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O presente trabalho é parte integrante de um projeto maior que visa desenvolver metodologias de investigação experimental das 
falsas memórias adaptadas à realidade brasileira tendo por base o paradigma de palavras associadas. Pretende-se construir e 
normatizar 42 listas de palavras associadas, sendo 36 delas neutras e 6 emocionais. O presente projeto será composto por 3 etapas 
principais. A primeira etapa refere-se à escolha das palavras geradoras, as quais servirão de base para construção das listas. As 36 
palavras geradoras das listas neutras serão as mesmas utilizadas em estudos atuais da área, as quais serão traduzidas para o 
português pelo método de avaliação por juizes. As 6 palavras geradoras emocionais serão selecionadas a partir de categorias de 
emoções básicas, segundo avaliação de especialistas. A segunda etapa compreende a coleta piloto para construção das listas. 
Serão coletados dados de 50 sujeitos adultos. A coleta se dará em três momentos, sendo que em cada um deles o sujeito receberá 
um bloco contendo 7 palavras geradoras (uma palavra por folha). Assim, cada sujeito responderá a um total de 21 palavras. Eles 
serão instruídos a escreverem as quinze primeiras palavras que lhes vierem à mente quando lerem a palavra geradora. As 42 
palavras geradoras serão distribuídas aleatoriamente entre os sujeitos, com a restrição de que cada uma seja aplicada um mesmo 
número de vezes. Nesta etapa também serão coletados dados qualitativos acerca da adequação dos materiais e procedimentos 
utilizados. De posse dos dados quantitativos e qualitativos obtidos na ocasião desta aplicação piloto serão realizadas as 
reformulações necessárias dos materiais e procedimentos. A terceira etapa refere-se à construção das listas propriamente dita. 
Serão coletados os dados com 300 sujeitos utilizando-se os materiais e procedimentos reformulados. Será calculada a força 
associativa - através de fórmula - de cada resposta dada para cada palavra geradora, gerando, desta forma, 42 listas de palavras 
associadas (36 neutras e 6 emocionais), com 15 palavras em cada, dispostas em ordem decrescente de associação semântica com a 
palavra geradora. Como resultados do presente trabalho espera-se gerar subsídios metodológicos, inteiramente adaptados à 
realidade brasileira, para investigação experimental das falsas memórias, bem como de questões relativas à relação entre emoção 
e memória. 
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