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Resumo 

 

Quando duas pessoas lembram juntas, é comum que detalhes reportados por uma delas 

sejam assumidos pela outra como memórias próprias. Na literatura, este fenômeno é chamado 

de conformidade de memória (CM; Wright, Self & Justice, 2000; Roediger, 2010). 

Investigando interações deste fenômeno, Brown e Schaeffer (2010) realizaram um estudo com 

a hipótese de que eventos emocionais apresentariam menor CM, uma vez que seriam mais 

memoráveis, e confirmaram essa predição. Porém, como não controlaram as duas dimensões 

da emoção separadamente (i.e., a valência e o alerta), não há como se saber qual delas foi 

responsável pelo efeito reportado. O objetivo do presente estudo foi avaliar se e o quanto a 

conformidade de memória varia com a valência de fotos IAPS (Lang et al., 1990), quando os 

níveis de alerta são controlados. Participaram do experimento 46 universitários que, na fase de 

estudo, viram individualmente 60 fotos extraídas do IAPS. Três dias após, na fase de teste, 

pares de participantes do mesmo sexo e faixa etária viram 126 fotos (as 60 originais e 66 fotos 

não-estudadas; 22 de cada valência). Cada participante respondeu “Vi” ou “Não Vi” para 

todas as imagens e a ordem de resposta de cada foto foi alternada entre ambos. Os dados 

evidenciaram que houve efeito de CM no geral, sendo este maior com fotos novas do que com 

velhas.  Dentre as novas, foram encontrados efeitos de valência e de CM. Além disso, a CM 

foi discretamente maior para com distratores não-relacionados de valência negativa (fotos 

não-estudadas) do que para com alvos. Entretanto, não houve interação entre conformidade e 

valência: o grau de CM foi o mesmo para com fotos negativas, positivas e neutras. Pode-se 

concluir que quando o alerta dos estímulos emocionais é controlado, a conformidade de 

memória não varia com a valência. O resultado sugere que o efeito reportado por Brown e 

Schaefer (2010) possivelmente foi consequência do alerta dos eventos, e não da sua valência. 
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