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Elaboração de estímulos linguísticos para estudo de falsas memórias com bilíngues
português-inglês
A criação de memórias falsas que usam o paradigma de DRM [1] com bilíngues têm
demonstrado que representações lexicais e conceituais das duas línguas estão ativas durante a
tarefa. O objetivo do presente estudo é averiguar como a ambiguidade e o status cognato das
palavras pode influenciar o reconhecimento de bilíngues no paradigma DRM [2], [3], [4] e
[5]. Para isso, criamos uma lista de 18 palavras ambíguas em inglês, sendo nove cognatas
(bank = banco) com o Português, e nove não-cognatas (fast = jejum; rápido). Criamos ainda
uma lista de 18 palavras não-ambíguas. Destas, nove eram cognatas (actor = ator) e nove nãocognatas (pencil = lápis). As palavras ambíguas foram pareadas em frequência e número de
letras. Foram classificadas como cognatas as palavras cujos pares de traduções portuguêsinglês tiveram índice de similaridade ortográfica (OS) superior a 0,60, e como não-cognatas
os pares inferiores a 0,6. As palavras cognatas e as não-cognatas também foram pareadas em
frequência e número de letras. Os significados das palavras ambíguas foram classificados em
dominante e subordinado de acordo com um estudo prévio, onde classificamos como
dominante os significados gerados por mais de 70% dos participantes, e como subordinados
os gerados por menos de 30% dos participantes. Para cada significado dominante e
subordinado foram associadas 12 palavras relacionadas com base nas normas de associação
da Universidade do Sul da Flórida [6] e no dicionário de sinônimos, Thesaurus.com [7]. Além
disso, 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. Assim, criamos todas as listas que irão compor o paradigma DRM bilíngue
para investigar nosso objetivo.
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