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AS 3 ETAPAS DA MEMÓRIA

1) Codificação: Recepção e registro dos dados 
advindos de diferentes fontes sensoriais

2) Armazenamento: retenção das informações
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AS 3 ETAPAS DA MEMÓRIA

1) Codificação: Recepção e registro dos dados 
advindos de diferentes fontes sensoriais

2) Armazenamento: retenção das informações

3) Recuperação: busca pelas informações 
armazenadas
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“Nosso sistema de memória 

é uma parte ativa de um 

sistema cognitivo e social 

maior, que constantemente 

interage com o que nós 

sabemos e esperamos”
Ceci & Bruck (1995), p. 41

Percepção do evento

Armazenamento da informação

Recuperação da memória

Capacidades para expressar

Motivações para relatar

Pesquisas em Psicologia 

Cognitiva, principalmente 

sobre memória e linguagem

Pesquisas em Psicologia 

Social e da Personalidade

Conhecimentos requeridos na Conhecimentos requeridos na 
Psicologia do TestemunhoPsicologia do Testemunho
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TRANSITORIEDADETRANSITORIEDADE

�� Enfraquecimento da memEnfraquecimento da memóória com o passar do ria com o passar do 
tempotempo

�� Perda gradual (e definitiva?) de informaPerda gradual (e definitiva?) de informaçções ões 
anteriormente armazenadasanteriormente armazenadas

�� AAçção contão contíínua e inevitnua e inevitáávelvel



Especificidade das informaEspecificidade das informaçções x Esquecimentoões x Esquecimento

�� Detalhes: Esquecimento + RDetalhes: Esquecimento + Ráápidopido

�� Essência: Esquecimento + LentoEssência: Esquecimento + Lento

Evento
Traços Literais

Traços de Essência

Memória Literal

Memória de Essência

Reunião ����Reunião����Reunião����Reunião

Evento

Tempo x TraTempo x Traçços de Memos de Memóóriaria



ImplicaImplicaçções para o Testemunhoões para o Testemunho
�� Reduzir ao mReduzir ao mááximo o tempo entre o evento e a ximo o tempo entre o evento e a 

entrevistaentrevista

�� Aprofundar questionamento sobre detalhes jAprofundar questionamento sobre detalhes jáá na na 
primeira entrevistaprimeira entrevista

�� Registro literal da entrevista (a memRegistro literal da entrevista (a memóória do ria do 
entrevistador tambentrevistador tambéém estm estáá sujeita sujeita àà
transitoriedade!)transitoriedade!)
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DISTRADISTRAÇÇÃOÃO
�� DefiniDefiniçção: Lapsos de atenão: Lapsos de atençção que resultam em ão que resultam em 

esquecimento de informaesquecimento de informaçção que nunca foi ão que nunca foi 
codificada de forma adequadacodificada de forma adequada

SEM ATENÇÃO, NÃO 
HÁ MEMÓRIA!

VÍDEO

“No vídeo a seguir 

aparecerão dois grupos 

pessoas que passam uma 

bola de basquete entre si. 

Sua tarefa consiste em 

contar quantas vezes os 

jogadores vestindo branco

passam a bola”



ImplicaImplicaçções para o Testemunhoões para o Testemunho
�� Auxiliar a testemunha a focar em um fato de Auxiliar a testemunha a focar em um fato de 

cada vezcada vez

�� Investigar onde estava o foco Investigar onde estava o foco atencionalatencional da da 
testemunha no momento do eventotestemunha no momento do evento

OS SETE PECADOS OS SETE PECADOS 
DA MEMDA MEMÓÓRIARIA

� Transitoriedade
� Distração
�� BloqueioBloqueio
� Atribuição Errada
� Sugestionabilidade
� Distorção
� Persistência

Pecados da OmissãoPecados da Omissão

Pecados do 

Cometimento

Daniel L. Schacter



BLOQUEIOBLOQUEIO

�� Incapacidade para recuperaIncapacidade para recuperaçção de informaão de informaçções ões 
armazenadas na memarmazenadas na memóóriaria

�� O traO traçço de memo de memóória não foi perdido, ele estria não foi perdido, ele estáá
apenas apenas temporariamentetemporariamente inacessinacessíívelvel

�� O fenômeno na ponta da LO fenômeno na ponta da Líínguangua

�� ““MemMemóórias Recuperadasrias Recuperadas””

ImplicaImplicaçções para o Testemunhoões para o Testemunho

�� Perguntar sobre um mesmo aspecto de Perguntar sobre um mesmo aspecto de 
maneiras diferentes, permitindo diferentes rotas maneiras diferentes, permitindo diferentes rotas 
de acesso de acesso àà memmemóóriaria

Fornecer PISTAS, 
sem sugestionar
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ATRIBUIATRIBUIÇÇÃO ERRADAÃO ERRADA

Atribuições incorretas sobre a 
fonte (origem) da informação

FM = falha no monitoramento acurado da fonte da 
informação onde foram produzidas as memórias.

Não há uma falha de memória, 
mas um erro de julgamento.



ManifestaManifestaçções da Atribuiões da Atribuiçção Erradaão Errada

�� ““Transferência inconscienteTransferência inconsciente”” –– a familiaridade a familiaridade 
de um rosto de um rosto éé atribuatribuíída a uma fonte erradada a uma fonte errada

�� DDééjjàà vuvu -- uma experiência inuma experiência inéédita dita éé percebida percebida 
como  jcomo  jáá tendo ocorridotendo ocorrido

�� CriptomnCriptomnéésiasia –– sensasensaçção de ão de 
novidade para algo que deveria novidade para algo que deveria 
parecer familiarparecer familiar

ImplicaImplicaçções para o Testemunhoões para o Testemunho
�� Auxiliar a testemunha a concentrarAuxiliar a testemunha a concentrar--se apenas se apenas 

no evento alvono evento alvo

�� Atentar para eventos intervenientes que possam Atentar para eventos intervenientes que possam 
favorecer erros de monitoramento da fontefavorecer erros de monitoramento da fonte

�� Cuidados especiais ao realizar uma linha de Cuidados especiais ao realizar uma linha de 
identificaidentificaççãoão
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SUGESTIONABILIDADESUGESTIONABILIDADE

�� Ocorre quanto uma informaOcorre quanto uma informaçção nova (falsa) ão nova (falsa) éé
incorporada incorporada àà memmemóóriaria

�� A seguranA segurançça de uma testemunha tem pouco a a de uma testemunha tem pouco a 
ver com a sua precisãover com a sua precisão

�� Respostas confirmatRespostas confirmatóórias tendem a rias tendem a 
aumentar a seguranaumentar a segurançça da a da 
testemunha para o fato vivenciadotestemunha para o fato vivenciado



Fundamentos ExperimentaisFundamentos Experimentais
((parte 1parte 1))

Elizabeth Loftus

Apresentação de um evento alvo

Fato � Placa de PARE

Elizabeth Loftus

Apresentação de falsa informação

Sugestão �Placa PREFERENCIAL

Fundamentos ExperimentaisFundamentos Experimentais
((parte 2parte 2))



Elizabeth Loftus

Teste de Memória

“Qual slide foi apresentado originalmente”?

Fundamentos ExperimentaisFundamentos Experimentais
((parte 3parte 3))

Elizabeth Loftus

Fundamentos ExperimentaisFundamentos Experimentais

Efeito da SUGESTIONABILIDADEEfeito da SUGESTIONABILIDADE
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Fundamentos ExperimentaisFundamentos Experimentais

ImplicaImplicaçções para o Testemunhoões para o Testemunho
�� Questionamento com base no relato da Questionamento com base no relato da 

testemunhatestemunha

�

�



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
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