
 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Persistência das Falsas Memórias com o Tempo: Confronto entre a Activação 

Associativa e Extracção Temática. 

Bruno Ludgero Caiado Carvalho 

 

 

 

 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

Secção de Cognição Social Aplicada 

 

 

2013 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Persistência das Falsas Memórias com o Tempo: Confronto entre a Activação 

Associativa e Extracção Temática. 

Bruno Ludgero Caiado Carvalho 

 

 

Dissertação Orientada pela Doutora Paula Carneiro 

 

 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

Secção de Cognição Social Aplicada 

 

 

2013 

 



Resumo 

 Neste estudo foi utilizado o paradigma DRM para analisar o papel da activação 

associativa e da extracção temática na explicação da persistência das memórias falsas 

com o passar do tempo. Foram utilizadas listas de associativos com dois itens críticos 

diferentes – um item crítico associativo (IA), que foi a palavra mais primada pelos 

associativos da lista; e um item crítico temático (IT), que foi a palavra que melhor 

descreveu o tema da lista. Após o estudo destas listas, os sujeitos receberam um teste de 

reconhecimento similar a um teste de escolha forçada, que era entregue no imediato ou 

diferido em sete dias. Os resultados obtidos demonstraram que o IA produziu mais 

memórias falsas do que o IT no imediato, o que sugere que a activação associativa tem 

um maior papel na produção de memórias falsas. Já no diferido, as memórias falsas 

produzidas pelo IA diminuíram, mas as do IT mantiveram-se estáveis, o que vai de 

encontro à ideia que a extracção temática tem um papel predominante na persistência 

das memórias falsas com o tempo. Relativamente à comparação entre memórias falsas e 

memórias verdadeiras, no imediato os sujeitos produziram mais memórias verdadeiras 

que falsas, mas passado sete dias, já não havia diferenças entre as duas, reforçando a 

noção que as memórias falsas são mais duradouras que as memórias verdadeiras. 

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

Activação Associativa; Extracção Temática 



Abstract 

 In the present study the DRM paradigm was used to analyze the role of the 

associative activation and thematic extraction on the explanation of false memories 

tenacity over time. Associative lists with two different critical items were used – an 

associative critical item (AI), which was the word most strongly primed by the 

associatives in the list; and a thematic critical item (TI), that was the word that best 

described the theme of the list. After the study of these lists, subjects performed a 

recognition test similar to a forced-choice test, which could be administrated 

immediately or with a seven days delay. The results revealed that the AI produced more 

false memories than the TI on an immediate test, which suggests that activation 

associative has a larger role in the production of false memories. On the other hand, on 

the delayed test the level of false memories produced by the IA lowered, but the level of 

false memories for the IT persisted, which is consistent with the notion that thematic 

extraction as a bigger role  on the tenacity of false memories with time. Regarding the 

comparison between false memories and true memories, on the immediate test the 

subjects produced more true memories than false memories, but after seven days, there 

were no differences between the two, reinforcing the notion that false memories are 

more durable than true memories. 

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

Activation; Thematic Extraction 
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Introdução 

A memória é um componente essencial para a nossa existência, pois permitir-

nos recordar qualquer tipo de evento, desde a memorização de uma pequena lista de 

compras até à mais infindável enciclopédia do saber. É talvez por ter este carácter 

“infinito”, que raramente duvidamos das nossas capacidades mnésicas, e aceitamos 

fielmente o que recordamos, acreditando na robustez da nossa própria memória. 

Ironicamente, a literatura tem extensamente demonstrado que existem inúmeras ilusões 

de memórias que, por exemplo, distorcem as nossas recordações e podem afectar o 

nosso discernimento no quotidiano.  

Destas ilusões destaca-se as falsas memórias, uma ilusão que existe quando um 

sujeito recorda-se de um evento que na verdade não ocorreu (Gallo, 2006).  

O campo da cognição social tem necessariamente investigado as falsas 

memórias, tanto com o propósito de compreender o seu modus operanti, como para 

explicar de que forma afectam as verdadeiras recordações (e.g. explicar as 

incongruência de relatos em terapia onde os pacientes falsamente se recordavam de 

terem sofrido abusos; Gallo, 2006).  

O primeiro, ou usualmente dado como primeiro a conduzir uma investigação 

sobre este assunto foi Bartlett (1932). A ideia de Barlett (1932) era que com o tempo 

qualquer evento recordado assemelhava-se a uma estrutura já existente, e como tal, 

pediu aos sujeitos para lerem pequenos contos com o propósito de mais tarde serem 

recordados repetitivamente. Os resultados foram surpreendentes, os sujeitos 

demonstravam que ao longo das repetidas recordações, havia um aumento de distorções 

da memória, ou seja, cada vez que, sucessivamente, um participante tentava recriar a 

história acabava sempre por recordar diferentes versões.  

Apesar dos contributos de Bartlett (1932) permitirem a distinção entre a 

memória reprodutiva, responsável pela reprodução precisa de materiais, e a memórias 

reconstrutiva, responsável por reconstruir activamente os eventos recordados com 

elementos em falta proporcionando assim erros (ver também Roediger & McDermott, 

1995), foi com o papel instrumental de Roediger e McDermott (1995) e o nascimento 

do Paradigma DRM que o interesse por estas ilusões foi revivido (ver Gallo, 2006).  
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1. Paradigma DRM 

Deese (1959) pretendia demonstrar que as normas de associação semântica 

influenciavam a ocorrência de intrusão de palavras extra-lista na recordação livre. Para 

tal, o autor desenvolveu 36 listas de estudo, cada uma composta por 12 palavras que 

estavam altamente associadas a uma palavra crítica que não era apresentada (o item 

extra-lista), por exemplo, a palavra crítica era “dormir” e as palavras apresentadas 

altamente associadas eram “cama, sonho, cansado, noite, ressonar, etc.” (Deese, 1959). 

Ao apresentar as listas de estudo aos sujeitos e pedindo-lhes que memorizassem cada 

palavra, o autor esperava que os sujeitos na fase de teste se recordassem livremente da 

palavra omissa altamente associada às palavras da lista (Deese, 1959). Realmente, os 

resultados do estudo demonstraram que para algumas das listas apresentadas os sujeitos 

recordavam a palavra omissa, mas existia uma variabilidade entre listas que ia de 0 a 

44% (Deese, 1959). Esta variabilidade levou o autor a medir a força associativa 

retrógrada (Backwards Associative Strenght, daqui para frente apresentada como BAS) 

das palavras associadas das listas em relação à palavra omissa, ou seja a probabilidade 

média dos sujeitos produzirem a palavra crítica quando eram apresentadas as palavras 

associadas da lista na tarefa de recordação livre (Deese, 1959). Com isto, Deese (1959) 

verificou que a variabilidade entre listas se devia às diferenças entre a força média 

associativa (MBAS ou média da BAS) de cada lista, e concluiu que a probabilidade de 

ocorrer uma intrusão, ou falsa memória, na recordação das listas de estudo era 

proporcional à força média associativa das palavras da lista em relação à palavra não 

apresentada (correlação de 0.87). 

Apesar da experiência de Deese (1959) ter demonstrado um dos mais fortes 

efeitos de falsas memórias em recordação livre, o seu estudo passou despercebido na 

literatura da altura (Gallo, 2006), e foram necessários 36 anos e uma linha de estudos de 

Roediger e McDermott (1995) com o interesse em estudar o efeito das falsas memórias 

para que os contributos de Deese (1959) vissem luz no tema das falsas memória. 

Na época de 90, Roediger e McDermott (1995) observaram que os paradigmas 

utilizados no estudo das falsas memórias geralmente seguiam a linha de Bartlett (1932). 

Os investigadores da época acreditavam que os materiais mais naturais e coerentes, 

como frases e prosas, eram necessários para obter efeitos mais elevados de falsas 

memórias (Roediger & McDermott, 1995). Apesar destas crenças, Roediger e 
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McDermott (1995) não se encontravam satisfeitos com a falta de robustez dos efeitos 

obtidos, e desta forma dirigiram a sua atenção para o paradigma de Deese (1959), que se 

apresentava como uma potencial excepção para estudo das falsas memórias (Roediger 

& McDermott, 1995). Então, os autores começaram por desenvolver o paradigma de 

Deese (1959) com intuito de replicar os seus resultados de memórias falsas em tarefas 

de recordação livre. Primeiro, utilizaram as 6 listas de 12 palavras que produziram o 

maior número de intrusões no estudo de Deese (1959), e posteriormente, num segundo 

estudo, expandiram o número de listas para 24 e o número de itens para 15 utilizando as 

normas de Russell e Jenkins’s (1954 cit. Roediger & McDermott, 1995) e seguindo a 

lógica das listas de Deese (1959). Aqui, o interesse era replicar os resultados da primeira 

experiência numa maior variedade de materiais. Como Roediger e McDermott (1995) 

estavam também interessados em replicar este efeito no reconhecimento, expandiram o 

paradigma adicionando um teste de reconhecimento com 42 itens, que incluía as 12 

palavras estudadas e 30 não estudadas (6 palavras críticas, 12 palavras não relacionadas 

com a lista, 12 palavras fracamente relacionadas com a lista), que era apresentado aos 

sujeitos imediatamente após a tarefa de recordação livre, em ambos os estudos. Por fim, 

e com o intuito de examinar a experiência fenomenológica dos sujeitos quando e caso 

afirmassem reconhecer falsamente uma das palavras críticas omissas, no segundo 

estudo os autores aplicaram o procedimento de remember/know de Tulving (1985) 

juntamente com o teste de reconhecimento. Este procedimento envolve solicitar aos 

participantes que relatem, por cada item que afirmam terem recordado, se de facto se 

recordam que este item foi apresentado, como que se revivessem o momento 

(remember), ou se apenas sabem que foi apresentado como que por intuição (know; 

Roediger & McDermott, 1995). Com isto, Roediger e McDermott (1995) não só 

replicaram os resultados de Deese (1959) nas tarefas de recordação livre, produzindo 

altos níveis de falsas recordações, sendo que o item crítico omisso era 40% das vezes 

falsamente recordado nas listas de 12 palavras, e 55% nas listas de 15 palavras 

(Roediger & McDermott, 1995), como descobriram que os itens críticos omissos eram 

mais recordados que os itens que estavam no meio da lista (itens que são utilizados para 

evitar comparações com itens que são melhor recordados por efeitos de primazia, itens 

do inicio da lista; ou recência, final da lista; Roediger & McDermott, 1995). Nas tarefas 

de reconhecimento, Roediger e McDermott (1995) também verificaram altos níveis de 

memórias falsas, aliás, a taxa de falsos reconhecimentos dos itens críticos aproximou-se 

da taxa de respostas correctas (.79 e .81, respectivamente; Roediger & McDermott, 



4 
 

1995). Interessantemente, o facto de os sujeitos terem feito recordação prévia aumentou 

tanto o reconhecimento verdadeiro como os reconhecimentos falsos (Roediger & 

McDermott, 1995). Além disso, os sujeitos tendiam a julgar os falsos reconhecimentos 

como sendo maioritariamente acompanhados por julgamentos de remember (72%, 

quando havia recordação prévia; e 53% quando não havia). Este alto nível de 

julgamentos remember para os itens críticos falsamente recordados como levou os 

autores proporem que as falsas memórias podem ser resultado de uma recuperação 

consciente e não apenas de uma familiaridade geral (Roediger e McDermott, 1995). 

Em suma, Roediger e McDermott (1995) utilizando como matriz um paradigma 

criado por Deese (1959), desenvolveram um dos mais poderosos paradigmas para o 

estudo das falsas memórias, o paradigma DRM (ou DREAM, nome dado por Tulving) – 

acrónimo do nome dos autores responsável por esta metodologia: Deese-Roediger-

McDermott – que envolve o estudo de listas de palavras que estão altamente associadas 

a uma palavra que não é apresentada. Além disso, ao replicar os resultados de Deese 

(1959), tanto em tarefas de recordação livre como em tarefas de reconhecimento, obtêm 

um dos mais coerentes e robustos efeitos sobre o tema na altura (Gallo, 2006).  

Desde então inúmeras investigações que recorrem ao paradigma DRM têm 

permitido contribuir para a noção que a memória é construtiva, e não se baseia numa 

mera reprodução dos acontecimentos (Gallo, 2006). Esta noção pode ter vantagens pois 

relacionamos e activamos informação mais eficazmente (Carneiro, Ramos, Costa, 

Garcia-Marques, & Albuquerque, 2011) porém esta activação também pode produzir 

falsas memórias através de um processo, por exemplo, de dispersão desta activação 

(Roediger, Balota & Watson, 2001). Assim, na literatura tem surgido um consenso 

relativamente aos resultados de memórias obtidos com Paradigma DRM, no sentido que 

existem dois mecanismos oponentes que permitem explicam os diferentes níveis de 

memórias falsas: um processo que estimula/inflaciona o erro, e que tenta explicar como 

ocorrem as falsas memórias; e um processo que edita/elimina o erro, ou seja, que 

determina o procedimento que leva à correcção e evitamento de uma falsa memória 

(Carneiro, Fernandez, & Dias, 2009). 
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2. Processos de Estimulação do Erro: Teorias Explicativas 

Os processos de estimulação do erro têm sido descrevidos, maioritariamente, em 

torno de duas teorias explicativas, estas teorias têm largamente se destacado devido à 

sua capacidade preditiva e explanatória dos resultados de falsas memórias obtidos com 

o Paradigma DRM: a Teoria do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 2002) e a Teoria da 

Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 2001).Os processos de 

estimulação/inflação do erro, e que tentam explicar como ocorrem as falsas memórias,  

onde um consenso relativamente aos resultados de memórias obtidos em Paradigma 

DRM têm surgido,  

Como iremos ver em seguida, as diferenças entre estas teorias reflectem-se nos 

pressupostos de como as palavras e conceitos são representados e activados de forma a 

produzir uma falsa memória (Gallo, 2006), assim, cada uma apresenta um diferente 

processo pela qual as falsas memórias são potenciadas. Desta forma começaremos por 

falar da Teoria do Traço Difuso (Fuzzy-Trace Theory; Brainerd & Reyna, 2002) que 

apresenta um extenso quadro teórico que tem sido usado para explicar resultados sobre 

a cognição, o raciocínio e a memórias em crianças e adultos, na qual inúmeras e 

interessantes predições têm sido confirmadas (Reyna & Brainerd, 1995). 

 

 2.1 Teoria do Traço Difuso 

A Teoria do Traço Difuso postula que as falsas memórias obtidas com o 

paradigma DRM podem ser atribuídos a dois tipos de traços mnésicos qualitativamente 

distintos: o traço gist e o traço verbatim (Gallo, 2006; Brainerd & Reyna, 2002). De 

acordo com Brainerd e Reyna (2002), os traços gist são definidos como interpretações 

episódicas gerais de conceitos (significados, relações, padrões) que são recuperados 

como resultado da codificação das características dos itens. Já o traço verbatim tem em 

conta a forma mais superficial dos itens, responsável pelas representações episódicas de 

atributos específicos da experiência (Brainerd & Reyna, 2002). Então, numa tarefa de 

DRM, durante a fase de estudo, são codificados os traços gist dos itens estudados (20 a 

30 milissegundos após à exposição aos itens; Brainerd & Reyna, 2002), onde a 

similaridade e relações entre os significados destes itens, torna possível o processo da 

extracção temática, visto que, o tema representa o significado geral dos itens da lista 

(algo comum a todas as palavras da lista). Ao mesmo tempo, o traço verbatim é 
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codificado e representa os detalhes específicos de cada item apresentado (e.g atributos 

perceptuais, posição específica na lista, etc). Assim, estes dois traços (gist e verbatim) 

funcionam em paralelo à medida que a codificação vai ocorrendo (Brainerd & Reyna, 

2002).  

Durante a fase de teste, é a extracção temática pelo traço gist, correspondente ao 

processo de estimulação do erro da Teoria do Traço Difuso, que é responsável por uma 

falsa memória, (Carneiro, Fernandez, & Dias, 2009). Apesar de o traço de gist ser 

também responsável pelas memórias verídicas através da recuperação da informação 

geral dos itens da lista, se o significado geral do item crítico for familiar ao sujeito, ou 

seja, se o tema extraído corresponder ao item crítico, este é falsamente revivido como 

tendo aparecido na fase de estudo, e origina-se uma falsa memória (Brainerd & Reyna, 

2002). Por outro lado, a recuperação de verdadeiros traço verbatim pode neutralizar esta 

familiaridade através de um processo de rejeição por recordação (recollection rejection; 

Brainerd & Reyna, 2002; Brainerd, Reyna, Wright, & Mojardin, 2003). Assim, como o 

traço verbatim é responsável pela extracção e recuperação da informação específica 

tendo um carácter mais vívido, o item crítico pode ser rejeitado por uma recordação 

vívida que o item não apareceu nas listas estudadas (e.g. diferenças na fonologia), sendo 

que esta incongruência leva a que a memória falsa seja eliminada. Contudo, quando o 

traço gist é muito forte, pode haver uma recordação vívida que o item crítico apareceu 

na lista, um conceito recente chamado recordação fantasma (phatom recollection; 

Brainerd, Wright, Reyna, & Mojardin, 2003; Brainerd, Wright, Reyna, & Mojardin, 

2001; Brainerd & Reyna, 2002), o qual tem explicado as elevadas taxas de falsos 

alarmes de recordações remember encontradas em estudos que utilizam o paradigma de 

remember/know de Tulving (Brainerd & Reyna, 2001). 

Em suma, a Teoria do Traço Difuso atribui a explicação, dos níveis de falsas 

memórias em paradigma DRM, a um processo que se baseia num traço gist que recolhe 

a informação genérica dos itens da lista, ou seja, que extraí o seu tema. Assim, se na 

instância de recordação o traço gist for mais forte que o traço verbatim, traço 

responsável pela recordação vivida dos itens, permite-se uma recordação errada de um 

item não presente por familiaridade, e o erro é inflacionado.  

Outra possível explicação do processo que estimula uma falsa memória em 

Paradigma DRM, e como iremos ver de seguida, é apresentada pela Teoria da 
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Activação/Monitorização (Roediger, Balota, & Watson, 2001), que se baseia no facto 

que este tipo de memória é produzido quando os sujeitos espontaneamente geram o item 

crítico através de uma resposta associativa implícita no tempo de aquisição dos itens da 

lista, e onde mais tarde, ao ficarem confusos sobre da origem das suas memórias, a 

escolha do erro ocorre (Underwood, 1965).  

 

 2.2 Teoria da Activação/Monitorização 

Num estudo de Underwood (1965) com o propósito de estudar as respostas 

associativas implícitas, o autor, ao utilizar um paradigma de falso reconhecimento, 

reparou que a presença de uma determinada palavra na lista (e.g. mesa), aumentava os 

falsos reconhecimentos de palavras relacionadas (e.g. cadeira). Com isto propôs que 

quando uma palavra é codificada durante a fase de estudo (e.g. mesa) pode activar uma 

resposta associativa implícita, mesmo que parcial, que leva assim ao falso 

reconhecimento da palavra relacionada (e.g. cadeira). Esta activação da palavra crítica 

deriva da apresentação das palavras associadas/relacionadas, através do processo de 

dispersão da activação (spreading activation proposto por Collins & Loftus, 1975). Este 

processo corresponde à propagação da activação através das ligações associativas entre 

conceitos pertencentes a uma rede semântica, sendo que a rapidez da activação dos nós 

vizinhos varia em função da robustez da associação. Quanto maior a robustez das inter-

ligações associativas, maior a rapidez da dispersão da activação ao longo da rede 

associativa (Figura 1; Gallo 2006; Collins & Loftus, 1975). Esta ideia da dispersão da 

activação constitui o processo de estimulação do erro da abordagem da 

Activação/Monitorização. Processo este, que ocorre durante a codificação através da 

activação automática da palavra crítica (Roediger, Balota & Watson, 2001). De acordo 

com a literatura, esta convergência da activação pode ocorrer em duas instâncias: uma, 

onde a activação do item relacionado ocorre na fase de estudo, devido a uma 

convergência da activação que causa a formação de uma representação em memória; 

outra que sugere que é na fase de recuperação, quer em reconhecimento ou recordação 

livre, pois a recuperação de uma palavra associada estudada pode levar a uma 

recuperação do item crítico omisso (Gallo, 2006).  
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Figura 1.- Exemplo de um esquema de rede semântica relacionada à palavra dormir (sleep) 

(Gallo, 2006). As setas são bidireccionais pois uma palavra pode tanto a activar outra como vice-versa, e 

a espessura indica a foça hipotética de cada associação. 

Por sua vez, existe um processo de monitorização que possibilita a distinção 

entre as palavras que estavam presentes na lista e os que não estava, evitando assim as 

falsas memórias (Roediger, Balota & Watson, 2001). Este processo de monitorização 

provém da teoria de monitorização da fonte de Johnson, Hashtroudi, e Lindsay (1993), 

que pressupõe que, quando tentamos recuperar informação tendemos a procurar a 

origem da mesma em memória (e.g. sons, imagens, etc. que ocorreram na altura que a 

memórias foi construída). A memória que temos de determinado item pode ser 

resultante de um processo interno (pensámos na palavra quando nos foram apresentados 

os outros itens) ou de um processo externo (consideramos que o item foi, de facto, 

apresentado). Quando a monitorização é eficaz, somos capazes de atribuir a memória 

que temos de determinado item a um processo interno, isto é, sabemos que a memória 

que temos do item é falsa e que simplesmente associaram esse item aos itens 

apresentados. Por outro lado, se ocorrer uma falha na monitorização podemos atribuir a 

origem da memória a uma fonte incorrecta e, erroneamente considerar que a memória 

do item não apresentado decorre de um processo externo, ou seja, surge a memória falsa 

de que o item nos foi anteriormente apresentado (Roediger, Balota, & Watson, 2001; 

Roediger, Watson, McDermott, & Gallo, 2001). Assim, este processo de monitorização 

possibilita a busca da origem da informação para tomar a decisão de rejeitar ou aceitar 
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determinado item como tendo sido, ou não, previamente apresentado. E, ao contrário da 

activação automática, este processo é consciente (Roediger, Balota & Watson, 2001). 

Desta forma, a Teoria da Activação/Monitorização pressupõe que as falsas 

memórias são produto de dois processos, um através da dispersão automática e 

convergente da activação das palavras apresentadas para a palavra crítica, e outro que 

resulta de um fracasso no processo de monitorização da fonte (Roediger, Balota & 

Watson, 2001; Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993).  

Como acabamos de ver, existem duas teorias que têm procurado explicar os 

processos pela qual as falsas memórias ocorrem em paradigma DRM, onde a Teoria do 

Traço Difuso atribui esta explicação à extracção do gist, traço que recolhe o significado 

geral ou tema da lista, enquanto a Teoria da Activação Monitorização explica-os através 

de uma activação associativa, onde uma dispersão associativa das palavras da lista leva 

a uma activação errónea do item crítico, o que leva à sua falsa recordação.  

Porém, para abranger a formação das falsas memórias, não podemos apenas 

olhar para os processos de estimulação do erro, no sentido, que existem outros 

mecanismos que também são responsáveis pela sua formação. Por exemplo, existem 

processos que têm de falhar para que as falsas memórias ocorram, como o traço 

verbatim, que se for muito forte pode levar à rejeição do item crítico omisso através de 

uma estratégia de rejeição-por-recordação (Brainerd & Reyna, 2002), ou através de uma 

monitorização da fonte, que caso seja eficaz evita o item crítico (Roediger, Balota & 

Watson, 2001). Assim, estudar os processos que eliminam as falsas memórias, torna-se 

essencial para compreender melhor os mecanismos que são responsáveis pela sua 

formação (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012). 

 

3. Processos de Eliminação do Erro: Monitorização Diagnóstica e Desqualificante 

Recentemente Gallo (2006) reorganizou os diferentes processos de eliminação 

do erro em torno da teoria da monitorização da fonte (Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 

1993), formulando dois processos diferentes de monitorização das falsas memórias, a 

monitorização diagnóstica e a monitorização desqualificante. Como já vimos, a teoria 

da monitorização da fonte, postula que uma falsa memória pode ser evitada através de 

uma monitorização eficaz da origem dos itens em memória (Roediger, Balota & 
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Watson, 2001; Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993), assim, estas duas 

monitorizações reflectem dois processos de decisão distintos que explicam como as 

memórias verídicas podem ajudar a evitar as falsas memórias (Gallo, 2006).  

 

3.1 Monitorização Diagnóstica 

De acordo com Gallo (2006), a monitorização diagnóstica refere-se às situações 

onde a ausência de uma recordação/reconhecimento de determinada informação é 

utilizada para reduzir os erros de memórias, ou seja, este processo ocorre quando a 

incapacidade em recordar determinado tipo de informação sobre um evento 

questionável permite inferir que este evento não ocorreu, rejeitando-o. 

Comparativamente, a heurística da distintividade (distinctiveness heuristic) consiste 

numa estratégia que elimina o erro com base no quão vívida e distintiva o sujeito espera 

que a sua memória seja, desta forma o processo da monitorização diagnóstica é vista 

como similar a esta heurística (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & 

Ferreira, 2012; Gallo, 2006, 2010).  

Schacter e Colaboradores (1999) demonstraram exemplos desta distintividade 

em estudos com listas DRM utilizando duas condições. Na condição experimental os 

participantes recebiam as palavras tanto de forma auditiva como acompanhadas por uma 

representação visual, enquanto na condição de controlo os sujeitos apenas recebiam as 

palavras. Os autores verificaram que quando o número de características dos itens 

aumentou, ou seja quando eram apresentados por meios sonoros e visuais em 

simultâneo, que o número de falsos reconhecimentos diminua. O facto de os itens terem 

mais características numa condição do que na outra, levou a que os sujeitos da condição 

experimental conseguissem distingui-los melhor comparativamente ao grupo de 

controlo, o que os ajudou na exclusão dos itens críticos e daí o número de falsos 

reconhecimentos ser menor (Schacter, Israel, & Racine; Gallo, 2006).  

Seamon e colaboradores (2003) obtiveram resultados similares ao pedir aos 

participantes numa condição para apenas ouvirem as listas de estudo, e noutra para 

ouvirem mas também escreverem cada palavra. Mais uma vez, os sujeitos que 

receberam a condição mais distintiva (escrever e ouvir) apresentaram menores níveis de 

falsas memórias (Seamon, Goodkind, Dumey, Dick, Aufseeser, Strickland, Woulfin, & 

Fung, 2003; Gallo, 2006). 
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De uma forma geral, em estudos com listas DRM, este processo envolve a 

comparação entre a distintividade de dois itens, o item crítico omisso e os apresentados 

na fase de estudo, e a gestão das expectativas que o sujeito tem de ambos. Assim, 

quanto mais característico é o item critico maior distintividade irá ter em memória, e 

caso os sujeitos não se recordem podem sempre utilizar o critério que “se estes item 

fosse apresentado, eu lembrar-me-ia dele” (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, 

Ramos, & Ferreira, 2012; Carneiro, Fernandez, & Dias, 2009). Assim, a monitorização 

diagnóstica apoia-se na qualidade, e expectativas sobre essa qualidade, da nossa 

memórias para decidir se um evento deve ou não ser rejeitado, apresentando-se como 

um processo mais consciente apesar de poder ocorrer de forma automática (Carneiro, 

Fernandez, & Dias, 2009; Pierce, Gallo, Weiss, & Schacter, 2005; Gallo, 2010).  

 

 3.2 Monitorização Desqualificante 

 A monitorização desqualificante similar à recordação-para-rejeitar (Carneiro, 

Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012) é um processo mais 

consciente onde a recordação verídica de determinado evento (que de facto ocorreu), 

possibilita, através de comparação, que o sujeito rejeite um outro evento que seja mais 

refutável de ter ocorrido (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & 

Ferreira, 2012; Gallo, 2006, 2010). A recordação-para-rejeitar descreve o processo pela 

qual, em tarefas de reconhecimento, a recordação de um item específico estudado leva à 

rejeição de um item crítico, que é semelhante aos itens estudados, por permitir detectar 

inconsistências entre as suas características. Ou seja, através deste processo uma falsa 

memória é evitada através da recordação verídica de uma palavra (e.g. divã) que facilita 

a rejeição de outras palavras semelhantes (e.g. “Sofá provavelmente só parece familiar 

porque divã apareceu, assim sendo vou rejeitar sofá”; Carneiro, Fernandez, Diez, 

Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012; Carneiro, Fernandez, & Dias, 2009)  

De acordo com Gallo (2006), existe pelo menos três formas diferentes que levam 

esta monitorização a desqualificar um item crítico em DRM: identificar-para-rejeitar 

(identify-and-reject, no original), exclusões baseadas-na-fonte (source-based 

exlcusions), e recordação-para-rejeitar-exaustiva (exhaustive-recall-to-reject). 

O processo de identificar-para-rejeitar ocorre quando um sujeito cria uma 

estratégia diferente para codificar as listas de estudo em paradigma DRM que possibilita 



12 
 

identificar o item crítico e rejeitá-lo. Como as listas de DRM são compostas por 

associados que têm um item crítico em comum, ao identificarem este item, os sujeitos 

podem marcá-lo como não tendo aparecido, o que leva a uma diminuição do nível de 

falsas memórias (Gallo, 2006). Os estudos em que se avisa os participantes desta 

relação associativa das palavras das listas de DRM têm apoiado a ideia de que os 

sujeitos utilizam este processo para rejeitar o item crítico (Gallo, 2006). Por exemplo, 

Neuschatz e colaboradores (2003) demonstraram que os sujeitos que foram avisados 

sobre a natureza das listas antes da fase de este, têm, de facto, um menor nível de falsas 

memórias do que os que não foram avisados (Neuschatz, Benoit, & Payne, 2003). Além 

disso, Mukai (2005) ao aumentar a transparência sobre a organização associativa das 

listas utilizando nomes de pessoas como itens críticos no paradigma DRM, demonstrou 

que, mesmo sem aviso, quando os sujeitos se apercebiam da natureza das listas, 

conseguiam identificar e recordar os itens críticos que não foram apresentados. Como a 

identificabilidade deste item era tão elevada, os sujeitos, sem precisar de aviso, 

conseguiam não só rejeitá-lo na recordação livre, como conseguiam produzi-lo quando 

foi pedido à posteriori para se recordarem de item relacionados que tinham pensado 

mas não foram apresentados para reconhecimento (Mukai, 2005; Gallo, 2006).  

Numa linha de estudos, Carneiro e colaboradores (2012) controlando o nível de 

identificabilidade do item crítico das listas verificaram que as listas altamente 

identificáveis produzem um menor nível de falsas memórias em comparação com as 

listas cuja identificabilidade é menor. Porém, e controlando também o ritmo de 

apresentação e reconhecimento das palavras, os autores descobriram que este efeito só é 

visível quando a velocidade de apresentação/resposta é lenta, caso contrário (e.g. 

apresentação rápida das listas) o nível de falsas memórias aumenta (Carneiro, 

Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012). Desta forma, o sucesso 

deste mecanismo de eliminação do erro depende não só do nível de identificabilidade 

dos itens como também do tempo, pois em condições normais a maior parte dos sujeitos 

utilizam a estratégia de identificar-e-rejeitar para reduzir o nível de memórias falsas, 

mas isto implica que os sujeitos tenham tanto tempo para codificar a maior parte das 

palavras apresentadas de forma a identificarem o item crítico relacionado, como a 

capacidade de recuperar correctamente a informação necessária para a rejeição deste 

item identificado (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 

2012).  



13 
 

A exclusão baseada-na-fonte ocorre quando os sujeitos rejeitam um item crítico 

através de uma confusão da fonte de onde proveio esta informação. Por exemplo, se 

antes do estudo o sujeito estiver em contacto com a palavra crítica (e.g. uma tarefa 

distractora), ao haver uma sensação de familiaridade com esta durante o estudo, pode 

permitir que o sujeito a rejeite no teste por erradamente atribuir esta recordação ao 

contexto pelo qual foi memorizado (e.g. a tarefa distractora) – “eu estou-me a recordar 

desta palavra porque a vi anteriormente noutro estudo, logo vou rejeitá-la” –, e não ao 

efeito de falsa memória produzido pela lista de DRM – “eu recordo-me desta palavra 

mas eu sei que não a vi na lista, logo vou rejeitá-la” (Gallo, 2006).  

O último processo é a recordação-para-rejeitar exaustiva que ocorre quando os 

sujeitos conseguem exaustivamente recordar todos os itens estudados, e como tal sabem 

que o item crítico não foi apresentado na lista, e rejeitam-no (Gallo 2006). Aqui, o 

número de palavras é responsável pela aplicação bem-sucedida desta estratégia, pois se 

existe um extenso número de palavras para estudar, os sujeitos dificilmente conseguem 

lembrar-se de todas, o que leva a um aumento do erro. Caso contrário, os sujeitos 

conseguem facilmente distinguir entre falsos reconhecimento e recordações verídicas 

(Gallo 2006). 

 

4. Confronto entre Activação Associativa e a Extracção temática 

  Com o aumento da investigação das falsas memórias em paradigma DRM, 

maior número de variáveis têm sido manipuladas e diversos factores que influenciam os 

níveis de falsas memórias têm emergido (e.g. Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-

Marques, Ramos, & Ferreira, 2012; Roediger, Watson, McDermott, & Gallo, 2001).  

O impacto destes factores sobre os efeitos de falsas recordações e falsos 

reconhecimentos em listas de DRM tem proporcionado suportar e contrastar as 

diferentes teorias explicativas - Teoria do Traço Difuso e a Teoria da 

Activação/Monitorização –, oferecendo um insight sobre a eficiência de cada uma 

relativamente à explicação dos efeitos de falsas memórias em Paradigma DRM (Gallo, 

2006).  
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 4.1 Força Associativa Retrógrada (BAS) 

 Desde os primórdios do Paradigma DRM que Deese (1959) tinha demonstrado 

que a força associativa entre palavras das listas e o item crítico era um forte preditor das 

falsas recordações (Deese, 1959). Aliás, Roediger e colaboradores (2001) comparando o 

BAS com outros seis factores que predizem as falsas memórias (Força Associativa 

Anterógrada, Força Associativa Inter-itens, Comprimento, Frequência das palavras, e 

Concreteza do item crítico) reconfirmaram esta ideia, observando que a BAS é o 

principal preditor da ocorrência de falsas memórias em paradigma DRM, apresentado 

uma elevada correlação positiva com a recordação falsa (Roediger, Watson, 

McDermott, & Gallo, 2001). 

 Esta elevada correlação da BAS com as falsas memórias suporta a Teoria da 

Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 2001) no Paradigma DRM, pois 

como o valor médio da BAS reflecte a probabilidade de os sujeitos mentalmente 

gerarem o item crítico quando apresentados com as listas de palavras, então quanto mais 

elevado for o valor do BAS de uma lista, maior será a activação dispersada das palavras 

estudadas para o item crítico, o que descreve o processo pela qual a Teoria da 

Activação/Monitorização justifica a estimulação do erro (Roediger, Watson, 

McDermott, & Gallo, 2001). Assim, no paradigma DRM o facto do item crítico ser 

altamente activado durante a codificação significa que este tem maior probabilidade de 

ser recuperado como um item da lista, e logo maior probabilidade de ser falsamente 

recordado (Roediger, Watson, McDermott, & Gallo, 2001).  

 Relativamente à Teoria do Traço difuso, Gallo e Roediger (2002) sugerem que 

esta teoria tem dificuldades em assumir uma explicação entre a relação da BAS e as 

falsas memórias. Por exemplo, o processo de activação associativa consegue explicar 

como listas cujas os itens críticos eram “amargo “ e “doce” produziram diferentes níveis 

de falsas memórias (1% e 54%, respectivamente) através dos diferentes níveis médias 

de BAS das listas (respectivamente, 1% e 17%), porém a extracção do gist não explica 

como estes itens críticos (“amargo” e “doce”), que se enquadram como sendo o 

significado geral das palavras da lista, produzem estes diferentes níveis de falsas 

memórias (Gallo, 2006; Gallo & Roediger, 2002; Roediger, Watson, McDermott, & 

Gallo, 2001). De acordo com os autores, para a Teoria do Traço Difuso interpretar estes 

resultados o gist tem de ser a BAS, no sentido de quantos mais itens estão associados 
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com o item crítico, maior irá ser a representação gist criada sobre este (Gallo & 

Roediger, 2002).  

De acordo com Gallo (2006), o problema destes argumentos é que se assentam 

fortemente na correlação entre a BAS e as falsas memórias, que como qualquer 

correlação, pode não reflectir uma relação causal directa, isto é, esta correlação pode 

mesmo ser mediada por outros processos sem ser a activação associativa, por exemplo, 

pela extracção temática. Aliás, os resultados de Cann, McRae e Katz (2011) apontam 

para esta direcção ao demonstrarem que é possível descrever o BAS em termos de 

relações semânticas que são representadas por diferentes tipos de conhecimentos, 

sugerindo, então, que estas relações semânticas podem evocar a representação do gist, e 

a sua extracção contribui para as falsas memórias (Cann, McRae, & Katz, 2011). Assim, 

a activação associativa não se apresenta como suficiente para explicar os resultados de 

falsas memórias em paradigma DRM (Cann et al., 2011, Gallo, 2006). 

Ademais, para além do BAS, também existem outros factores, como a 

identificabilidade temática, que são responsáveis pelos níveis de falsas memórias 

obtidos em paradigma DRM (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & 

Ferreira, 2012; Seamon, Luo, Kopecky, Price, Rothschild, Fung, & Schwartz, 2002). 

Assim, é de interesse dirigir-nos ao factor de identificabilidade temática e observar os 

contributos oferecidos por ambas teorias à luz dos resultados apresentados em vez de 

nos limitarmos a um só prisma de análise. 

 

 4.2 Identificabilidade Temática 

A identificabilidade temática apoia-se no pressuposto que o paradigma DRM é 

baseado na convergência temática de informação, e pode ser quantificado através do 

poder que cada listas têm em levar à extracção do seu tema (Carneiro et al., 2011). 

Assim, a identificabilidade temática suporta a Teoria do Traço Difuso através de um 

processo que extrai o traço gist da lista (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, 

Ramos, & Ferreira, 2012).  

Como já tínhamos visto, as listas altamente identificáveis produzem um menor 

nível de falsas memórias em comparação com as listas cuja identificabilidade é menor 

(Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012). Desta forma, 

existe uma acção dos processos oponentes da Teoria do Traço Difuso, onde a 

identificação do gist pode levar a um aumento das falsas memórias se um mecanismo de 
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eliminação do erro não for possível. Caso contrário, o processo de rejeição vai levar a 

uma diminuição das falsas memórias porque o item crítico é identificado e pode servir 

de base a um mecanismo similar à recordação para rejeitar, a identificação-para-rejeitar 

(Carneiro et al., 2012).  

Desta forma, a identificação do gist pode ser vista como uma variável que 

estimula as falsas memórias mas também uma variável que facilita os processos de 

eliminação do erro, como a identificação-para-rejeitar, por tornar o item crítico mais 

saliente (Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012).  

Relativamente à Teoria da Activação/Monitorização, Carneiro e colaboradores 

(2012) mencionam que, apesar da identificação da palavra crítica a tornar mais saliente, 

não quer dizer que as falsas memórias não possam surgir através de activação 

associativa. Por exemplo, as falsas memórias podem ser produzidas não só pela 

identificação do gist como também por uma activação automática como demonstrado 

pelo estudo de Lampinen, Meier, Arnal e Leding (2005) em que se pediu aos 

participantes para dizer em voz alta todas as palavras que lhes vêem à cabeça durante a 

fase de estudo, onde itens críticos que não foram ditos produzem níveis considerados de 

falsas memórias (Lampinen, Meier, Arnal, & Leding, 2005 cit. por Carneiro, Fernandez, 

Diez, Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012). 

Como vimos até aqui, existem duas características inerentes às listas de DRM 

que influenciam a produção de falsas memórias, a BAS e a Identificabilidade Temática. 

A primeira, prende-se com a força associativa da lista de palavras ao item critico, onde 

os níveis de falsas memórias obtidos têm sido melhor explicados através da activação 

associativa, enquanto a segunda sobressai o tema da lista de palavras, onde a sua relação 

com as falsas memórias é explicado pela extracção do gist. Apesar destes contributos, 

existem outras características que não são intrínsecas às listas, e que são responsáveis 

pelo percurso das falsas memórias (Seamon, Luo, Kopecky, Price, Rothschild, Fung, e 

Schwartz, 2002). Uma destas características é a capacidade de retenção a longo prazo da 

memória (Atkinson & Shiffrin, 1968), que tem permite compreender como os sujeitos 

tratam as falsas memórias, adquiridas em tarefas de DRM, ao longo do tempo (Seamon 

et al., 2002). Assim, na literatura, para compreender a evolução das falsas em memórias, 

têm sido utilizados estudos com intervalos de retenção, onde os resultados obtidos têm 

permitido não só contrastar as teorias explicativas (Gallo, 2006), como contrastar as 

falsas memórias com as memórias verdadeiras, de forma a compreender quais as 
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características que ambas partilham (Weinstein, Mcdermott, & Chan, 2010; Seamon et 

al., 2002).  

 

 4.3 Tempo de Retenção  

 Na literatura, sobre o tempo de retenção e as falsas memórias, tem existido uma 

divergência entre a explicação oferecida pelo processo de activação associativa proposto 

pela Teoria da Activação/Monitorização (Roediger, Balota, & Watson, 2001) e o 

processo de extracção do gist proposto pela Teoria do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 

2002), relativamente aos resultados de persistência destas memórias, obtidos nos 

estudos em que se manipulou a variável tempo. 

Relativamente à persistência das memórias no tempo, a Teoria do Traço Difuso 

(Brainerd & Reyna, 2002) assume que ambas as forças dos traços verbatim e gist são 

diminuídas com o tempo, mas o traço de gist é sugerido como sendo mais duradouro 

que o traço de verbatim, o que tem consequências para a recuperação tanto das falsas 

memórias como das memórias verídicas (Brainerd, Reyna, & Branse, 1995; Brainerd & 

Reyna, 1998; Seamon et al, 2002). Assim, inicialmente os sujeitos utilizam tanto o traço 

gist para extrair o significado geral das palavras da lista, como o traço verbatim para 

representar os detalhes específicos percepcionadas de cada item (Brainerd & Reyna, 

2002), mas como o traço verbatim desvanecesse mais depressa com o tempo, os sujeitos 

vão ser mais dependentes da familiaridade para se recordar das palavras, e esta 

dependência no traço gist vai proporcionar memórias falsas (Seamon et al., 2002; 

Thapar & McDermott, 2001). Além disso, esta “perca” em traço verbatim vai não só 

influenciar a diminuição do nível de memórias verdadeiras, como o aumento do nível de 

memórias falsas, visto que os sujeitos deixam de conseguir utilizar estratégia como a de 

recordar-para-rejeitar (Matzen, Taylor, & Benjamin, 2011).. 

Relativamente aos resultados que suportam esta ideia, já em 1996, Payne, Elie, 

Black, Well, e Neuschatz utilizando uma tarefa de reconhecimento com um intervalo de 

2 minutos ou 24 horas após a fase de estudo, observaram que o nível de falsos 

reconhecimentos do item crítico pouco decrescia com o tempo (e.g. de 70% para 62%), 

comparativamente com nível de verdadeiros reconhecimentos que tendia a decrescer 

mais (e.g. de 62% para 47%; Payne et al., 1996). Além disso, ao utilizarem o paradigma 

de remember/know também verificaram que a experiência subjectiva dos sujeitos sobre 
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a recordação do item crítico não mudou após 24 horas, aliás no teste de reconhecimento 

a palavra crítica era mais provável de obter respostas de remember que os itens 

estudados (Payne, Elie, Black, Well, & Neuschatz, 1996).  

McDermott (1996) replicou estes achados para tarefas de recordação utilizando 

intervalos de tempo de 30 segundos ou 2 dias, entre a fase de estudo e o teste de 

recordação, demonstrando que na tarefa diferida em 30 segundos não havia diferenças 

significativas entre a proporção de falsas recordações e de recordações verídicas, mas 

que passado 2 dias os níveis de falsas memórias mantinham-se fortes e até 

ultrapassavam os das recordações verídicas (McDermott, 1996).  

Recentemente, Seamon, Luo, Kopecky, Price, Rothschild, Fung, e Schwartz 

(2002) solidificam estas descobertas com um estudo que utilizou ambas as tarefas, 

reconhecimento e recordação livre, e diferentes intervalos de tempo, imediato ou 

diferidos em 2 semana ou 2 meses. De acordo com os seus resultados, quando a 

memória é testada através da recordação livre, após 2 semanas as recordações verídicas 

das listas diminuem mais rapidamente que as falsas recordações; E quando esta é 

estudada através de tarefas de reconhecimento, ambos os reconhecimentos, quer 

verídico quer falso, diminuem com o tempo, mas os níveis de falsas recordações são 

marginalmente maiores. Porém, passado 2 meses, em ambas as tarefas, o nível de ambas 

as memórias é equivalente ao acaso (guessing), o que demonstra que o efeito das falsas 

memórias não é permanente.  

Também Seamon, Berko, Sahlin, Yu, Colker, e Gottfriend (2006) utilizando as 

listas de DRM numa linha de ensaios para observar o efeito da aprendizagem e da 

restrição do tempo de resposta sobre o percurso das falsas memórias, demonstraram que 

quando o tempo de resposta era restringido (pouco tempo para responder), mesmo após 

1 semanas, os sujeitos recordavam-se menos dos itens estudados e mais dos itens 

críticos (Seamon et al., 2006).  

Recentemente, num estudo de Weinstein, Mcdermott, e Chan (2010) utilizando 

tarefas de escolha forçada, os autores verificaram que, no teste imediato, os sujeitos 

conseguiam distinguir os itens apresentados dos itens críticos, apresentando maior 

níveis de memórias verdadeiras do que memórias falsas, porém, passado uma semana já 

não conseguiam, ou seja, os níveis eram iguais para ambos os tipos de memórias. Os 

autores sugeriram que com o tempo, os sujeitos vão se esquecendo dos itens estudados, 

e as suas escolhas no teste vão ser cada vez mais aleatórias. Assim passado uma semana 

os sujeitos já não conseguem distinguir correctamente entre os itens críticos omissos e 



19 
 

os itens estudados que se posicionavam no meio da mesma lista (Weinstein, Mcdermott, 

& Chan, 2010). Porém, é importante ver que os sujeitos não escolheram mais os itens 

críticos que os itens apresentados, o que sugere que as suas escolhas se basearam na 

memória em vez de apenas tentarem escolher entre dois itens que pareciam novos 

(Weinstein et al., 2010). 

Desta forma, é possível assumir que tanto as memórias verídicas como as falsas 

descaem com o tempo, mas que as memórias falsas são mais persistentes do que as 

memórias verídicas (Seamon et al., 2002). E esta ideia, é consistente com a Teoria do 

Traço Difuso pois o traço gist é visto como mais duradouro do que o traço verbatim 

(Brainerd & Reyna, 2002; Seamon et al., 2002), que por sua vez, é consistente com a 

ideia de Barlett (1932), onde é assumido que a memória para os detalhes da história 

descai com o tempo mas o significado geral da experiência é mantido (Barlett 1932 cit. 

Gallo, 2006). 

Relativamente à Teoria da Activação/Monitorização (Roediger, Balota & 

Watson, 2001), como a activação de um item em memória e a sua dispersão na rede 

associativa descai no momento em que a concentração é desviada desse item (Anderson, 

1983), torna-se mais difícil de interpretar os resultados de falsas memórias com grandes 

tempos de retenção através da activação associativa. Ou seja, se este processo depende 

da força da activação da rede associativa, e se esta descai rapidamente com o tempo, 

então não explica como as falsas memórias se mantêm estáveis com o tempo em tarefas 

de paradigma DRM. Aliás, Anderson (1983) tinha proposto que tarefas de priming 

seriam ideais para estudar os mecanismos de dispersão da activação, visto que esta é 

relativamente automática, descaindo rapidamente com o tempo. E apesar de terem-se 

achado evidências utilizando estas tarefas quando a apresentação de uma palavra prime 

(e.g. leão) facilitou os processamentos que se seguem à palavra relacionada (e.g. tigre; 

Gallo, 2006), é necessário ver que os efeitos de priming apenas duram alguns 

milissegundos e não explicam como efeitos de falsas memórias de palavras relacionadas 

podem durar minutos, dias e até meses depois da lista de estudo ser apresentada (Gallo, 

2006).  

Apesar destas dificuldades, existem vários teóricos apoiantes da abordagem 

associativa que têm procurado soluções para este problema. Por exemplo, o estudo de 

Meade, Watson, Balota, e Roediger (2007) procurou observar a persistência da 

dispersão da activação em listas de DRM através da comparação de resultados em 

tarefas de decisão lexical e tarefas de reconhecimento rápida. Os autores descobriram 
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que para ambas as condições, apesar do nível de falsos reconhecimentos começar por 

ser bastante elevados, com o tempo este efeito não persistiu na condição de decisão 

lexical, mas na condição de reconhecimento rápido a dispersão da rede associativa 

manteve-se forte (Meade, Watson, Balota, & Roediger 2007). Com isto, Meade, 

Watson, Balota, e Roediger (2007) propuseram que os sujeitos podiam estabelecer uma 

rede associativa bem integrada na codificação das listas através da dispersão associativa 

automática. Se durante a recuperação os sujeitos tivessem acesso a instruções explícitas 

que os levassem a reactivar esta rede, esta reactivação causaria falsas memórias caso 

nenhum mecanismo de eliminação do erro entrasse em acção (Meade et al., 2007). 

Assim, e através desta reactivação de uma rede associativa construída durante a fase de 

estudo, fornece-se uma possível explicação dos resultados de falsas memórias obtidos 

em tempos de retenção longos através da Teoria da Activação/Monitorização (Meade et 

al., 2007).  

Em suma, na literatura o consenso geral é que as memórias falsas são mais 

persistentes do que as memórias verídicas em tarefas de DRM (Gallo, 2006), sugerindo, 

que para além da activação associativa durante a fase de estudo, outros processos como 

a extracção temática têm um importante papel para explicar os efeitos de falsas 

memórias na fase de teste (Gallo, 2006).   

Olhando para tudo até aqui, a formação de falsas parece tanto depender da 

activação associativa do item crítico através de uma dispersão da activação das palavras 

altamente relacionadas, como também de uma extracção do tema das listas durante a 

codificação a partir de um traço gist (Gallo, 2006).  

Contudo, e embora exista uma enorme quantidade de estudos que se dirigem a 

estes dois processos, nenhum destes estudos tentou confrontar a activação associativa e 

a extracção temática em simultâneo, no sentido que as listas de DRM normalmente 

utilizadas, apenas têm apresentado palavras associadas a um único item crítico 

(Carneiro, Garcia-Marques, Fernandez, & Albuquerque, under review), e aliás, muitas 

das vezes este item crítico nem sempre é o melhor tema da lista (Carneiro, et. al, 2011)., 

Assim, para que se possa estudar os dois processos em simultâneo, é necessário 

desenvolver uma metodologia que tenha tanto um item crítico que possa apelar à 

activação associtiva, como um item crítico que apele à extracção temática (Carneiro et. 

al, under review). 
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5. Activação Associativa vs. Extracção temática: Uma nova Metodologia 

Recentemente, Lapa (2012) realizou uma investigação com o propósito de 

contrastar estas duas teorias na produção de falsas memórias com o passar do tempo em 

Paradigma DRM, hipotetizando que ambos os processos de estimulação do erro – 

extracção temática e activação associativa, respectivamente – são relevantes para os 

efeitos de falsas memórias. 

Para isto, o autor recorreu a uma metodologia que pudesse apelar a estes dois 

processos em paradigma DRM, e desenvolveu listas de palavras compostas por dois 

itens críticos diferentes: um item crítico temático (daqui para a frente também 

representado como IT) – obtido num estudo normativo de Carneiro, Ramos, Costa, 

Garcia-Marques, e Albuquerque (2011), e que reflecte a palavra que melhor descreve o 

tema da lista –, e um item crítico associativo (daqui adiante também apresentado como 

IA) – que retrata a palavra mais associada aos itens da lista e que foi extraída de um 

estudo normativo de associação livre de Albuquerque (2010). Estes distintos itens iriam 

então, permitir contrastar a Teoria do Traço Difuso e a Teoria da 

Activação/Monitorização, no sentido que o primeiro, o item crítico temático, recorre à 

identificabilidade temática das listas, sendo o traço gist responsável por extrair este 

significado geral das palavras, ou seja, o tema da lista (Carneiro, Fernandez, Diez, 

Garcia-Marques, Ramos, & Ferreira, 2012; Brainerd & Reyna, 2002). Enquanto o 

segundo, o item crítico associativo, inquire ao BAS das palavras da listas, onde uma 

dispersão associativa destas palavras leva à activação do item crítico omisso (Roediger, 

Watson, McDermott, & Gallo, 2001; Carneiro et al., under review; Lapa, 2012). Além 

disso, para testar o efeito de falsas memórias obtido por estas listas, Lapa (2012) 

utilizou uma tarefa de reconhecimento estandardizada onde manipula o intervalo de 

tempo (imediato ou diferido em uma semana), que como já vimos, oferece o mesmo 

padrão de resultados que as tarefas de recordação livre (Seamon et al., 2002), e 

manipula o tempo para perceber a persistência deste efeito para cada um dos processos. 

Além disso, e para estudar a actuação dos mecanismos de eliminação do erro, o autor 

manipulou o tempo de resposta (Lapa, 2012), que como já vimos, e por exemplo, afecta 

a utilização de estratégias como a identificação para recordar (Carneiro et al., 2012). 

 Os resultados desta investigação foram de encontro à ideia que tanto a activação 

associativa como a extracção temática contribuem para a explicação das falsas 

memórias, com ambos os itens a produzir uma considerável proporção de falsos 
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reconhecimentos, porém o item crítico associativo produziu uma proporção mais 

elevada, o que reforça a ideia que a activação associativa tem um papel mais 

predominante nas falsas memórias (Gallo, 2006). Verificou-se também que os itens 

críticos temáticos são mais estáveis com o tempo que os itens críticos associativos, indo 

de encontro com os pressupostos que com o tempo, os sujeitos sofrem uma perda dos 

traços verbatim e começam a depender do traço gist (Seamon et al., 2002), e que a 

dispersão da associação desvanece-se mais rapidamente com o tempo (Anderson, 1983). 

Além disso, reforçou-se a ideia de Carneiro, Fernandez, Diez, Garcia-Marques, Ramos, 

e Ferreira (2012) que a identificabilidade temática tem um papel importante na rejeição 

das falsas memórias, visto que os itens críticos temáticos apresentaram-se como mais 

inclinados a ser rejeitados (Lapa, 2012). 

De acordo com Gallo (2006), na literatura, existe uma dificuldade teórica que se 

assenta na falta de um consenso universal sobre que tipo de informação é transmitido 

pela “associação” ou “tema” nas tarefas, onde outras definições são utilizadas para as 

descrever, como por exemplo, o gist (Gallo, 2006). Este novo método apresenta-se 

como uma via potencial para resolver este problema, pois o IA e o IT foram criados 

para transmitir tanto a informação do tema como do associado durante a tarefa (Lapa, 

2012; Carneiro et al., under review). Porém, e apesar destes resultados serem relevantes 

evidências para compreender a “harmonia” entre a Teoria do Traço Difuso (Brainerd & 

Reyna, 2002) e a Teoria da Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 

2001), esta é uma das primeiras investigações a utilizar este método (Lapa, 2012; ver 

também Carneiro et al., under review). 

 

6. Presente estudo 

Desta forma, e tendo em conta o que foi acima exposto, o presente estudo visa 

replicar os efeitos de retenção de tempo nas falsas memórias obtidos por Lapa (2012) 

confrontando o processo de extracção temática da Teoria do Traço Difuso (Brainerd & 

Reyna, 2002) e o processo de activação associativa da Teoria da 

Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 2001). Além disso, e para 

apresentar um reforço às evidências sobre que tipo de informação os itens críticos – 

temático e associativo – transportam, procura-se confrontá-los nas memórias em geral – 

falsas e verídicas –, apresentando também uma continuidade na literatura sobre a 

comparação entre memórias falsas e memórias verídicas. 
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 Para tal, e como Lapa (2012), desenvolveu-se listas de palavras compostas por 

um IT e um IA, que como já vimos permite contrastar o processo de extracção temática 

como proposto pela Teoria do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 2002), e o processo de 

activação associativa suportado pela Teoria da Activação/Monitorização (Roediger, 

Balota & Watson, 2001; Lapa, 2012, Carneiro et. al, under review). Além disso, 

manipulou-se a disponibilidade dos itens críticos – IA e IT –, onde em metade destas 

listas os itens críticos estavam ausentes da lista para que os itens críticos sejam tratados 

como memórias falsas, permitindo obter os efeitos de falsas memórias produzidos pela 

activação associativa e pela extracção temática. Na outra metade os itens críticos 

estavam presentes na lista para que fossem tratados como memórias verdadeiras, 

permitindo assim obter níveis de memórias verdadeiras para confrontar com as 

memórias falsas, e possibilitando explorar que tipo de informação o IT e o IA estão 

realmente a transmitir, por exemplo, será que o IT quando aparece na lista ainda 

transmite a informação do gist? Ou será que transmite apenas a informação de um item 

associado igual aos restantes da lista? 

Ao contrário de Lapa (2012), e para que a comparação entre o IT e IA seja mais 

directa, utilizou-se uma tarefa de reconhecimento similar aos testes de escolha forçada 

de Guerin, Robbins, Gilmore, e Shacter (2012) e de Weinstein, Mcdermott, e Chan 

(2010), onde os itens relacionados e itens críticos aparecem par a par, e os sujeitos são 

obrigados a escolher entre quatros opções – nenhum dos itens apareceu na fase de 

estudo, apareceu o da esquerda, apareceu o da direita ou apareceram ambos. Desta 

forma, permite-se que ambos os itens críticos, IA e IT, apareçam na mesma instância 

para reconhecimento, e além disso os sujeitos terão de classificá-los, não através de um 

critério de resposta estabelecido, por exemplo, aceitar todos os itens que lhes pareçam 

familiares com o primeiro item que reconheceram, mas com base na força que cada um 

tem em memórias, que é uma das limitações apresentadas por Weinstein, Mcdermott, e 

Chan (2010) às tarefas de reconhecimento estandardizado. Além disso, manipulou-se o 

tempo de retenção das memórias onde, conforme o grupo de participantes, recebiam a 

tarefa de reconhecimento acima descrita no próprio dia – imediato – ou uma semana 

depois – Diferido. Esta manipulação permite não só verificar a persistências das falsas 

memórias obtidas pela activação associativa e pela extracção temática (Lapa, 2012), 

mas também, e como já vimos, permite comparar o reconhecimento verídico com o 

reconhecimento falso (e.g. Seamon et al., 2002) 
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Relativamente à comparação entre os efeitos de falsas memórias obtidos por 

ambos os processos, e tal como Lapa (2012), espera-se que as memórias falsas 

produzidas pelo processo de extracção temática seja mais estável com o tempo que as 

produzidas pela associação temática, pois, como já vimos, as memórias falsas 

produzidas pelo traço gist, as quais recorrem à familiaridade, são mais estáveis no 

tempo (Brainerd & Reyna, 2002) que a activação do item crítico que é mais automático 

e decaí rapidamente (Anderson, 1983). Assim, e devido a este automatismo, também se 

espera que o nível de falsas memórias produzidas pela activação associativa seja maior 

no teste imediato, porém espera-se que este nível diminua ao ponto de ficar igual, ou até 

menor que o da extracção temática (Lapa, 2012; Carneiro et. al, under review). 

Relativamente à comparação entre memórias falsas e memórias verdadeiras 

espera-se que no teste imediato os níveis de memórias verdadeiras seja maior que os 

níveis de memórias falsas, mas passado uma semana, os níveis serão iguais entre os dois 

tipos de memória, pois, como já vimos, Weinstein, Mcdermott, e Chan (2010) 

demonstram que em tarefas de decisão forçada os sujeitos conseguem distinguir 

inicialmente entre os itens estudados e os críticos, mas passado uma semana já não vão 

conseguir fazer esta distinção. 

 

 

Método 

 Participantes 

 

Um total de 128 estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa participou nesta experiência mediante a atribuição de créditos na disciplina de 

Psicologia Social (os créditos só eram atribuídos se participassem na primeira e na 

segunda semana). Os participantes tinham como língua nativa o Português (Europeu), 

eram maioritariamente do sexo feminino (105 participantes do sexo feminino) com uma 

idade média de 21 anos. 
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 Material  

Para a realização desta experiencia foram criadas 39 listas auditivas (ver Anexo 

1), a partir de 15 listas de palavras, listas DRM, que foram retiradas de um estudo 

normativo de Albuquerque (2010), sendo que 12 são listas alvo e 3 são listas de fillers.  

As 12 listas alvo são compostas por dois itens críticos, um item crítico 

associativo e um item crítico temático (Anexo A). Assim, estas listas são de associação 

retrógrada, ou seja, compostas por associados que geram fortemente as palavras críticas 

associativa em tarefas de associação livre (Albuquerque, 2010), porém todas as suas 

palavras também convergem a um mesmo tema, o item crítico temático, controlo que 

foi feito num estudo normativo de Carneiro, Ramos, Costa, Garcia-Marques, e 

Albuquerque (2011). A escolha das listas foi feita comparando o IA com o IT que as 

compõem, controlando-os em relação a sete parâmetros: número de letras, frequência, 

concreteza, familiaridade, significado, identificabilidade do tema e força associativa. 

Para que as listas fossem escolhidas nos primeiros cinco parâmetros, os níveis tinham 

de ser iguais entre os dois itens críticos, mas diferentes nos últimos dois, a BAS e a 

identificabilidade temática. Estes factores foram analisados através dos valores retirados 

do estudo normativo de Carneiro, Ramos, Costa, Garcia-Marques, e Albuquerque 

(2011). Além disso, cada associado (itens não críticos) era disposto nas listas por ordem 

decrescente da força de associação ao item crítico. 

Das 12 listas alvos foram feitas 3 versões auditivas diferentes para contar com as 

várias condições, fazendo um total de 36 listas auditivas alvo. Assim, na primeira 

versão, cada lista era composta por 10 associativos e nenhum item crítico, quer temático 

ou associativo. Na segunda e terceira versão, as listas de estudos eram compostas por 8 

associados e pelos dois 2 itens críticos, IA e IT. Estes itens críticos foram colocados na 

posição 4 e 6 de cada lista, e por questões de contrabalanceamento da variável de ordem 

de apresentação dos itens críticos, nas listas de uma das versões o item temático aparece 

na posição 4 e o associativo na posição 6 da lista, na outra versão o inverso (Anexo A).  

As restantes 3 listas auditivas eram listas de fillers compostas apenas por itens 

associativos, onde o controlo anteriormente explicado não foi tido em consideração 

(Anexo A). 

Para a fase de teste foram elaborados 108 pares de palavras utilizando os itens 

críticos associativos, os itens críticos temáticos, itens da posição 1 e 5 de cada lista, e 15 
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itens distractores escolhidos de uma base de dados de palavras da língua portuguesa, 

onde o único parâmetro de controlo foi a frequência na língua Portuguesa que se 

manteve igual às palavras já utilizadas nas listas de estudo. Assim, para cada lista foram 

utilizados 9 pares de palavras: item crítico associativo e item crítico temático; IA e item 

de estudo posição 1 da lista (doravante também mencionado por P1); IA e item de 

estudo posição 5 da lista (daqui adiante também referido como P5); IT e P1; IT e P5; 

distractor (D) e IT; D e IA; D e P1; D e P5 (Anexo B). A ordem de apresentação e da 

posição das palavras dentro do par eram completamente aleatórias. 

 

 Design 

O design experimental foi composto por um plano factorial de 4 tipos de 

resposta (Associativo vs. Temático vs. Ambos vs. Nenhum) X 2 intervalos de retenção 

(Imediato vs. Diferido com uma semana de intervalo) X 2 tipos de lista (Itens Críticos 

Presentes na lista vs. Itens Críticos Ausentes da lista), sendo que a primeira condição 

era intra-participantes e as duas últimas eram inter-participantes. A medida dependente 

mais importante deste estudo refere-se à proporção de reconhecimentos de itens críticos 

associativos e temáticos.  

 

 Procedimento 

A experiência decorreu em pequenos grupos no máximo de 8 participantes por 

sessão. Os participantes eram aleatoriamente colocados em um dos quatro grupos de 

condições experimentais: Imediato com Itens Críticos na lista, Imediato sem Itens 

Críticos na lista, Diferido com Itens Críticos na lista, ou Diferido sem Itens Críticos na 

lista. Independentemente do intervalo de retenção, os participantes cujas condições 

tinham itens críticos na lista foram contrabalançados relativamente à ordem de 

apresentação do tipo de item crítico para que esta variável se mantivesse constante, ou 

seja para metade dos participantes o item crítico temático aparecia na posição quatro e o 

item crítico associativo na posição seis de cada lista, para a outra metade a ordem dos 

itens críticos era invertida. 

Os participantes foram informados que iriam participar numa investigação sobre 

memória, e a restante sequência de eventos experimentais foi controlada utilizando o 
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Software E-prime. As instruções iniciais eram idênticas para todas as condições (Anexo 

C, instruções 1) 

Em seguida, a cada participante era apresentado aleatoriamente uma das quinze listas de 

palavras auditivas (12 alvo e 3 fillers). Na condição sem itens críticos os participantes 

apenas ouviam listas alvo sem itens críticos, e na condição com itens críticos apenas 

ouviam listas alvo com itens críticos. As três listas fillers eram apresentadas em ambas 

as condições.  

No final de cada lista aparecia um aviso que a lista tinha chegado ao fim (“Fim de 

lista”). Ao carregar na barra de espaço os participantes ouviam aleatoriamente mais uma 

das 14 restantes listas, repetindo-se este processo até à última lista.  

Depois de ouvirem a última lista de estudo todos os participantes, independentemente 

da condição, recebiam as mesmas instruções (Anexo C, instrução 2) e iniciavam a fase 

teste que era composta por uma tarefa de memória de escolha forçada modificada. Esta 

tarefa segue a mesma lógica que a tarefa de memória de escolha forçada (Guerin et al., 

2012; Weinstein et al., 2010) onde era apresentado aos participantes pares de palavras 

no ecrã, uma à esquerda e outra à direita, porém em vez de os participantes serem 

forçados a escolher apenas entre dois tipos de resposta (esquerda ou direita), e para que 

se pudesse confrontar tanto o IT com o IA, como as falsas memórias com as memórias 

verdadeiras, aqui eram forçados a escolher entre quatro tipos de resposta (nenhum, 

esquerda, direita, ambos, Anexo C, instruções 3). Assim, a resposta nenhum e ambos 

contava tanto para o nível de falsas memórias quando o IT e o IA apareciam juntos, 

como para as memórias verídicas quando o S5 e S1 apareciam juntos, e as respostas 

esquerda e direita, tanto permitiam verificar a preferência por IT ou IA quando este par 

aparecia, como também permitiam ver a preferência entre memórias verdadeiras e falsas 

quando estes itens críticos apareciam com o S1 ou S5.  

Na primeira sessão experimental e na condição imediata, os participantes respondiam no 

total a 108 pares de palavras, 9 pares por cada uma das 12 listas alvo estudadas 

anteriormente. Por sua vez, os participantes da condição diferida apenas recebiam os 27 

pares das 3 listas de fillers de forma a não suspeitarem que existia diferenças entre as 

condições. A apresentação e posição (esquerda ou direita) de todos os pares eram 

aleatórios, e todos os pares de uma lista eram primeiro apresentados antes de o 

participante receber pares de palavras de outra lista.  
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No final desta sessão experimental, o experimentador agradecia aos participantes pela 

participação e avisava os participantes que tinham de comparecer na semana seguinte 

para receber os créditos para a cadeira.  

Na semana seguinte, os participantes da condição imediata foram colocados a realizar 

outras experiências que eram independentes da corrente experiência de forma a 

receberem os créditos. Os participantes da condição diferida recebiam as instruções pelo 

computador (Anexo C; instrução 4), e ao sinal do experimentador iniciavam a tarefa de 

memória de escolha forçada constituída pelos pares de palavras das doze listas de 

estudo alvo que ouviram na primeira semana, equivalente ao que os participantes da 

condição imediata fizeram na primeira semana. Apenas se aceitou os participantes que 

se inscreveram com 6 a 8 dias de intervalo da experiência anterior para não haver 

grandes disparidades nos resultados. 

No fim da experiência foi dito o verdadeiro propósito do estudo em questão, levantou-se 

questões e agradeceu-se a participação.  

 

Resultados 

 Em geral, foram analisadas as variáveis dependentes, nomeadamente, os 

reconhecimentos verídico, e os reconhecimentos falsos dos itens críticos IA e IT. 

Os reconhecimentos em geral – verídico e falso – consistiram na proporção de 

reconhecimentos certos e errados dos itens críticos (IA e IT), obtido através da análise 

do par IT-IA que oferecia tanto a proporção de reconhecimentos falsos quando estes não 

estavam nas listas alvo, como os reconhecimentos verdadeiros quando estes estavam 

Assim, o par IA e IT, é o par mais importante, pois permite reflectir uma análise geral 

dos resultados dos reconhecimentos, no sentido que, numa condição apareciam nas 

listas, contribuído para os resultados como reconhecimentos verdadeiras, e noutra 

condição não apareciam, e contribuíam para os resultados como reconhecimentos falsos. 

A proporção de reconhecimentos é então transmitida pelo número de reconhecimentos 

de cada item crítico individualmente (IT ou IA) mais o número de vezes que foram 

respondidos em conjunto (IT e IA), a dividir pelo número de listas alvo. Assim, a 

variável independente Tipo de Resposta, passou, a chamar-se Tipos de Item, e a ter 2 
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níveis em vez de 4 níveis (Associativo, Temático, Ambos, Nenhum) sofrendo uma 

modificação para contar a resposta “ambos” que reflecte a proporção de 

reconhecimentos que conta tanta para um item crítico como para o outro. 

 Análise do par IT-IA 

A Tabela 1 mostra a média da proporção de reconhecimento para os itens 

críticos (IT e IA) nas condições disponibilidade do item crítico (Ausente e Presente) e 

Tempo de Retenção (Imediato e Diferido).  

 

Tabela 1. 

Médias das proporções de reconhecimentos de cada item crítico. 

  Presente Ausente 

  Imediato Diferido Imediato Diferido 

Reconhecimento  IT .78 .44 .39 .44 

IA .78 .54 .65 .49 

 

 Para analisar os reconhecimentos em geral foi feita uma ANOVA factorial mista 

2 (Disponibilidade dos Itens Críticos: Ausente vs. Presente) X 2 (Tempo de Retenção: 

Imediato vs. Diferido) X 2 (Tipo de Item: Item Crítico Associativo vs. Item Crítico 

Temático), sendo que os primeiros factores são inter-sujeitos, e o último é intra-sujeito. 

Na generalidade, os resultados dos reconhecimentos demonstraram três efeitos 

principais: um relativo ao tipo de item, F(1, 124)=35.391, p=.00, sendo que os IAs 

produziram maiores níveis de reconhecimentos – falsos e verídicos – do que os ITs 

(M=.62 vs. M=.51, respectivamente); outro relativo ao tempo de retenção, F(1, 

124)=37.392,  p=.00. no sentido que existiu um maior nível de reconhecimentos quando 

o tempo de retenção é imediato do que quando é diferido (M=.65 vs. M=.48, 

respectivamente); e por fim, um referente à disponibilidade dos itens críticos F(1, 

124)=26,406,  p=.00, no sentido quando o item crítico estavam presente na lista existiu 

um maior nível de reconhecimentos do que quando estava ausente (M=.63 vs. M=.49, 

respectivamente), por outras palavras, houve um maior nível de reconhecimentos 

verídicos (item crítico presentes na lista) do que reconhecimentos falsos (ausentes da 

lista). 
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Existiu uma interacção significativa entre as variáveis tipo de item e 

disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=7.976, p=.006. Existiu uma diferença entre o 

IA e IT quando estes produziam memórias verdadeiras (p=.00), no sentido que o IA 

produziu mais memórias verdadeiras que o IT (respectivamente, M=.66 vs. M=.61), e 

também na produção de memórias falsas (p=.023), onde o IA produziu mais memórias 

falsas do que o IT (M=.57 vs. M=.42, respectivamente). Além disso, para os IAs existiu 

uma menor diferença entre reconhecimentos verdadeiros do que falsos 

(respectivamente, M=.66 vs. M=.57, p=.004) do para o IT (p=.00), que produziu muitos 

mais reconhecimentos verídicos que falsos (M=.61 vs. M=.42, respectivamente).  

A interacção entre as variáveis tempo de retenção e disponibilidade dos itens 

críticos também se mostrou significativa, F(1, 124)= 18.870, p=.00. As diferenças entre 

a condição imediata e diferida foram significativas para os reconhecimentos verdadeiros 

(p=.00), no sentido que na condição imediata houve uma maior produção de 

reconhecimentos verídicos que  no diferido (M=.78 vs. M=.49, respectivamente), mas 

esta diferença não se confirmou para os reconhecimentos falsos (p=0.22). Além disso, a 

condição imediata produziu diferenças entre os reconhecimentos verdadeiros e falsos 

(p=.00), onde se produziu mais reconhecimentos verídicos que falsos (M=.78 vs M=.52, 

respectivamente), porém na condição diferida esta diferença deixou de existir (p=.58).  

Não houve uma interacção significativa entre as variáveis tipo de item e tempo 

de retenção (p=.093).  

Além disso, a análise dos reconhecimentos também demonstrou existir uma 

tripla interacção significativa entre as variáveis, tempo de retenção, disponibilidade dos 

itens críticos, e tipo de item, F(1, 124)=20.473, p=.00. Esta tripla interacção vem 

esclarecer todos os resultados obtidos até então. Para os reconhecimentos falsos 

(condição ausente), os reconhecimentos do IA são menos estáveis com o tempo, 

sofrendo uma diminuição (M=.65 vs. M=.49, p=.001), porém os reconhecimentos do IT 

não diminuem significativamente com o tempo (p=.228). Ainda nos reconhecimentos 

falsos, existiu uma preferência pelo IA relativamente ao IT na condição imediata 

(p=.00), no sentido que o IA produziu mais memórias falsas do que o IT (M=.65 vs 

M=.39), porém esta preferência deixou de existir na condição diferida (p=.218).  

Relativamente aos reconhecimentos verdadeiros, tanto os reconhecimentos de IA 

diminuem com o tempo (M=.78 vs. M=.54, p=.00), como o do IT (M=.78 vs M=.44, 
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p=.00), onde na condição imediata não existe preferência entre itens críticos (p=.883), 

mas já existe preferência pelo IA relativamente ao IT na condição diferida (M=.54 vs. 

M=.44, p=.003).  

Comparando ambos os tipos de disponibilidade dos itens críticos (Ausente vs. 

Presente), na condição imediata, o IA produziu maiores nível de reconhecimentos 

verídicos do que falsos (M=.78 vs. M=.65, p=.003), e o IT também (M=.78 vs. M=.39, 

p=.00), mas com o tempo (condição diferida) deixa de haver preferência entre os 

reconhecimentos verídicos e falsos tanto para o IA (p=.252), como para o IT (p=.876). 

 

 Análise Específica: Comparação entre os Itens Críticos e os Itens do Teste 

Esta análise procurou contrastar os resultados dos reconhecimentos do IA e IT 

com os reconhecimentos dos restantes itens: as palavras apresentadas (PA), que surgem 

de um agrupamento das palavras apresentadas que estavam na quinta posição da lista 

(P5) e as palavras relacionadas que estavam na primeira posição da lista (P1); e 

Distractores (D). Para tal recorreu-se a uma reunião das análises do Par IA-PA com o 

Par IT-PA, no sentido de comparar os resultados entre os pares de palavras onde os 

itens apresentados apareciam com o IA ou IT na fase de teste (Par IA-PA vs. Par IT-

PA); e um agrupamento das análises dos pares de distractores com o IA e IT, ou seja 

realiza-se uma comparação entre os pares de palavras onde os itens distractores 

apareciam com o IA ou apareciam com o IT (Par IA-D vs. Par IT-D).  

A tabela 2 apresenta as proporções de reconhecimentos para os diferentes pares 

de itens nas condições disponibilidade do item crítico (Presente e Ausente) e tempo de 

retenção (Imediato e Diferido). As proporções são diferentes para um mesmo item 

conforme o par, devido à resposta “ambos” ser específica aos dois itens do par, ou seja, 

tanto um dos itens do par como para o outro, mas nunca para itens de pares diferente. 

Como já vimos, para todos os pares, ou seja, na generalidade foi feita uma 

ANOVA factorial mista 2 (Disponibilidade dos Itens Críticos: Ausente vs Presente) X 2 

(Tempo de Retenção: Imediato vs. Diferido) X 2 (Tipo de Item: Associativo vs 

Temático), sendo que os primeiros factores são inter-sujeitos, e o último é intra-sujeito. 
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Tabela 2. 

Médias das proporções de reconhecimentos de cada item crítico nos respectivos pares. 

  Presente Ausente 

  Imediato Diferido Imediato Diferido 

Par IA-PA IA .78 .52 .58 .51 

PA .86 .53 .79 .51 

Par IT-PA IT .78 .44 .36 .41 

PA .87 .52 .80 .53 

Par IA-D IA .82 .54 .67 .52 

D .06 .24 .11 .29 

Par IT-D IT .84 .43 .44 .44 

D .07 .22 .09 .26 

 

Par IA-PA vs. Par IT-PA. No fundo, e como iremos ver de seguida, estes dois 

pares de itens parecem ser semelhantes, no sentido que os resultados dos 

reconhecimentos verdadeiros produzidos pelos PAs são idênticos para ambos os pares, e 

na condição imediata não existe diferenças entre os reconhecimentos do IT e IA, porém 

uma das diferenças entre os pares existe na condição diferida, onde o IT e IA 

apresentam diferentes níveis de reconhecimentos relativamente ao PA, e estes são 

consistentes com os obtidos no par IT-IA. 

Relativamente ao Par IA-PA, os resultados dos reconhecimentos demonstraram 

um efeito principal relativo ao tipo de item, F(1, 124)=21.725, p=.00,. Ou seja, as 

palavras apresentados (PA) produziram maiores níveis de reconhecimentos do que o IA 

(M=.67 vs. M=.60, respectivamente). Outro efeito principal surgiu relativo ao tempo de 

retenção, F(1, 124)=87.883,  p=.00, isto é, existiu um maior nível de reconhecimentos 

quando o tempo de retenção era imediato do que quando era diferido (M=.75 vs. 

M=.52). Além disso, também surgiu um efeito principal referente à disponibilidade dos 

itens críticos F(1, 124)=8.347,  p=.005. Isto é, quando os itens críticos estavam na lista 

produziram um maior nível de reconhecimentos do que quando não estavam (M=.67 vs. 

M=.60, respectivamente). 
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Os resultados dos reconhecimentos também demonstraram uma interacção 

significativa entre as variáveis independentes Tipo de Item X Tempo de Retenção, F(1 

,124)=18.982, p=.00. O PA produziu um maior nível de reconhecimentos do que o IA 

na condição imediata (M=.83 vs. M=.68, p=.00), porém na condição diferida deixou de 

haver diferenças (p=.831). 

Existiu, também, uma interacção significativa entre as variáveis tempo de 

retenção e disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=5.368, p=.022. Na condição 

imediata os níveis de reconhecimentos foram maiores quando item crítico estavam na 

lista do que quando estavam ausentes (M=.82 vs. M=.69, respectivamente, p=.00), 

porém, deixou de haver esta diferença na condição diferida (p=.689). 

Os resultados dos reconhecimentos demonstraram a existência de uma tripla 

interacção significativa entre as variáveis, tempo de retenção, disponibilidade dos itens 

críticos, e tipo de item, F(1, 124)=4.630, p=0.033. Ou seja, para a condição em que os 

itens críticos produziam memórias falsas, os reconhecimentos de PA diminuíram com o 

tempo (M=.79 vs. M=.51, p=.00), enquanto os reconhecimentos de IA mantiveram-se 

estáveis (p=.12), sendo que, na condição imediata há uma preferência por PA 

relativamente ao IA (M=.79 vs. M=.58, p=.00), mas deixa de haver na condição diferida 

(p=1). Para a condição em que estavam presentes, os reconhecimentos de IA 

diminuíram com o tempo (M=.78 vs. M=.52, p=.00), e os reconhecimentos de PA 

também (M=.87 vs. M=.53, p=.00), sendo que no imediato houve preferência por PA 

sobre o IA (M=.86 vs. M=.78, p=.0.13), mas deixou de haver no diferido (p=.758). 

Relativamente ao par IT-PA, os resultados dos reconhecimentos do par IT-PA 

demonstraram um efeito principal relativo ao tipo de item, F(1, 124)=75.252, p=.00. Ou 

seja, as palavras relacionadas (PA) produziram maiores níveis de reconhecimentos do 

que o IT (M=.68 vs. M=.50, respectivamente). Outro efeito principal surgiu relativo ao 

tempo de F(1, 124)=79.156,  p=.00, isto é existiu um maior nível de reconhecimentos 

quando o tempo de retenção era imediato do que quando era diferido (M=.70 vs. M=.50, 

respectivamente). Além disso, também surgiu um efeito principal referente à 

disponibilidade dos itens críticos F(1, 124)=25.449, p=.00. Isto é, quando os itens 

críticos estavam na lista produziram um maior nível de reconhecimentos do que quando 

não estavam (M=65 vs. M=.50, respectivamente). 
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Os resultados dos reconhecimentos também demonstraram uma interacção 

significativa entre as variáveis independentes Tipo de Item X Tempo de Retenção, F(1 

,124)=17.096, p=.00. O teste post hoc de Bonferroni demonstrou que o PA produziu um 

maior nível de reconhecimentos do que o IT na condição imediata (M=.83 vs. M=.57, 

p=.00), e esta diferença, apesar de menor, manteve-se significativa na condição imediata 

(M=.52 vs. M=.43, respectivamente, p=.002).  

Existiu, também, uma interacção significativa entre as variáveis tempo de 

retenção e disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=21,070, p=.00. Na condição 

imediata os níveis de reconhecimentos verídicos foram maiores do que os 

reconhecimentos falsos (M=.82 vs. M=.58, p=.00), porém deixou de haver esta 

diferença na condição diferida (p=.748). 

Os resultados dos reconhecimentos também demonstraram uma tripla interacção 

significativa entre as variáveis, tempo de retenção, disponibilidade dos itens críticos, e 

tipo de item, F(1, 124)=14.625, p = .00, no sentido que para a condição em que os itens 

crítico estavam ausente da lista, os reconhecimentos de PA diminuíram com o tempo 

(M=.80 vs. M=.53, p=.00), mas os reconhecimentos de IT mantiveram-se estáveis com 

o tempo (p=.298), existindo tanto uma preferência por PA no imediato (M=.80 vs. 

M=.36, p=.00) como no diferido (M=.43 vs. M=.53, p=.008). Para a condição presente, 

tanto os reconhecimentos de IT diminuíram no tempo (M=.78 vs. M=.44, p=.00), como 

os reconhecimentos de PA (M=.87 vs. M=.52, p=.00), onde no imediato houve uma 

preferência por PA (M=0.78 vs. M=.87, p=.039), a qual deixou de existir no diferido 

(p=.08). 

Assim, e comparando os pares, os reconhecimentos das palavras apresentadas 

(PA), independentemente do par, diminuíram com o tempo, e estas palavras apresentam 

maiores níveis de reconhecimentos do que os itens críticos, IT e IA, na condição 

imediata, mas esta preferência deixa de existir com o tempo. 

.  

Par IA-D vs. Par IT-D. Estes dois pares apresentam também diferenças e 

similaridade nos resultados. Começou-se por apresentar a análise dos reconhecimentos 

do par IT-D. 
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Os resultados dos reconhecimento do par IT-D apresenta dois efeitos principais, 

um relativamente ao tipo de item, F(1, 124)=518.220, p=.00, onde o IT foi mais 

reconhecido que o distractor (M=.54 vs. M=.15); E outro relativamente à 

disponibilidade dos itens críticos F(1, 124)=9.688, p=.00, no sentido que a presença dos 

itens críticos na lista revelou maiores níveis de reconhecimentos do que quando não 

estavam (M=.38 vs. M=.31, respectivamente). 

Relativamente às interacções simples, os resultados dos reconhecimentos o par 

IT-D revelou existirem três interacções. Assim, existe uma interacção entre as variáveis 

independentes Tipo de Item X Tempo de Retenção, F(1 ,124)=181.115, p=.00. No 

imediato há uma maior preferência pelo IT do que o D (respectivamente, M=.64 vs. 

M=.08, p=.00), mas esta diminui com o tempo (M=.43 vs. M=.23, p=.00). 

Outra interacção significativa ocorreu entre a variável tipo de item e 

disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=50.259, p=.00. A diferença entre o IT e o D é 

menor quando o item crítico está fora da lista (M=.44 vs. M=.18, respectivamente, 

p=.00), do que quando está dentro (M=.64 vs. M=.12, p=.00).  

Além disso, existiu uma interacção significativa entre as variáveis tempo de 

retenção e disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=21,070, p=.00.  A diferença entre 

a condição imediata e diferida quando o item crítico estava ausente (M=.26 vs. M=.35, 

p=.017) foi menor do que quando estava presente (M=.45 vs. M=.32, p=.00).Na 

condição imediata, existiu uma diferença entre o item crítico estar fora ou dentro da lista 

na condição imediata (M=.26 vs. M=.45, respectivamente, p=.00), mas deixou de haver 

na condição diferida (p=.338). 

Os resultados revelaram ainda uma tripla interacção significativa entre as 

variáveis, tempo de retenção, disponibilidade dos itens críticos, e tipo de item, F(1, 

124)=29.703, p=.00, no sentido que para a condição ausente, o IT manteve-se estável 

com o tempo (p=.936), mas os reconhecimentos de D aumentaram (M=.09 vs. M=.26, 

p=.00). Além disso, houve uma preferência por IT tanto no Imediato (M=.44 vs. M=.09, 

p=.00) como no diferido (M=.44 vs. M=.26, p=.00). Quando os itens críticos estavam 

presentes, os reconhecimentos de IT diminuíram com o tempo (M=.84 vs. M=.43, 

p=.00), mas aumentaram no D (M=.07 vs. M=.22, p=.00). E existiu uma preferência por 

IT tanto no imediato (M=.84 vs. M=.07, p=.00) como no diferido (M=.43 vs. M=.22, 

p=.00).  
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Os resultados do par IA-D só demonstraram um efeito principal relativamente à 

variável tipo de item, F(1, 124)=501.597, p=.00, onde o IA foi mais reconhecido do que 

os itens distractores (M=.65 vs. M=.17, respectivamente). 

Relativamente às interacções simples, os resultados dos reconhecimentos do par 

IA-D demonstraram duas interacções significativas. Assim, existe uma interacção entre 

as variáveis independentes Tipo de Item X Tempo de Retenção, F(1 ,124)=97.170, 

p=.00. A diferença entre os reconhecimentos do D no imediato e no diferido são 

menores (M=.09 vs. M=.26, p=.00) do que para o IA (M=.75 vs. .52, p=.00), onde no 

imediato há uma maior preferência do IA (M=.75 vs. M=.09, p=.00), mas esta 

preferência diminui com o tempo (M=.52 vs. M=.26, p=.00).  

Também existiu uma interacção significativa entre a variável tipo de item e 

disponibilidade do item crítico, F(1, 124)=11.883, p=.001. A diferença entre o IA e D é 

menor quando os itens críticos estão fora da lista (M=.59 vs. M=.20, respectivamente, 

p=.00), do que quando estão dentro (M=.68 vs. M=.15, p=.00). Ainda, existiu uma 

diferença significativa entre os níveis de reconhecimentos de IA quando os itens críticos 

estão dentro e fora da lista (M=.68 vs. M=.59, respectivamente, p=.007), mas não para o 

D (p=.099). 

 

Discussão 

No estudo de Lapa (2012) foram utilizadas listas DRM compostas por dois itens 

críticos omissos – temático e associativo – de forma a demonstrar que tanto o processo 

de extracção temática proposto pela Teoria do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 2002), 

como o processo de activação associativa apresentado pela Teoria da 

Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 2001; Lapa, 2012) são 

responsáveis pela produção de falsas memórias. Aplicando o mesmo método, ou seja, 

listas DRM compostas por estes dois itens críticos, o presente estudo visou demonstrar a 

influência e estabilidade temporal tanto de cada um dos processos de estimulação de 

erro na formação de falsas memórias. É importante salientar que, neste estudo, quando 

os itens críticos não estavam na lista, assumiu-se que o IT corresponde ao traço gist 

proposto pela Teoria do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 2002), e que o IA 
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corresponde à activação da rede associativa proposta pela Teoria da 

Activação/Monitorização (Roediger, Balota & Watson, 2001),  

Relativamente às falsas memórias, os resultados deste estudo demonstram que 

existe uma diferença entre os níveis de reconhecimentos falsos produzidos pelo IA no 

imediato e no diferido, mas esta diferença não se observou para os reconhecimentos 

falsos do IT. Quando comparamos os níveis de reconhecimentos falsos produzidos pelo 

IA e IT em ambas as condições de tempo, os resultados demonstram que o IA produz 

mais reconhecimentos falsos que o IT no imediato, mas que estas diferenças 

desaparecem no diferido. Estes dados são importantes por responderem ao primeiro 

objectivo deste estudo indo de encontro às hipóteses colocadas, pois as falsas memórias 

produzidas por extracção temática apresentaram-se como sendo mais estáveis no tempo 

que as produzidas pela activação associativa. Porém, de facto, o esquecimento das falsas 

memórias produzidas pela extracção temática ocorreu mais lentamente que as da 

activação associativa, sendo que os níveis de falsas memórias produzidas pela activação 

associativa igualaram os níveis produzidos pela extracção temática. Apesar de se utilizar 

um teste onde os sujeitos confrontam directamente o IT com o IA, oferecendo-se quatro 

escolhas, estes resultados replicam os achados do estudo anterior (Lapa, 2012). 

Também, e mais especificamente, os resultados de falsas memórias produzidas pelo IT 

replicam os resultados obtidos por Seamon et al. (2002), onde os níveis de falsas 

memórias mantiveram-se estáveis com o tempo; e as falsas memórias produzidas pelo 

IA foram de encontro aos estudos de primação semântica de Meade, Watson, Balota, e 

Roediger (2007; ver também Gallo, 2006), que demonstraram que onde os níveis de 

falsas memórias apesar de serem inicialmente fortes, decaíram com o tempo. Além 

disso, os dados também são suportados pela Teoria do Traço Difuso que descreve o 

traço gist como sendo mais persistente no tempo (Brainerd & Reyna, 2002; Seamon et 

al., 2002), e pelo facto que a activação da rede semântica é descrita como desvanecendo 

rapidamente com o tempo (Meade, Watson, Balota, & Roediger, 2007; Anderson, 

1983).  

Outra possível explicação que o leitor pode oferecer aos resultados relativos ao 

IT ter menor níveis de falsos reconhecimentos que o IA na condição imediata, pode 

prender-se ao facto de o IT ter elevados níveis de identificabilidade temática. Como já 

vimos, uma elevada identificabilidade temática facilita a utilização de estratégias de 

identificar-para-rejeitar (Caneiro et al., (2012), pois na leitura das listas, os sujeitos pode 
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identificar o tema da lista e marcá-lo como não lido. Assim, no teste imediato estando 

esta informação tão saliente, os sujeitos podem ter rejeitado mais o IT, o que explicaria 

porque é que os reconhecimentos falsos do IT foram menores que o de IA no imediato. 

Porém no estudo de Lapa (2012) onde se manipulou as variáveis que afectam a 

utilização eficaz desta estratégia, verificou-se o mesmo padrão de resultados, mesmo 

quando esta estratégia não podia ser utilizada. 

 Para além disto, os resultados que demonstram que os níveis dos falsos 

reconhecimentos de IA são iguais aos de IT no diferido, parecem de ir de encontro à 

ideia que alguns traços mnésicos sobre a rede associativa foram transferidos para a 

memória a longo prazo (Meade, Watson, Balota, e Roediger, 2007; Anderson, 1983), no 

sentido que, apesar dos reconhecimentos falsos de IA terem descaído com o tempo, não 

houve um esquecimento total, o sugere que uma reactivação da rede associativa ocorreu 

durante fase de teste (Meade, Watson, Balota, e Roediger, 2007). Porém conclusões não 

podem ser tiradas sobre este assunto, sendo necessário um estudo mais centrado neste 

aspecto 

Ainda nas falsas memórias, os resultados do estudo anterior (Lapa, 2012) que 

sugerem que ambos os processos seriam responsáveis pela produção de falsas memórias 

no paradigma DRM, mas que a activação associativa teria um papel central em produzir 

mais falsas memórias, tal como pressuposto por Gallo (2006), são também replicados 

por estes dados, ao demonstrar que tanto o IT como o IA produziram níveis substanciais 

de falsas memórias, mas que em geral o IA produziu mais. 

Relativamente à comparação entre memórias falsas e memórias verídicas – que é 

importante para o último objectivo deste estudo –, os resultados vão de encontro à 

última hipótese demonstrando que apesar de os sujeitos produzirem um maior nível de 

memórias verídicas do que memórias falsas no teste imediato, com o tempo esta 

diferença deixou de existir. Estes resultados são suportados pela ideia que inicialmente 

os sujeitos conseguem distinguir entre os PA e ICs através da atenção aos detalhes dos 

itens, mas que com o tempo esta capacidade de distinção deixa de existir (Weinstein, 

Mcdermott, e Chan, 2010). Estes resultados também parecem ser congruentes com a 

ideia que o traço verbatim é menos persistente no tempo, pois este traço é responsável 

pelos reconhecimentos verdadeiros dos PA, e este descaíram com o tempo (Seamon, et 

al., 2002; Brainerd & Reyna, 2002). Além disso replicou-se os achados de Weinstein, 
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Mcdermott, e Chan (2010), onde verificaram que o nível de memórias verdadeiras é 

maior do que as memórias falsas no imediato, mas que com o tempo esta diferença 

deixa de existir.  

Relativamente às memórias verdadeiras, os resultados deste estudo demonstram 

que os reconhecimentos verdadeiros produzidos pelo IT, IA e PA foram maiores no 

teste imediato do que no diferido. Apesar destes resultados não serem relevantes para o 

objectivo deste estudo, é curioso notar que tanto o IA como o IT comportam-se como 

uma palavra apresentada (PA), no sentido que todos os reconhecimentos verdadeiros 

destes itens diminuíram com o tempo. Estes resultados são congruentes com os achados 

na literatura sobre o tema (e.g. Seamon et al., 2002 Payne et al, 1996, McDermott, 

1996), no sentido que as memórias verdadeiras não persistem no tempo (Gallo, 2006), 

aliás as memórias em geral decaem no tempo, pois o traço mnésico desvanece com o 

tempo (McDermott, 1996). Uma proposta para a interpretação dos resultados dos 

reconhecimentos verdadeiros do IT e IA é que, se pensarmos que o IA e o IT quando 

aparecem na lista representam de facto memórias verdadeiras, onde fortes traços de 

verbatim estão disponíveis (e.g. a forma superficial da palavra; Brainerd & Reyna, 

2002) e uma atribuição interna da fonte está pronta para ser utilizada (Roediger, Balota 

& Watson, 2001), então, e tal como os PAs, a perda dos traços verbatim com o tempo 

(Brainerd & Reyna, 2002), irá afectar os resultados dos reconhecimentos verdadeiros do 

IT e IA, no sentido que estes decairão com o tempo. 

Observando os falsos alarmes dos distractores, verificou-se que os seus 

reconhecimentos incorrectos produziram uma diferença entre a condição imediata e 

diferida, no sentido que os distractores produziram mais reconhecimentos incorrectos na 

condição diferida do que no imediato. Este resultado é interessante, para compreender 

as diferenças do traço verbatim e do traço gist no tempo, no sentido que no teste 

imediato, como ambos os traços estão acessíveis, os níveis de reconhecimentos 

verdadeiros dos itens apresentados baseiam-se predominantemente nos traços verbatim, 

e os reconhecimentos falsos do IT baseiam-se em traços gist, porém os níveis de 

reconhecimentos incorrectos distractores não se baseiam em nenhum, pois nunca 

apareceram na lista, logo não têm traços de verbatim, nem estão relacionados com 

nenhuma palavra da lista, logo não podiam ser extraídos pelos traços gist. Assim, o 

facto de o nível de reconhecimentos incorrectos do distractores estarem inicialmente tão 

baixos, é sinal que os sujeitos se estão a apoiar maioritariamente em traços verbatim e 
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traços gist para reconhecimentos os itens. Na condição diferida, como estes 

reconhecimentos incorrectos dos distractores aumentaram, demonstra que pelo menos 

os traços de verbatim estão mais fracos, no sentido que os sujeitos já conseguem excluir 

tão bem os distractores através das memórias verdadeiras. 

 De acordo com Brainerd e Reyna (1998), os sujeitos, durante os diversos dias 

que aguardam pelo teste diferido, irão realizar diversas actividades, e novos traços 

verbatim vão ser formados em memória. Estas novas informações podem então, ser 

erradamente associadas aos distractores (misinformation no original; Brainerd & Reyna, 

1998). Assim, quando se volta a testar os sujeitos, estes podem utilizar traços de 

verbatim de outros alvos para reconhecerem erradamente um distractor (Brainerd & 

Reyna, 1998). É através desta ideia que proponho outra possível interpretação para o 

aumento dos reconhecimentos incorrectos dos distractores com o tempo, ou seja, se o 

item distractor não se relaciona com nenhum item, e visto que o gist extraiu o tema da 

lista, e o reconhecimento dos itens é feito por familiaridade, então, este item distractor 

que não tem nada de familiar com o tema da lista, para que seja incorrectamente 

recordado tem de se basear noutro factor, neste caso, a informação errada da memória 

de verbatim. Porém, é necessário salientar que os estudos que procuram entender a 

efeito da misinformation dos traços de verbatim nos distractores normalmente utilizam 

tarefas específicas que apelem a este tipo de informação (Brainerd & Reyna, 1998), 

como não houve controlo no tipo de actividades que os participantes elaboraram fora do 

laboratório esta discussão fica em aberto. 

Em suma, conclui-se que as hipóteses colocadas foram suportadas pelos 

resultados obtidos neste estudo. Assim, verificou-se que as falsas memórias produzidas 

pelo IT foram mais estáveis que as falsas memórias produzidas pelo IA, e os níveis de 

reconhecimentos falsos do IA no imediato foram mais elevados que os do IT, porém 

esta diferença desapareceu com o tempo. Estes resultados são congruentes com a ideia 

que o traço gist é mais persistente no tempo como proposto pela Teoria do Traço Difuso 

(Brainerd & Reyna, 2002), e que a activação da rede associativa desvanece-se 

rapidamente com o tempo (Meade et al., 2007; Anderson, 1983). Além disso, também 

se verificou que no teste imediato houve um maior número de memórias verdadeiras do 

que memórias falsas produzidas pelos itens críticos, porém, no diferido, esta preferência 

pelas memórias verdadeiras deixa de existir, verificando-se níveis idênticos entre as 

duas. Este resultado é congruente com a ideia que inicialmente os sujeitos estão atentos 
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às características específicas dos itens, conseguindo distinguir entre itens que 

apresentados e itens omissos na lista, porém com o tempo deixam de conseguir fazer 

esta distinção pois não conseguem recorrer outra vez aos detalhes dos itens (Weinstein 

et al., 2010). 

 Este estudo teve diversas implicações, principalmente na oferenda de resultados 

para responder ao confronto entre os contributos da Teoria do Traço Difuso (Brainerd & 

Reyna, 2002) e da Teoria da Activação/Monitorização na produção de falsas memórias 

no tempo, demonstrando que ambos os processos de estimulação do erro não são 

mutuamente exclusivos. Os resultados de falsas memórias obtidos, aqui, vão de 

encontro à literatura, reforçando a ideia que a activação associativa é o maior 

responsável por produzir o maior nível de falsas memórias, mas que com o tempo 

também se verifica o seu maior decréscimo (Meade et al., 2007), e que as falsas 

memórias produzidas pela extracção temática são mais persistentes com o tempo, 

devido ao carácter duradouro do traço gist (Seamon et al., 2002). Também oferece um 

enriquecimento à literatura sobre a formação das falsas memórias, no sentido que se 

forneceu evidências para a eficácia de um método que permite contrastar directamente 

os diferentes processos de estimulação do erro (Lapa, 2012; Carneiro et al., under 

review). E também, por oferecer resultados que acrescentam informação à literatura 

sobre a persistência das falsas memórias e memórias verídicas com o tempo (e.g., 

Weinstein et al., 2010), reforçando a ideia que as falsas memórias são mais persistentes 

no tempo que as memórias verídicas (Gallo, 2006). 

Este estudo teve pelo menos uma limitação que se prende, ao facto, que o tempo 

de apresentação entre listas não foi controlado, e apesar de se controlar o tempo de 

apresentação dos itens dentro da lista, quando todas as palavras de uma lista eram 

acabadas de ser apresentadas, os sujeitos podiam ter ficado a praticar a lista durante 

alguns minutos antes de passarem para a próxima, funcionando como linhas de ensaio 

para aprendizagem que diminuem os níveis de falsas memórias e por sua vez podem ter 

aumentado os reconhecimentos verídicos e diminuído os reconhecimentos falsos no 

teste imediato (Jou & Foreman, 2007; Seamon et al., 2006). De qualquer das maneiras, 

também é importante salientar que os experimentadores, de modo consensual, não 

observaram que os participantes estivessem a usar estas estratégias durante as 

experiências. 



42 
 

Follow-up 

Como já vimos anteriormente, uma das maneiras de perceber os mecanismos 

responsáveis pelas falsas memórias é estudar os processos e estratégias que as eliminam 

(Carneiro et al., 2012).  

De acordo com Carneiro et al. (2012), maior parte da investigação em falsas 

memórias tem-se centrado na proporção de falsos reconhecimento e falsas recordações, 

mas nem sempre se preocupa com o esforço que os participantes fazem para evitar as 

falsas memórias. Assim, sem ter em conta este esforço, é difícil de compreender se o 

nível de falsas memórias produzido é apenas produto de processos de inflação do erro 

ou se é também articulado pela intervenção de mecanismos de rejeição do erro 

(Carneiro et al., 2012).  

Na literatura, os mecanismos de eliminação do erro têm sido divididos em dois 

tipos: as heurísticas da distintividade, e a recordação-para-rejeitar (Carneiro, et. al, 

2012). Como já vimos, a primeira assenta numa estratégia onde os sujeitos eliminam as 

falsas memórias através da confiança que têm sobre a sua memória, ou seja, o quão 

vívido e distinto os itens são recordados (Carneiro et al., 2012; Gallo, 2006). A segunda, 

a recordação para rejeitar, apoia-se na premissa que os itens críticos que são similares 

aos itens estudados são rejeitados pela recordação de um item específico ou do evento 

em si, assim, esta incompatibilidade entre algumas características levaria à sua rejeição 

(Carneiro et al., 2012; Gallo, 2006). Este último mecanismo é visto como similar ao 

processo de rejeição pela recordação proposto pela Teoria do Traço Difuso (Carneiro et 

al., 2012; Brainerd & Reyna, 2002), no sentido que neste processo os sujeitos apoiam-se 

nos traços verbatim dos itens, ou seja, as suas características específicas, e no teste ao 

recordarem-se dessas características rejeitam os itens críticos (Carneiro et al., 2012). 

Uma maneira de estudar estes mecanismos de eliminação do erro, recorre a 

estudos em que se repete a fase de estudo/teste (Gallo, 2006; Seamon et al. 2006). Por 

exemplo, McDermott (1996), na sua segunda experiência, procurou verificar se o efeito 

de falsas memórias podia ser atenuado com estudos/testes repetidos. Para isto, utilizou 

três listas de DRM constituídas por 15 palavras cada uma, mas que foram apresentadas 

em bloco, ou seja eram apresentadas 45 palavras de todas as listas de uma vez. Na fase 

de teste, foi aplicado uma tarefa de recordação, e este procedimento estudo/teste era 

repetido em cinco ciclos. Ou seja, os sujeitos começavam por ver as 45 palavras de 
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estudo, e em seguida recebiam a tarefa de recordação, quando acabavam o teste, 

recebiam outras vezes as mesmas 45 palavras de estudo seguindo de uma tarefa de 

recordação, e assim sucessivamente até completarem os cinco ciclos. Os resultados 

deste estudo demonstraram que ao fim dos cinco ciclos, o nível de falsas memórias 

tinha diminuído (57% para o primeiro ensaio, e 32%, para o último ensaio); enquanto o 

nível de memórias verdadeiras tinha aumentado com a repetição (média aproximada 

através da figura 5. de McDermott, para o primeiro ensaio 39%, e para o último 86%; 

McDermott, 1996).  

Recentemente, Seamon e colaboradores (2006) replicaram este padrão de 

resultados em tarefas de reconhecimento. Na primeira experiência deste estudo, os 

sujeitos ouviam 6 listas de DRM compostas por 12 palavras que eram apresentadas em 

bloco, seguido de um teste de reconhecimento, e este procedimento de estudo/teste era 

repetido 5 vezes. Os resultados desta experiência demonstraram que ao fim dos cinco 

ensaios o nível de falsos reconhecimentos tinha diminuído (72% no primeiro ensaio, e 

32% no quinto), enquanto o nível de reconhecimentos verdadeiros tinha aumentado 

(82% no primeiro ensaio, e 98% no quinto; Seamon et. al, 2006).  

De acordo com Gallo (2006) uma explicação destes resultados é, que com várias 

oportunidades para estudar as listas, os sujeitos têm mais ocasiões de perceber que o 

item crítico não estava na lista. Ou seja, esta redução das falsas memórias ao longo dos 

ensaios pode ser atribuída a um processo de rejeição pela recordação (recollection 

rejection; Brainerd & Reyna, 2002), pois os sujeitos vão reforçando gradualmente o 

traço verbatim das palavras que estavam na lista, e então, estas recordações específicas 

dos itens que foram apresentados aumentariam a rejeição do item que não estava por 

comparação (Seamon et al., 2006).  

Dentro do mecanismo de recordar-para-rejeitar, existe uma forma específica de 

reduzir as falsas memórias através da identificação do item crítico, a estratégia de 

identificação-para-rejeitar. Esta estratégia ocorre quando um sujeito cria uma estratégia 

diferente para codificar as listas de estudo, que possibilita a identificação do item crítico 

da lista, assim ao identificarem este item na fase de estudo, existe uma maior facilidade 

de o rejeitar na fase de teste (Gallo, 2006; Carneiro et al., 2012). Assim, uma maneira de 

estudar a actuação da estratégia de recordação-para-rejeitar em paradigma DRM, é 
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aumentar a identificação da natureza temática/associativa das listas de DRM (Carneiro 

et al., 2012; Gallo, 2006; Mukai, 2005; Neuschatz et al., 2003).  

Como já vimos, Mukai (2005) ao aumentar a identificabilidade associativa das 

listas utilizando nomes de pessoas como itens críticos no paradigma DRM, demonstrou 

que os sujeitos conseguiam identificar e recordar que os itens críticos não tinham sido 

apresentados, e assim na fase de teste rejeitavam-nos.  

Além disso, no estudo de Carneiro et al. (2012), ao utilizarem listas de DRM 

com diferentes níveis de identificabilidade temática, ou seja, para algumas listas o tema 

era mais facilmente extraído do que para outras, demonstraram que quando não existia 

pressões de tempo e o tema da lista era altamente identificável, o nível de falsas 

memórias era reduzido (Carneiro et al., 2012).  

De acordo com Carneiro et al. (2012), a estratégia de identificar-pra-rejeitar 

parece então depender da identificação do traço gist da lista, pois este traço é 

responsável por extrair a relação em palavras (e.g. o tema). Assim, a extracção do gist 

da lista é responsável tanto pelo aumento das falsas memórias, como pela sua 

diminuição, no sentido que quando é identificado como não presente, os sujeitos 

conseguem rejeitar o tema na fase de teste (Carneiro et al., 2012), Além disso, os 

autores também assumiram que esta estratégia de identificar-para-rejeitar, ao contrário 

de outros mecanismos de eliminação do erro, parece não depender do nível de memória 

verídica (Carneiro et al., 2012; Carneiro et al., 2009).  

Esta última ideia é interessante se olharmos para tudo o que foi dito até aqui, no 

sentido que as explicações na literatura sobre a redução do nível de falsas têm sido em torno, 

exclusivamente, de mecanismos que utilizam as memórias verdadeiras (e.g. Jou & Foreman, 

2007; Seamon et al., 2006; Gallo, 2006). Aliás, o padrão de resultados encontrados por 

Carneiro et al., (2012) é distinto dos encontrados na literatura sobre os mecanismos de 

eliminação do erro (Carneiro et al.,2012), onde, e quando se assume que estes mecanismos estão 

a actuar, o padrão comum de resultados é que o nível de memórias verídicas é elevado e o de 

falsas memórias é baixo (Carneiro et al., 2012, ver também Seamon et al., 2006; Gallo, 2006), 

porém no estudo de Carneiro et al, (2012), o padrão é diferente, no sentido que as falsas 

memórias baixam, mas o nível de memórias verídicas não é influenciado (Carneiro et al., 2012).   

Assim, parece, existir estratégias que dependem mais das memórias verdadeiras 

(e.g. Seamon et. al, 2006), e estratégias que são mais independentes destas (Carneiro et 
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al. 2012), para reduzir as falsas memórias. Isto é, parece que os sujeitos podem-se apoiar 

tanto no próprio estimulador das falsas memórias, ou seja, a extracção do gist (Carneiro 

et al., 2012; Brainerd & Reyna, 2002), como nos traços verbatim para reduzir as falsas 

memórias (Seamon et al., 2006). 

Então, a ideia que se propõe para um futuro estudo é verificar a influência 

conjunta da extracção dos traços gist e da extracção do traço verbatim para a redução 

das falsas memórias com listas de DRM, no sentido que estes não são mutuamente 

exclusivos, e que a utilização inicial de uma estratégia que dependa da extracção do gist 

para reduzir as falsas memórias, irá potenciar posteriormente uma estratégia que 

depende dos traços verbatim na redução das falsas memórias. 

Para isto, o estudo futuro utilizaria uma metodologia similar à utilizada por 

Seamon et al. (2006), no sentido que se empregaria um procedimento de repetição 

estudo/teste com 5 ciclos, onde eram apresentadas na fase de estudo 6 listas de DRM, e 

na fase de teste era aplicado uma tarefa de reconhecimento (Seamon et al., 2006). Este 

procedimento de repetição teste/estudo serviria, então, para que os sujeitos recorram a 

uma estratégia que dependa do traço verbatim para reduzir as falsas memórias, pois de 

acordo com Seamon et al. (2006) a exposição repetida às mesmas palavras/listas 

potência os traços verbatim, e os sujeitos com a repetição aprendem a excluir os itens 

críticos por se recordarem dos itens apresentados. 

Porém ao contrário de Seamon et al., (2006), como se quer também estudar 

estratégias que dependam do traço gist, manipular-se-ia a identificabilidade temática das 

listas de DRM como no estudo de Carneiro et al. (2012). Como já vimos, as listas cuja 

identificabilidade temática é elevada permitem que, os sujeitos extraíam o gist da lista e 

que utilizem uma estratégia que só dependa deste traço para reduzir as falsas memórias, 

a identificar-para-rejeitar (Carneiro et al., 2012). Já as listas com baixa 

identificabilidade temática, seriam mais complicadas para extrair o gist da lista, sendo 

que dificilmente os sujeitos utilizariam esta estratégia (Carneiro et al., 2012; Mukai, 

2005).  

Então, estas duas condições – alta e baixa identificabilidade - seriam, 

respectivamente, a experimental e de controlo, no sentido que na primeira como o tema 

está saliente, os sujeitos inicialmente utilizariam uma estratégia de redução das falsas 

memórias através do traço gist, e posteriormente, com a repetição também utilizaram 
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uma estratégia que dependa da estratégia que dependa do traço verbatim. Na segunda, 

como a identificabilidade da lista é menor, uma estratégia de identificar-para-rejeitar 

será mais difícil de aplicar, mas com as repetições a estratégia que depende do traço 

verbatim será aplicada para reduzir as falsas memórias. 

Com este método espera-se então possibilitar o estudo da contribuição tanto das 

estratégias que dependem da extracção do gist como das estratégias que dependam do 

verbatim na redução de falsas memórias, como foi inicialmente proposto para este 

estudo futuro. Ou seja, quando inicialmente uma estratégia de identificar-para-rejeitar e 

posteriormente uma estratégia que dependa das memórias verdadeiras são utilizadas, irá 

haver uma maior influência na redução das falsas memórias, do que, quando apenas for 

utilizada uma única estratégia que dependa das memórias verdadeiras.  

Com tudo o que foi exposto, este estudo futuro teria, então, o principal objectivo 

de verificar o efeito da utilização de duas estratégias que recorrem á extracção de dois 

traços distintos da Teoria do Traço Difuso (2012) – o traço gist e o traço verbatim - para 

a redução das falsas memórias em listas DRM, comparativamente ao efeito de utilizar 

apenas estratégias que recorram aos traços verbatim. 

 

 Método 

Participantes. A amostra ideal seria 60 participantes estudantes universitários 

com uma idade média compreendida de 22 anos, o que dava 30 participantes por cada 

condição experimental. 

Design Experimental. Esta experiência seguiria um plano factorial misto 2 

(Identificabilidade da Palavra Crítico: alta identificabilidade vs. Baixa 

identificabilidade) X 5 (Ciclos de estudo/teste: 1º ensaio vs. 2º ensaio vs. 3º ensaio vs.4º 

ensaio vs. 5º ensaio), onde a primeira variável seria manipulada inter-sujeitos e a 

segunda variavél intra-sujeitos. As variáveis dependentes seriam o nível de falsos 

reconhecimentos e o nível de reconhecimentos verídicos. 

Materiais. Este estudo utilizaria 12 listas, cada uma composta por 15 associados, 

seleccionadas através dos seus resultados de identificabilidade temática no estudo 

normativo de Carneiro, Fernandez, e Dias (2009). Neste teste normativo eram 

apresentadas aos participantes várias listas de DRM, e em seguida era pedido que 
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gerassem para cada lista uma única palavra que melhor definia o tema da lista. A 

identificabilidade do tema foi então obtida através da percentagem de participantes que 

produziram a palavra crítica com o tema da lista (Carneiro et al, 2012; Carneiro et al., 

2009). Destas 12 listas, seleccionar-se-iam, então, 6 listas com os altos níveis de 

identificabilidade temática (com percentagens de identificação temática de 60-80), e 6 

listas com baixos níveis de identificabilidade temática (com percentagens de 1 a 12, ver 

Carneiro et al., 2012). Além disso, e tal como Carneiro et al., 2012, era feito um 

controlo adicional do nível de familiaridade, concreteza, imagética, frequência na língua 

das palavras de cada lista, para que todas listas tivessem valores semelhantes.  

 Para a fase teste, seria utilizado um teste de reconhecimento composto por 48 

palavras: os 6 itens críticos omissos de cada uma das 6 listas apresentadas, 18 palavras 

das listas que foram apresentadas (as palavras da posição 1, 8 e 11 de cada lista), os 6 

itens críticos omissos de cada lista das listas que não foram apresentadas, e 18 palavras 

das listas que não foram apresentadas (as palavras da posição 1, 8, 11 de cada lista).  

 Procedimento. A experiência decorriria em pequenos grupos no máximo de 8 

participantes por sessão. Os participantes eram aleatoriamente colocados uma das duas 

condições experimentais: Alta Identificabilidade Temática, e Baixa Identificabilidade 

Temática. Para todos os participantes era dito que iriam ouvir 6 listas de palavras com 

15 palavras cada uma, seguido de um teste de memórias onde tinham de tentar 

reconhecer o maior número de palavras que se lembravam estar nas listas, além disto, 

era mencionado que este procedimento iria ser utilizado múltiplas vezes, para testar os 

efeitos da repetição na memória, assim, pedia-se que tivessem atentos e tentassem 

memorizar todas as palavras que iriam ver. Em seguida, pedia-se aos sujeitos para 

colocar os auscultadores, e a fase de estudo começaria.  

 Nesta fase, a cada participante era apresentado aleatoriamente uma das 6 listas 

de palavras de forma auditiva. Na condição de alta identificabilidade temática, os 

sujeitos apenas ouviriam listas cujo tema era altamente identificável; e na condição de 

baixa identificabilidade só ouviriam listas cujo tema era baixamente identificável. E a 

primeira ordem de listas atribuída a cada participante iria-se manter nos restantes 5 

ciclos de estudo, no sentido que viriam sempre a mesma ordem.  

 Ao contrário de Seamon et. al (2006) e McDermott (1996), neste estudo não se 

apresentaria as listas em bloco de palavras com 2.5 segundos entre estas, no sentido que 

entre listas será dado cerca de 15 segundos tanto que os sujeitos consigam fazer uma 
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correcta recordação dos itens, similar ao estudo de Carneiro et. al (2012), mas para 

também não haver uma grande discrepância entre as tarefas de bloco de McDermott 

(1996) e Seamon et al., (2006). Assim, as palavras de cada lista eram apresentadas com 

2.5 segundos de diferença entre elas, e haveria uma pausa de 15 segundos entre listas de 

estudo. Quando acabassem de ouvir todas as listas, os sujeitos teriam uma pausa de 15 

segundos antes de receberem o teste de reconhecimento.  

No teste de reconhecimento a apresentação das 48 palavras seria completamente 

randomizada, e era feita uma a um, onde os sujeitos tinham de responder com Sim 

(apareceu na lista) ou Não (Não apareceu na lista) a cada palavra. Estas duas teclas 

seriam marcadas com uma etiqueta verde e a palavra SIM, e outra com uma etiqueta 

vermelha e a palavra NÃO. Os sujeitos teriam, então, um total de 5 minutos para 

responder a todas as palavras, não havendo tempo limite de resposta para cada palavra. 

Quinze segundos depois começaria um novo ciclo de estudo/teste, e o procedimento 

repetir-se-ia durante mais 4 ensaios estudo/teste (no total 5). Além disso, para todas as 

fases de estudo os participantes viriam as mesmas 6 listas, na mesma ordem de 

apresentação na qual viram a primeira vez, porém para o teste de reconhecimento, 

apesar das palavras utlizadas serem as mesmas, a ordem de apresentação de cada 

palavra seria diferente de teste para teste, e completamente randomizada.  

Resultados esperados. Nesta investigação esperar-se-ia que os sujeitos que 

tinham possibilidade de utilizar duas estratégias para reduzir as falsas memórias, uma 

que recorre ao traço gist e outra que recorre ao traço verbatim, sejam mais eficientes 

neste objectivo que os sujeitos que só têm a possibilidade em utilizar estratégias que 

recorram ao traço verbatim. Uma maneira de verificar este resultado, é observar a média 

de reconhecimentos dos 5 ensaios para as diferentes condições experimentais, e 

compará-las. Ou seja, para confirmar esta hipótese, na condição Alta Identificabilidade 

Temática, os sujeitos terão de ter, em geral, um menor nível de reconhecimentos do que 

os sujeitos na condição de Baixa Identificabilidade Temática. Como na condição Alta 

Identificabilidade Temática, o gist da lista está mais saliente, os sujeitos vão conseguir 

inicialmente utilizar uma estratégia identificar-para- rejeitar (Carneiro et al, 2012), e 

posteriormente, com a repetição da fase estudo/teste também vão utilizar uma estratégia 

que dependa do traço verbatim para reduzir as falsas memórias (Seamon et. al, 2006). 

Os sujeitos irão apoiar-se em duas estratégias para reprimir as falsas memórias, o que 

irá potenciar a sua rejeição. Porém na condição Baixa Identificabilidade Temática, 
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como a identificabilidade da lista é menor, uma estratégia de identificar-para-rejeitar 

não é aplicada inicialmente, e os sujeitos só conseguirão utilizar a estratégia que 

depende do traço verbatim para reduzir as falsas memórias. Então a utilização da 

identificação do gist e do reforço dos traços verbatim vai ter um maior efeito sobre a 

eliminação das falsas memórias do que apenas a utilização de uma estratégia que 

recorra aos traços de verbatim, e assim, os sujeitos da condição de Alta 

Identificabilidade Temática, irão conseguir rejeitar mais as falsas memórias do que os 

da condição de Baixa Identificabilidade Temática. 

Como também se assume que os sujeitos utilizam de facto uma estratégia inicial 

diferente entre as condições, esperar-se-ia então, que no primeiro ensaio, os sujeitos da 

condição de Baixa Identificabilidade Temática produzam mais falsos reconhecimentos 

que na condição de Alta Identificabilidade Temática, pois como já foi mencionado em 

cima, nas listas com identificabilidade temática baixa é mais difícil de aplicar uma 

estratégia de identificar-para-rejeitar para reduzir as falsas memórias, do que nas listas 

com alta identificabilidade temática (Carneiro et al., 2012).  

Além disso, como a estratégia de identificar-para-rejeitar parece não depender 

das memórias verdadeiras (Carneiro et al., 2012), esperar-se-ia também que não haja 

diferenças significativas entre o nível de reconhecimentos verdadeiros produzidos pela 

condição Alta Identificabilidade Temática, e o nível de reconhecimentos verdadeiros da 

Baixa Identificabilidade Temática. 

Figura 2.- Exemplo de resultados esperados ao longo dos 5 ensaios nesta experiência para cada 

uma das condições. A linha a tracejado representa os reconhecimentos verdadeiros, e a linha continua os 

reconhecimentos falsos. 
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 Na figura 2. Demonstra-se um exemplo do padrão de resultados de 

reconhecimentos – verdadeiros e falsos - que se esperaria obter ao longo dos 5 ensaios, 

para ambas as condições, Alta Identificabilidade Temática e Baixa Identificabilidade 

temática.  

No caso de estes resultados previstos se confirmarem, esta investigação 

permitiria oferecer nos contributos na compreensão dos mecanismos de eliminação do 

erro, que na literatura são vistos como dependentes das memórias de verdadeiras para 

reduzirem as falsas memórias, aliás permitiria compreender como as características dos 

processos de eliminação do erro também são responsáveis pela redução das falsas 

memórias (e.g. traço de gist). Além disso, também contribuiria para perceber até que 

pontos duas estratégias de monitorização diferentes podem levar a uma duplicação dos 

resultados de rejeição se aplicadas simultaneamente. Após, esta demonstração que 

estratégias que se apoiam em diferentes traços da Teoria do Traço Difuso (Brainerd & 

Reyna, 2002), são ambos responsáveis pela redução de falsas memórias, teria diversas 

implicações teóricas, por exemplo, estes resultados seriam incompatível com a Teoria 

do Traço Difuso (Brainerd & Reyna, 2002), pois esta assume que cada um destes traços 

é utilizado para cada um dos processos oponentes, onde o traço gist é exclusivamente 

responsável pelo aumento das falsas memórias, e o traço verbatim pela sua redução 

(Carneiro et al., 2009; Brainerd & Reyna, 2002). Além disso teria implicações para a 

reorganização dos processos de eliminação do erro propostos por Gallo (2006), pois 

como já vimos este autor assume que a monitorização diagnóstica e a monitorização 

desqualificante são processos distintos pela qual as falsas memórias são reduzidas pelas 

memórias verdadeiras. Caso estes resultados não se confirmassem, estas investigação 

seria à mesma importante para o estudo dos mecanismos de redução das falsas 

memórias, no sentido que permitiria observar a gestão de recursos cognitivos dos 

sujeitos na redução das falsas memórias, pois se os sujeitos de facto utilizassem dois 

processos de monitorização diferentes para reduzir as falsas memórias, e o nível de 

redução das falsas memórias fosse equivalente ao dos sujeitos que apenas utilizaram um 

dos processos de monitorização, então os primeiros estariam a gastar recursos 

cognitivos adicionais desnecessários ao utilizarem duas estratégias de monitorização 

diferentes, visto que estas seriam tão eficazes como a utilização de apenas uma. Além 

disso, e se de facto os sujeitos tendo a possibilidade de aplicar um processo de 

monitorização que não dependa das memórias verdadeiras para reduzir as falsas 
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memórias (e.g. Identificar-para-rejeitar; Carneiro et al., 2012), preferem utilizar os 

processos que dependam das memórias verdadeiras, então permitir-se-ia observar que 

de facto os sujeitos são mais dependentes das memórias verdadeiras para reduzir as 

falsas memórias, e isto iria de encontro com a literatura (e.g. Gallo, 2006). 
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Anexos 

 

Anexo A. 

 Listas de palavras apresentadas auditivamente na fase de estudo 

Tabelas I. 

Listas de DRM alvo sem itens críticos 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

Rosto Telemóvel Protecção Cristo Temperatura Ódio 

Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

Pessoa Toque Portugal Jesus Cachecol Agressividade 

Beleza Números Espada Ateu Camisola Zangado 

Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

Lápis Papel Poluição Devagar Sofá Pico 

Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

Esferográfica Puro Lixeira Lesma Móvel Gigante 

Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 
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Tabelas II. 

Listas de DRM alvo com itens críticos versão A (Na versão B mudava-se a posição do 

IA com o IT na lista) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

 Olhos Falar Euro Religião Cobertores Fúria 

 Bonita Conversa Dinheiro Dádiva Lareira Cólera 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

IT Mulher Amizade Pátria Jesus Cachecol Agressividade 

 Beleza Números Espada Crença Inverno Emoções 

 Metade Contacto Notas Igreja Casaco Irritante 

 Expressão Ligação Guerra Pagão Fogo Maldade 

 Sorriso Chamada Arma Crente Frio Desespero 

 Lista 7 Lista 8 Lista 9 Lista 10 Lista 11 Lista 12 

 Caneta Dente Porco Vagaroso Sentar Baixo 

 Ler Paz Borrão Caracol Mesa Prédio 

 Papel Tinto Poluído Demorado Assento Escadote 

IA Escrever Branco Sujo Lento Cadeira Alto 

 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

IT Escola Dentista Lixo Velocidade Sala Altura 

 Caderno Preta Nojo Molengão Madeira Monte 

 Letras Médico Resíduos Preguiçoso Objecto Som 

 Folha Cor Higiénico Preguiça Aulas Inatingível 

 Mão Osso Sujidade Calmo Cadeia Grande 

 

  



60 
 

Tabelas III. 

Listas de fillers 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 

Maçaneta Peugeot Laranja 

Fechadura Pneu Ananás 

Chave Veículo Banana 

Fechada Mercedes Pêra 

Aberta Conduzir Morango 

Abrir Roda Uvas 

Saída Automóvel Manga 

Campainha Acidente Sumo 

Entrada Estrada Variedade 

Janela Gasolina Suculenta 
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Anexo B. 

 Listas de palavras utilizadas na fase de teste  

Tabela IV.  

Listas de palavras utilizadas para formularem os pares do teste de reconhecimento real 

(incluindo os distractores não apresentados em nenhuma das listas na fase de estudo) 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 

IA Cara Telefone Escudo Deus Quente Raiva 

IT Mulher Amizade Pátria Jesus Cachecol Agressividade 

P1 Face Comunicação Moeda Fé Aquecedor Ira 

P5 Coroa Amigos Defesa Rezar Verão Nervos 

D Festa Linha Mar Noite Aves Copo 

 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 

P5 Carta Algodão Porcaria Rápido Banco Magro 

D Chão Liso Polícia Escamas Música Mago 

 

Tabelas III. 

Listas de palavras utilizadas param o teste do reconhecimento fictício 

 Lista 1 Lista 2 Lista 3 

IA Porta Carro Fruta 

IT Entrada Transporte Alimento 

P1 Maçaneta Peugeot Laranja 

P5 Fechada Mercedes Pêra 

D Agulha Talho Arrumação 
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Anexo C 

Instrução 1. 

“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 de ESPAÇO para começar a auscultação das listas.” 

Instrução 2. 

“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 de ESPAÇO 

para continuar.” 

Instrução 3. 

“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 “ESQUERDA”. Na maior parte das vezes uma das palavras foi mesmo 

apresenta 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 “0” (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 4. 

“Muito obrigada pela sua colaboração no presente estudo. A sua participação será muito 

útil no avanço do estudo da memórias. O presente estudo está relacionado com as listas 

de palavras que ouviu na semana passada. Pretendemos testar a sua memórias 

relativamente às listas que ouviu. Carregue na barra de ESPAÇO para continuar.” 


