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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Há robustas evidências indicando que o reconhecimento de memória pode ser amplamente 

influenciado pelo ambiente no qual o indivíduo está inserido, fenômeno frequentemente chamado 

de conformidade de memória (Allan & Gabbert, 2008; Axmacher, Gossen, Elger, & Fell, 2010; 

Eisen, Gabbert, Ying & Williams, 2017; Jaeger, Lauris, Selmeczy, & Dobbins, 2012; Konkel, 

Selmeczy, & Dobbins, 2015; Selmeczy & Dobbins, 2017; Wheeler, Allan, Tsivilis, Martin, & 

Gabbert, 2013; Wright & Villalba, 2012; Wright, Self, & Justice, 2000).  Em sua maioria, estudos 

que investigam esse fenômeno têm demonstrado que as pessoas possuem uma tendência de mudar 

suas decisões de reconhecimento à medida em que são expostas a respostas de outros participantes. 

Em laboratório, a investigação de conformidade de memória se dá, dentre outras formas, 

por meio de tarefas de reconhecimento (Yonelinas, 2002). Nesse tipo de tarefa, estímulos são 

codificados pelo participante e posteriormente, em uma fase de teste, são apresentados novamente 

misturados a outros estímulos que ainda não foram vistos pelo participante. A memória é medida 

por meio da capacidade de discriminação entre os estímulos vistos anteriormente dos estímulos 

novos (distratores). Uma forma de se estudar a conformidade de memória através de tarefas de 

reconhecimento é acrescentando respostas de outros participantes (pistas) durante a fase de teste, 

de forma a se verificar se as respostas dos sujeitos estão se conformando a estas pistas. Para tanto, 

o participante é convidado a fazer um julgamento metacognitivo e estimar seu nível de confiança 



na resposta dada. Posteriormente a confiança e o desempenho dos participantes são comparados 

de forma a se identificar o quanto as pistas os influenciaram. 

Uma questão amplamente discutida na literatura diz respeito a como a confiança de 

resposta se relaciona com o desempenho de indivíduos em tarefas de memória. Ou ainda, respostas 

mais confiantes são menos susceptíveis ao efeito da conformidade de memória? Essa complexa 

relação entre confiança e desempenho é uma questão discutida pelo menos desde o início do século 

XX. Alguns estudos defendem que o grau de certeza durante um julgamento de memória possui 

uma relação direta com o desempenho e essa relação se mantém com o passar do tempo 

(Dallenbach, 1913; ver também Brewer, Keast, & Rishworth, 2002; Lindsay, Nilsen, & Read, 

2000; Lindsay, Read, & Sharma, 1998; Stephenson, Brandstatter, & Wagner, 1983; Wixted e 

Wells, 2017). Outros trabalhos em contrapartida, relataram que a relação entre confiança e 

desempenho seria muito pouco confiável (Berger, & Herringer, 1991; Penrod, & Cutler, 1995; 

Kassin, Ellsworth, & Smith, 1989). Outros estudos mostram ainda uma correlação negativa entre 

essas variáveis, ou seja, quanto mais confiante um sujeito está de sua reposta pior o seu 

desempenho (Tulving, 1981; Sampaio, & Brewer, 2009; Koriat, 2008). A discrepância de 

resultados ao se discutir a confiança como preditor de desempenho tem particular relevância em 

contextos jurídicos, notadamente situações com testemunha ocular de crime. Isso ocorre, uma vez 

que ao mesmo tempo que uma testemunha tende a usar seu nível de confiança para guiar seu 

reconhecimento, a forma como essa testemunha demonstra estar confiante tende a influenciar a 

decisão de um juiz ou júri (Wells, Olson, & Charman, 2002).  

Outra questão de interesse desse projeto, diz respeito a quais processos cognitivos estão 

subjacentes ao reconhecimento. Uma teoria que se propõe a explicar esse fenômeno é a teoria de 

processamento duplo. Segundo essa teoria, dois são os processos responsáveis pelo 

reconhecimento (Mandler, 1980; Yonelinas, 1994; Tulving, 1985; Jacoby, 1991). O primeiro 

processo conhecido como familiaridade, diz respeito a um sinal contínuo de memória que seria 

emitido pelo estímulo durante a fase de teste. Cada item apresentado nessa fase, portanto, eliciaria 



um sinal de memória, que a depender de sua intensidade, estaria mais propenso a ser reconhecido. 

O segundo processo envolvido durante o reconhecimento é a processo de recordação. Esse 

segundo processo se refere a uma recuperação vívida e consciente do episódio vivenciado. Na 

recordação, mais do que uma sensação de familiaridade, o sujeito recupera aspectos contextuais 

relacionados ao item memorizado.  

Uma linha experimental utilizada para se investigar a teoria do processamento duplo, foi 

originada por experimentos que investigavam source monitoring (Johnson, Hashtroudi & Lindsay, 

1993), ou seja, monitoramento da fonte ou memória para a fonte (source memory). Neste tipo de 

paradigma, diferente dos testes de reconhecimento citados acima, os voluntários são instruídos a 

recordar o contexto no qual cada item foi encontrado e não mais o item propriamente dito. Em 

experimentos utilizando este paradigma, diversos aspectos contextuais podem ser manipulados. 

Por exemplo, o lado da tela em que itens são apresentados durante a fase de codificação (direita 

ou esquerda), o gênero da voz com a qual itens são verbalizados durante a codificação ou o tipo 

de tarefa desempenhada durante a codificação (Mitchell & Johnson, 2009). Em todas as versões 

deste paradigma é frequente que haja uma recordação de aspectos objetivos do contexto 

codificado, o que sugere que esta é uma tarefa que depende mais intensamente de processos de 

recordação, de acordo com os pressupostos do modelo do processamento duplo (Harlow & 

Donaldson, 2013). 

Apesar da recuperação de aspectos contextuais objetivos ser um indicativo de processos de 

recordação, é provável que a recuperação de determinados tipos de informação contextual envolva 

mais o processo de familiaridade do que outros (Mitchell & Johnson, 2009). Em outras palavras, 

enquanto algumas tarefas de recuperação de informações contextuais podem engajar mais 

processos de recordação, outras podem engajar com bastante frequência processos de 

familiaridade. Em um experimento utilizando técnicas de neuroimagem no qual os participantes 

eram instruídos a lembrar a tarefa de codificação realizada com determinados itens (qual tipo de 

julgamento foi feito durante a codificação?) ou a recência da codificação de determinados itens 



(quando itens foram codificados?), Dobbins, Rice, Wagner e Schacter (2003) demonstraram 

através de dados comportamentais e neurais, que processos neurocognitivos distintos eram 

eliciados por estas tarefas. Isto é, enquanto a recordação do tipo de tarefa engajou intensamente 

regiões hipocampais e foi afetada pelo tempo disponibilizado para sua execução, sugerindo que a 

mesma era realizada com base principalmente em processos de recordação; o julgamento de 

recência eliciou de maneira menos intensa regiões hipocampais e não foi afetado pelo tempo 

disponível para a execução das respostas, sugerindo um papel central para o processo de 

familiaridade neste tipo de recuperação.   

Neste projeto, através de três experimentos, pretende-se investigar o fenômeno da 

conformidade de memória e o papel da recordação e da familiaridade durante o reconhecimento e 

recuperação de contextos espaciais e temporais de faces humanas. Será investigado ainda em que 

medida resposta mais confiantes são menos suscetíveis a conformidade de memória. O paradigma 

proposto é semelhante ao utilizado por (Dobbins, Jaeger, Studer, & Simons, 2012; Jaeger, Cox & 

Dobbins, 2012; Jaeger, Konkel & Dobbins, 2013; Jaeger & Xavier, 2016; Selmeczy & Dobbins, 

2013). 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa pesquisa tem o potencial para fornecer uma série de contribuições teóricas e práticas. 

Os resultados desse trabalho serão importantes no estudo dos processos de familiaridade e 

recordação e ainda no estudo em conformidade de memória, uma vez que podem elucidar como 

pessoas utilizam pistas preditivas (supostamente dadas por outros participantes) durante 

julgamentos de memória.  Outra relevante questão que pode ser esclarecida com este estudo, diz 

respeito ao quanto deve-se levar em consideração a confiança reportada durante o reconhecimento. 

Mais especificamente, pistas ambientais incorretas (no presente estudo, o julgamento de memória 

de outra pessoa), podem aumentar falsos testemunhos? Respostas de alta confiança significam que 

o julgamento do indivíduo está isento da “opinião” de terceiros? Estas questões possuem relevante 



valor ecológico, principalmente em contextos jurídicos, uma vez que grande parte de crimes de 

alta gravidade ainda são resolvidos através de prova testemunhal. 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar a influência de pistas externas no julgamento de memória para fonte e em tarefas 

de reconhecimento de faces.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar se os diferentes tipos de pistas influenciam de maneira diferente o desempenho 

na identificação do contexto.  

Analisar a incidência de erros nas respostas com alta confiança para cada tipo de pista (pista 

válida, inválida, sem pista). 

 Investigar como o tempo de codificação influência a familiaridade e a recordação em 

tarefas de reconhecimento. 

 

MÉTODO 

Cento e cinquenta estudantes universitários, divididos em três experimentos distintos (50 

em cada experimento), com idades entre 18 e 35 anos. Os participantes serão convidados a 

participar da pesquisa como voluntários e deverão ler e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido, TCLE. Será aplicado um questionário estruturado desenvolvido pelo pesquisador, 

para caracterização da amostra. 

 Serão selecionadas 200 imagens de faces humanas de um banco nacional de faces, 

classificadas como emocionalmente neutras (Thomaz & Giraldi, 2010). As faces serão 

apresentadas na tela de um computador em um fundo preto e a apresentação e registro de resposta 

aos estímulos serão realizadas usando a caixa de ferramentas de psicofísica em MATLAB. Os 

experimentos serão acompanhados pelo registro da atividade cerebral, através do método de 

eletroencefalograma (EEG). 



Experimento 1 - Conformidade de memória na evocação de contextos temporais de faces 

 Procedimentos: A tarefa de memória será dividida em duas fases distintas, codificação e 

teste. A codificação será subdividida em duas etapas, etapa “A” e etapa “B”. As duzentas imagens 

de faces humanas serão apresentadas no centro do monitor, sendo que 100 faces serão apresentadas 

na fase “A” e as outras 100 faces após o intervalo de 20 minutos na fase “B”, em ordem aleatória 

de apresentação. Cada face será apresentada uma única vez e permanecerá na tela do computador 

por 3000 ms, sendo que imediatamente antes da apresentação de cada imagem, um ponto de 

fixação será apresentado durante 500 ms. Os sujeitos serão submetidos a uma tarefa de codificação 

que consistirá em julgar se eles consideram a face apresentada “agradável” ou “desagradável”.  

 A segunda etapa, denominada de etapa de teste, iniciará imediatamente após a codificação. 

Nesta segunda etapa, as 200 faces apresentadas na etapa anterior serão novamente apresentadas 

em ordem completamente aleatorizada. As faces nesta etapa serão apresentadas no centro da tela 

do computador, sendo que a tarefa dos participantes neste momento será julgar se a face 

apresentada foi vista na etapa de codificação “A” ou na etapa de codificação “B”. Imediatamente 

após cada julgamento, que será realizado em tempo livre, os indivíduos aferirão o seu nível de 

confiança em cada resposta em uma escala de 3 pontos: 3 = confiança alta, 2 = confiança moderada 

e 1 = confiança baixa. As teclas numéricas do teclado do computador serão utilizadas para a 

emissão dessas respostas.   

Os participantes serão informados de que terão acesso as respostas de um outro participante 

que seria aluno de graduação da UFMG com 25 anos de idade. Serão informados ainda que este 

aluno teria acertado cerca de 75% do teste. Essas respostas (pistas) que supostamente teriam sido 

fornecidas por um outro participante, serão geradas automaticamente pelo software utilizado e 

estarão corretas em cerca de 75% do tempo. Em 20% das faces os participantes não terão acesso 

as respostas do aluno fictício. Assim, das 100 faces codificadas em cada fase de codificação, 20 

não serão precedidas por pistas, 60 serão precedidas por pistas válidas e 20 precedidas por pistas 

inválidas. As pistas serão apresentadas na parte superior da tela do computador, logo acima das 



imagens das faces e serão representadas pelas letras “A” e “B” na cor verde, de forma a indicar 

qual a resposta do suposto aluno. Para faces que não serão precedidas por pistas, um conjunto de 

pontos de interrogação (“???”) será apresentado no mesmo local onde a pista seria apresentada, e 

durante o mesmo intervalo de tempo. As pistas serão apresentadas 1 segundo antes da aparição de 

cada face na tela. Após a aparição da face, a pista e a face permanecerão na tela do computador 

até que o julgamento de memória e de confiança sejam finalizados. 

 

Experimento 2 - Conformidade de memória na evocação de contextos espaciais de faces 

Procedimentos: Diferentemente do experimento anterior, no segundo experimento a fase 

de codificação ocorrerá em uma única etapa, de forma que o que será manipulado neste 

experimento será o local onde cada face será codificada pelo participante. Duzentas imagens de 

faces humanas serão apresentadas no lado esquerdo ou direito da tela do computador (metade de 

cada lado), em uma ordem aleatória.  A tarefa e o tempo de codificação serão idênticos ao 

experimento anterior.  

 A etapa de teste, iniciará imediatamente após a etapa de codificação. Nesta segunda etapa, 

as 200 faces codificadas na etapa anterior serão apresentadas novamente em ordem completamente 

aleatorizada. As faces nesta etapa serão apresentadas no centro da tela do computador, e da mesma 

forma que no experimento anterior os participantes primeiro farão um julgamento de memória (em 

qual lado da tela essa face foi vista?) e posteriormente um julgamento de confiança em uma escala 

de 3 pontos.  

Nesse experimento os sujeitos também terão acesso a respostas supostamente dadas por 

outro participante. A validade das pistas permanecerá a mesma (75%) e em 20% das faces os 

participantes não terão acesso as respostas do aluno fictício. As pistas serão apresentadas na parte 

superior da tela do computador, logo acima das imagens das faces. Para indicar que a face foi vista 

anteriormente, serão representadas flechas na cor verde que irão apontar para a esquerda ou para 

a direita da tela (“ ” ou “ ”), esquerda para indicar que a face foi vista do lado esquerdo e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U+21FD.gif
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:U+21FE.gif


direita para indicar que foi vista no lado direito. Para faces que não serão precedidas por pistas, 

um conjunto de pontos de interrogação (“???”) será apresentado no mesmo local onde a pista seria 

apresentada, e durante o mesmo intervalo de tempo.  

 

Experimento 3 – Conformidade de memória no reconhecimento de faces humanas 

Este experimento buscará investigar como os processos de reconhecimento (recordação e 

familiaridade), são afetados por respostas externas durante o reconhecimento de faces que tiveram 

diferentes tipos de codificação. Pata tanto o tempo de codificação das faces será manipulado. Este 

experimento deriva de dois outros conduzidos por este autor durante sua pesquisa de mestrado, 

onde foi possível observar que ao aumentar o tempo de codificação das faces houve também um 

aumento significativo do processo de recordação. 

Procedimentos: Durante a codificação 100 imagens de faces humanas serão apresentadas 

no centro da tela em ordem aleatória de apresentação. Metade das faces serão apresentadas na tela 

do computador por 2.000 milissegundos (ms). A outra metade das faces serão apresentadas por 

duas vezes em blocos separados e em cada bloco permanecerão na tela por 3000 ms. Ou seja, a 

fase de codificação será dividida em dois blocos. O primeiro bloco terá 100 faces e o segundo 

bloco 50 faces (repetidas do primeiro bloco). Não haverá intervalo de tempo entre os blocos de 

codificação. A tarefa de codificação será igual a dos experimentos anteriores. 

Imediatamente após a codificação, as 100 faces apresentadas na etapa anterior serão 

novamente apresentadas entremeadas por mais 100 faces novas. A ordem de apresentação das 

faces será completamente aleatorizada. As faces nesta etapa serão apresentadas no centro da tela 

do computador, sendo que a tarefa dos participantes neste momento será julgar se cada face foi 

vista na etapa anterior (“sim”) ou se estava sendo vista pela primeira vez (“não”). Após cada 

julgamento de memória, que será realizado em tempo livre, os indivíduos aferirão o seu nível de 

confiança em cada resposta em uma escala de 3 pontos. 



De forma idêntica aos experimentos anteriores, aqui os participantes também terão acesso 

a pistas supostamente fornecidas por um aluno (validade 75%). A principal diferença desse 

experimento para os demais é a que as dicas aqui dirão respeito a se a face foi vista ou não 

anteriormente. As pistas serão representadas pelas palavras “SIM” na cor verde, indicando que o 

suposto aluno tinha respondido que a face havia sido vista anteriormente, ou “NÃO” na cor 

vermelha, para indicar que o suposto aluno respondeu que a face não havia sido vista 

anteriormente. Para faces que não serão precedidas por pistas, um conjunto de pontos de 

interrogação (“???”) será apresentado no mesmo local onde a pista seria apresentada, e durante o 

mesmo intervalo de tempo.  

 

ANÁLISE CRÍTICA DA VIABILIDADE DO PROJETO  

Os instrumentos da pesquisa serão construídos a partir de tarefas já estabelecidas na 

literatura da área e os participantes serão estudantes universitários. Todos os gastos com materiais 

necessários para a pesquisa serão custeados pelo próprio pesquisador. Todos os procedimentos 

estarão de acordo com as normas nacionais e internacionais sobre o envolvimento de seres 

humanos em pesquisas. Tendo em vista se tratar de uma pesquisa derivada de outra já apreciada 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFMG, será enviado ao referido Comitê um aditivo com as 

especificidades dessa pesquisa.  

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Atividade 1º/20 2º/20 1º/21 2º/21 1º/22 2º/22 1º/23 2º/23 

Revisão da Literatura X X X X X X X X 

Submissão ao CEP X               

Construção dos experimentos X X             

Realização do Exp. 1 X               

Realização do Exp. 2   X X           

Realização do Exp. 3   X X           

Qualificação       X         

Tabulação e análise dos dados   X X X X       

Escrita e Submissão dos artigos     X X X X X X 

Feedback e Divulgação dos resultados           X X X 

Defesa               X 
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