante a codificação quer durante a recuperação, este efeito é comprometido. 

 

3. Contraste entre os Processos de Activação Associativa e de Extracção Temática 

Um grande número de factores tem sido manipulado na tentativa de compreender melhor o 

efeito de memórias falsas no paradigma DRM. O volume de evidências reunido tem permitido 

avaliar os pressupostos das diversas abordagens explicativas sobre este fenómeno, nomeadamente a 

teoria do traço difuso (e.g., Brainerd & Reyna, 2005) e a teoria da activação-monitorização (e.g., 

Roediger et al., 2001a). Mais especificamente, tem permitido contrastar os mecanismos de inflação 

das memórias falsas contemplados por cada uma delas, nomeadamente o processo de extracção 

temática e o processo de activação associativa, respectivamente. Alguns desses factores incluem a 

identificabilidade temática, a força associativa retrógrada e o tempo de retenção. 
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3.1. Identificabilidade temática 

A identificabilidade temática, isto é, a facilidade com que o item crítico é identificado como 

sendo o tema comum a todas as palavras de uma lista, constitui um dos factores que influenciam 

significativamente o nível de memórias falsas no paradigma DRM (e.g., Carneiro et al., 2009; 

Carneiro et al., 2012). 

Tipicamente, o valor de identificabilidade temática de uma lista é obtido com base em tarefas 

de identificação do tema, em que os participantes recebem instruções para gerar a palavra que 

melhor descreve o tema ou assunto de cada lista de palavras apresentada (e.g., Carneiro et al., 2009, 

Estudo Normativo 1; Carneiro, Ramos, Costa, Garcia-Marques, & Albuquerque, 2011). 

Nos estudos normativos de identificabilidade temática, tem sido verificado que, para a 

maioria das listas, o tema mais frequentemente gerado coincide com o item crítico (e.g., 63 listas 

em 79, Carneiro et al., 2011). Este dado é consistente com a teoria do traço difuso, no sentido em 

que considera a extracção do tema ou gist das listas como o processo responsável pela inflação da 

recordação e do reconhecimento falsos dos itens críticos no paradigma DRM. Ainda assim, para 

algumas das listas, outra palavra que não o item crítico tende a ser gerada para definir o tema (e.g., 

16 listas em 79, Carneiro et al., 2011), o que significa que o item crítico nem sempre é o melhor 

tema de uma lista. 

Como referido anteriormente, uma maior identificabilidade do tema das listas gera menores 

níveis de recordação e de reconhecimento falsos dos itens críticos (Carneiro et al., 2009; Carneiro et 

al., 2012), existindo uma correlação negativa entre a identificabilidade temática e as memórias 

falsas (Carneiro et al., 2011). 

Apesar de não ser evidente, este efeito de identificabilidade temática parece ser acomodado 

pelos pressupostos da teoria do traço difuso. Ao atribuir a inflação das memórias falsas ao processo 

de extracção temática, seria de esperar que a recordação e o reconhecimento falsos fossem maiores 

para listas com um tema mais facilmente identificável, isto é, para listas com um gist mais forte, 

contrariamente ao efeito observado (Carneiro et al., 2009). Contudo, a identificabilidade temática 

parece influenciar ambos os processos de inflação e de edição contemplados pela teoria do traço 

difuso, os quais operam em oposição para determinar a ocorrência de memórias falsas (Carneiro et 

al., 2012). 

De facto, uma maior identificabilidade temática facilita a extracção do tema ou gist da lista. 

No entanto, também facilita a rejeição do item crítico como não tendo sido apresentado na lista. 

Deste modo, os menores níveis de memórias falsas observados parecem resultar de um processo 

de rejeição pela recordação, do qual a estratégia identificar-para-rejeitar pode ser considerada um 

caso específico (Carneiro et al., 2012). 
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Mais especificamente, considerando o efeito de identificabilidade temática no contexto 

da teoria do traço difuso, em condições que permitem a operação do processo de rejeição pela 

recordação, ocorrem menos memórias falsas para listas com um gist mais forte, isto é, listas com 

maior identificabilidade temática, enquanto em condições que impedem a operação do processo 

de rejeição pela recordação, ocorrem mais memórias falsas para listas com um gist mais forte 

(Carneiro et al., 2012). 

A manipulação da identificabilidade temática pode mesmo ser considerada uma manipulação 

directa do gist, constituindo um meio particularmente apropriado de testar os pressupostos da teoria 

do traço difuso (Carneiro et al., 2012). Por esse motivo, a teoria da activação-monitorização não 

tem sido considerada na explicação do efeito de identificabilidade temática, o que não significa que 

exista alguma contradição entre este efeito e os pressupostos dessa teoria (Carneiro et al., 2012). 

 

3.2. Força associativa retrógrada 

A força associativa retrógrada (backward associative strength, BAS), isto é, a força das 

associações das palavras de uma lista com o item crítico correspondente (e.g., bed com sleep, rest 

com sleep, awake com sleep, etc.), constitui o principal preditor do nível de memórias falsas no 

paradigma DRM (e.g., Deese, 1959; Roediger et al., 2001b). 

Este difere de outras variáveis de força associativa, como a força associativa anterógrada 

(forward associative strength, FAS), isto é, a força das associações do item crítico com as palavras 

da lista correspondente (e.g., sleep com bed, sleep com rest, sleep com awake, etc.), e a força 

associativa inter-itens (interitem associative strength, IAS) ou conectividade (connectivity), isto é, a 

força das associações entre as palavras de uma lista (Roediger et al., 2001b). 

Tipicamente, o valor BAS médio de uma lista é obtido com base em tarefas de associação 

livre, sendo calculada a média das probabilidades do item crítico ser gerado pelos participantes 

como resposta associativa quando cada palavra da lista é apresentada como estímulo (Carneiro et 

al., 2011). 

Como referido anteriormente, Deese (1959) verificou uma forte correlação positiva entre a 

BAS média das listas estudadas e a probabilidade dos itens críticos serem falsamente recordados. 

Esta relação foi replicada para a recordação falsa e expandida para o reconhecimento falso em 

estudos subsequentes (e.g., Gallo & Roediger, 2002; McEvoy, Nelson, & Komatsu, 1999). 

Roediger e colaboradores (2001b) avaliaram o contributo de sete factores diferentes sobre a 

recordação e o reconhecimento falsos no paradigma DRM, realizando uma análise de regressão 

múltipla simultânea. Relativamente às listas estudadas, foram consideradas quatro variáveis: a BAS, 

a FAS, a IAS e a recordação verídica. Relativamente aos itens críticos, foram consideradas três 

variáveis: o número de letras, a frequência na língua e a concreteza. 



 

17 

Replicando os resultados de estudos anteriores, a BAS revelou ser o preditor mais forte, 

estando positivamente correlacionada com a recordação falsa. Por sua vez, a recordação verídica 

revelou ser o segundo preditor mais forte, estando negativamente correlacionada com a recordação 

falsa. Também foi obtida uma correlação negativa entre o número de letras do item crítico e a 

recordação falsa. Contudo, nenhuma das restantes variáveis revelou ser um preditor significativo da 

recordação falsa. De modo semelhante, foram obtidas correlações significativas entre estes factores 

e o falso reconhecimento. 

De acordo com Roediger e colaboradores (2001b), esta elevada correlação positiva entre a 

BAS e a recordação e o reconhecimento falsos parece suportar a teoria da activação-monitorização, 

visto ser consistente com o processo de activação associativa na inflação das memórias falsas: 

quanto mais fortes forem as ligações associativas de cada palavra de uma lista com o item crítico, 

ou seja, quanto mais elevada for a BAS da lista, maior deve ser a activação dispersada das palavras 

estudadas para o item crítico, ou seja, maior deve ser a probabilidade deste ser falsamente recordado 

ou reconhecido. 

Pelo contrário, Roediger e colaboradores (2001b) referem determinadas evidências, como a 

grande variabilidade do nível de memórias falsas gerado por diferentes listas DRM, que parecem 

ser difíceis de conciliar com o processo de extracção temática postulado pela teoria do traço difuso 

na inflação de memórias falsas. Por exemplo, considerando as listas sweet (sour, candy, sugar, 

bitter, good, taste, tooth, nice, honey, soda, chocolate, heard, cake, tart, pie) e bitter (sweet, sour, 

taste, chocolate, rice, cold, lemon, angry, hard, mad, acid, almonds, herbs, grape, fruit), apesar de 

ambas conterem palavras associadas de forma convergente com o mesmo item crítico e, portanto, 

com o mesmo tema ou gist, estas diferem consideravelmente quanto à probabilidade do item crítico 

ser falsamente recordado: enquanto a lista sweet gera um nível significativo de recordações falsas 

(.54), a lista bitter gera um nível reduzido de recordações falsas (.01). Segundo Roediger e 

colaboradores (2001b), esta diferença resulta do valor BAS de cada lista e, portanto, do processo de 

activação associativa segundo a teoria da activação-monitorização: a probabilidade de recordação 

falsa do item crítico sweet é maior do que a do item crítico bitter porque a BAS média da lista sweet 

(.17) é maior do que a BAS média da lista bitter (.01). 

Contudo, Gallo (2006) evidencia algumas limitações destas interpretações, sugerindo que, 

apesar da forte correlação positiva entre a BAS e a memória falsa, esta pode ser mediada pelo 

processo de extracção temática, em oposição, ou em adição, ao processo de activação associativa. 

Por um lado, os argumentos de Roediger e colaboradores (2001b) apenas se baseiam em intuições 

sobre a adequação dos itens críticos ao tema ou gist das listas referidas. Por outro, os associados 

mais fortes tendem a ser mais semelhantes em termos de significado do que os associados mais 

fracos, pelo que as listas com um valor BAS elevado podem ter um tema mais coerente, ou seja, 
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um gist mais forte. Por último, a correlação entre a BAS e as memórias falsas, como todas as 

correlações, pode não reflectir uma relação causal directa, o que significa que podem existir outros 

factores subjacentes. 

Em linha com os argumentos de Gallo (2006), Brainerd, Yang, Reyna, Howe e Mills (2008) 

avaliaram o poder preditivo de um conjunto alargado de variáveis de conteúdo semântico sobre a 

variabilidade do nível de memórias falsas entre listas DRM. Brainerd e colaboradores (2008) 

verificaram que a variabilidade na recordação falsa, no reconhecimento falso e na BAS se relaciona 

com dimensões semânticas dos itens críticos, nomeadamente com a familiaridade e o significado, 

concluindo que estes variam em conjunto. Assim, os resultados obtidos sugerem que, de forma 

congruente com o processo de extracção temática, as características semânticas dos itens críticos 

parecem estar na base da ocorrência das memórias falsas, em alternativa ao factor BAS. 

Também Cann, McRae e Katz (2011) examinaram as características subjacentes às listas 

DRM e verificaram que as relações semânticas entre as palavras das listas e os respectivos itens 

críticos são preditores da BAS e da probabilidade de recordação falsa, sendo as características 

situacionais, sinónimos e relações taxonómicas as relações semânticas mais importantes. Foi 

também demonstrado que um novo tipo de listas situacionais, cujas palavras convergiam para 

acontecimentos e localizações que representavam o tema ou gist da lista, apesar de terem uma 

baixa BAS, suscitavam processos de extracção temática e geravam memórias falsas. Cann e 

colaboradores (2011) argumentaram que estes resultados permitem considerar a BAS noutros 

termos que não os da activação associativa, ou que a BAS não é necessária nem suficiente para 

explicar o efeito de memórias falsas no paradigma DRM. 

 

3.3. Tempo de retenção 

Também o efeito do tempo de retenção, isto é, o intervalo temporal que separa as fases de 

estudo e de teste, sobre a ocorrência de memórias falsas no paradigma DRM tem sido usado para 

contrastar os pressupostos das teorias da activação-monitorização e do traço difuso. 

Gallo (2006) realizou uma meta-análise de nove estudos que testaram o efeito do tempo de 

retenção sobre a recordação e/ou o reconhecimento falsos, usando intervalos temporais longos, 

na ordem de dias (e.g., McDermott, 1996), semanas (e.g., Thapar & McDermott, 2001) ou meses 

(e.g., Seamon et al., 2002b). O resultado mais frequentemente obtido foi que as memórias falsas 

para itens críticos são menos afectadas pelo tempo de retenção do que as memórias verídicas para 

palavras estudadas. Em testes de recordação livre, a redução da recordação verídica é maior do 

que a redução da recordação falsa. Contudo, este padrão de resultados não parece ser consistente 

em testes de reconhecimento. Apesar da redução do reconhecimento verídico por vezes ser maior 

do que a redução do reconhecimento falso, este padrão nem sempre se verifica. Colectivamente, 
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estes resultados sugerem que a recordação falsa é mais persistente do que a recordação verídica e 

que o reconhecimento falso é tão ou mais persistente do que o reconhecimento verídico ao longo 

do tempo.  

Exemplificando, Seamon e colaboradores (2002b) analisaram o efeito do tempo de retenção 

sobre as memórias falsas e verídicas para as mesmas listas DRM em três intervalos diferentes: 

imediato, duas semanas depois e dois meses depois. Por um lado, foi verificado que a recordação 

verídica diminuiu mais rapidamente do que a recordação falsa, além da recordação falsa não ter 

diferido significativamente entre o teste imediato e o intervalo de duas semanas. Por outro, foi 

verificado que ambos os reconhecimentos falso e verídico diminuíram com o tempo, apesar do 

reconhecimento falso apenas ter sido marginalmente mais persistente do que o reconhecimento 

verídico. Por último, foi verificado que ambas as memórias falsa e verídica se aproximaram dos 

níveis de chão ou acaso após um intervalo de dois meses, em ambos os testes de recordação e de 

reconhecimento. Globalmente, estes resultados estão de acordo com a noção de que, apesar de 

ambas as memórias falsa e verídica eventualmente se perderem com o tempo, a memória falsa 

tende a ser mais persistente do que a memória verídica. 

Este efeito do tempo de retenção sobre as memórias falsas no paradigma DRM parece ser 

consistente com a teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2002, 2005), nomeadamente com o 

princípio relativo aos diferentes cursos temporais dos traços verbatim e gist. Segundo esta teoria, 

a acessibilidade dos traços verbatim decai mais rapidamente do que a acessibilidade dos traços 

gist ao longo do tempo. Uma vez que as memórias verídicas assentam sobretudo na recuperação 

verbatim enquanto as memórias falsas assentam sobretudo na recuperação gist, a teoria do traço 

difuso prevê que as memórias falsas sejam mais persistentes do que as memórias verídicas ao 

longo do tempo, tal como tem sido evidenciado pela literatura sobre o efeito das memórias falsas 

no paradigma DRM em que o tempo de retenção foi manipulado. 

Especificando, quando a memória é testada por recordação livre, apesar da acessibilidade 

de ambos decair com o tempo, como os traços gist são mais estáveis do que os traços verbatim, a 

recordação falsa tende a ser mais persistente do que a recordação verídica (Seamon et al., 2002b). 

Contudo, quando a memória é testada por reconhecimento, a apresentação de palavras estudadas 

e de itens críticos durante o teste pode compensar, até certo ponto, as diferenças prévias existentes 

entre a acessibilidade dos traços verbatim e gist, dificultado assim a observação de discrepâncias 

na persistência entre os reconhecimentos falso e verídico (Seamon et al., 2002b). 

Além disso, a teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2005) identifica duas importantes 

implicações sobre as memórias falsas decorrentes deste pressuposto. Por um lado, as memórias 

falsas são relativamente estáveis ao longo do tempo, uma vez que a acessibilidade dos traços gist 

decai mais lentamente. Por outro, a possibilidade de rejeição ou edição das memórias falsas, que 
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se baseia em inconsistências ao nível dos traços verbatim, diminui marcadamente com o tempo, 

uma vez que a acessibilidade dos traços verbatim decai mais rapidamente. 

Em contraste, a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a) revela dificuldades 

em acomodar o efeito do tempo de retenção sobre as memórias falsas no paradigma DRM. Como 

referido anteriormente, a activação resultante da codificação de uma palavra decai rapidamente com 

o tempo tal como a activação dispersada pela rede associativa (Anderson, 1983). O mesmo se aplica 

à activação do item crítico, decorrente da dispersão e adição da activação das palavras estudadas. 

Segundo Gallo (2006), tipicamente o efeito de primação semântica dura apenas alguns segundos de 

processamento ininterrupto, o que parece ser insuficiente para explicar o efeito de memórias falsas 

observado dias, semanas ou mesmo meses após a fase de estudo. Por essa razão, no contexto da 

teoria da activação-monitorização, é expectável que as memórias falsas sejam pouco persistentes ao 

longo do tempo, ou seja, que decaiam significativamente em intervalos de retenção prolongados. 

Por exemplo, Meade e colaboradores (2007) compararam o curso temporal da activação com 

base em duas tarefas realizadas em condições de estudo e de teste idênticas: um teste de decisão 

lexical e um teste de reconhecimento rápido. Os participantes estudavam listas contendo palavras 

associadas a um item crítico não apresentado, palavras distractoras não relacionadas e não palavras. 

Estas últimas foram incluídas de modo a eliminar potenciais processos de verificação retrospectiva, 

isto é, a possibilidade dos participantes usarem a relação existente entre as palavras estudadas e o 

item crítico para facilitar o desempenho no teste de decisão lexical. Um segundo após o estudo de 

cada lista, os participantes realizavam ou um teste de decisão lexical ou um teste de reconhecimento 

de resposta rápida para a mesma sequência de itens, em que o item crítico podia ser apresentado nas 

posições 1, 3, 6 ou 11. 

Os resultados obtidos revelaram níveis de activação divergentes para cada tarefa. No teste de 

decisão lexical, a primação semântica do item crítico ocorreu apenas quando este foi apresentado 

na primeira posição do teste, desaparecendo na terceira posição, após dois itens intervenientes. Em 

contraste, no teste de reconhecimento rápido, o reconhecimento falso do item crítico persistiu entre 

múltiplos itens intervenientes e intervalos temporais mais prolongados entre as fases de estudo e de 

teste. Estes resultados sugerem que os processos de activação associativa evidenciados na tarefa de 

decisão lexical não persistem de forma suficientemente longa para gerarem o reconhecimento falso 

obtido no paradigma DRM, sendo consistentes com a noção de que a activação tem uma duração 

muito curta, decaindo rapidamente (Anderson, 1983). 

Perante estes resultados, Meade e colaboradores (2007) propuseram que, no paradigma DRM, 

apesar dos participantes estabelecerem uma rede associativa episódica durante a codificação através 

de processos automáticos de dispersão da activação, esta não persiste muito para além da fase de 

estudo. Contudo, os participantes entram em modo de recuperação episódica durante a fase de teste, 
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devido à apresentação de instruções de recuperação explícitas, tipicamente fornecidas em testes de 

memória, e de pistas de recuperação relacionadas, como palavras estudadas (e.g., slumber) ou itens 

críticos (e.g., sleep), causando a reactivação da rede associativa durante a recuperação. Assim, a 

activação dispersada resultante da recuperação ou apresentação de palavras relacionadas converge 

para o item crítico através de processos de activação associativa. Se não for rejeitado como tendo 

ocorrido na lista estudada através de processos de monitorização da fonte, o item crítico pode ser 

falsamente reconhecido. 

Deste modo, a reactivação da rede associativa durante a recuperação (Meade et al., 2007) 

constitui uma hipótese explicativa para a persistência das memórias falsas no paradigma DRM 

em intervalos de retenção prolongados, podendo ser considerada uma especificação adicional da 

teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a). 

 

4. Dissociação dos Processos de Activação Associativa e de Extracção Temática 

A investigação sobre memórias falsas no paradigma DRM tem demonstrado que estas são 

causadas por uma multiplicidade de processos. Segundo Gallo (2010), para compreender melhor 

este fenómeno, os investigadores devem usar métodos que isolem os seus processos componentes. 

Neste sentido, vários estudos têm procurado dissociar os processos de activação associativa e de 

extracção temática na inflação das memórias falsas. 

Por exemplo, Hutchison e Balota (2005) criaram dois tipos de listas contendo dois conjuntos 

de seis palavras: listas homográficas, em que cada conjunto convergia para significados diferentes 

do mesmo item crítico homógrafo (e.g., «stumble, slip, rise, trip, faint, clumsy» e «autumn, season, 

spring, leaves, brisk, harvest» convergiam para significados diferentes de fall); e listas DRM, em 

que ambos os conjuntos convergiam para o mesmo significado de um item crítico não homógrafo 

(e.g., «slumber, lay, motel, trance, lazy, nightmare» e «snooze, wake, bedroom, unconscious, deep, 

blanket» convergiam para o mesmo significado de sleep). 

Deste modo, pretendiam comparar o nível de memórias falsas obtido para cada tipo de lista 

quando o número de palavras estudadas era incrementado de seis para doze. Segundo a teoria da 

activação-monitorização, este incremento deveria resultar num aumento das memórias falsas para 

as listas homográficas e as listas DRM, dado que a força associativa retrógrada (BAS) foi igualada 

para ambos os tipos de lista. Por sua vez, segundo a teoria do traço difuso, este incremento deveria 

resultar num aumento das memórias falsas apenas para as listas DRM, dado que possuem um tema 

ou gist mais forte do que as listas homográficas, tendo em conta que as listas DRM convergem para 

o mesmo significado, enquanto as listas homográficas convergem para dois significados diferentes. 

Hutchison e Balota (2005) verificaram que o incremento do número de palavras estudadas 

resultou num aumento equivalente no nível de memórias falsas para ambos os tipos de lista DRM 
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e homográfico. Este padrão de resultados sugere que as memórias falsas resultam primariamente 

de processos de activação associativa, em detrimento de processos de extracção temática. 

Também Huff e Hutchison (2011) tentaram separar o contributo de cada processo na inflação 

das memórias falsas. Para isso, usaram listas compostas por palavras não relacionadas (e.g., slope, 

reindeer, corn) que estavam associadas a palavras mediadoras (e.g., ski, sleigh, flake) que, por sua 

vez, estavam associadas a um item crítico não apresentado (e.g., snow). As palavras da lista não se 

relacionavam entre si, pelo que não partilhavam um tema ou gist comum. Também não existia uma 

associação directa entre as palavras da lista e o item crítico. 

Huff e Hutchison (2011) obtiveram um efeito de memórias falsas mediadas, ou seja, o estudo 

de listas de palavras indirectamente associadas ao item crítico através de palavras mediadoras gerou 

níveis significativos de reconhecido falso. Estes resultados sugerem que as memórias falsas foram 

inflacionadas por activação associativa, no sentido em que a activação decorrente da codificação 

das palavras estudadas também se dispersou através da rede associativa, primeiro para os conceitos 

directamente associados, ou seja, as palavras mediadoras, e depois para os conceitos indirectamente 

associados, ou seja, o item crítico, resultando no seu reconhecimento falso. Para que as memórias 

falsas fossem inflacionadas por extracção temática, teria de haver uma consistência temática entre 

as palavras estudadas e o item crítico. Contudo, apesar das palavras estudadas não partilharem um 

tema ou gist comum, o reconhecimento falso para o item crítico foi considerável. Assim, este efeito 

de memórias falsas mediadas parece suportar a teoria da activação-monitorização, em detrimento da 

teoria do traço difuso. 

Por sua vez, Lapa (2012) descreveu um estudo em que se procurou contrastar os pressupostos 

de ambas a teoria da activação-monitorização e a teoria do traço difuso relativamente ao efeito de 

memórias falsas, através da manipulação do tempo de retenção e do tempo de resposta. 

Para isso, foram usadas listas DRM cujas palavras convergiam para dois tipos de itens críticos 

distintos: um associativo (IA), ou seja, o item crítico ao qual as palavras da lista se encontram mais 

fortemente associadas, segundo normas de associação retrógrada (Albuquerque, 2010; citado por 

Carneiro et al., 2011); e um temático (IT), ou seja, o item crítico que melhor representa o tema geral 

ou gist da lista, segundo normas de identificabilidade temática (Carneiro et al., 2011). Deste modo, 

enquanto os níveis de memórias falsas para o IA deveriam reflectir os pressupostos relativos ao 

processo de activação associativa como concebido pela teoria da activação-monitorização, os níveis 

de memórias falsas para o IT deveriam reflectir os pressupostos relativos ao processo de extracção 

temática como concebido pela teoria do traço difuso. 

Assim, foi analisada a ocorrência de memórias falsas para ambos os itens críticos IA e IT num 

teste de reconhecimento standard, em condições de tempo de retenção imediato ou diferido em uma 

semana e em condições de tempo de resposta rápida (800ms) ou ao ritmo do participante. 
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Os resultados obtidos revelaram níveis consideráveis de reconhecimento falso para os itens 

críticos IA e IT, sugerindo que ambos os processos de activação associativa e de extracção temática 

contribuem para a explicação do efeito de memórias falsas no paradigma DRM. Contudo, de um 

modo geral, o reconhecimento falso do IA foi globalmente superior ao reconhecimento falso do IT, 

sugerindo que o processo de activação associativa desempenha um papel mais significativo do que 

o processo de extracção temática na inflação das memórias falsas (Lapa, 2012). 

Relativamente aos resultados da manipulação do tempo de resposta, o reconhecimento falso 

do IT foi menor na condição de resposta ao ritmo do participante do que na condição de resposta 

rápida, enquanto o reconhecimento falso do IA não diferiu significativamente entre condições. Este 

resultado sugere que os IT são mais susceptíveis a estratégias de edição das memórias falsas, desde 

que os participantes disponham de tempo suficiente para as aplicar (Carneiro et al., 2012). Assim, 

os IT foram rejeitados mais eficazmente do que os IA, por serem identificados mais facilmente 

como o tema da lista, reforçando o argumento de que a identificabilidade temática desempenha um 

papel preponderante na edição das memórias falsas (Carneiro et al., 2009; Carneiro et al., 2012). 

Relativamente aos resultados da manipulação do tempo de retenção, o reconhecimento falso 

do IA foi superior na condição imediata do que na condição diferida, ou seja, diminuiu uma semana 

depois. Este resultado revela ser congruente com a teoria da activação-monitorização, uma vez 

que a activação associativa, que inflaciona as memórias falsas, decai rapidamente com o tempo 

(Anderson, 1983). Por sua vez, o reconhecimento falso do IT não diferiu entre a condição imediata 

e a condição diferida, ou seja, permaneceu estável uma semana depois. Este resultado revela ser 

congruente com a teoria do traço difuso, uma vez que os traços gist, que se encontram subjacentes 

ao processo de extracção temática que inflaciona as memórias falsas, decaem lentamente com o 

tempo (Brainerd & Reyna, 2005). 

Porém, contrariamente ao esperado, Lapa (2012) verificou que o reconhecimento falso foi 

maior para o IA do que para o IT na condição diferida. Este resultado contraria os pressupostos 

da teoria da activação-monitorização e da teoria do traço difuso, no sentido em que as memórias 

falsas inflacionadas por activação associativa decaem mais rapidamente com o tempo do que as 

memórias falsas inflacionadas por extracção temática. Por essa razão, seriam esperados menores 

níveis de memórias falsas para o IA do que para o IT uma semana depois. 

Inserido na mesma linha de investigação descrita por Lapa (2012), o presente estudo pretende 

esclarecer esta inconsistência, averiguando se este padrão de resultados, relativo ao curso temporal 

das memórias falsas para itens críticos IA e IT, se verifica desta vez num teste de reconhecimento 

semelhante a uma tarefa de escolha forçada entre duas alternativas, aplicado imediatamente e uma 

semana depois do estudo de listas DRM. 
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5. Presente Estudo 

O presente estudo tem por objectivo analisar isoladamente o curso temporal das memórias 

falsas inflacionadas por activação associativa e por extracção temática, dando continuidade ao 

contraste entre a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a) e a teoria do traço 

difuso (Brainerd & Reyna, 2005), procurando averiguar se a persistência do efeito de memórias 

falsas no paradigma DRM resulta de activação associativa, de extracção temática ou de ambos os 

processos. 

Para isso, de modo semelhante ao estudo de Lapa (2012), foi analisado o reconhecimento 

falso de dois tipos diferentes de itens críticos para as mesmas listas DRM: um associativo (IA), 

cuja memória falsa deve reflectir o processo de activação associativa como concebido pela teoria 

da activação-monitorização; e outro temático (IT), cuja memória falsa deve reflectir o processo de 

extracção temática como concebido pela teoria do traço difuso. Para manipular o tempo de retenção, 

a memória dos participantes foi testada imediatamente ou sete dias depois da fase de estudo. Porém, 

contrariamente ao estudo de Lapa (2012), os participantes realizaram um teste de reconhecimento 

semelhante a uma tarefa de escolha forçada, apesar de existirem quatro alternativas de resposta. 

Tipicamente, em testes de reconhecimento de escolha forçada entre duas alternativas, são 

apresentados sequencialmente pares de itens, sendo pedido aos participantes que indiquem qual 

deles foi apresentado anteriormente na fase de estudo. Exemplificando, Weinstein, McDermott e 

Chan (2010) realizaram um dos poucos estudos em que foi usado um teste de reconhecimento de 

escolha forçada no paradigma DRM, manipulando também o tempo de retenção: os participantes 

realizavam o teste imediatamente ou sete dias depois da fase de estudo. O principal objectivo foi 

analisar a ocorrência de memórias falsas nos pares em que o item crítico era emparelhado com uma 

palavra estudada da mesma lista, averiguando se os participantes escolhiam correctamente a palavra 

estudada em detrimento do item crítico. Weinstein e colaboradores (2010) verificaram que, no teste 

imediato, a precisão foi superior ao acaso: os participantes tendiam a escolher a palavra estudada 

mais do que o item crítico, ou seja, o reconhecimento verídico foi significativamente superior ao 

reconhecimento falso. Pelo contrário, no teste diferido em uma semana, a precisão não diferiu 

do acaso: a probabilidade dos participantes escolherem o item crítico ou a palavra estudada era 

semelhante, ou seja, o reconhecimento verídico não diferiu significativamente do reconhecimento 

falso. 

O teste de reconhecimento usado no presente estudo apenas se assemelha a uma tarefa de 

escolha forçada entre duas alternativas em termos do formato de apresentação das palavras, mas 

difere em termos das opções de resposta permitidas. Isto significa que são apresentados pares 

de palavras, incluindo itens críticos, palavras estudadas ou palavras distractoras não relacionadas, 

sendo dadas quatro alternativas de resposta aos participantes, que podem indicar se nenhuma, 
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apenas a esquerda, apenas a direita, ou ambas as palavras foram de facto apresentadas durante a 

fase de estudo. 

Esta adaptação revela ser especialmente relevante no presente estudo, tendo em conta que se 

pretende analisar as memórias falsas obtidas nos pares que incluem os itens críticos, mas sobretudo 

no par crítico IA – IT em que ambos são apresentados. Neste caso particular, nas condições em que 

os itens críticos não são estudados, uma tarefa de escolha forçada entre duas alternativas obrigaria 

os participantes a escolher invariavelmente um item que não fora apresentado na fase de estudo, ou 

seja, seriam sempre forçados a assinalar uma memória falsa, mesmo que involuntariamente, algo 

que não seria desejável. Assim, o teste de reconhecimento usado no presente estudo permite que, 

aquando da apresentação do par crítico, os participantes se confrontem simultaneamente com o IA e 

com o IT, indicando livremente se consideram que algum, ambos ou nenhum deles foi apresentado 

anteriormente durante a fase de estudo. 

Posto isto, as hipóteses em estudo foram formuladas com base nos pressupostos da teoria da 

activação-monitorização (Roediger et al., 2001a) e da teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 

2005), bem como nas evidências empíricas descritas anteriormente. 

Por um lado, é esperada uma maior estabilidade temporal das memórias falsas para o IT do 

que para o IA, ou seja, as memórias falsas inflacionadas por extracção temática devem diminuir 

menos significativamente do que as memórias falsas inflacionadas por activação associativa, devido 

ao decaimento mais lento dos traços gist (Brainerd & Reyna, 2002) e ao decaimento mais rápido da 

activação automática (Anderson, 1983). Concretizando, é esperado que o reconhecimento falso para 

o IA seja superior ao reconhecimento falso para o IT no teste imediato e que o reconhecimento falso 

para o IA seja igual ou inferior ao reconhecimento falso para o IT no teste diferido em uma semana. 

Por outro, com base nos resultados obtidos por Weinstein e colaboradores (2010) num teste 

de reconhecimento de escolha forçada entre duas alternativas, é esperado que o reconhecimento 

verídico das palavras estudadas seja superior ao reconhecimento falso de ambos os itens críticos IA 

e IT no teste imediato e que a diferença entre o reconhecimento verídico das palavras estudadas e o 

reconhecimento falso dos itens críticos não seja significativa no teste diferido. 

 

II. Método 

1. Participantes 

Cento e vinte e oito estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

participaram neste estudo. Todos tinham como língua materna o Português Europeu. Cento 

e oito eram do sexo feminino e vinte e cinco eram do sexo masculino. A idade média dos 

participantes foi de 21 anos, apesar de ser maior na condição imediata do que na condição 
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diferida (M = 23 vs. M = 19). Todos eram alunos da unidade curricular de Psicologia Social, 

recebendo uma bonificação na sua nota final por participarem em duas sessões experimentais 

que decorriam em duas semanas consecutivas, apesar de ser referido que estas não estariam 

relacionadas. 

 

2. Delineamento 

A experiência seguiu um plano experimental 4 (tipo de resposta: ambos os itens vs. item 

esquerdo vs. item direito vs. nenhum dos itens) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido em 

uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado inter-participantes e os restantes manipulados intra-participantes. 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente por quatro condições experimentais: 

(1) teste imediato após estudo de listas sem itens críticos; (2) teste imediato após estudo de listas 

com itens críticos; (3) teste diferido após estudo de listas sem itens críticos, (4) teste diferido após 

estudo de listas com itens críticos. Além disso, os participantes que estudavam listas com itens 

críticos foram distribuídos de modo a que aproximadamente metade estudasse listas em que o 

associativo era apresentado antes do temático e metade estudasse listas em que o temático era 

apresentado antes do associativo, para contrabalançar a ordem de apresentação dos itens críticos. 

 

3. Materiais 

Foram usadas 15 listas DRM, nomeadamente 12 listas alvo (Anexo A, Tabela 1) e 3 listas 

distractoras (Anexo A, Tabela 2) retiradas do estudo normativo de Carneiro e colaboradores (2011), 

cada uma com dez associados e dois itens críticos: um associativo, obtido com base em normas 

de associação retrógrada (Albuquerque, 2010; citado por Carneiro et al., 2011), que corresponde 

ao item mais frequentemente gerado pelos participantes como resposta associativa quando cada 

palavra da lista é apresentada em tarefas de associação livre; e outro temático, obtido com base 

em normas de identificabilidade temática (Carneiro et al., 2011), que corresponde ao item mais 

frequentemente gerado pelos participantes como o tema que melhor descreve cada lista de palavras 

apresentada em tarefas de identificação temática. 

As listas alvo foram extraídas de um grupo particular de listas em que foi verificado que o 

item crítico temático foi gerado com maior frequência pelos participantes do que o item crítico 

associativo para definir o tema da lista, ao contrário do que foi observado na maioria das listas 

estudadas, em que o item crítico temático coincidiu com o item crítico associativo (Carneiro et al., 

2011). Por essa razão, os itens críticos das listas alvo diferem significativamente quanto aos factores 

de força associativa retrógrada e de identificabilidade temática, com o associativo mais saturado no 

primeiro factor e o temático mais saturado no segundo factor. Também foram controladas diversas 
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características dos itens críticos que poderiam influenciar a variabilidade das memórias verídicas e 

falsas, nomeadamente número de letras, frequência na língua, concreteza, familiaridade e imagética, 

não tendo sido observadas diferenças significativas quanto a estas variáveis entre os itens críticos 

associativo e temático. Por sua vez, as listas distractoras foram seleccionadas com base no critério 

geral de que nenhuma se devia relacionar tematicamente com cada uma das listas alvo. 

Para a fase de estudo, usando apenas as listas alvo, foram gravados previamente dois tipos 

de lista para posterior apresentação auditiva: (1) listas sem itens críticos (Anexo B, Tabela 3) e 

(2) listas com itens críticos (Anexo B, Tabelas 4 e 5). Apesar de diferirem quanto à presença ou 

ausência de itens críticos, todas as listas apresentavam a mesma estrutura geral: os dez associados 

de cada lista eram apresentados auditivamente por ordem decrescente de força de associação ao 

item crítico associativo, separados por um intervalo de 1,5 segundos. Apesar de nenhum item 

crítico ser apresentado no primeiro tipo de lista, nem o associativo nem o temático, ambos eram 

apresentados no segundo tipo de lista, substituindo o quarto e o sexto associados. 

De modo a contrabalançar a ordem de apresentação dos itens críticos, foram gravados dois 

subtipos de lista com itens críticos: (1) listas em que o associativo era apresentado antes do temático 

(Anexo B, Tabela 4) e (2) listas em que o temático era apresentado antes do associativo (Anexo B, 

Tabela 5). No primeiro subtipo de lista, o item crítico associativo era apresentado na quarta posição 

e o temático era apresentado na sexta posição. De forma inversa, no segundo subtipo de lista, o item 

crítico temático era apresentado na quarta posição e o associativo era apresentado na sexta posição. 

Estas 12 listas alvo de cada tipo de lista eram apresentadas conjuntamente com as 3 listas 

distractoras, que também foram gravadas previamente seguindo a mesma estrutura geral das listas 

sem itens críticos (Anexo B, Tabela 6). 

Para a fase de teste, foram criados dois testes de reconhecimento em que eram apresentados 

visualmente pares de itens para serem identificados como tendo ou não sido ouvidos anteriormente 

durante a fase de estudo: (1) um teste de reconhecimento final e (2) um teste de reconhecimento 

distractor. Para isso, os participantes dispunham de quatro alternativas de resposta, podendo indicar 

se reconheciam ambos, apenas o esquerdo, apenas o direito ou nenhum dos itens de cada par.  

Enquanto no teste de reconhecimento final foram usadas palavras das listas alvo (Anexo C, 

Tabela 7) no teste de reconhecimento distractor foram usadas palavras das listas distractoras (Anexo 

C, Tabela 8). Por cada lista, foram usados cinco tipos de itens: (1) o item crítico associativo (IA), 

(2) o item crítico temático (IT), (3) um item distractor não relacionado e não apresentado (D), (4) 

a palavra da primeira posição (P1) e (5) a palavra da quinta posição (P5). Estes foram usados para 

formar nove tipos de pares: (1) IA – IT, (2) IA – P1, (3) IA – P5, (4) IT – P1, (5) IT – P5, (6) IA – D, 

(7) IT – D, (8) P1 – D e (9) P5 – D. Os itens usados em cada par não diferiam significativamente 

entre si quanto à frequência na língua (Nascimento et al., s.d.). Para cada lista, o item distractor foi 
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escolhido de modo a não se relacionar com as palavras da lista nem diferir significativamente dos 

restantes itens usados nos pares quanto à frequência na língua. 

Deste modo, o teste de reconhecimento final era composto por um total de 216 itens: 9 pares 

de palavras por cada uma das 12 listas alvo. Por sua vez, o teste de reconhecimento distractor era 

composto por um total de 54 itens: 9 pares de palavras por cada uma das 3 listas distractoras. A 

ordem de cada lista no teste de reconhecimento, a ordem de cada par por lista e a posição de cada 

palavra no par (esquerda ou direita) eram aleatórias para cada participante. 

  

4. Procedimento 

As tarefas experimentais decorriam em computadores em que a sequência de eventos era 

controlada por um programa desenvolvido através do software E-Prime. As instruções eram 

comuns a todas as condições experimentais na primeira semana, mas apenas eram apresentadas 

aos participantes das condições de teste diferido (3 e 4) na segunda semana, surgindo sempre no 

ecrã do computador (Anexo D). 

Na primeira semana, os participantes eram inicialmente informados de que estavam a 

participar num estudo sobre memória (Anexo D, Instrução 1), pelo que lhes era pedido que 

memorizassem listas de palavras sobre as quais iriam realizar um teste de memória (Anexo D, 

Instrução 2). Em seguida tinha início a fase de estudo, sendo apresentadas auditivamente um 

total de 15 listas de palavras através de auscultadores disponibilizados: 12 listas alvo e 3 listas 

distractoras. Para cada participante, a ordem de apresentação das listas era aleatória, apesar da 

ordem de apresentação das palavras ser sempre a mesma em cada lista. Apenas as listas alvo 

variavam em função da condição, sendo apresentadas sem itens críticos (condições 1 e 3) e 

com itens críticos (condições 2 e 4). Com o propósito de focalizar a atenção dos participantes 

na tarefa, o final de cada lista era anunciado no ecrã do computador (mensagem Fim de Lista) 

e a apresentação auditiva era interrompida, sendo necessário premir a tecla Espaço para ouvir 

a lista seguinte (Anexo D, Instrução 3). 

Depois da apresentação da última lista, os participantes eram informados sobre o teste de 

reconhecimento, que consistia na apresentação visual de pares de palavras no ecrã do computador, 

algumas delas pertencentes às listas ouvidas anteriormente e outras não, pelo que teriam de indicar 

quais as que tinham ou não sido apresentadas (Anexo D, Instrução 4). Para cada par de palavras, 

os participantes podiam optar por uma de quatro alternativas de resposta, premindo uma de quatro 

teclas no teclado do computador (Anexo D, Instrução 5): (1) tecla E (etiqueta Esquerda), indicando 

que apenas o item da esquerda foi apresentado (old – new), (2) tecla I (etiqueta Direita), indicando 

que apenas o item da direita foi apresentado (new – old), (3) tecla 2 (dois), indicando que ambos 

os itens foram apresentados (old – old) e (4) tecla 0 (zero), indicando que nenhum dos itens foi 
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apresentado (new – new). Uma vez que as respostas eram dadas ao ritmo do participante, ou seja, 

sem limite de tempo, cada par de palavras permanecia no ecrã até ser premida uma destas quatro 

teclas. Em seguida, aparecia um ponto de fixação (sinal +) no centro do ecrã durante 1 segundo, 

após o qual surgia um novo par de palavras. 

Nas instruções era também referido que, na maioria dos pares, apenas uma palavra tinha sido 

realmente apresentada, ao contrário da outra (Anexo D, Instrução 5), com o objectivo de incentivar 

os participantes a dar primazia às alternativas de resposta esquerda e direita (1 e 2). Esta indicação 

era especialmente relevante nas condições de teste diferido (3 e 4), em que o facto do teste de 

reconhecimento final ser realizado sete dias após o estudo das listas de palavras poderia levar os 

participantes a preferir as alternativas de resposta ambos e nenhum (3 e 4), nomeadamente no par 

crítico IA – IT. No entanto, apesar de esta instrução ser verdadeira para as condições de estudo de 

listas sem itens críticos (1 e 3), em que apenas um das palavras era de facto apresentada em 6 dos 9 

pares de cada lista, não o era para as condições de estudo de listas com itens críticos (2 e 4), em que 

ambas as palavras eram apresentadas em 5 dos 9 pares de cada lista. 

Em seguida tinha início a fase de teste, em que os participantes das condições de teste 

imediato (1 e 2) realizavam o teste de reconhecimento final, enquanto os participantes das 

condições de teste diferido (3 e 4) realizavam o teste de reconhecimento distractor. Esta tarefa 

distractora, estruturalmente semelhante ao teste de reconhecimento final, foi usada para evitar 

que os participantes suspeitassem que seriam testados na semana seguinte e, consequentemente, 

recorressem a estratégias de memorização deliberadas. Por essa razão, os resultados do teste de 

reconhecimento distractor não foram considerados, uma vez que nas condições de teste diferido 

(3 e 4) apenas era relevante testar a memória dos participantes sete dias após o estudo das listas. 

Após a conclusão do teste de reconhecimento, os participantes eram informados de que o estudo 

havia terminado e era agradecida a sua colaboração (Anexo D, Instrução 6). 

Na semana seguinte, os participantes das condições de teste imediato (1 e 2) realizavam 

tarefas não relacionadas com o presente estudo, enquanto os participantes das condições de 

teste diferido (3 e 4) realizavam uma tarefa surpresa que consistia no teste de reconhecimento 

final. Estes eram inicialmente informados de que iriam realizar um teste de memória relacionado 

com as listas de palavras ouvidas na semana anterior (Anexo D, Instrução 7), sendo novamente 

apresentadas as instruções introdutórias à fase de teste (Anexo D, Instruções 4 e 5). Depois de 

concluírem o teste de reconhecimento final, os participantes eram informados de que o estudo 

havia terminado e era agradecida a sua colaboração (Anexo D, Instrução 6). 
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III. Resultados 

Os resultados relativos ao teste de reconhecimento final são apresentados separadamente para 

os seguintes tipos de par: IA – IT, designado por par crítico, em que foram emparelhados os itens 

críticos associativo (IA) e temático (IT); IA – P5, em que o item crítico IA foi emparelhado com a 

palavra estudada da quinta posição da lista (P5); IT – P5, em que o item crítico IT foi emparelhado 

com a palavra estudada P5; IA – D e IT – D, em que o item distractor (D) foi emparelhado com os 

itens críticos IA e IT; e D – P5, em que o item distractor foi emparelhado com a palavra estudada P5. 

Por uma questão de parcimónia, apenas foram considerados os resultados relativos aos pares 

que continham a palavra estudada do meio da lista, isto é, da quinta posição (P5), em detrimento 

dos pares que continham a palavra estudada do início da lista, isto é, da primeira posição (P1). Esta 

escolha é justificada não só pelo facto de, no paradigma DRM standard, a memória falsa para itens 

críticos associativos ser pelo menos tão frequente como a memória verídica para palavras estudadas 

do meio da lista (Roediger & McDermott, 1995), mas também para permitir uma comparação com 

o estudo de Weinstein e colaboradores (2010), nomeadamente com os resultados relativos ao tipo 

de par composto pelo item crítico associativo e pela palavra estudada do meio da lista num teste de 

reconhecimento de escolha forçada entre duas alternativas, com base nos quais foram formuladas 

algumas das hipóteses em estudo. 

No teste de reconhecimento final, os participantes dispunham de quatro tipos de resposta 

para indicar se os itens de cada par tinham ou não sido apresentados durante a fase de estudo: 

a resposta ambas implica que os dois itens foram reconhecidos, as respostas esquerda e direita 

implicam que apenas um dos itens foi reconhecido, e a resposta nenhum implica que os dois 

itens não foram reconhecidos. Com base nas respostas dadas pelos participantes, para cada tipo 

de par, foram obtidas as médias de reconhecimento de ambos, de nenhum e de cada um dos itens, 

em função das condições de tempo de retenção e de tipo de lista. Por sua vez, com base nestes 

resultados, para cada tipo de par foi realizada a soma da média de reconhecimento de cada item 

com a média de reconhecimento de ambos os itens, sendo dividida pelo número total de listas 

alvo (i.e., 12). Deste modo, foi possível obter a proporção total de reconhecimento de cada tipo 

de item em cada tipo de par, em função das condições de tempo de retenção e de tipo de lista. 

Assim, foi analisado o reconhecimento de cada tipo de item em cada tipo de par, que constitui 

a variável dependente em estudo. Mais especificamente, foi analisado o reconhecimento verídico, 

isto é, os acertos, para os itens apresentados durante a fase de estudo, e o reconhecimento falso, isto 

é, os falsos alarmes, para os itens não apresentados durante a fase de estudo. Deste modo, foram 

analisados o reconhecimento verídico da palavra estudada P5 e o reconhecimento incorrecto do item 

distractor D para os tipos de par que continham estes itens. Contudo, nas condições de tipo de lista 
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sem itens críticos, estes não eram apresentados durante a fase de estudo, pelo que o reconhecimento 

do IA e do IT corresponde a um falso alarme, enquanto nas condições de tipo de lista com itens 

críticos, estes eram apresentados durante a fase de estudo, pelo que o reconhecimento do IA e do IT 

corresponde a um acerto. 

Para averiguar potenciais efeitos principais e de interacção existentes em cada tipo de par, 

foram realizadas análises de variância ANOVA com um plano factorial misto 2 (tipo de item: um 

item do par vs. outro item do par) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido em uma semana) 

× 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), sendo o primeiro factor manipulado 

intra-participantes e os restantes manipulados inter-participantes. Para examinar os efeitos de 

interacção observados, foram realizados testes post hoc de Bonferroni quando relevante. 

Apesar de ser analisado o reconhecimento de cada tipo de item em diferentes tipos de par, os 

resultados mais relevantes correspondem ao reconhecimento falso dos itens críticos no par IA – IT. 

 

1. Par Crítico IA – IT 

Para analisar os resultados relativos ao par crítico IA – IT, apresentados na Figura 1, foi 

realizada uma ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: IA vs. IT) × 2 (tempo de retenção: imediato 

vs. diferido em uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o 

primeiro factor manipulado intra-participantes e os restantes manipulados inter-participantes. 

 

 

Figura 1. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par crítico IA – IT. 
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Foram observados três efeitos principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 35.39, 

p = .00, no sentido em que o reconhecimento do IA foi globalmente superior ao reconhecimento do 

IT (M = .62 vs. M = .51); outro relativo ao tempo de retenção, F(1, 124) = 37.39, p = .00, no sentido 

em que o reconhecimento na condição imediata foi globalmente superior ao reconhecimento na 

condição diferida (M = .65 vs. M = .48); e outro relativo ao tipo de lista, F(1, 124) = 26.41, p = .00, 

no sentido em que o reconhecimento na condição sem itens críticos foi globalmente inferior ao 

reconhecimento na condição com itens críticos (M = .49 vs. M = .63). 

Adicionalmente, foram observados dois efeitos de interacção entre dois factores: um entre o 

tipo de item e o tipo de lista, F(1, 124) = 7.98, p = .01; e outro entre o tempo de retenção e o tipo de 

lista, F(1, 124) = 18.87, p = .00. Apesar de se aproximar da significância estatística, o efeito de 

interacção entre o tipo de item e o tempo de retenção não foi significativo, F(1, 124) = 2.86, p = .09. 

Finalmente, foi observado um efeito de interacção entre os três factores, ou seja, entre o tipo 

de item, o tempo de retenção e o tipo de lista, F(1, 124) = 20.47, p = .00. 

Por um lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tempo de retenção imediato: o 

reconhecimento do IA diferiu significativamente entre as condições de tipo de lista (p = .00), sendo 

menor na condição sem itens críticos do que na condição com itens críticos (M = .65 vs. M = .78); o 

reconhecimento do IT diferiu significativamente entre as condições de tipo de lista (p = .00), sendo 

menor na condição sem itens críticos do que na condição com itens críticos (M = .39 vs. M = .78); a 

diferença entre as condições de tipo de lista foi ainda maior para o reconhecimento do IT do que 

para o reconhecimento do IA. Revelaram ainda que, na condição de tempo de retenção diferido: o 

reconhecimento do IA não diferiu significativamente entre as condições de tipo de lista (p = .25), 

sendo semelhante nas condições sem e com itens críticos (M = .49 vs. M = .54); o reconhecimento 

do IT não diferiu significativamente entre as condições de tipo de lista (p = .88), sendo igual nas 

condições sem e com itens críticos (M = .44 vs. M = .44). 

Por outro lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tipo de lista sem itens 

críticos: o reconhecimento falso do IA diferiu significativamente entre as condições de tempo de 

retenção (p = .00), sendo maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .65 vs. 

M = .49); o reconhecimento falso do IT não diferiu significativamente entre as condições de tempo 

de retenção (p = .23), sendo semelhante nas condições imediata e diferida (M = .39 vs. M = .44). 

Revelaram ainda que, na condição de tipo de lista com itens críticos: o reconhecimento verídico 

do IA diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo maior na 

condição imediata do que na condição diferida (M = .78 vs. M = .54); o reconhecimento verídico 

do IT diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo maior na 

condição imediata do que na condição diferida (M = .78 vs. M = .44). 
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Por último, considerando os resultados mais importantes para o presente estudo, os testes post 

hoc revelaram que, na condição de tempo de retenção imediato: o reconhecimento na condição sem 

itens críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .00), sendo maior 

para o IA do que para o IT (M = .65 vs. M = .39); o reconhecimento na condição com itens críticos 

não diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .88), sendo igual para o IA e 

para o IT (M = .78 vs. M = .78). Revelaram ainda que, na condição de tempo de retenção diferido: 

o reconhecimento na condição sem itens críticos não diferiu significativamente entre as condições 

de tipo de item (p = .22), sendo semelhante para o IA e para o IT (M = .49 vs. M = .44); o 

reconhecimento na condição com itens críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo 

de item (p = .00), sendo maior para o IA do que para o IT (M = .54 vs. M = .44). 

Em suma, na condição sem itens críticos, enquanto na condição imediata o reconhecimento 

falso para o IA foi maior do que para o IT, na condição diferida o reconhecimento falso para o IA 

e para o IT foi semelhante. Uma semana depois, o reconhecimento falso para o IA diminuiu e o 

reconhecimento falso para o IT permaneceu estável. Por sua vez, na condição com itens críticos, 

enquanto na condição imediata o reconhecimento verídico para o IA e para o IT foi semelhante, 

na condição diferida o reconhecimento verídico para o IA foi maior do que para o IT. Uma semana 

depois, o reconhecimento verídico para o IA e para o IT diminui, mais para o IT do que para o IA. 

 

2. Par IA – P5 

Para analisar os resultados relativos ao par IA – P5, apresentados na Figura 2, foi realizada 

uma ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: IA vs. P5) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido 

em uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado intra-participantes e os restantes manipulados inter-participantes. 

Foram observados três efeitos principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 11.08, 

p = .00, no sentido em que o reconhecimento do IA foi globalmente superior ao reconhecimento do 

P5 (M = .62 vs. M = .57); outro relativo ao tempo de retenção, F(1, 124) = 78.34, p = .00, no sentido 

em que o reconhecimento na condição imediata foi globalmente superior ao reconhecimento na 

condição diferida (M = .71 vs. M = .48); e outro relativo ao tipo de lista, F(1, 124) = 9.67, p = .00, 

no sentido em que o reconhecimento na condição sem itens críticos foi globalmente inferior ao 

reconhecimento na condição com itens críticos (M = .56 vs. M = .63). 

Adicionalmente, foram observados dois efeitos de interacção entre dois factores: um entre o 

tipo de item e o tempo de retenção, F(1, 124) = 7.71, p = .01; e outro entre o tipo de item e o tipo de 

lista, F(1, 124) = 4.38, p = .04. 
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Figura 2. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par IA – P5. 

 

Contudo, o efeito de interacção entre os três factores, isto é, entre o tipo de item, o tempo de 

retenção e o tipo de lista, não foi significativo, F(1, 124) = 1.48, p = .23.  

Por um lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tempo de retenção imediato: o 

reconhecimento na condição sem itens críticos não diferiu significativamente entre as condições 

de tipo de item (p = .17), sendo semelhante para o IA e para o P5 (M = .63 vs. M = .67); o 

reconhecimento na condição com itens críticos não diferiu significativamente entre as condições 

de tipo de item (p = .05), sendo semelhante para o IA e para o P5 (M = .81 vs. M = .74). Revelaram 

ainda que, na condição de tempo de retenção diferido: o reconhecimento na condição sem itens 

críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .01), sendo maior para o 

IA do que para o P5 (M = .50 vs. M = .41); o reconhecimento na condição com itens críticos diferiu 

significativamente entre as condições de tipo de item (p = .00), sendo maior para o IA do que para o 

P5 (M = .56 vs. M = .44). 

Por outro lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tipo de lista sem itens 

críticos: o reconhecimento falso do IA diferiu significativamente entre as condições de tempo de 

retenção (p = .01), sendo maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .63 vs. 

M = .50); o reconhecimento verídico do P5 diferiu significativamente entre as condições de tempo 

de retenção (p = .00), sendo maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .67 vs. 

M = .41). Revelaram ainda que, na condição de tipo de lista com itens críticos: o reconhecimento 
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verídico do IA diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo 

maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .81 vs. M = .56); o reconhecimento 

verídico do P5 diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo 

maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .74 vs. M = .44). 

Em suma, na condição sem itens críticos, enquanto o reconhecimento para o IA e para o 

P5 foi semelhante na condição imediata, o reconhecimento falso para o IA foi maior do que o 

reconhecimento verídico para o P5 na condição diferida. Uma semana depois, o reconhecimento 

para o IA e para o P5 diminuiu, mas mais para o P5 do que para o IA. Por sua vez, na condição 

com itens críticos, enquanto o reconhecimento verídico para o IA e para o P5 foi semelhante na 

condição imediata, o reconhecimento verídico para o IA foi maior do que para o P5 na condição 

diferida. Uma semana depois, o reconhecimento verídico para o IA e para o P5 diminuiu, mas 

mais para o P5 do que para o IA. 

 

3. Par IT – P5 

Para analisar os resultados relativos ao par IT – P5, apresentados na Figura 3, foi realizada 

uma ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: IT vs. P5) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido 

em uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado intra-participantes e os restantes manipulados inter-participantes. 

 

 

Figura 3. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par IT – P5. 
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Foram observados três efeitos principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 12.75, 

p = .00, no sentido em que o reconhecimento do IT foi globalmente inferior ao reconhecimento do 

P5 (M = .51 vs. M = .58); outro relativo ao tempo de retenção, F(1, 124) = 92.73, p = .00, no sentido 

em que o reconhecimento na condição imediata foi globalmente superior ao reconhecimento na 

condição diferida (M = .66 vs. M = .42); e outro relativo ao tipo de lista, F(1, 124) = 20.23, p = .00, 

no sentido em que o reconhecimento na condição sem itens críticos foi globalmente inferior ao 

reconhecimento na condição com itens críticos (M = .49 vs. M = .60). 

Adicionalmente, foram observados três efeitos de interacção entre dois factores: entre o tipo 

de item e o tempo de retenção, F(1, 124) = 20.99, p = .00; entre o tipo de item e o tipo de lista, 

F(1, 124) = 19.38, p = .00; e entre o tempo de retenção e o tipo de lista, F(1, 124) = 9.89, p = .00.  

Finalmente, foi observado um efeito de interacção entre os três factores, isto é, entre o tipo de 

item, o tempo de retenção e o tipo de lista, F(1, 124) = 35.10, p = .00. 

Por um lado, os testes post hoc revelaram que na condição de tempo de retenção imediato: o 

reconhecimento na condição sem itens críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo 

de item (p = .00), sendo menor para o IT do que para o P5 (M = .39 vs. M = .75); o reconhecimento 

na condição com itens críticos não diferiu significativamente entre as condições de tipo de item 

(p = .27), sendo semelhante para o IT e para o P5 (M = .78 vs. M = .74). Revelaram ainda que, na 

condição de tempo de retenção diferido: o reconhecimento na condição sem itens críticos não 

diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .22), sendo semelhante para o IT 

e para o P5 (M = .43 vs. M = .38); o reconhecimento na condição com itens críticos não diferiu 

significativamente entre as condições de tipo de item (p = .80), sendo semelhante para o IT e para 

o P5 (M = .43 vs. M = .44). 

Por outro lado, os testes post hoc revelaram que na condição de tipo de lista sem itens críticos: 

o reconhecimento falso do IT não diferiu significativamente entre as condições de tempo de 

retenção (p = .37), sendo semelhante nas condições imediata e diferida (M = .39 vs. M = .43); o 

reconhecimento verídico do P5 diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção 

(p = .00), sendo maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .75 vs. M = .38). 

Revelaram ainda que, na condição de tipo de lista com itens críticos: o reconhecimento verídico 

do IT diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo maior na 

condição imediata do que na condição diferida (M = .78 vs. M = .43); o reconhecimento verídico 

do P5 diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo maior na 

condição imediata do que na condição diferida (M = .74 vs. M = .44). 

Em suma, na condição sem itens críticos, enquanto o reconhecimento falso para o IT foi 

menor do que o reconhecimento verídico para o P5 na condição imediata, o reconhecimento para 
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o IT e para o P5 foi semelhante na condição diferida. Uma semana depois, o reconhecimento falso 

para o IT permaneceu estável e o reconhecimento verídico para o P5 diminuiu. Por sua vez, na 

condição com itens críticos, o reconhecimento verídico para o IT e para o P5 foi semelhante, quer 

na condição imediata quer na condição diferida. Uma semana depois, o reconhecimento verídico 

para o IT e para o P5 diminuiu de modo semelhante. 

 

4. Par IA – D 

Para analisar os resultados relativos ao par IA – D (Anexo E, Figura 1), foi realizada uma 

ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: IA vs. D) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido em 

uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado intra-participantes e os restantes factores manipulados inter-participantes. 

Foi observado um efeito principal relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 501.60, p = .00, 

no sentido em que o reconhecimento do IA foi globalmente superior ao reconhecimento do D 

(M = .64 vs. M = .17). 

Adicionalmente, foram observados dois efeitos de interacção entre dois factores: um entre o 

tipo de item e o tempo de retenção, F(1, 124) = 97.18, p = .00; e outro entre o tipo de item e o tipo 

de lista, F(1, 124) = 11.88, p = .00. 

Contudo, o efeito de interacção entre os três factores, isto é, entre o tipo de item, o tempo de 

retenção e o tipo de lista, não foi significativo, F(1, 124) = 2.31, p = .13. 

Por um lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tempo de retenção imediato, o 

reconhecimento na condição sem itens críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo 

de item (p = .00), sendo maior para o IA do que para o D (M = .67 vs. M = .11). Revelaram ainda 

que, na condição de tempo de retenção diferido, o reconhecimento na condição sem itens críticos 

diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .00), sendo maior para o IA do 

que para o D (M = .51 vs. M = .29). 

Por outro lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tipo de lista sem itens 

críticos: o reconhecimento falso do IA diferiu significativamente entre as condições de tempo 

de retenção (p = .00), sendo maior na condição imediata do que na condição diferida (M = .67 

vs. M = .51); o reconhecimento incorrecto do D diferiu significativamente entre as condições 

de tempo de retenção (p = .00), sendo menor na condição imediata do que na condição diferida 

(M = .11 vs. M = .29). 

Em suma, na condição sem itens críticos, o reconhecimento falso do IA foi muito superior ao 

reconhecimento incorrecto do D, quer na condição imediata quer na condição diferida. Uma semana 

depois, o reconhecimento do IA diminuiu e o reconhecimento incorrecto do D aumentou. 
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5. Par IT – D 

Para analisar os resultados relativos ao par IT – D (Anexo E, Figura 2), foi realizada uma 

ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: IT vs. D) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido em 

uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado intra-participantes e os restantes factores manipulados inter-participantes. 

Foram observados dois efeitos principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 518.22, 

p = .00, no sentido em que o reconhecimento do IT foi globalmente superior ao reconhecimento do 

D (M = .54 vs. M = .15); e outro relativo ao tipo de lista, F(1, 124) = 9.69, p = .00, no sentido em 

que o reconhecimento na condição sem itens críticos foi globalmente inferior ao reconhecimento na 

condição com itens críticos (M = .31 vs. M = .38). 

Adicionalmente, foram observados três efeitos de interacção entre dois factores: entre o tipo 

de item e o tempo de retenção, F(1, 124) = 118.12, p = .00; entre o tipo de item e o tipo de lista, 

F(1, 124) = 50.26, p = .00; e entre o tempo de retenção e o tipo de lista, F(1, 124) = 20.10, p = .00. 

Finalmente, foi observado um efeito de interacção entre os três factores, isto é, entre o tipo de 

item, o tempo de retenção e o tipo de lista, F(1, 124) = 29.70, p = .00. 

Por um lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tempo de retenção imediato, o 

reconhecimento na condição sem itens críticos diferiu significativamente entre as condições de tipo 

de item (p = .00), sendo maior para o IT do que para o D (M = .44 vs. M = .09). Revelaram ainda 

que, na condição de tempo de retenção diferido, o reconhecimento na condição sem itens críticos 

diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .00), sendo maior para o IT do que 

para o D (M = .44 vs. M = .26). 

Por outro lado, os testes post hoc revelaram que, na condição de tipo de lista sem itens 

críticos: o reconhecimento falso do IT não diferiu significativamente entre as condições de 

tempo de retenção (p = .94), sendo igual nas condições imediata e diferida (M = .44 vs. M = .44); 

o reconhecimento falso do D diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção 

(p = .00), sendo menor na condição imediata do que na condição diferida (M = .09 vs. M = .26). 

Em suma, na condição sem itens críticos, o reconhecimento falso do IT foi muito superior ao 

reconhecimento incorrecto do D, quer na condição imediata quer na condição diferida. Uma semana 

depois, o reconhecimento do IT permaneceu estável e o reconhecimento incorrecto do D aumentou. 

 

6. Par P5 – D 

Para analisar os resultados referentes ao par P5 – D (Anexo E, Figura 3), foi realizada uma 

ANOVA multifactorial 2 (tipo de item: P5 vs. D) × 2 (tempo de retenção: imediato vs. diferido em 

uma semana) × 2 (tipo de lista: sem itens críticos vs. com itens críticos), com o primeiro factor 

manipulado intra-participantes e os restantes factores manipulados inter-participantes. 
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Foram observados dois efeitos principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124) = 551.08, 

p = .00, no sentido em que o reconhecimento do P5 foi globalmente superior ao reconhecimento do 

D (M = .60 vs. M = .18); e outro relativo ao tempo de retenção, F(1, 124) = 10.62, p = .00, no 

sentido em que o reconhecimento na condição imediata foi globalmente superior ao reconhecimento 

na condição diferida (M = .42 vs. M = .35). 

Adicionalmente, foi observado um efeito de interacção entre dois factores, o tipo de item e o 

tempo de retenção, F(1, 124) = 229.43, p = .00. Os testes post hoc revelaram que: o reconhecimento 

do P5 diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo maior 

na condição imediata do que na condição diferida (M = .76 vs. M = .42); o reconhecimento do D 

diferiu significativamente entre as condições de tempo de retenção (p = .00), sendo menor na 

condição imediata do que na condição diferida (M = .09 vs. M = .28). Revelaram ainda que: o 

reconhecimento na condição imediata diferiu significativamente entre as condições de tipo de 

item (p = .00), sendo maior para o P5 do que para o D (M = .76 vs. M = .09); o reconhecimento 

na condição diferida diferiu significativamente entre as condições de tipo de item (p = .00), sendo 

maior para o P5 do que para o D (M = .42 vs. M = .28). 

Contudo, o efeito de interacção entre os três factores, isto é, entre o tipo de item, o tempo de 

retenção e o tipo de lista, não foi significativo, F(1, 124) = .33, p = .57. 

Em suma, em ambas as condições com e sem itens críticos, o reconhecimento verídico para o 

P5 foi superior ao reconhecimento incorrecto para o D, quer na condição imediata quer na condição 

diferida. Uma semana depois, o reconhecimento verídico para o P5 diminuiu e o reconhecimento 

incorrecto para o D aumentou. 

 

IV. Discussão 

O presente estudo procurou analisar o curso temporal das memórias falsas inflacionadas por 

activação associativa e extracção temática no paradigma DRM, para contrastar os pressupostos da 

teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a) e da teoria do traço difuso (Brainerd & 

Reyna, 2005). Para isso, foram comparadas as memórias falsas para itens críticos associativos (IA) 

e temáticos (IT) num teste de reconhecimento em que eram apresentados pares de itens, aplicado 

em intervalos de retenção diferentes, ou seja, imediatamente ou uma semana depois do estudo das 

listas DRM. Era esperado que as memórias falsas para o IT fossem mais duradouras ao longo do 

tempo, devido ao decaimento mais lento dos traços gist, em contraste com as memórias falsas para 

o IA, devido ao decaimento mais rápido da activação automática (Anderson, 1983). Os resultados 

obtidos parecem fornecer resposta às questões em estudo. 
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Primeiramente são consideradas as memórias falsas para os itens críticos, que correspondem 

aos resultados mais relevantes para o presente estudo. Globalmente foram verificados níveis 

consideráveis de reconhecimento falso para os itens críticos IA e IT no teste imediato, sugerindo 

que ambos os processos de activação associativa e extracção temática contribuem para a explicação 

do efeito de memórias falsas no paradigma DRM. Porém, o reconhecimento falso do IA foi superior 

ao reconhecimento falso do IT, sugerindo que o processo de activação associativa desempenha um 

papel mais significativo do que o processo de extracção temática na inflação das memórias falsas. 

Além de replicarem os resultados obtidos por Lapa (2012) num teste de reconhecimento standard, 

este padrão revela ser congruente com outros estudos em que estes os processos foram dissociados, 

ou seja, em as memórias falsas inflacionadas por activação associativa ou por extracção temática 

foram analisadas isoladamente (e.g., Huff & Hutchison, 2011; Hutchison & Balota, 2005). 

Por um lado, na perspectiva da teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a), 

as memórias falsas resultam da activação automática decorrente do estudo das palavras da lista, 

que se dispersa pela rede associativa de forma convergente para o nó que representa o item crítico. 

Por outro, na perspectiva da teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2005), as memórias falsas 

resultam da consistência percebida entre o significado do item crítico e o tema geral da lista, 

extraído com base nos traços gist das palavras estudadas. Posto isto, o processo de activação 

associativa parece acomodar melhor o padrão geral de resultados obtidos do que o processo de 

extracção temática. 

Especificando, no contexto da teoria da activação-monitorização, é possível argumentar que a 

activação automática resultante do estudo das palavras da lista e dispersada pela rede associativa, 

converge de forma mais significativa para o IA do que para o IT, dado que a força das associações 

das palavras estudadas para o item crítico, isto é, a força associativa retrógrada (BAS), é superior 

para o IA do que para o IT. Deste modo, o reconhecimento falso do IT pode ser menor devido à 

activação insuficiente do nó que o representa na rede associativa. 

Contudo, também importa salientar que o IT tende a ser mais facilmente identificado como 

o tema da lista, pelo que pode ser mais vulnerável a processos de edição das memórias falsas e, 

consequentemente, gerar menores níveis de reconhecimento falso (Carneiro et al., 2009). Dadas as 

condições favoráveis para a aplicação da estratégia identificar-para-rejeitar, os participantes podem 

ter identificado o tema comum que relaciona as palavras da lista e ter reparado que este não foi 

apresentado durante a fase de estudo, pelo que podem ter usado essa informação durante a fase de 

teste para rejeitar o IT como não tendo sido estudado anteriormente (Carneiro et al., 2012).  

De modo consistente com este argumento, Lapa (2012) verificou que o reconhecimento falso 

do IT foi maior na condição de resposta rápida do que na de resposta ao ritmo do participante num 

teste imediato, apesar do reconhecimento falso do IA não ter diferido entre condições. Contudo, 
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Lapa (2012) também observou que o reconhecimento falso do IA continuou a ser superior ao 

reconhecimento falso do IT na condição de resposta rápida. Estes resultados sugerem que, mesmo 

em condições que impedem os participantes de usar estratégias identificar-para-rejeitar durante a 

fase de teste, o IA tende a ser mais falsamente reconhecido do que o IT. Além disso, reforçam o 

argumento de que a teoria da activação-monitorização acomoda melhor o efeito de memórias falsas 

no paradigma DRM do que a teoria do traço difuso. 

Considerando os principais resultados obtidos, foi verificado que o reconhecimento falso 

do IA diminuiu passado uma semana, sendo maior no teste imediato do que no diferido. Além de 

replicar os resultados obtidos por Lapa (2012) num teste de reconhecimento standard, este padrão 

revela ser congruente com a teoria da activação-monitorização, nomeadamente com o pressuposto 

de que a activação automática decai rapidamente com o tempo (Anderson, 1983), no sentido em 

que parece haver uma menor activação do nó que representa o IA na rede associativa uma semana 

depois, sendo insuficiente para gerar um maior número de memórias falsas. 

Por sua vez, foi verificado que o reconhecimento falso do IT permaneceu estável ao longo do 

tempo, sendo semelhante nos testes imediato e diferido. Além de replicar os resultados obtidos por 

Lapa (2012) num teste de reconhecimento standard, este padrão revela ser congruente com a teoria 

do traço difuso, nomeadamente com o pressuposto de que os traços gist decaem lentamente com o 

tempo (Brainerd & Reyna, 2005), no sentido em que uma maior estabilidade destas representações, 

que permitem a consistência percebida entre o tema da lista e o significado do IT, parece gerar um 

nível semelhante de memórias falsas uma semana depois. 

Além disso, tendo em conta que o IT pode ser mais susceptível a estratégias de rejeição das 

memórias falsas, existe a possibilidade da estabilidade do nível de memórias falsas para o IT 

passado uma semana resultar, pelo menos em parte, de uma menor eficácia dos processos de 

edição das memórias falsas com a passagem do tempo. Este argumento parece ser congruente 

com os resultados obtidos por Seamon e colaboradores (2006), que examinaram a recuperação 

espontânea das memórias falsas, manipulando o tempo de resposta e o tempo de retenção. Quando 

os participantes realizaram múltiplos ensaios de estudo e de teste, foi observado um aumento 

do reconhecimento verídico e uma diminuição do reconhecimento falso. Contudo, quando os 

participantes realizaram um novo teste de reconhecimento em que dispunham de pouco tempo para 

responder ou apenas depois de um intervalo de retenção de uma ou duas semanas, foi verificado que 

o reconhecimento verídico diminuiu e que o reconhecimento falso aumentou. Estes resultados 

sugerem que, apesar dos ensaios múltiplos terem melhorado a aprendizagem das palavras estudadas 

e, consequentemente, a rejeição dos itens críticos, as condições de tempo de resposta curto e tempo 

de retenção longo dificultaram a edição das memórias falsas pelos participantes. No presente 

estudo, de modo semelhante, apesar da maior identificabilidade do IT ter permitido uma maior 
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supressão das memórias falsas no teste imediato, os processos de edição parecem ter sido menos 

eficazes no teste diferido, resultando não no aumento, mas na estabilidade do nível de memórias 

falsas para o IT uma semana depois. 

Foi ainda verificado que o reconhecimento falso do IA foi semelhante ao reconhecimento 

falso do IT no teste diferido em uma semana. Estes resultados evidenciam uma maior estabilidade 

temporal das memórias falsas para o IT, que se mantiveram passado uma semana, em comparação 

com as memórias falsas para o IA, que decresceram passado uma semana, confirmando as hipóteses 

em estudo. Além disso, revelam ser congruentes quer com a teoria da activação-monitorização, que 

pressupõe que a activação automática decai mais rapidamente com o tempo (Anderson, 1983), quer 

com a teoria do traço difuso, que pressupõe que os traços gist decaem mais lentamente com o tempo 

(Brainerd & Reyna, 2002). Deste modo, a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 

2001a) prevê que as memórias falsas diminuam mais rapidamente ao longo do tempo do que a 

teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2005). Neste sentido, outro resultado expectável seria 

a possibilidade do reconhecimento falso do IA ser inferior ao reconhecimento falso do IT uma 

semana depois. Contudo, como à partida, isto é, no teste imediato, o reconhecimento falso do IA foi 

superior ao reconhecimento falso do IT, uma semana depois, isto é, no teste diferido, o decaimento 

rápido do IA e o decaimento lento do IT resultou em níveis semelhantes de reconhecimento falso 

para ambos os itens críticos.  

Considerando agora as memórias verídicas para os itens críticos, foram verificados níveis 

equivalentes de reconhecimento verídico para ambos o IA e o IT no teste imediato, replicando 

estudos anteriores em que foi verificado um elevado nível de memórias verídicas para itens críticos 

apresentados, bastante acima do nível de memórias falsas para itens críticos não apresentados, tanto 

em testes de recordação livre como em testes de reconhecimento (McDermott, 1997; McDermott & 

Roediger, 1998). De facto, o reconhecimento verídico foi superior ao reconhecimento falso no teste 

imediato, tanto para o IA como para o IT. Porém, esta diferença foi maior para o IT do que para o 

IA. Como discutido anteriormente, esta discrepância parece resultar do menor nível de memórias 

falsas para o IT do que para o IA no teste imediato. 

Na perspectiva da teoria da activação-monitorização, as memórias falsas para o item crítico 

resultam da dispersão e adição da activação proveniente da codificação das palavras associadas 

(Roediger et al., 2001a). Por sua vez, nas memórias verídicas para o item crítico, a esta activação 

associativa parece acrescer a activação decorrente da codificação do próprio item crítico (Weinstein 

et al., 2010). Assim, relativamente ao IA, o maior reconhecimento verídico em comparação com o 

reconhecimento falso parece ser justificado por esta discrepância no nível de activação do nó que 

representa o IA na rede associativa. 
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Na perspectiva da teoria do traço difuso, as memórias verídicas são suportadas sobretudo por 

traços verbatim, que representam informação superficial e específica, mas também por traços gist, 

que representam informação conceptual e geral, enquanto as memórias falsas são suportadas apenas 

por traços gist (Brainerd & Reyna, 2002). Mais especificamente, as memórias falsas para o item 

crítico resultam da extracção do tema ou gist da lista, comum a todas as palavras que a constituem. 

Deste modo, as memórias verídicas para o item crítico parecem resultar não apenas desta extracção 

temática, mas também dos traços verbatim codificados a partir da apresentação do próprio item 

crítico. Assim, relativamente ao IT, o maior reconhecimento verídico em relação ao reconhecimento 

falso parece ser justificado pela recuperação convergente de ambos os traços verbatim e gist para o 

IT. 

Foi também verificado que o reconhecimento verídico do IA diminuiu passado uma semana, 

sendo maior no teste imediato do que no teste diferido. Este resultado revela ser congruente com 

a teoria da activação-monitorização, nomeadamente com o pressuposto de que a activação decai 

rapidamente com o tempo (Anderson, 1983). De modo semelhante, o reconhecimento verídico do 

IT diminuiu passado uma semana, sendo maior no teste imediato do que no teste diferido. Este 

resultado revela ser consistente com a teoria do traço difuso, nomeadamente com o pressuposto de 

que os traços verbatim decaem rapidamente com o tempo (Brainerd & Reyna, 2005). 

Foi ainda verificado que o reconhecimento verídico do IA foi superior ao reconhecimento 

verídico do IT no teste diferido em uma semana. Este resultado sugere que a activação associativa 

desempenha um papel mais significativo do que a extracção temática na memória verídica dos itens 

críticos em intervalos de retenção longos. 

Por um lado, pode ter ocorrido a reactivação da rede associativa uma semana depois (Meade 

et al., 2007). Deste modo, a activação dispersada proveniente da recuperação e apresentação das 

palavras associadas, bem como a activação automática decorrente da recuperação e apresentação do 

próprio item crítico, seriam somadas no nó que o representa na rede associativa, explicando assim o 

maior reconhecimento verídico do IA face ao IT em intervalos de retenção longos. 

Por outro lado, existe a possibilidade da extracção temática ter uma menor influência sobre a 

memória verídica dos itens críticos. De facto, segundo a teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 

2005), a memória verídica depende predominantemente da recuperação de traços verbatim, cuja 

acessibilidade decai mais rapidamente com o tempo, justificando assim o menor reconhecimento 

verídico do IT face ao IA no teste diferido. No entanto, a memória verídica também depende de 

traços gist, cuja acessibilidade decai mais lentamente com o tempo. Isto deve ser especialmente 

verdade para a memória verídica do item crítico, cujos traços gist são mais fortes, uma vez que este 

representa o tema geral da lista, ou seja, o significado comum a todas as palavras estudadas. Por 

essa razão, com a passagem do tempo, ocorre uma mudança na tendência para a memória verídica 
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depender predominantemente dos traços verbatim, passando a depender predominantemente dos 

traços gist, ou seja, as memórias verídica e falsa passam a depender das mesmas representações 

mnésicas (Brainerd & Reyna, 2005). Esta ideia revela ser consistente com a observação de que 

os reconhecimentos verídico e falso para o IT são semelhantes no teste diferido. Deste modo, a 

extracção temática parece ter uma influência semelhante quer na memória falsa quer na memória 

verídica para o item crítico, pelo menos em intervalos de retenção longos, reforçando o argumento 

de que a activação associativa tem uma maior influência sobre a memória verídica do item crítico, 

no sentido em que parece ser mais consistente com o padrão de resultados obtido. 

Seguidamente são consideradas as memórias verídicas para a palavra estudada P5, que foi 

apresentada no meio da lista, em comparação com as memórias falsas e verídicas para os itens 

críticos. Comparando as memórias falsas para o IA com as memórias verídicas para o P5, foi 

verificado que o reconhecimento falso do IA foi semelhante ao reconhecimento verídico do P5 no 

teste imediato. Este resultado contraria a hipótese inicialmente colocada de que o reconhecimento 

falso do IA seria menor do que o reconhecimento verídico do P5, com base nos resultados obtidos 

por Weinstein e colaboradores (2010) num teste de reconhecimento de escolha forçada entre duas 

alternativas, nos pares em que o item crítico foi emparelhado com a palavra estudada do meio da 

lista. Apesar disso, este padrão é consistente com os resultados tipicamente obtidos em testes de 

reconhecimento standard, em que se verifica que as memórias falsas para o item crítico tendem a 

ser pelo menos tão frequentes como as memórias verídicas para as palavras estudadas do meio da 

lista (Roediger & McDermott, 1995). 

Foi também verificado que o reconhecimento falso do IA e o reconhecimento verídico do P5 

diminuíram passado uma semana, sendo maiores no teste imediato do que no teste diferido. Porém, 

o reconhecimento falso do IA foi superior ao reconhecimento verídico do P5 no teste diferido, ou 

seja, a redução do reconhecimento falso do IA foi menor do que a redução do reconhecimento 

verídico do P5 passado uma semana. Este resultado contraria a hipótese inicialmente colocada de 

que o reconhecimento falso do IA seria equivalente ao reconhecimento verídico do P5, também 

com base nos resultados obtidos por Weinstein e colaboradores (2010). Apesar disso, este padrão é 

consistente com os resultados tipicamente obtidos nos estudos que testaram o efeito do tempo de 

retenção no paradigma DRM standard, em que o reconhecimento falso tende a ser mais persistente 

do que o reconhecimento verídico em intervalos de retenção longos (e.g., Seamon et al., 2002b). 

Segundo Gallo (2006), no contexto da teoria da activação-monitorização, este padrão revela 

ser congruente com a hipótese da reactivação da rede associativa durante a recuperação (Meade et 

al., 2007), no sentido em que a ocorrência de processos de activação associativa apenas durante a 

codificação parece ser insuficiente para acomodar os resultados obtidos. O pressuposto de que a 

activação do item crítico ocorre apenas durante a fase de estudo prevê um maior decréscimo das 
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memórias falsas do que das memórias verídicas ao longo do tempo (Gallo, 2006). Esta previsão tem 

por base a ideia de que a memória para uma palavra que apenas foi activada mentalmente durante a 

fase de estudo (i.e., um item crítico) não deve ser tão elevada como a memória para uma palavra 

que foi realmente apresentada (i.e., uma palavra estudada), pois esta última beneficia tanto da 

activação associativa como dos atributos perceptivos decorrentes da apresentação. O argumento 

de que a activação para o item crítico é mais forte do que para as palavras estudadas, superando 

assim os efeitos da apresentação sobre a memória, pode explicar por que razão a memória falsa 

tende a ser pelo menos tão elevada ou mesmo maior do que a memória verídica em testes imediatos, 

pelo menos para as palavras do meio da lista. Contudo, este argumento não parece justificar por 

que razão as memórias falsas são menos afectadas pelo tempo de retenção do que as memórias 

verídicas. Para explicar este efeito, uma abordagem que considere que a activação associativa 

ocorre apenas durante a fase de estudo necessita de postular uma representação mais duradoura, 

nomeadamente através da activação consciente (e.g., McDermott, 1997). Porém, não parece ser 

necessário pensar conscientemente no item crítico durante a fase de estudo para a ocorrência 

de memórias falsas. Por exemplo, num estudo de Seamon e colaboradores (2002a), quando os 

participantes receberam instruções para recapitular em voz alta as palavras apresentadas durante a 

fase de estudo, os itens críticos não foram recapitulados mais frequentemente do que as palavras 

das listas, o que sugere que o item crítico não é activado conscientemente com maior frequência do 

que as palavras apresentadas durante a fase de estudo. Deste modo, a previsão mais lógica de uma 

abordagem que considere que a activação associativa ocorre apenas durante a fase de estudo parece 

ser um maior esquecimento dos itens críticos ao longo do tempo comparativamente com as palavras 

estudadas (Gallo, 2006). 

Em alternativa, uma abordagem que considere que a activação associativa também ocorre 

durante a fase de teste prevê que as memórias falsas sejam mais persistentes do que as memórias 

verídicas ao longo do tempo, uma vez que a activação do item crítico resulta da soma da activação 

dispersada decorrente da recuperação das palavras estudadas que lhe estão associadas (Gallo, 2006). 

Deste modo, os resultados obtidos parecem ser congruentes com a hipótese da reactivação da rede 

associativa durante a recuperação (Meade et al., 2007). 

Comparando as memórias verídicas para o IA e o P5, foi verificado que o reconhecimento 

verídico do IA foi semelhante ao do P5 no teste imediato, de modo consistente com o facto de 

ambas as palavras terem sido apresentadas no meio da lista. Também foi observado que o 

reconhecimento verídico de ambos o IA e o P5 diminuiu passado uma semana. Contudo, o 

reconhecimento verídico do IA foi superior ao do P5 no teste diferido, ou seja, a redução do 

reconhecimento verídico foi menor para o IA do que para o P5. Este resultado também revela ser 

congruente com a hipótese da reactivação da rede associativa durante a recuperação (Meade et al., 
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2007), no sentido em que o maior reconhecimento verídico para o IA do que para o P5 pode ser 

justificado pela soma da activação associativa, proveniente da recuperação e apresentação das 

palavras associadas, com a activação automática, decorrente da recuperação e apresentação do 

próprio item crítico, no nó que representa o IA na rede associativa. 

Comparando as memórias falsas para o IT com as memórias verídicas para o P5, foi 

verificado que o reconhecimento falso do IT foi inferior ao reconhecimento verídico do P5 no 

teste imediato. Este resultado confirma a hipótese inicialmente colocada com base nos resultados 

obtidos por Weinstein e colaboradores (2010) num teste de reconhecimento de escolha forçada 

entre duas alternativas, nos pares em que o item crítico foi emparelhado com a palavra do meio da 

lista. Apesar disso, revela ser inconsistente com os resultados tipicamente obtidos em testes de 

reconhecimento standard, em que se verifica que a memória falsa para o item crítico tende a ser 

pelo menos tão frequente como a memória verídica para as palavras estudadas do meio da lista 

(Roediger & McDermott, 1995). Como discutido anteriormente, esta inconsistência parece resultar 

do menor nível de memórias falsas para o IT no teste imediato. 

Foi também verificado que enquanto o reconhecimento falso do IT se manteve estável, o 

reconhecimento verídico do P5 diminuiu passado uma semana. Contudo, o reconhecimento falso 

do IT foi equivalente ao reconhecimento verídico do P5 no teste diferido. Este resultado confirma 

a hipótese inicialmente colocada também com base nos resultados obtidos por Weinstein e 

colaboradores (2010). Além disso, revela ser consistente com os resultados tipicamente obtidos 

nos estudos que testaram o efeito do tempo de retenção no paradigma DRM standard, em que o 

reconhecimento falso tende a ser mais persistente do que o reconhecimento verídico ao longo do 

tempo (e.g., Seamon et al., 2002b). De facto, a teoria do traço difuso pressupõe que a acessibilidade 

dos traços verbatim decai mais rapidamente do que a acessibilidade dos traços gist com o tempo, o 

que revela ser congruente com o dado de que as memórias falsas são mais persistentes do que as 

memórias verídicas em intervalos de retenção longos (Brainerd & Reyna, 2005). 

Comparando as memórias verídicas para o IT e o P5, foi verificado que o reconhecimento 

verídico do IT foi semelhante ao reconhecimento verídico do P5 no teste imediato, de modo 

consistente com o facto de ambas as palavras terem sido apresentadas no meio da lista. Também 

foi observado que o reconhecimento verídico do IT foi semelhante ao do P5 no teste diferido, 

apesar de ambos terem diminuído passado uma semana. Este resultado revela ser congruente com 

a teoria do traço difuso, nomeadamente com o pressuposto de que a acessibilidade dos traços 

verbatim decai mais rapidamente com o tempo (Brainerd & Reyna, 2005), dado que as memórias 

verídicas assentam sobretudo na recuperação verbatim. 

Finalmente são consideradas as memórias incorrectas para o item distractor D não relacionado 

e não apresentado, em comparação com as memórias falsas para os itens críticos. 
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Globalmente, foram verificados níveis reduzidos de reconhecimento incorrecto do D no teste 

imediato, replicando os resultados tipicamente obtidos nos estudos que testaram o reconhecimento 

incorrecto de itens distractores no paradigma DRM standard (Roediger & McDermott, 1995). 

Também foi observado que o reconhecimento incorrecto do D aumentou uma semana depois, 

replicando os resultados tipicamente obtidos nos estudos que testaram o efeito do tempo de retenção 

sobre o reconhecimento incorrecto de itens distractores (e.g., Seamon et al., 2002b). Este resultado 

parece decorrer do facto do desempenho mnésico se aproximar do acaso ao longo do tempo 

(Seamon et al., 2002b), possivelmente por os processos de edição serem menos eficazes após 

intervalos de retenção longos (Seamon et al., 2006). 

Comparando as memórias falsas para o IA e o IT com as memórias incorrectas para o D, 

foi verificado que o reconhecimento incorrecto do D foi inferior ao reconhecimento falso de ambos 

do IA e do IT no teste imediato. Apesar do reconhecimento incorrecto do D ter aumentado uma 

semana depois, este permaneceu inferior ao reconhecimento falso do IA e do IT no teste diferido. 

Este resultado revela ser congruente com a teoria da activação-monitorização, no sentido em 

que, uma vez que a força das associações das palavras estudadas para o item distractor é muito fraca 

ou mesmo nula, a activação dispersada pela rede associativa não convergiu suficientemente para o 

nó que o representa na rede associativa, limitando a ocorrência de memórias incorrectas para o D. 

Por sua vez, este resultado revela ser congruente com a teoria do traço difuso, no sentido em 

que, uma vez que o item distractor não se encontra semanticamente relacionado com as palavras 

estudadas, não se verifica uma consistência entre o significado do D e o tema da lista, limitando a 

ocorrência de memórias incorrectas para o D. 

Em suma, os resultados obtidos suportam a maioria das hipóteses colocadas. Como esperado, 

as memórias falsas inflacionadas por extracção temática foram mais persistentes ao longo do tempo 

do que as memórias falsas inflacionadas por activação associativa, de forma consistente com o 

pressuposto da estabilidade dos traços gist ao longo do tempo pela teoria do traço difuso (Brainerd 

& Reyna, 2005) e o pressuposto do decaimento da activação automática ao longo do tempo pela 

teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a). Além disso, considerando as memórias 

verídicas para as palavras estudadas no meio da lista e as memórias falsas inflacionadas por 

extracção temática, ocorreram menos memórias falsas do que memórias verídicas no imediato e 

ocorreram tantas memórias falsas como memórias verídicas uma semana depois, tal como esperado 

e observado num teste de reconhecimento de escolha forçada entre duas alternativas (Weinstein et 

al., 2010). Porém, considerando as memórias falsas inflacionadas por activação associativa 

e as memórias verídicas para as palavras estudadas do meio da lista, ocorreram tantas memórias 

falsas como memórias verídicas no imediato mas ocorreram mais memórias falsas do que 



 

48 

memórias verídicas uma semana depois, contrariamente ao esperado e observado num teste de 

reconhecimento de escolha forçada entre duas alternativas (Weinstein et al., 2010). 

Adicionalmente, os resultados obtidos no presente estudo parecem evidenciar que, apesar 

de ambos gerarem níveis consideráveis de memórias falsas, o processo de activação associativa 

inflaciona mais memórias falsas do que o processo de extracção temática no imediato. Neste 

sentido, a teoria da activação-monitorização parece acomodar melhor o efeito de memórias falsas 

no paradigma DRM, pelo menos no imediato. 

Além disso, alguns dos resultados obtidos parecem ser congruentes com a hipótese da 

reactivação da rede associativa durante a recuperação (Meade et al., 2007), nomeadamente a maior 

estabilidade temporal das memórias falsas inflacionadas por activação associativa para o item 

crítico do que das memórias verídicas para as palavras estudadas (Gallo, 2006). Isto significa que a 

activação associativa do item crítico também parece ocorrer durante a recuperação, devido à 

recuperação e/ou apresentação das palavras estudadas. 

O procedimento usado permitiu analisar separadamente as memórias falsas inflacionadas por 

activação associativa e extracção temática. Contudo, não permitiu dissociar os processos de inflação 

dos processos de edição, que operam em oposição para gerar memórias falsas (Arndt & Gould, 

2006). De facto, as memórias falsas inflacionadas por extracção temática são mais vulneráveis a 

processos de edição, nomeadamente a estratégias de identificar-para-rejeitar (Carneiro et al., 2012; 

Lapa, 2012). Deste modo, futuras investigações que pretendam analisar apenas os processos de 

inflação das memórias falsas devem procurar eliminar ou minimizar os processos de edição através 

da manipulação do tempo de apresentação (Carneiro et al., 2012; McDermott & Watson, 2001) e do 

tempo de resposta (Benjamin, 2001; Carneiro et al., 2012), no sentido em que encurtar os tempos de 

apresentação das listas durante a fase de estudo e os tempos de resposta dos participantes durante a 

fase de teste dificultam a rejeição das memórias falsas. Além disso, também os testes de memória 

indirectos eliminam os processos de monitorização da fonte, uma vez que os participantes realizam 

tarefas que aparentemente não se relacionam com a fase de estudo, pelo que não tentam recuperar 

intencionalmente nem monitorizar a fonte das palavras estudadas durante a fase de teste (Tse & 

Neely, 2005). 

Concluindo, o presente estudo permitiu contrastar os pressupostos das duas principais teorias 

explicativas relativamente ao curso temporal do efeito de memórias falsas no paradigma DRM. Por 

um lado, segundo a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a), as memórias falsas 

são inflacionadas através de um processo de activação associativa, ou seja, resultam da activação 

automática decorrente do estudo das palavras da lista, que se dispersa pela rede associativa de 

forma convergente para o nó que representa o item crítico. Uma vez que a activação automática 

tende a decair rapidamente com o tempo, esta teoria prevê que as memórias falsas tenham um 
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carácter mais efémero. Por outro, segundo a teoria do traço difuso (Brainerd & Reyna, 2005), 

as memórias falsas são inflacionadas através um processo de extracção temática, ou seja, resultam 

da consistência percebida entre o significado do item crítico e o tema geral da lista, extraído com 

base nos traços gist das palavras estudadas. Uma vez que a acessibilidade dos traços gist tende a 

decair mais lentamente com o tempo, esta teoria prevê que as memórias falsas tenham um carácter 

mais duradouro. Apesar da teoria da activação-monitorização e a teoria do traço difuso serem 

aparentemente contraditórias quanto ao curso temporal das memórias falsas, os resultados obtidos 

no presente estudo são consistentes com a ideia de que as memórias falsas inflacionadas por 

extracção temática tendem a ser mais persistentes ao longo do tempo do que as memórias falsas 

inflacionadas por activação associativa, validando os pressupostos de ambas as teorias. 

 

V. Estudo Futuro 

O estudo da primação semântica também permite analisar o curso temporal das memórias 

falsas no paradigma DRM. Este efeito ocorre quando o estudo de listas DRM aumenta a rapidez ou 

precisão das respostas relativas ao item crítico em testes de memória indirectos, comparativamente 

com o estudo de listas compostas por palavras não relacionadas (Tse & Neely, 2005). Além disso, 

constitui uma medida da activação resultante do estudo de listas DRM, permitindo examinar o seu 

decaimento. Tipicamente, os estudos sobre a primação semântica gerada pelo estudo de uma 

palavra relacionada com um item alvo mostram que a activação decai rapidamente com o intervalo 

temporal e os itens intervenientes que separam a palavra estudada do item alvo (e.g., Dannenbring 

& Briand, 1982). Contudo, os estudos sobre a primação semântica gerada pelo estudo de listas 

DRM, em que todas as palavras se relacionam com um item crítico, fornecem evidências algo 

discrepantes quanto ao curso temporal da activação. 

Por exemplo, Tse e Neely (2005) analisaram a activação gerada pelo estudo de listas DRM 

em condições standard. Para isso, usaram um teste de decisão lexical, em que os participantes 

receberam instruções para indicar se uma determinada sequência de letras corresponde a uma 

palavra ou a uma não palavra. Deste modo, para cada lista DRM estudada, os participantes 

realizaram uma tarefa distractora, que consistia em resolver problemas aritméticos durante 30 

segundos, seguida por um teste de decisão lexical, em que o item crítico era apresentado entre os 

primeiros 20 itens, ou seja, na primeira metade do teste, ou entre os restantes 20 itens, ou seja, na 

segunda metade do teste. 

Tse e Neely (2005) verificaram um efeito significativo de primação semântica para o item 

crítico, mas apenas quando este foi apresentado na primeira metade do teste de decisão lexical. 

Este resultado sugere que a activação gerada pelo estudo de listas DRM tende a ser relativamente 
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duradoura, persistindo mesmo após a realização de uma tarefa distractora de 30 segundos, apesar de 

eventualmente se dissipar com intervalos temporais mais prolongados entre as fases de estudo e de 

teste, decaindo após o processamento de pelo menos 20 itens intervenientes. 

Por sua vez, Meade e colaboradores (2007) analisaram a activação gerada pelo estudo de 

listas DRM com base em duas tarefas realizadas em condições de estudo e de teste idênticas: um 

teste de decisão lexical e um teste de reconhecimento rápido. Para isso, usaram listas contendo 

palavras associadas a um item crítico não apresentado, palavras distractoras não relacionadas e 

não palavras. Assim, um segundo após o estudo de cada lista, os participantes realizavam ou um 

teste de decisão lexical ou um teste de reconhecimento de resposta rápida para a mesma sequência 

de itens, em que o item crítico podia ser apresentado nas posições 1, 3, 6 ou 11. 

Meade e colaboradores (2007) verificaram níveis de activação divergentes para cada tarefa. 

No teste de decisão lexical, a primação semântica do item crítico ocorreu apenas quando este foi 

apresentado na primeira posição do teste, desaparecendo na terceira posição, após dois itens 

intervenientes. Em contraste, no teste de reconhecimento rápido, o reconhecimento falso do item 

crítico persistiu entre múltiplos itens intervenientes e intervalos temporais mais prolongados entre 

as fases de estudo e de teste. Estes resultados sugerem que a activação activação gerada pelo estudo 

de listas DRM decai muito rapidamente, durando pouco mais de 1 segundo e desaparecendo 

completamente após 2 itens intervenientes, sendo insuficientemente persistente para gerar as 

memórias falsas verificadas no teste de reconhecimento.  

Deste modo, os estudos de Tse e Neely (2005) e Meade e colaboradores (2007) divergem 

quanto ao curso temporal da activação gerada pelo estudo de listas DRM, com o primeiro a 

evidenciar uma maior persistência da activação do que o segundo, apesar de ambos convergirem 

quanto ao seu eventual decaimento. Segundo Meade e colaboradores (2007), esta discrepância 

resulta do procedimento usado por Tse e Neely (2005), que pode ter encorajado estratégias de 

verificação retrospectiva, ou seja, os participantes podem ter usado a relação existente entre as 

palavras estudadas e o item crítico para facilitar o seu desempenho no teste de decisão lexical. 

Especificando, uma vez que o item crítico se relaciona com as palavras estudadas previamente na 

lista DRM, os participantes podem ter verificado que o item crítico corresponde a uma palavra e, 

portanto, tomar a decisão lexical mais rapidamente.  

Para minimizar o envolvimento de estratégias de recuperação intencional e de processos de 

monitorização da fonte, Tse e Neely (2005) usaram um teste de decisão lexical em que o ritmo de 

resposta era rápido e a proporção de itens de teste relacionados com as palavras da lista era muito 

reduzida, para além dos resultados obtidos sugerirem que a sucessão de ensaios não fez com que os 

participantes ficassem mais cientes da relação existente entre as fases de estudo e de teste. Contudo, 
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caso os participantes tenham usado estas estratégias, os efeitos de primação semântica obtidos por 

Tse e Neely (2005) podem ter sido inflacionados. 

Por sua vez, Meade e colaboradores (2007) incluíram palavras distractoras e não palavras nas 

listas estudadas de modo a reduzir a relação percebida entre os contextos de estudo e de teste e, 

consequentemente, minimizar a utilidade de estratégias de verificação retrospectiva para facilitar o 

desempenho no teste de decisão lexical. Contudo, como reconhecido por Meade e colaboradores 

(2007), a inclusão de palavras distractoras e não palavras nas listas estudadas pode ter resultado 

numa menor activação do item crítico, bastando um intervalo de tempo mais curto para esta decair 

completamente. 

Deste modo, com base nos estudos de Tse e Neely (2005) e Meade e colaboradores (2007), 

permanece incerto se a diferença observada no curso temporal da activação gerada pelo estudo de 

listas DRM em testes de decisão lexical resulta do recurso a estratégias de verificação retrospectiva 

ou da natureza das listas estudadas. 

Por sua vez, Meade, Hutchison e Rand (2010) examinaram o decaimento e a aditividade da 

activação gerada pelo estudo de listas DRM. Para isso, usaram um teste de nomeação rápida, em 

que os participantes receberam instruções para pronunciarem em voz alta e o mais rapidamente 

possível os itens apresentados. Este teste de memória indirecto não beneficia de estratégias de 

verificação retrospectiva, uma vez que perceber que um item apresentado na fase de teste se 

relaciona com as palavras apresentadas na fase de estudo não auxilia os participantes a nomearem 

esse item. 

Assim, os participantes estudaram quatro tipos de listas: listas DRM em que todas as palavras 

se relacionavam com um item crítico; listas mistas em que apenas as palavras da primeira metade 

se relacionavam com esse item crítico; listas mistas em que apenas as palavras da segunda metade 

se relacionavam com esse item crítico; ou listas em que nenhuma das palavras se relacionava com 

esse item crítico. Um segundo após o estudo de cada lista, os participantes realizavam um teste de 

nomeação rápida, em que o item crítico era apresentado nas posições 1, 3 ou 9. 

Quanto ao decaimento da activação, nas listas DRM foi verificado um efeito significativo de 

primação semântica apenas quando o item crítico foi apresentado na primeira posição do teste, 

sugerindo que a activação gerada pelo estudo de listas DRM decai muito rapidamente. Por sua vez, 

nas listas mistas foi verificado um efeito significativo de primação semântica quando o item crítico 

foi apresentado nas três posições do teste, sugerindo que a activação gerada pelas listas mistas tem 

uma maior durabilidade do que a activação gerada pelas listas DRM. Contudo, uma vez que as listas 

DRM são compostas pelo dobro dos associados das listas mistas, seria de esperar que a activação 

gerada pelas listas DRM fosse maior e, portanto, mais duradoura do que a activação gerada pelas 
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listas mistas. Além disso, as listas com um maior número de associados geram mais memórias 

falsas do que as listas com um menor número de associados (Robinson & Roediger, 1997). 

Quanto à aditividade da activação, foi verificado um padrão de subaditividade, visto que o 

efeito de primação semântica gerado por listas DRM, com todas as palavras relacionadas, foi menor 

do que a primação gerada por listas com palavras relacionadas apenas na primeira metade somada 

com a primação gerada por listas com palavras relacionadas apenas na segunda metade. Este padrão 

de subaditividade sugere que existe um limite máximo de activação, a partir do qual a apresentação 

adicional de palavras relacionadas não oferece um impulso adicional na activação do item crítico. 

Contudo, este padrão revela ser inconsistente com estudos anteriores, em que foram obtidos padrões 

de aditividade simples (Balota & Paul, 1996) e de sobreaditividade (Watson, Balota, & Roediger, 

2003) da activação. 

Perante as inconsistências verificadas ao nível do decaimento e ao nível da aditividade, 

Meade e colaboradores (2010)  sugeriram que deve ocorrer algo de diferente no estudo de listas 

mistas comparativamente com o estudo de listas DRM. Especificando, a natureza das listas mistas 

pode ter levado os participantes a notar uma mudança temática a meio da lista, encorajando a 

identificação do tema do bloco de palavras relacionadas em contraste com o bloco de palavras 

não relacionadas. Porém, esta identificação temática não ocorre em listas DRM uma vez que, 

como todas as palavras se relacionam com o item crítico, não se verifica uma mudança de tema. 

Assim, segundo Meade e colaboradores (2010), na medida em que o item crítico pode ter sido 

identificado conscientemente pelos participantes durante a fase de estudo, a maior durabilidade da 

activação gerada pelo estudo de listas mistas pode reflectir um efeito adicional de primação repetida 

(repetition priming), que tem uma maior durabilidade do que apenas o efeito de primação semântica 

gerado pelo estudo de listas DRM (Dannenbring & Briand, 1982). 

Tipicamente, o efeito de primação repetida ocorre quando o estudo prévio de uma palavra 

influencia a resposta relativa a essa mesma palavra num teste de memória indirecto, ou seja, quando 

uma palavra apresentada na fase de estudo é repetida na fase de teste (Tse & Neely, 2005). Todavia, 

Meade e colaboradores (2010) parecem sugerir que, mesmo não sendo apresentado durante a fase 

de estudo, a identificação consciente do item crítico potenciada pelo estudo de listas mistas pode ter 

resultado, pelo menos em parte, na codificação de informação perceptiva, como se este tivesse sido 

apresentado durante a fase de estudo (McDermott, 1997). 

Este argumento parece ser consistente com a literatura sobre o efeito de identificabilidade 

temática (Carneiro et al., 2009; Carneiro et al., 2012), ou seja, a ocorrência de menores níveis de 

memórias falsas para os itens críticos mais facilmente identificáveis como sendo o tema geral da 

lista correspondente. Carneiro e colaboradores (2012) verificaram que tanto a redução do tempo 

de apresentação das listas durante a fase de estudo como a redução do tempo de resposta dos 
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participantes durante a fase de teste anula o efeito de identificabilidade temática, presumivelmente 

por impedir o uso da estratégia identificar-para-rejeitar (Carneiro et al., 2012). Isto significa que, ao 

contrário de outros processos de edição das memórias falsas, a estratégia identificar-para-rejeitar 

começa na fase de estudo, quando os participantes notam que as palavras da lista se relacionam com 

um tema comum, identificam correctamente esse tema, que geralmente corresponde ao item crítico, 

e reparam que este não foi apresentado na lista; e termina na fase de teste, quando os participantes 

usam esta informação para rejeitar o item crítico como não tendo sido apresentado anteriormente 

(Carneiro et al., 2012). Deste modo, no estudo de Meade e colaboradores (2010), apesar do teste de 

nomeação rápida inibir estratégias de verificação retrospectiva e processos de monitorização da 

fonte durante a fase de teste, o item crítico pode ter ocorrido conscientemente aos participantes 

durante a fase de estudo das listas mistas, no sentido em que pode ser sido identificado como sendo 

o tema comum ao bloco de palavras relacionadas. 

Os resultados obtidos e as explicações avançadas por Meade e colaboradores (2010) permitem 

levantar e reforçar algumas hipóteses sobre o curso temporal das memórias falsas para itens críticos 

associativos (IA) e temáticos (IT) no paradigma DRM. Tendo em conta que os testes de memória 

indirectos fornecem uma medida da activação, estas hipóteses são formuladas na perspectiva da 

teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a). 

Enquanto o IA consiste no item crítico ao qual todas as palavras de uma lista DRM se 

encontram fortemente associadas de modo convergente, o IT consiste no item crítico que melhor 

representa o tema comum a todas as palavras de uma lista DRM. Por essa razão, o IT tem uma 

maior identificabilidade temática do que o IA, ou seja, tende a ser mais facilmente identificado 

como sendo o tema ou significado geral da lista correspondente. 

No presente estudo, foram verificados níveis consideráveis de memórias falsas tanto para o 

IA como para o IT, o que sugere que o estudo de listas DRM gera primação semântica para ambos 

os itens críticos, uma vez que ambos se encontram relacionados semanticamente com as palavras 

das listas, em maior ou menor grau. Segundo a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 

2001a), este efeito de primação semântica resulta de processos de activação associativa, ou seja, o 

estudo das palavras de uma lista DRM resulta na activação dos conceitos que as representam na 

rede associativa, que também se dispersa de forma convergente para o conceito que representa o 

item crítico ao qual se encontram associadas, facilitando o seu processamento subsequente num 

teste de memória indirecto. 

Contudo, também foram verificados menores níveis de memórias falsas para o IT do que para 

o IA no imediato, em parte porque o IT tem uma maior identificabilidade temática do que o IA, 

sendo mais vulnerável a estratégias identificar-para-rejeitar, ou seja, tende a ser mais eficazmente 

rejeitado como não tendo sido estudado anteriormente. Além disso, também foi observada uma 
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maior estabilidade temporal das memórias falsas para o IT do que para o IA uma semana depois. 

Em linha com os argumentos de Meade e colaboradores (2010), esta discrepância no curso temporal 

das memórias falsas pode estar relacionada como o tipo de primação, ou grau de activação, gerado 

para cada item crítico. 

Dado que o IT tem uma maior identificabilidade temática do que o IA, para além da primação 

semântica de ambos os itens críticos, o estudo de listas DRM parece gerar um efeito adicional de 

primação repetida apenas para o IT, resultante da identificação consciente deste item crítico durante 

a fase de estudo. Isto significa que a activação do IT deve ser maior do que a activação do IA, uma 

vez que, para além da activação associativa, este beneficia da activação consciente. Apesar disso, 

esta maior activação do IT não se traduz numa maior ocorrência de memórias falsas, visto serem 

suprimidas através de processos de monitorização da fonte. Contudo, visto ser maior, a activação do 

IT demora mais tempo a decair completamente do que a activação do IA, o que pode justificar a 

maior durabilidade das memórias falsas para o IT do que para o IA.  

Por outro lado, se a maior estabilidade das memórias falsas para o IT decorrer da sua maior 

identificabilidade temática e consequente activação consciente, esta deve desaparecer em condições 

que impedem o uso da estratégia identificar-para-rejeitar durante a fase de estudo, nomeadamente 

através da manipulação do tempo de apresentação (Carneiro et al., 2012). Assim, em condições de 

tempo de apresentação reduzido, que impossibilitam a identificação do tema, o estudo de listas 

DRM não deve gerar primação repetida, ou seja, activação consciente, para o IT. Em vez disso, 

ambos os itens críticos IA e IT apenas devem ser alvo de primação semântica, ou seja, activação 

associativa, dado que ambos se relacionam com as palavras das listas. 

Ainda assim, existem evidências de que as memórias falsas continuam a ser menores para o 

IT do que para o IA no imediato mesmo em condições que impedem a aplicação da estratégia 

identificar-para-rejeitar, nomeadamente em condições de tempo de resposta reduzido (Lapa, 2012). 

Isto sugere que a primação semântica ou activação associativa gerada pelo estudo de listas DRM 

deve ser menor para o IT do que para o IA em condições que impossibilitam a identificação do 

tema, ou seja, a primação repetida ou activação consciente do IT. 

Segundo a teoria da activação-monitorização (Roediger et al., 2001a), a activação associativa 

gerada pelo estudo de listas DRM deve ser maior para o IA do que para o IT, uma vez que a força 

das associações das palavras estudadas para o item crítico, isto é, a força associativa retrógrada 

(BAS), é superior para o IA do que para o IT. Como as palavras da lista se encontram directamente 

associadas ao IA, enquanto apenas se encontram indirectamente associadas ao IT, a activação 

associativa deve convergir de forma mais significativa para o IA do que para o IT. 

Além disso, também existem evidências de que as memórias falsas para o IA não diferem 

significativamente no imediato entre condições que permitem ou impedem a aplicação da estratégia 
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identificar-para-rejeitar, nomeadamente através da manipulação do tempo de resposta (Lapa, 2012). 

Isto sugere que a primação semântica ou activação associativa gerada pelo estudo de listas DRM 

para o IA deve ser equivalente em condições que possibilitam ou não a identificação do tema. 

Além disso, os resultados obtidos por Meade e colaboradores (2010) reforçam o argumento 

de que a primação semântica, ou activação associativa, gerada pelo estudo de listas DRM decai 

muito rapidamente, bem como a hipótese de que a ocorrência de memórias falsas após intervalos de 

retenção mais prolongados resulta da reactivação da rede associativa durante a recuperação (Meade 

et al., 2007), ou seja, da activação associativa do item crítico gerada pela recuperação das palavras 

das listas DRM durante a fase de teste. 

Para testar este conjunto de hipóteses, uma investigação futura poderia analisar o decaimento 

da activação gerada pelo estudo de listas DRM sobre itens críticos associativos (IA) e temáticos 

(IT) através da manipulação do tempo de apresentação de listas DRM na fase de estudo e da 

utilização de um teste de memória indirecto que apresente itens críticos em diversas posições na 

fase de teste. 

Com base no estudo de Carneiro e colaboradores (2012), para controlar a possibilidade do IT 

ser identificado conscientemente, as palavras das listas DRM seriam apresentadas a ritmos variáveis 

durante a fase de estudo: um tempo de apresentação relativamente longo de 2000 milissegundos, 

que permite a identificação temática e a consequente primação repetida do IT; e um tempo de 

apresentação relativamente curto de 250 milissegundos, que impede a identificação temática e a 

consequente primação repetida do IT. 

Com base no estudo de Meade e colaboradores (2010), para analisar a primação gerada pelo 

estudo de listas DRM sobre itens críticos IA e IT, seria usado um teste de nomeação rápida, dado 

que este teste de memória indirecto não beneficia do uso de estratégias de verificação retrospectiva 

(Meade et al., 2010), ao contrário do teste de decisão lexical (Meade et al., 2007; Tse & Neely, 

2005). Além disso, os itens críticos IA e IT seriam apresentados na primeira e nona posições do 

teste, de modo a averiguar o decaimento da primação para cada um deles após intervalos temporais 

e itens intervenientes variáveis. 

Os dois itens críticos não deveriam ser apresentados durante o teste de nomeação rápida, 

dado que poderia ocorrer primação intra-teste (within-test priming; Tse & Neely, 2005), ou seja, 

como ambos os itens críticos se relacionam com as palavras estudadas e, portanto, também se 

relacionam entre si, o primeiro item crítico apresentado poderia primar o item crítico seguinte. De 

modo semelhante, cada lista DRM apenas poderia ser estudada uma única vez. 

Com base no raciocínio desenvolvido acima, seria esperado que, na condição de tempo de 

apresentação mais longo, ocorresse primação para o IA apenas na posição 1 do teste, replicando os 

resultados obtidos por Meade e colaboradores (2010) para listas DRM, uma vez que o IA apenas 
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beneficia da primação semântica resultante da activação associativa, que tende a decair muito 

rapidamente (Anderson, 1983). Por sua vez, seria esperado que ocorresse primação para o IT nas 

posições 1 e 9 do teste, replicando os resultados obtidos por Meade e colaboradores (2010) para 

listas mistas, uma vez que, para além da primação semântica resultante da activação associativa, 

o IT também beneficia da primação repetida resultante da activação consciente, visto ser mais 

facilmente identificado como o tema geral da lista DRM. Neste sentido, a activação do IT deve ser 

maior do que a activação do IA, perdurando ao longo de múltiplos itens intervenientes e intervalos 

temporais mais prolongados, dado que a sua activação demora mais tempo a decair completamente. 

Por sua vez, na condição de tempo de apresentação mais curto, tal como na condição anterior, 

seria esperado que ocorresse primação para o IA apenas na posição 1 do teste, uma vez que existem 

evidências que sugerem que as memórias falsas para o IA devem ser equivalentes em condições de 

maior ou menor tempo de apresentação (Lapa, 2012). De modo semelhante, seria esperado que 

ocorresse primação para o IT apenas na posição 1 do teste, uma vez que as condições de tempo de 

apresentação reduzido impedem que este seja identificado como o tema da lista (Carneiro et al., 

2012), bem como a consequente primação repetida resultante da activação consciente. Deste modo, 

a primação para o IT deve decair tão rapidamente como a primação para o IA, uma vez que ambos 

beneficiam apenas da primação semântica resultante da activação associativa. Ainda assim, a 

primação do IT deve ser significativamente menor do que a primação do IA na posição 1 do teste, 

uma vez que existem evidências que sugerem uma maior ocorrência de memórias falsas para o IA 

do que para o IT em condições de tempo de apresentação reduzido (Lapa, 2012). Como o IA que 

tem uma maior força associativa retrógrada (BAS) do que o IT, a activação associativa converge 

de forma mais significativa para o primeiro do que para o segundo, gerando uma maior primação 

semântica. 

 

1. Método 

1.1. Participantes 

A amostra deveria conter aproximadamente 240 estudantes universitários, ou seja, perto de 30 

participantes por cada uma das 8 condições experimentais. Todos deveriam ter como língua materna 

o Português Europeu. 

 

1.2. Delineamento 

O estudo deveria seguir um plano experimental 2 (tipo de item crítico: associativo vs. 

temático) × 2 (posição do item crítico no teste: primeira vs. nona) × 2 (tempo de apresentação: 

250ms vs. 2000ms), com todos os factores manipulados inter-participantes. 
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Os participantes seriam distribuídos aleatoriamente pelas oito condições experimentais: (1) 

estudo das listas a um ritmo de 250ms por palavra e teste com o IA na posição 1; (2) estudo das 

listas a um ritmo de 250ms por palavra e teste com o IA na posição 9; (3) estudo das listas a um 

ritmo de 250ms por palavra e teste com o IT na posição 1; (4) estudo das listas a um ritmo de 

250ms por palavra e teste com o IT na posição 9; (5) estudo das listas a um ritmo de 2000ms por 

palavra e teste com o IA na posição 1; (6) estudo das listas a um ritmo de 2000ms por palavra e 

teste com o IA na posição 9; (7) estudo das listas a um ritmo de 2000ms por palavra e teste com o 

IT na posição 1; (8) estudo das listas a um ritmo de 2000ms por palavra e teste com IT na posição 9. 

 

1.3. Material 

Para a fase de estudo, seriam usadas as mesmas 12 listas alvo sem itens críticos criadas para o 

presente estudo (Anexo B, Tabela 3), com base no estudo normativo de Carneiro e colaboradores 

(2011). Cada uma destas listas DRM contém 10 palavras que se relacionam com 2 itens críticos: um 

associativo (IA), obtido com base em normas de associação retrógrada (Albuquerque, 2010; citado 

por Carneiro et al., 2011); e outro temático (IT), obtido com base em normas de identificabilidade 

temática (Carneiro et al., 2011). Estes itens críticos diferem significativamente quanto aos factores 

de força associativa retrógrada e de identificabilidade temática, com o IA mais saturado no primeiro 

factor e o IT mais saturado no segundo factor, mas não diferem significativamente quanto aos 

factores de número de letras, frequência na língua, concreteza, familiaridade e imagética. 

Para a fase de teste, em que os participantes realizariam uma tarefa de nomeação rápida, 

seriam criadas listas de teste relativas a cada lista DRM, contendo 12 itens não apresentados durante 

a fase de estudo: 1 item crítico e 11 itens distractores. Para cada lista, os itens distractores não se 

deveriam relacionar com as palavras estudadas, nem deveriam diferir significativamente dos itens 

críticos quanto ao número de letras e frequência na língua (Meade et al., 2010). De modo a 

manipular a posição dos itens críticos na tarefa de nomeação rápida, seriam criadas quatro versões 

para cada lista de teste, para que os itens críticos IA e IT fossem apresentados na primeira e nona 

posições: (1) teste com o IA na posição 1; (2) teste com o IA na posição 9; (3) teste com o IT na 

posição 1; (4) teste com o IT na posição 9.  

 

1.4. Procedimento 

O procedimento seria baseado nos estudos de Carneiro e colaboradores (2012) e Meade e 

colaboradores (2010). 

Todas as tarefas decorreriam em computadores. Os participantes realizariam um total de 12 

ensaios experimentais de estudo e de teste, um para cada lista DRM, cuja ordem seria aleatória. Em 
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cada ensaio, o computador produziria um sinal sonoro para assinalar o fim da fase de estudo e o 

início da fase de teste. 

Inicialmente os participantes receberiam instruções sobre como proceder durante os ensaios. 

Seria pedido que prestassem atenção às palavras apresentadas, sobre as quais iriam realizar um teste 

de memória. Também lhes seria pedido que, depois de ouvirem um sinal sonoro, pronunciassem os 

itens apresentados, em voz alta e para um microfone, com a maior rapidez e precisão possíveis. 

Seguidamente os participantes realizariam 2 ensaios de treino seguidos pelos ensaios experimentais. 

Em cada ensaio, durante a fase de estudo, os participantes estudariam uma lista DRM. 

Dependendo da condição de tempo de apresentação, as palavras seriam apresentadas visualmente 

a um ritmo de 250ms (condições 1 a 4) ou 2000ms (condições 5 a 8), sendo separadas por um 

intervalo constante de 500ms. Depois de apresentadas todas as palavras, seria produzido um sinal 

sonoro durante 1s. 

Em seguida, durante a fase de teste, os participantes realizariam uma tarefa de nomeação 

rápida, sendo apresentados visualmente os itens da lista de teste correspondente à lista DRM 

estudada. Dependendo das condições de tipo de item crítico e de posição do item crítico no teste, 

o IA (condições 1, 2, 5, 6) ou o IT (condições 3, 4, 7, 8) seria apresentado na primeira posição 

(condições 1, 3, 5, 7) ou na nona posição (condições 2, 4, 6, 8). Cada item deveria ser pronunciado 

em voz alta pelos participantes. Assim que o microfone detectasse uma resposta, seria apresentado o 

item seguinte da lista de teste. Depois de apresentados todos os itens, seria pedido aos participantes 

que pressionassem a barra de espaço para iniciarem um novo ensaio. 

Depois de completarem todos os ensaios experimentais, os participantes seriam dispensados e 

seria agradecida a sua colaboração. 

 

2. Considerações Finais 

Concluindo, esta investigação futura permitiria aprofundar o estudo não apenas do curso 

temporal das memórias falsas inflacionadas por activação associativa e por extracção temática, 

mas também da maior vulnerabilidade das memórias falsas inflacionadas por extracção temática a 

processos de edição (Carneiro et al., 2012), da maior ocorrência de memórias falsas inflacionadas 

por activação associativa (Lapa, 2012), e da hipótese de reactivação da rede associativa durante a 

recuperação (Meade et al., 2007), que constituem algumas das principais questões abordadas pelo 

presente estudo. 
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VII. Anexos 

Anexo A 

Listas de palavras usadas na experiência 

Tabela 1 

Listas alvo, com os associados (P1 a P10) e os itens críticos associativo (IA) e temático (IT) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

IT Mulher Amizade Pátria Crença Inverno Emoções 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P2 Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

P3 Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

P4 Rosto Telemóvel Protecção Cristo Temperatura Ódio 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

P6 Pessoa Toque Portugal Jesus Cachecol Agressividade 

P7 Beleza Números Espada Ateu Camisola Zangado 

P8 Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

P9 Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

P10 Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

IA Escrever Branco Sujo Lento Cadeira Alto 

IT Escola Dentista Lixo Velocidade Sala Altura 

P1 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

P2 Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

P3 Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

P4 Lápis Papel Poluição Devagar Sofá Pico 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

P6 Esferográfica Puro Lixeira Lesma Móvel Gigante 

P7 Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

P8 Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

P9 Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

P10 Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 
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Tabela 2 

Listas distractoras, com os associados (P1 a P10) e os itens críticos associativo (IA) e temático (IT) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 

IA Porta Carro Fruta 

IT Entrada Transporte Alimento 

P1 Maçaneta Peugeot Laranja 

P2 Fechadura Pneu Ananás 

P3 Chave Veículo Banana 

P4 Fechada Mercedes Pêra 

P5 Aberta Conduzir Morango 

P6 Abrir Roda Uvas 

P7 Saída Automóvel Manga 

P8 Campainha Acidente Sumo 

P9 Entrada Estrada Variedade 

P10 Janela Gasolina Suculenta 
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Anexo B 

Listas de palavras apresentadas auditivamente durante a fase de estudo 

 

Tabela 3 

Listas alvo sem itens críticos 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P2 Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

P3 Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

P4 Rosto Telemóvel Protecção Cristo Temperatura Ódio 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

P6 Pessoa Toque Portugal Jesus Cachecol Agressividade 

P7 Beleza Números Espada Ateu Camisola Zangado 

P8 Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

P9 Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

P10 Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

P1 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

P2 Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

P3 Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

P4 Lápis Papel Poluição Devagar Sofá Pico 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

P6 Esferográfica Puro Lixeira Lesma Móvel Gigante 

P7 Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

P8 Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

P9 Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

P10 Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 
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Tabela 4 

Listas alvo com itens críticos, em que o associativo (IA) surge antes do temático (IT) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P2 Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

P3 Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

IT Mulher Amizade Pátria Crença Inverno Emoções 

P7 Beleza Números Espada Ateu Camisola Zangado 

P8 Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

P9 Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

P10 Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

P1 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

P2 Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

P3 Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

IA Escrever Branco Sujo Lento Cadeira Alto 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

IT Escola Dentista Lixo Velocidade Sala Altura 

P7 Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

P8 Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

P9 Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

P10 Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 
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Tabela 5 

Listas alvo com itens críticos, em que o temático (IT) surge antes do associativo (IA) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P2 Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

P3 Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

IT Mulher Amizade Pátria Crença Inverno Emoções 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

P7 Beleza Números Espada Ateu Camisola Zangado 

P8 Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

P9 Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

P10 Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

P1 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

P2 Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

P3 Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

IT Escola Dentista Lixo Velocidade Sala Altura 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

IA Escrever Branco Sujo Lento Cadeira Alto 

P7 Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

P8 Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

P9 Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

P10 Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 
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Tabela 6 

Listas distractoras sem itens críticos 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 

P1 Maçaneta Peugeot Laranja 

P2 Fechadura Pneu Ananás 

P3 Chave Veículo Banana 

P4 Fechada Mercedes Pêra 

P5 Aberta Conduzir Morango 

P6 Abrir Roda Uvas 

P7 Saída Automóvel Manga 

P8 Campainha Acidente Sumo 

P9 Entrada Estrada Variedade 

P10 Janela Gasolina Suculenta 
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Anexo C 

Itens usados nos testes de reconhecimento, apresentados visualmente na fase de teste 

 

Tabela 7 

Itens usados no teste de reconhecimento final, relativos às listas alvo 

 
Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

IT Mulher Amizade Pátria Crença Inverno Emoções 

D Festa Hipoteca Mar Noite Aves Copo 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

IA Escrever Branco Sujo Lento Cadeira Alto 

IT Escola Dentista Lixo Velocidade Sala Altura 

D Chão Liso Polícia Escamas Música Linha 

P1 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

 

 

Tabela 8 

Itens usados no teste de reconhecimento distractor, relativos às listas distractoras 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 

IA Porta Carro Fruta 

IT Entrada Transporte Alimento 

D Agulha Talho Arrumação 

P1 Maçaneta Peugeot Laranja 

P5 Aberta Conduzir Morango 
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Anexo D 

Instruções apresentadas visualmente aos participantes 

 

Instrução 1 

Introdução à experiência, apresentada na primeira semana em todas as condições experimentais 

«Muito obrigada pela sua colaboração no presente estudo. A sua participação será muito útil no 

avanço do estudo da memória. Carregue na barra ESPAÇO para continuar.» 

 

Instrução 2 

Introdução à fase de estudo, apresentada na primeira semana em todas as condições experimentais 

«Na presente tarefa ouvirá listas de palavras. Cada lista consistirá na apresentação de 10 palavras 

que terá de memorizar. O início e o fim de cada lista serão anunciados. Para começar a ouvir as 

listas de palavras coloque os auscultadores por favor. É importante que esteja atento/a a todas as 

listas apresentadas uma vez que a sua memória relativamente a estas listas será testada a seguir. 

Quando estiver preparado/a carregue na barra ESPAÇO para começar a auscultação das listas.» 

 

Instrução 3 

Mensagem que precedia a apresentação auditiva de cada lista durante a fase de estudo, apresentada 

na primeira semana em todas as condições experimentais 

«Carregue na barra ESPAÇO quando se sentir preparado/a para ouvir a seguinte lista.» 

 

Instrução 4 

Primeira parte da introdução à fase de teste, apresentada na primeira semana em todas as condições 

experimentais e na segunda semana nas condições de teste diferido 

«A seguir serão apresentados pares de palavras no ecrã (uma à esquerda e a outra à direita). 

Algumas dessas palavras apareceram nas listas que estudou, enquanto outras são totalmente novas 

e não estavam presentes nas listas. A sua tarefa será indicar se estas palavras apareceram ou não 

nas listas ouvidas. Carregue na barra ESPAÇO para continuar.» 

 

Instrução 5 

Segunda parte da introdução à fase de teste, apresentada na primeira semana em todas as condições 

experimentais e na segunda semana nas condições de teste diferido 

«Caso ache que apenas a palavra que se encontra à direita foi apresentada na lista deverá 

carregar na tecla com a etiqueta que diz "DIREITA". Caso ache que apenas a palavra que se 

encontra à esquerda foi apresentada na lista deverá carregar na tecla com a etiqueta que diz 
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"ESQUERDA". Na maior parte das vezes uma das palavras foi mesmo apresentada e a outra não. 

no entanto se achar que ambas as palavras estavam na lista carregue na tecla "2" (dois) e, 

finalmente se achar que nenhuma das duas palavras apareceram na lista ouvidas carregue na tecla 

"O" (zero). Leve o tempo que precisar para responder. Se não tiver nenhuma dúvida carregue na 

barra ESPAÇO para continuar, caso contrário chame o experimentador por favor para esclarecer 

a sua dúvida.» 

 

Instrução 6 

Conclusão da experiência, apresentada na primeira semana em todas as condições experimentais e 

na segunda semana nas condições de teste diferido 

«Este estudo terminou. Muito obrigada pela sua participação! Aguarde indicações do 

experimentador.» 

 

Instrução 7 

Introdução à experiência, apresentada na segunda semana nas condições de teste diferido 

«Muito obrigada pela sua colaboração no presente estudo. A sua participação será muito útil no 

avanço do estudo da memória. O presente estudo está relacionado com as listas de palavras que 

ouviu na semana passada. Pretendemos testar a sua memória relativamente às listas que ouviu. 

Carregue na barra ESPAÇO para continuar.» 
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Anexo E 

Resultados relativos aos pares IA – D, IT – D e P5 – D 

 

 

Figura 1. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par IA – D. 

 

 

Figura 2. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par IT – D. 
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Figura 3. Proporções de reconhecimento para cada tipo de item, em função do tempo de retenção e 

do tipo de lista, relativas ao par P5 – D. 
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