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Introdução

Resultados

Memórias falsas sã o memórias que podemos criar naturalmente ou que podemos
ser induzidos a criar, para preencher um espaço na memória (ROEDIGER & MCDERMOTT,
1995). O paradigma DRM tem sido utilizado na induçã o à criaçã o de memórias falsas. No
paradigma DRM participantes estudam uma lista de palavras relacionadas, como por
exemplo “deitar”, “cama”, “sono”, “noite”, “cansaço” e “descansar”. Posteriormente, eles
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tentam recordar ou reconhecer as palavras que estudaram. O efeito de falsa memória se dá
quando os participantes recordam ou reconhecem a palavra “dormir”, por exemplo, que
nã o estava na lista, mas é relacionada a ela. Além de recordar ou reconhecer, os
participantes reportam alta confiança em ter estudado tal palavra. Tal resultado contribui
para nosso entendimento da organizaçã o e funcionamento da memória humana.
O estudo das memórias falsas pode, entã o, oferecer uma maneira de estudarmos
também a memória de bilíngues. Estudos que usam o paradigma de DRM com bilíngues
têm demonstrado, por exemplo, que representações lexicais e conceituais das duas
línguas estã o ativas durante a tarefa, sugerindo que a memória bilingue é compartilhada
pelas duas línguas.
O projeto de pesquisa a qual o presente estudo está vinculado visa contribuir para a
discussã o acerca da organizaçã o da memória e do léxico bilíngue através de um estudo
utilizando o paradigma DRM. Na primeira etapa, elaboramos as listas de palavras que serã o
utilizadas no projeto de pesquisa.

boy
deep
sad
depression
adjective
desponted
doleful
down
downcast
melancholy
dispirited
low

Conclusão

Objetivos

Ao total, foram listadas 846 palavras associadas a 36 palavras
O estudo visa averiguar como a ambiguidade e o status cognato das palavras
podem influenciar o reconhecimento de bilíngues no paradigma DRM,

ou seja, se

esses fatores irã o influenciar na produçã o de falsas memórias.

críticas nã o-apresentadas. As listas serã o primeiramente pré-testadas para
averiguarmos se elas têm o poder de produzir as palavras críticas nã oapresentadas esperadas. À partir desses resultados, as listas selecionadas

Metodologia

serã o utilizadas para realizar o paradigma DRM com bilíngues portuguêsinglês.

No estudo, serã o elaboradas listas de palavras que serã o utilizadas para a
criaçã o de memórias falsas em bilíngues. Cada lista, seguindo o paradigma DRM,
será composta por uma palavra crítica nã o-apresentada (uma “isca”) que nã o será
apresentada na lista, e 12 palavras associadas semanticamente, que serã o
apresentadas na lista.
Palavras críticas nã o-apresentadas:
18 palavras ambíguas em inglês:
- 9 cognatas com o português (bank = banco) e 9 nã o-cognatas (fast = jejum;
rápido).
18 palavras nã o-ambíguas:
- 9 cognatas com o português (actor = ator) e 9 nã o-cognatas (pencil = lápis).
Classificaçã o das palavras cognatas:
- Cognatas: palavras cujos pares de traduções português-inglês tiveram índice de
similaridade ortográfica (OS) superior a 0,60.
- Nã o-cognatas: palavras cujos pares de traduções português-inglês tiveram índice
---de similaridade ortográfica (OS) inferior a 0,60.
-

-

Classificaçã o dos significados das palavras ambíguas:
- Significado dominante: significado gerado por mais de 70% dos participantes.
- Significado subordinado: significado gerado por menos de 30% dos participantes.
ASSOCIADOS
Para cada significado dominante e subordinado foram associadas 12 palavras
relacionadas.
- As palavras relacionadas foram selecionadas com base nas normas de associaçã o
da Universidade do Sul da Flórida e no dicionário de sinônimos Thesaurus.com.
Ainda, realizamos um teste onde pedimos para que universitários escrevessem o
máximo de palavras que eles pudessem pensar relacionadas com a palavra “blue”,
por exemplo.
- Destas respostas, selecionamos as mais frequentes para completar a lista de
palavras associadas de cada significado.
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