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mór�a de essênc�a armazena somente o s�gn�ficado do fato 
ocorr�do, a memór�a l�teral contém em s� as lembranças 
dos detalhes específicos sobre o evento (Bra�nerd, Ste�n & 
Reyna, 1998). Ass�m, segundo a Teor�a do Traço D�fuso, as 
falsas memór�as ocorrem em função da lembrança de �nfor-
mações acerca do sent�do das exper�ênc�as (memór�as de 
essênc�a). Na recordação dos eventos, aspectos específicos 
e detalhados (memór�as l�tera�s) podem dar lugar aos as-
pectos e representações de essênc�a das lembranças – ma�s 
gera�s e amplas – dev�do, pr�nc�palmente, à frag�l�dade dos 
traços l�tera�s.

Embora a vulnerab�l�dade da memór�a em apresentar 
d�storções venha sendo estudada há algum tempo, recentes 
pesqu�sas têm apontado para uma nova área: o papel das 
d�ferenças �nd�v�dua�s na suscet�b�l�dade às falsas memó-
r�as. Segundo Loftus (1997), um número crescente de �n-
vest�gações mostra que, sob c�rcunstânc�as adequadas, fal-
sas recordações podem ocorrer fac�lmente com alguns t�pos 
de pessoas. A pergunta que surge, e que pouco tem s�do 
abordada na l�teratura, é que t�pos de �nd�víduos ser�am par-
t�cularmente suscetíve�s ou res�stentes às falsas memór�as? 
Tendo em v�sta essa questão, o presente estudo teve como 
objet�vo pr�nc�pal testar o efe�to do nível do traço de perso-
nal�dade neurot�c�smo e seus sub-fatores na suscet�b�l�dade 
às falsas memór�as. Como objet�vo específico, buscou �n-
vest�gar o efe�to da emoção na memór�a em função do traço 
de personal�dade neurot�c�smo.

Os pr�me�ros estudos anal�sando d�ferenças �nd�v�dua�s, 

Ao longo do tempo, a memór�a sempre exerceu um 
fascín�o por sua complex�dade. Porém, no século passado 
esse �nteresse pela memór�a estendeu-se também para suas 
falhas. É por me�o da memór�a que cada ser humano pode 
lembrar de sua h�stór�a pessoal, de fatos, de conce�tos e é 
por me�o dela que o processo de aprend�zagem torna-se v�-
ável. Entretanto, a memór�a também tem seu lado obscuro e 
frág�l. Pode-se esquecer de forma ráp�da ou gradual eventos 
�mportantes ou até mesmo d�storcer o passado de forma sur-
preendente (Schacter, 2001). Uma das falhas de memór�a 
são as falsas memór�as. As falsas memór�as caracter�zam-se 
pela lembrança de eventos que na real�dade nunca ocorre-
ram. As �nformações são armazenadas na memór�a e, ma�s 
tarde, são recordadas como se t�vessem s�do verdade�ra-
mente v�v�das (Roed�ger & McDermott, 2000).

Um dos modelos teór�cos expl�cat�vos para a compreen-
são das falsas memór�as é a Teor�a do Traço D�fuso (Bra�-
nerd & Reyna, 2005). Segundo essa teor�a, a memór�a não 
é um s�stema un�tár�o, mas s�m const�tuída de múlt�plos 
s�stemas �ndependentes, contendo representações l�tera�s e 
de essênc�a (Neufeld & Ste�n, 2001). Enquanto que a me-
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RESUMO –  As falsas memór�as são lembranças de eventos que na real�dade nunca ocorreram. Porém, a pergunta que surge 
é qua�s característ�cas e traços de personal�dade poder�am �nfluenc�ar na suscet�b�l�dade a esse t�po de d�storção de memór�a. 
A fim de �nvest�gar as d�ferenças �nd�v�dua�s e falsas memór�as, o presente estudo testou em 150 estudantes un�vers�tár�os 
o efe�to do traço de personal�dade neurot�c�smo (baseado no modelo dos C�nco Grandes Fatores) na suscet�b�l�dade às 
falsas memór�as. Para �sso foram ut�l�zados como �nstrumentos a Escala Fator�al de Ajustamento Emoc�onal/Neurot�c�smo 
e a versão bras�le�ra do proced�mento das L�stas de Palavras Assoc�adas, contendo palavras de cunho neutro e emoc�onal 
(pos�t�vo e negat�vo). Os resultados mostraram que pessoas com alto neurot�c�smo apresentaram ma�or número de falsas 
memór�as e uma melhor lembrança para palavras de valênc�a emoc�onal negat�va. 
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The Influence of the Neuroticism Personality Trait on the Susceptibility 
to False Memories

ABSTRACT – False memor�es are recollect�ons of events that �n fact never happened. However, the quest�on �s wh�ch char-
acter�st�cs and personal�ty tra�ts could affect the suscept�b�l�ty to th�s k�nd of memory d�stort�on. The present study tested 150 
college students to �nvest�gate the effect of the neurot�c�sm personal�ty tra�t (based on the F�ve Factor Model) on the suscep-
t�b�l�ty to false memor�es. The Factor�al Scale of Emot�onal Adjustment/Neurot�c�sm and the braz�l�an vers�on of the L�sts of 
Assoc�ated Words procedure, conta�n�ng words of neutral and emot�onal nature (pos�t�ve and negat�ve) were used to assess 
memory performance. Our find�ngs showed that �nd�v�duals w�th h�gh levels of neurot�c�sm presented more false memor�es 
and a better remembrance forwords w�th negat�ve emot�onal valence. 
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assoc�ando traços de personal�dade à sugest�b�l�dade e à 
suscet�b�l�dade às falsas memór�as, começaram a surg�r no 
final da década de 1980 (Chr�st�aansen, Ochalek & Swee-
ney, 1984; Gudjonsson, 1983; 1988). Esses estudos fizeram 
com que pesqu�sadores de�xassem de lado a v�são de que 
d�storções de memór�a ser�am apenas erros na evocação das 
lembranças, passando a ver que essas d�storções, l�gadas a 
característ�cas de personal�dade, tratavam-se de um fenô-
meno cons�stente. Para Loftus e Calv�n (2001), responder 
às questões sobre as característ�cas �nd�v�dua�s relac�onadas 
às falsas memór�as pode aux�l�ar no desenvolv�mento de 
proced�mentos para trabalhar a memór�a e suas d�storções, 
e também ev�tar a ut�l�zação de técn�cas, por parte de ps�co-
terapeutas, não apropr�adas para determ�nados �nd�víduos.

Pe�ffer e Trull (2000) �nvest�garam a relação de três va-
r�áve�s de personal�dade – condescendênc�a, auto-est�ma e 
afeto negat�vo – com a sugest�b�l�dade e produção de falsas 
memór�as. Um dos �nstrumentos ut�l�zados para a �nvest�ga-
ção de falsas memór�as fo� a L�sta de Palavras Assoc�adas 
(Roed�ger & McDermott, 1995). Pe�ffer e Trull não encon-
traram resultados s�gn�ficat�vos com relação à var�ável auto-
est�ma, mas concluíram que tanto o afeto negat�vo quanto 
a condescendênc�a pode pred�zer uma ma�or tendênc�a às 
falsas memór�as.

No que concerne ao debate entre falsas memór�as e d�fe-
renças �nd�v�dua�s, a d�ssoc�ação, med�da pela escala Disso-
ciative Experiences Scale (Carlson & Putnam, 1993), parece 
já ter s�do estabelec�da como uma expl�cação amplamente 
ace�ta para as d�storções de memór�a (E�sen & Lynn, 2001; 
Hyman & B�ll�ngs, 1998; Porter, B�rt, Yu�lle & Lehman, 
2000; W�lk�nson & Hyman, 1998; W�nograd, Peluso & 
Glover, 1998). Uma h�pótese para a relação da d�ssoc�ação 
com a produção de falsas memór�as é a de que �nd�víduos 
com tendênc�as d�ssoc�at�vas tendem a ser menos confiantes 
em suas recordações, fazendo com que se tornem ma�s vul-
neráve�s às falsas �nformações (E�sen & Lynn, 2001).

Embora escassos, os estudos na área de personal�dade e 
falsas memór�as podem aux�l�ar na compreensão do proces-
so de formação das falsas memór�as. Quas, Q�n, Schaaf e 
Goodman (1997) já apontavam para o despertar do �nteres-
se dos pesqu�sadores em relac�onar traços de personal�dade 
baseados no modelo dos C�nco Grandes Fatores com a ten-
dênc�a em produz�r falsas memór�as.

O modelo dos C�nco Grandes Fatores, conhec�do como 
“Big Five” e cons�derado como uma versão moderna da 
teor�a do traço, busca compreender a essênc�a da natureza 
humana de acordo com suas d�ferenças �nd�v�dua�s (Mc-
Crae & John, 1992). O modelo cons�dera que a personal�-
dade é const�tuída por c�nco grandes traços: 1) Extroversão, 
2) Soc�al�zação, 3) Escrupulos�dade, 4) Neurot�c�smo e 5) 
Abertura para Exper�ênc�a.

No presente estudo, escolheu-se o fator neurot�c�smo 
para a �nvest�gação de sua relação com a suscet�b�l�dade às 
falsas memór�as pelas característ�cas desse traço de per-
sonal�dade, e por já ex�st�r um �nstrumento val�dado para 
a real�dade bras�le�ra para sua aval�ação (Hutz & Nunes, 
2001). O traço de personal�dade neurot�c�smo refere-se ao 
nível crôn�co de desajustamento e �nstab�l�dade emoc�onal. 
As pessoas passam a experenc�ar padrões emoc�ona�s asso-
c�ados a um desconforto ps�cológ�co causado por afl�ções, 
angúst�as e sofr�mentos (McCrae & John, 1992). Altos 
índ�ces de neurot�c�smo �dent�ficam �nd�víduos propensos 
a sofr�mentos ps�cológ�cos e que podem apresentar níve�s 
�mportantes de ans�edade, depressão, host�l�dade, vulnera-
b�l�dade, autocrít�ca e �mpuls�v�dade. O neurot�c�smo, em 
níve�s ma�s altos, também �nclu� tendênc�a a �dé�as d�sso-
c�adas da real�dade, ba�xa tolerânc�a à frustração, afetos ne-
gat�vos, ba�xa capac�dade de controle dos �mpulsos, ba�xa 

auto-est�ma e respostas de coping mal adaptadas (Nunes & 
Hutz, 2002).

Hutz e Nunes (2001) �dent�ficaram quatro sub-fatores 
dentro da Escala do Neurot�c�smo, qua�s sejam: vulnerab�-
l�dade, desajustamento ps�cossoc�al, ans�edade e depressão. 
Vulnerab�l�dade refere-se a s�ntomas típ�cos de transtornos 
de personal�dade dependente e de esqu�va, além da �ntens�-
dade que as pessoas v�venc�am sofr�mentos em decorrênc�a 
da falta de ace�tação dos outros para cons�go. O sub-fator 
desajustamento ps�cossoc�al agrupa s�ntomas típ�cos de 
transtorno ant�soc�al e borderline. Já o sub-fator ans�edade 
�nclu� característ�cas como �nstab�l�dade emoc�onal, var�a-
ções de humor e d�spos�ção, enquanto que o da depressão 
engloba s�ntomas de desesperança, �deação su�c�da e s�m�-
lares (Hutz & Nunes, 2001).

Para �nvest�gar a assoc�ação das d�ferenças �nd�v�dua�s 
com a suscet�b�l�dade para a produção de falsas memór�as, 
Porter e cols. (2000) ut�l�zaram, pela pr�me�ra vez, o mode-
lo dos C�nco Grandes Fatores. O estudo mostrou que �nd�-
víduos menos extrovert�dos e com tendênc�a à d�ssoc�ação 
apresentavam um ma�or número de falsas memór�as, ex�s-
t�ndo uma correlação pos�t�va s�gn�ficat�va entre o traço de 
personal�dade neurot�c�smo e d�ssoc�ação.

Já Gudjonsson (1983) �nvest�gou a suscet�b�l�dade dos 
part�c�pantes à sugestão de falsas �nformações durante o 
�nterrogatór�o pol�c�al. Neste estudo, �nd�víduos com alto 
neurot�c�smo e alta ans�edade-traço eram ma�s sugest�oná-
ve�s à falsa �nformação e, conseqüentemente, apresentavam 
um número ma�or de falsas memór�as. Uma das expl�cações 
suger�das estar�a no fato de que pessoas com alto neuro-
t�c�smo possuem, dentre outras característ�cas, uma ba�-
xa auto-est�ma, o que as �mped�r�a de confiarem em seus 
própr�os julgamentos e respostas. Em um estudo poster�or, 
Gudjonsson (1988) �nvest�gou o efe�to das estratég�as de 
coping na suscet�b�l�dade às falsas �nformações, conclu�ndo 
que a ba�xa capac�dade em ut�l�zar estas estratég�as estava 
d�retamente relac�onada a uma ma�or tendênc�a do �nd�ví-
duo em ace�tar sugestões de �nformações d�storc�das.

Segu�ndo a l�nha de �nvest�gação de Porter, Gudjonsson 
e outros, o presente estudo se propõe a �nvest�gar a �nfluên-
c�a do traço de personal�dade neurot�c�smo na sucet�b�l�da-
de às falsas memór�as.

Método

Delineamento

A fim de testar a pr�nc�pal h�pótese de que �nd�víduos 
com traço de personal�dade neurot�c�smo apresentam ma�or 
sucet�b�l�dade às falsas memór�as, ut�l�zou-se um del�nea-
mento quase-exper�mental 3 x 2, com a var�ável neurot�c�s-
mo (ba�xo, padrão, alto) tendo s�do tratada entre-grupos e 
a var�ável emoção (negat�va, neutra e pos�t�va) man�pulada 
�ntra-grupos. Como var�ável dependente fo� cons�derado o 
desempenho na memór�a (em termos de memór�as verda-
de�ras e falsas). 

Participantes

Part�c�param do estudo 150 alunos de graduação dos cur-
sos de Adm�n�stração de Empresas, Med�c�na Veter�nár�a, 
Ps�colog�a e Serv�ço Soc�al de duas un�vers�dades do �nter�or 
do R�o Grande do Sul, sendo uma part�cular e uma federal. A 
�dade dos part�c�pantes var�ou entre 17 e 52 anos (M=24,67, 
DP=7,97), sendo 117 (78%) do sexo fem�n�no e 33 (22%) do 
sexo mascul�no. Os part�c�pantes foram escolh�dos por con-
ven�ênc�a e sua part�c�pação no estudo fo� voluntár�a.
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Instrumentos

Escala Fatorial de Ajustamento 
Emocional/ Neuroticismo – EFN

A EFN é um �nstrumento auto-adm�n�strável, baseado no 
modelo dos C�nco Grandes Fatores, que perm�te uma ava-
l�ação ráp�da e objet�va de uma d�mensão da personal�dade 
humana denom�nada Neurot�c�smo/Estab�l�dade Emoc�o-
nal. A escala é composta por 82 �tens em quatro sub-escalas: 
Vulnerab�l�dade, Desajustamento Ps�cossoc�al, Ans�edade e 
Depressão. Os �tens aval�am quão adequadamente cada sen-
tença apl�ca-se aos �nd�víduos e foram construídos na forma 
de frases que descrevem at�tudes, crenças e sent�mentos dos 
part�c�pantes. Por exemplo: “Freqüentemente s�nto que co�-
sas mu�to ru�ns estão por acontecer, mesmo sem nenhum 
mot�vo aparente”. Os �nd�víduos fornecem suas respostas 
numa escala t�po L�kert de sete pontos (1 – completamente 
�nadequada, “a sentença não descreve nenhuma característ�-
ca m�nha”; 4 – neutro, “ma�s ou menos”; e 7 – perfe�tamen-
te adequada, “a sentença me descreve perfe�tamente bem”). 
A aval�ação do teste resulta em escores percentíl�cos nas 
quatro d�mensões do neurot�c�smo. A escala geral deve ser 
�nterpretada a part�r de sua conversão em um escore padro-
n�zado. O �nstrumento apresenta boa cons�stênc�a �nterna 
(alpha=0,94) e boa capac�dade de d�scr�m�nação, serv�ndo 
como um recurso út�l para a �nd�cação de transtornos de 
personal�dade (Hutz & Nunes, 2001).

Procedimento da Lista de Palavras Associadas 

O Proced�mento da L�sta de Palavras Assoc�adas é com-
posto por um mater�al or�g�nal que contém 44 l�stas, cada 
uma com 15 palavras, denom�nadas alvos, g�rando em tor-
no de um mesmo tema. Essas l�stas podem ser neutras ou 
possu�r conteúdo emoc�onal. Uma palavra crít�ca, ou seja, 
uma palavra que traduz a essênc�a temát�ca de cada l�sta 
não é apresentada durante a etapa de memor�zação das pala-
vras. Por exemplo, todas as palavras da l�sta pátria, símbo-
lo, nação, mastro, país, verde, pano, hino, flâmula, honra, 
identificação, representação, amarelo, haste e estado ver-
sam sobre o tema bandeira. Neste exemplo, bandeira não 
é �ncluída na l�sta de palavras-alvo, somente sendo �ncluída 
como um d�strator crít�co no teste de memór�a de reconhe-
c�mento. 

Cons�derando que as L�stas de Palavras Assoc�adas, em 
sua versão bras�le�ra de Ste�n, Fe�x & Rohenkohl (2006), 
são compostas por 44 l�stas (35 l�stas “neutras” e nove 
l�stas “emoc�ona�s” – c�nco l�stas de conteúdo emoc�onal 
negat�vo e quatro l�stas de conteúdo emoc�onal pos�t�vo), 
fo� necessár�o estabelecer-se cr�tér�os para determ�nar qua�s 
delas far�am parte do mater�al or�g�nal a ser apresentado 
aos part�c�pantes do presente estudo. Fo� estabelec�do que 
far�am parte do estudo 12 l�stas de palavras – se�s neutras 
e se�s emoc�ona�s (três com conteúdo emoc�onal negat�vo e 
três com conteúdo emoc�onal pos�t�vo). Como cr�tér�o para 
a escolha das l�stas de palavras ut�l�zou-se a aval�ação da 
valênc�a emoc�onal de cada l�sta, fe�ta por ju�zes no estudo 
de Ste�n e cols. Para as l�stas d�tas neutras foram escolh�das 
as que obt�veram um índ�ce de emoc�onal�dade ma�s próx�-
mo possível a zero. Enquanto que para as l�stas emoc�ona�s 
foram escolh�das aquelas com índ�ces de emoc�onal�dade 
ma�s altos (seja negat�va ou pos�t�va).

As 180 palavras das 12 l�stas selc�onadas foram gra-
vadas em áud�o com equ�pamentos profiss�ona�s por uma 
pessoa do sexo fem�n�no, com exper�ênc�a em locução. O 
�ntervalo entre cada palavra fo� de do�s segundos, não ha-

vendo separação entre as d�ferentes l�stas, sendo o tempo 
total de gravação de nove m�nutos. Com a �ntenção de con-
trolar possíve�s efe�tos da ordem de apresentação das l�stas 
no mater�al or�g�nal, foram gravados do�s CDs, d�ferenc�a-
dos apenas pela d�ferente ordem aleatór�a de apresentação 
das l�stas (CD 1 e CD 2).

Teste de Memória de Reconhecimento

O teste de reconhec�mento fo� composto de 72 pala-
vras, sendo estas d�v�d�das em três t�pos de �tens: 36 al-
vos (palavras estudadas no mater�al or�g�nal, sendo três 
palavras escolh�das aleator�amente entre as pos�ções 3-12 
de suas respect�vas l�stas), 12 d�stratores crít�cos (palavras 
não apresentadas no mater�al or�g�nal e que traduz�am a 
essênc�a semânt�ca de cada uma das l�stas) e 24 d�stratores 
não relac�onados (palavras não apresentadas no mater�al 
or�g�nal e sem relação semânt�ca com o mesmo, selec�ona-
dos do Estudo II de Ste�n & cols., 2006). A ordem de d�s-
pos�ção dos �tens no teste de reconhec�mento fo� aleatór�a, 
respe�tando a restr�ção de que alvos e d�stratores crít�cos 
da mesma l�sta não est�vessem em seqüênc�a �med�ata.

Procedimento

Os part�c�pantes foram testados em sala de aula, em 
grupo, e em uma ún�ca sessão. In�c�almente foram fe�tos a 
apresentação da pesqu�sa e os proced�mentos ét�cos. Aque-
les que concordaram em fazer parte do estudo ass�naram o 
termo de consent�mento l�vre e esclarec�do.

Fo� então sol�c�tado aos part�c�pantes que escutassem 
com atenção às l�stas de palavras que �r�am ser apresenta-
das, po�s sua memór�a para essas l�stas ser�a testada poste-
r�ormente. Foram �nstruídos a não escrever nada enquanto 
escutavam as l�stas. A escolha de qual CD (CD 1 e CD 2) 
ser�a apresentado a cada grupo de alunos fo� aleatór�a. 

Ao final da apresentação das l�stas fo� real�zada uma 
tarefa de �solamento com o objet�vo de �mped�r que as 
�nformações sobre as l�stas alvos mant�vessem-se on line 
na memór�a. Essa tarefa, um conjunto de sér�es numér�cas, 
teve duração de três m�nutos. Após, deu-se �níc�o ao teste de 
reconhec�mento. Os part�c�pantes foram �nstruídos, em pr�-
me�ro lugar, a preencher os dados referentes à �dade, sexo e 
curso. Fo� expl�cado que a folha que �r�am receber cont�nha 
vár�as palavras, sendo que algumas delas hav�am s�do apre-
sentadas nas l�stas ouv�das anter�ormente, enquanto outras 
eram palavras novas, não escutadas na apresentação em áu-
d�o. Eles dever�am c�rcular somente aquelas palavras que 
t�vessem ouv�do exatamente �gual na gravação.

Ao final, apl�cou-se a Escala Fator�al de Ajustamento 
Emoc�onal/Neurot�c�smo. As �nstruções da escala foram 
dadas de acordo com o manual de apl�cação do �nstrumento. 
O tempo total despend�do para a real�zação do exper�mento 
fo� de, aprox�madamente, 45 m�nutos.

Análise dos dados

Foram real�zadas três ANOVAs, adotando-se em todas 
elas um nível de s�gn�ficânc�a de α<0,05. A pr�me�ra ANO-
VA �nvest�gou possíve�s efe�tos da ordem de apresentação 
do mater�al aos part�c�pantes (CD1 e CD2) e da var�ável 
sexo (mascul�no e fem�n�no); a segunda �nvest�gou o efe�-
to do traço neurot�c�smo e seus sub-fatores na memór�a; a 
terce�ra aval�ou o efe�to da emoção na memór�a em função 
do traço de personal�dade neurot�c�smo e seus sub-fatores. 
Testes pos hoc com correção para Bonferron� foram ut�l�za-
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dos para as comparações múlt�plas s�gn�ficat�vas. 

Resultados

A apresentação dos resultados fo� fe�ta tendo em v�s-
ta o pr�nc�pal objet�vo do presente estudo, qual seja, o de 
�nvest�gar o efe�to do nível do traço de personal�dade neu-
rot�c�smo na suscet�b�l�dade às falsas memór�as. Segundo 
Hutz e Nunes (2001), escores padrão entre 80 e 120 são 
esperados para a ma�or parte da população e, portanto, fo-
ram ut�l�zados no presente estudo para defin�ção do nível 
padrão de neurot�c�smo. Escores aba�xo de 80 foram cons�-
derados como nível ba�xo e ac�ma de 120 como nível alto. 
Os part�c�pantes, nos três d�ferentes níve�s do traço neuro-
t�c�smo total, ficaram ass�m d�str�buídos: 11 part�c�pantes 
no nível ba�xo (M=77,7; DP=1,63), 123 pessoas no nível 
padrão (M=97,85; DP=1,92) e 16 �nd�víduos no nível alto 
(M=127,17; DP=4,81).

Para a apresentação dos índ�ces de respostas baseadas 
na memór�a, no que tange as memór�as verdade�ras, foram 
ut�l�zadas as méd�as de reconhec�mento (responder “s�m”) 
aos �tens-alvo, �tens estes que foram apresentados no mate-
r�al or�g�nal (por exemplo, mastro). Para as falsas memó-
r�as, ut�l�zou-se a méd�a de ace�tação, no teste de reconhe-
c�mento, dos d�stratores crít�cos (palavras não apresentadas 
no mater�al or�g�nal e que resum�am a essênc�a semânt�ca 
das l�stas, por exemplo, bandeira).

Em pr�me�ro lugar, �nvest�gou-se o possível efe�to da 
ordem de apresentação do mater�al or�g�nal (CD 1 e CD 
2) no desempenho dos part�c�pantes, não ev�denc�ando-
se efe�to pr�nc�pal da ordem do mater�al [F(1,148)=2,16, 
p>0,05], ou �nterações dessa var�ável com t�po de memór�a 
[F(1,148)=1,07, p>0,05].

Com relação a possível �nterferênc�a da var�ável sexo, 
não foram encontradas d�ferenças estat�st�camente s�g-

n�ficat�vas no desempenho da memór�a quando compara-
dos o grupo de part�c�pantes homens com o de mulheres 
[F(2,147)=1,49, p>0,05], mesmo quando cons�derada a va-
r�ável emoção [F(3,218)=1,23, p>0,05]. Portanto, as var�á-
ve�s relat�vas à ordem de apresentação do mater�al or�g�nal 
e ao sexo serão descons�deradas nas próx�mas anál�ses.

Quanto ao desempenho geral no teste de memór�a, ob-
servou-se que, de uma mane�ra geral, os part�c�pantes apre-
sentaram uma méd�a s�gn�ficat�vamente ma�or de falsas me-
mór�as (M=0,6, DP=0,16) do que de memór�as verdade�ras 
(M=0,52, DP=0,13) [t(149)=-5,55, p<0,001], o que pode 
ser esperado, quando o proced�mento de L�stas de Palavras 
Assoc�adas emprega um teste de reconhec�mento (Roed�ger 
& McDermott, 1995). Em relação aos d�stratores não re-
lac�onados, ou seja, respostas dadas sem base mnemôn�ca, 
observou-se uma méd�a de respostas para esse t�po de �tem 
prat�camente �ns�gn�ficante (M=0,02, DP=0,05), �nd�cando 
que os part�c�pantes apresentaram uma boa qual�dade de 
memór�a no teste de reconhec�mento. Sendo ass�m, os índ�-
ces de d�stratores não relac�onados não foram �ncluídos nas 

Figura 1. Méd�a de memór�as verdade�ras (MV) e de falsas memór�as (FM) 
em função dos níve�s de neurot�c�smo total (NT).

Memórias Verdadeiras Memórias Falsas

+ neutra - + neutra -

Vulnerabilidade

Alto .55 (.21) .45 (.17) .70 (.25)ª b .53 (.32) .67 (.20)b .77 (.31)
Padrão .62 (.19) .49 (.21) .55 (.28)ª .58 (.30) .57 (.25) .62 (.33)

Ba�xo .56 (.23) .41 (.20) .55 (.27)b .64 (.28) .48 (.24)b .65 (.32)

Desajustamento Psicossocial

Alto .56 (.18) .43 (.17) .61 (.29) .51 (.33) .64 (.21)b .69 (.34)
Padrão .61 (.22) .44 (.20) .56 (.27) .61 (.28) .53 (.27) .71 (.31)

Ba�xo .57 (.22) .49 (.22) .60 (.28) .62 (.29) .53 (.23)b .62 (.33)
   Ansiedade

Alto .57 (.19) .44 (.20) .67 (.26)ª .56 (.31) .58 (.23) .75 (.31)
Padrão .61 (.20) .44 (.21) .54 (.26)ª .59 (.30) .53 (.26) .64 (.35)

Ba�xo .56 (.24) .48 (.20) .56 (.29) .61 (.30) .58 (.25) .64 (.32)
   Depressão

Alto .54 (.22) .42 (.19) .72 (.26)ª b .53 (.33) .61 (.25) .77 (.31)
Padrão .61 (.19) .49 (.19) .54 (.28)ª .63 (.29) .55 (.23) .61 (.34)

Ba�xo .58 (.21) .44 (.21) .54 (.26)b .59 (.29) .54 (.25) .65 (.32)

Neuroticismo Total

Alto .51 (.24) .43 (.16) .84 (.19)ª b .50 (.38) .71 (.17)ª .96 (.11)ª b

Padrão .59 (.20) .46 (.21) .56 (.27)ª .58 (.29) .55 (.25)ª .64 (.33)ª
Ba�xo .52 (.27) .43 (.19) .53 (.31)b .70 (.28) .54 (.24) .70 (.35)b

ª D�ferenças s�gn�ficat�vas entre grupos de nível alto e padrão.
b D�ferenças s�gn�ficat�vas entre grupos de nível alto e ba�xo. 
p<.05.

Tabela 1. Méd�a de Memór�as Verdade�ras e Falsas para Palavras com Valênc�a Emoc�onal Pos�t�va, Neutra e Negat�va (Desv�o Padrão entre Parênteses).
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próx�mas anál�ses.

Neuroticismo Total e Memória

Para �nvest�gar o efe�to do neurot�c�smo total na me-
mór�a, conduz�u-se uma ANOVA 3 (nível de neurot�c�smo 
total: ba�xo, padrão e alto) x 2 (t�po de memór�a: verda-
de�ra e falsa), com med�das repet�das para a últ�ma var�á-
vel. Não fo� encontrado um efe�to pr�nc�pal para nível de 
neurot�c�smo total [F(2,147)=2,05, p>0,05]. Entretanto, 
ev�denc�ou-se um efe�to pr�nc�pal para t�po de memór�a 
[F(1,147)=29,19, p<0,01], em função da supremac�a das 
falsas memór�as sobre as memór�as verdade�ras, como já 
menc�onado. Esse efe�to fo� qual�ficado por uma �nteração, 
apresentada na F�gura 1, entre nível de neurot�c�smo e t�po 
de memór�a (verdade�ra e falsa) [F(2,147)=3,51, p<.05]. 
Testes post hoc entre grupos mostraram que �nd�víduos com 
alto neurot�c�smo apresentaram uma méd�a de falsas memó-
r�as s�gn�ficat�vamente ma�or (M=0,72, DP=0,10) do que 
part�c�pantes com neurot�c�smo padrão (M=0,58, DP=0,20) 
[t(137)=2,62, p<0,05]. Não foram ver�ficadas d�ferenças 
s�gn�ficat�vas entre as méd�as de falsas memór�as nas outras 
comparações entre os grupos de neurot�c�smo, ass�m como 
naquelas para memór�as verdade�ras (ps>0,05).

A anál�se de var�ânc�a revelou uma �nteração entre va-
lênc�a emoc�onal, t�po de memór�a e nível de neurot�c�smo 
[F(4,294)=2,36, p<0,05]. Como pode ser observado nas três 
últ�mas l�nhas da Tabela 1, �nd�víduos com alto neurot�c�s-
mo apresentaram taxas ma�s elevadas de memór�as verda-
de�ras e falsas para palavras de conteúdo emoc�onal nega-
t�vo, tanto na comparação com o grupo com neurot�c�smo 
padrão [ts(137)>3,88, ps<0,01], quanto com o grupo com 
nível ba�xo de neurot�c�smo [ts(25)>-2,81, ps<0,05]. A�nda, 
o índ�ce de falsas memór�as para palavras neutras também 
fo� ma�or para �nd�víduos com alto neurot�c�smo do que para 
�nd�víduos com neurot�c�smo padrão [t(137)=2,48, p<0,05]. 
Por outro lado, mesmo levando-se em conta a valênc�a 
emoc�onal do mater�al, não foram ev�denc�adas d�ferenças 
s�gn�ficat�vas entre os grupos com níve�s de neurot�c�smo 
ba�xo e padrão [ts(132)>0,42, ps>0,05]. Já o desempenho 
da memór�a para palavras com conteúdo emoc�onal pos�t�-
vo não apresentou d�ferenças s�gn�ficat�vas na comparação 
entre os grupos de neurot�c�smo (ps>0,05).

Fatores do Neuroticismo e a Memória

Nesta etapa foram anal�sados os possíve�s efe�tos, na 
memór�a, dos traços de personal�dade que compõem o es-
core do neurot�c�smo total – vulnerab�l�dade, desajustamen-
to ps�cossoc�al, ans�edade e depressão (ver Tabela 1). 

Nenhum dos sub-fatores do neurot�c�smo apresentaram 
efe�to pr�nc�pal no desempenho da memór�a [Fs(2,147)>0,31, 
ps>0,05]. Também não houve �nterações entre t�po de memó-
r�a e o nível dos sub-fatores [Fs(2,147)>0,23, ps>0,05]. En-
tretanto, em relação à vulnerab�l�dade, houve uma tendênc�a, 
marg�nalmente s�gn�ficat�va (p=0,58) dos índ�ces de falsas 
memór�as apresentarem-se ma�ores (M=0,65, DP=0,17) em 
part�c�pantes com alto nível de vulnerab�l�dade do que com 
pessoas com ba�xo nível deste traço (M=0,56, DP=0,20).

Quando anal�sados os possíve�s efe�tos da emoção na 
memór�a em função do nível dos sub-fatores, somente para 
os de vulnerab�l�dade e desajustamento ps�cossoc�al fo-
ram ver�ficadas �nterações s�gn�ficat�vas [Fs(4,294)>4,7, 
ps<0,01]. Quanto à vulnerab�l�dade (três pr�me�ras l�nhas 
da Tabela 1), a testagem post hoc ev�denc�ou que pesso-
as com alto nível desse traço apresentaram uma méd�a de 
memór�as verdade�ras para palavras negat�vas s�gn�ficat�va-

mente ma�or do que aquelas com vulnerab�l�dade padrão 
[t(98) 2,73, p<0,05] e ba�xa [t(91)=-2,73, p<0,05]. Também 
fo� encontrada uma d�ferença s�gn�ficat�va entre a méd�a de 
falsas memór�as para palavras neutras [t(91)=-4,03, p<0,05] 
entre os grupos com ba�xa e alta vulnerab�l�dade. Em re-
lação às outras méd�as do traço de personal�dade vulnera-
b�l�dade não foram encontradas d�ferenças estat�st�camente 
s�gn�ficat�vas (ps>0,05). 

Em relação ao sub-fator desajustamento ps�cossoc�al, 
as anál�ses das �nterações mostraram que part�c�pantes com 
alto nível desse fator apresentaram ma�or número de falsas 
memór�as para palavras neutras do que pessoas com nível 
ba�xo do traço [t(96)=-2,49, p<0,05] (l�nhas 4 e 6, coluna 5 
da Tabela 1).

No que concerne os sub-fatores ans�edade e depressão, 
as �nterações estat�st�camente s�gn�ficat�vas concentraram-
se na relação entre emoção e nível dos sub-fatores do neuro-
t�c�smo [Fs(4,294)>2,54, ps<0,05]. Em relação ao pr�me�ro 
desses sub-fatores, pode-se observar (l�nhas 7 e 8, coluna 
3 da Tabela 1) que �nd�víduos com nível alto de ans�edade 
apresentaram uma méd�a ma�or de memór�as verdade�ras 
para palavras de cunho emoc�onal negat�vo do que pessoas 
com ans�edade num nível padrão [t(101)=2,55, p<0,05].

Já na depressão, notou-se o efe�to da emoção negat�va 
do mater�al no desempenho das pessoas com alto nível de 
depressão (l�nhas 1, 11 e 12, colunas 3 e 6 da Tabela 1). Es-
tas apresentaram méd�a super�or de memór�as verdade�ras e 
falsas quando comparadas com as pessoas com nível padrão 
de depressão [ts(90)2,42, ps<0,05], bem como apresenta-
ram ma�or número de memór�as verdade�ras para palavras 
negat�vas do que �nd�víduos com ba�xo nível de depressão 
[t(99)=-3,44, p<0,05].

Discussão

Os dados sugerem que �nd�víduos com níve�s de neuro-
t�c�smo d�ferentes daquele do nível padrão, esperado para a 
população, apresentam ma�s falsas memór�as, corroborando 
a pr�nc�pal h�pótese de que o traço de personal�dade neuro-
t�c�smo parece estar relac�onado a uma ma�or suscet�b�l�da-
de às falsas memór�as.

A d�ficuldade de �nterpretar esse resultado advém do 
fato de que a l�teratura específica nesta área a�nda é escassa. 
Porém, tendo em v�sta que pessoas com alto neurot�c�smo 
apresentam como característ�cas, altos níve�s de �nstab�l�da-
de emoc�onal, sofr�mento ps�cológ�co, ans�edade, depressão, 
vulnerab�l�dade e autocrít�ca (Costa & W�d�ger, 1993), tor-
na-se v�ável estabelecer possíve�s relações que expl�quem 
a �nfluênc�a do neurot�c�smo no desempenho da memór�a. 
A pr�me�ra d�reção que pode ser apontada encontra-se no 
fato de que pessoas com alto neurot�c�smo tendem a ter altos 
níve�s de vulnerab�l�dade, afetos negat�vos, ba�xa auto-est�-
ma e respostas de coping mal adaptadas (McCrae & Costa, 
1997) – característ�cas que podem estar assoc�adas à sus-
cet�b�l�dade às falsas memór�as (Gusjonsson, 1983, 1988; 
Pe�ffer & Trull, 2000).

Neste sent�do, os resultados obt�dos no estudo de Porter 
e cols. (2000), que fo� um dos p�one�ros a �nvest�gar a possí-
vel �nfluênc�a dos c�nco traços de personal�dade, dentro do 
modelo dos C�nco Grandes Fatores, nas d�storções de me-
mór�a, ev�denc�aram que o fator neurot�c�smo apresentou 
uma correlação com d�ssoc�ação, característ�ca amplamen-
te assoc�ada à suscet�b�l�dade às falsas memór�as (E�sen & 
Lynn, 2001; Hyman & B�ll�ngs, 1998; Porter & cols. 2000;2000; 
W�lk�nson & Hyman, 1998; W�nograd & cols., 1998). EssaEssa 
relação poder�a ser um fator determ�nante na suscet�b�l�da-
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de às falsas memór�as, já que pessoas com alto neurot�c�smo 
tendem a apresentar �dé�as d�ssoc�adas da real�dade (Hutz & 
Nunes, 2001).

Outro conce�to, que também pode estar contr�bu�ndo para 
que d�ferenças de personal�dade possam afetar a produção 
de falsas memór�as, d�z respe�to ao fato de que pessoas com 
alto traço de neurot�c�smo trazem cons�go uma ba�xa capa-
c�dade de ut�l�zarem estratég�as de coping (Nunes & Hutz, 
2002). Segundo o modelo suger�do por Gudjonsson (1988), 
pessoas com ba�xas estratég�as de coping – por exemplo, 
em um �nterrogatór�o – não conseguem estabelecer uma 
aval�ação crít�ca das questões que lhes são apresentadas e 
acabam desenvolvendo uma tendênc�a a fornecer respostas 
afirmat�vas a perguntas, gerando, ass�m, ma�or número de 
d�storções de memór�a.

Observou-se também que �nd�víduos com alta vulnera-
b�l�dade apresentaram ma�or tendênc�a, embora marg�nal-
mente s�gn�ficat�va, às falsas memór�as. Esse dado va� ao 
encontro dos estudos de Gudjonsson (1983, 1988) que mos-
traram que pessoas, cuja memór�a tende a ser ma�s suges-
t�onável, possuem uma necess�dade de reduz�r a sensação 
de �ncerteza, apresentam menos confiança em seus própr�os 
julgamentos e possuem ma�or medo de uma aval�ação nega-
t�va por parte de outras pessoas. Estas são característ�cas da 
personal�dade de esqu�va presente em �nd�víduos com altos 
escores em vulnerab�l�dade. 

Quanto ao efe�to da emoc�onal�dade na memór�a, obser-
va-se, tanto no neurot�c�smo total quanto em seus sub-fato-
res, uma forte tendênc�a para o reconhec�mento de mater�al 
com cunho emoc�onal negat�vo, sejam elas memór�as ver-
dade�ras ou falsas. Mart�n, Ward e Clarck (1983) também 
mostraram uma tendênc�a nesta d�reção, já que pessoas com 
altos escores em neurot�c�smo recordavam de palavras ne-
gat�vas sobre s� mesmos em um número s�gn�ficat�vamente 
ma�or do que �nd�víduos com ba�xos escores. Sabe-se que 
pessoas com alto neurot�c�smo tendem a uma supervalor�-
zação de fatos negat�vos, além de �nterpretarem estímulos 
ambíguos de forma negat�va ou ameaçadora (Larsen, 1992; 
Watson & Hubbard, 1996).

Segundo o estudo de Larsen (1992), o fator neurot�c�s-
mo encontra-se assoc�ado a elevados níve�s de auto-relatos 
de doenças. Ou seja, pessoas com alto traço de neurot�c�smo 
tendem a exagerar em seus relatos sobre a v�vênc�a de pre-
juízos na saúde. Para Larsen, �sso ocorre porque as pessoas 
com alto neurot�c�smo são ma�s rum�nat�vas, apreens�vas e 
pess�m�stas. L�shman (1972) já apontava para o fato de que 
�nd�víduos com alto neurot�c�smo têm ma�or tendênc�a para 
recordar �nformações com tons desagradáve�s. Essa ten-
dênc�a parece ocorrer na cod�ficação selet�va de �nforma-
ções negat�vas que acaba por cr�ar as cond�ções necessár�as 
para a recordação também selet�va dos conteúdos negat�vos 
(Larsen,1992).

Segu�ndo a anál�se dos resultados obt�dos no estudo de 
Larsen (1992), pode-se pensar que, como ex�ste uma ten-
dênc�a de pessoas com alto neurot�c�smo em apresentar seus 
relatos de doenças de forma ma�s exagerada, esses relatos 
também carregar�am, potenc�almente, d�storções de memó-
r�a. Essas d�storções poder�am adv�r justamente da cod�fi-
cação e recordação selet�va destes �nd�víduos. Essas lem-
branças selet�vas abr�r�am espaços para v�eses de memór�a, 
conseqüentes de reconstruções de exper�ênc�as v�v�das no 
passado (por exemplo, o relato exagerado de doenças).

Algumas l�m�tações do presente estudo podem ser ex-
pl�c�tadas para que sejam aperfe�çoadas e melhor �nvest�ga-
das futuramente. Uma l�m�tação metodológ�ca d�z respe�to 
ao �nstrumento ut�l�zado. O proced�mento das L�stas de 
Palavras Assoc�adas, desenvolv�do para o Bras�l por Ste�n 
e cols. (2006), apresenta-se como um recurso poderoso na 

produção de falsas memór�as e também proporc�ona um 
bom controle exper�mental. Entretanto, o �nstrumento mede 
memór�as semânt�cas. O s�stema de memór�a semânt�ca 
pode ser defin�do como aquele responsável pelo armaze-
namento de conhec�mentos gera�s que o �nd�víduo possu� 
sobre o mundo, ta�s como conhec�mentos de fatos, conce�-
tos e vocabulár�o (Izqu�erdo, 2002). Em estudos futuros, 
sugerem-se outros t�pos de �nvest�gação e proced�mentos 
para testar a capac�dade dos resultados serem repl�cados 
em d�ferentes t�pos de memór�a, como, por exemplo, com 
memór�as autob�ográficas, que embora perca-se em r�gor 
exper�mental, oferecem a vantagem de uma ma�or val�dade 
ecológ�ca.

A título de síntese, pode-se conclu�r que o traço de per-
sonal�dade neurot�c�smo apresenta um efe�to s�gn�ficat�vo 
na suscet�b�l�dade às falsas memór�as. Embora o traço vul-
nerab�l�dade também tenha aparec�do como um pred�tor às 
falsas memór�as, observou-se que o efe�to do neurot�c�smo 
na memór�a é potenc�al�zado quando níve�s elevados coe-
x�stem em todas as sub-escalas do �nstrumento. Esse resul-
tado va� ao encontro do estudo de K�z�lbash, Vanderploeg 
e Curt�ss. (2002) que, anal�sando os efe�tos de ans�edade e 
depressão na memór�a, só encontraram resultados s�gn�fica-
t�vos quando os do�s traços aparec�am concom�tantemente. 

O presente estudo possu� um caráter �novador. O fato de 
ser o pr�me�ro no Bras�l a �nvest�gar d�ferenças �nd�v�dua�s 
nas falsas memór�as, busca de forma p�one�ra contr�bu�r para 
uma área prom�ssora e a�nda pouco explorada. Para Hyman 
e B�ll�ngs (1998), as d�ferenças �nd�v�dua�s estão certamen-
te relac�onadas à produção de falsas memór�as, embora 
a�nda esteja pouco claro como essas d�ferenças contr�buem 
para as d�storções de memór�a. Clar�ficar esse campo pode 
contr�bu�r de forma fundamental para áreas como a Ps�co-
log�a Clín�ca e Juríd�ca. Na área clín�ca, o conhec�mento da 
�nfluênc�a do traço de personal�dade na suscet�b�l�dade às 
falsas memór�as ajudar�a os terapeutas no uso de técn�cas 
para recuperação de memór�as adequadas para cada t�po de 
pac�ente (K�hlstrom, 1981). Outra contr�bu�ção encontra-se 
na área juríd�ca, campo no qual as memór�as traz�das pelas 
testemunhas poder�am ser �nterpretadas de acordo com as 
característ�cas �nd�v�dua�s de cada uma delas, aux�l�ando no 
grau de confiança depos�tado em um relato testemunhal e 
no desenvolv�mento de técn�cas ma�s adequadas no sent�do 
de ot�m�zar a qual�dade do testemunho. 
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