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 FUNDAMENTOS DA MEMÓRIA HUMANA

o papel da Psicologia do Testemunho 
A Psicologia do testemunho é uma área da ciência que estuda os
processos cognitivos (e.g. memória, atenção) de vítimas, testemunhas e
suspeitos de crimes. Esta área tem buscado entender, por exemplo,
porquê testemunhas erram, assim como porquê podem reconhecer
pessoas inocentes.

 O testemunho é uma prova dependente da memória humana, e anos
de pesquisa científica tem demonstrado que a memória é passível de
falhas e alterações, as quais podem afetar a fidedignidade das
informações. 

tipos de memória 
MEMÓRIA PROCEDURAL: memória para procedimentos e 
performance de tarefas (e.g. dirigir) adquirida por meio de tentativa e 
erro.

MEMÓRIA SEMÂNTICA: conhecimento sobre fatos, ideias, 
significados, e conceitos que acumulamos ao longo da vida (e.g. 
motoqueiros geralmente usam capacete). 

MEMÓRIA EPISÓDICA: memória para experiências pessoais 
vivenciadas em um tempo e espaço particular (e.g. o dia em que fui 
assaltado). Envolve uma viagem mental no tempo (emoções, sons, 
sensações). 

REFERÊNCIAS 
Gallo, D. A., & Wheeler, M. E. (2013). Episodic memory. In: Daniel Reisenberg: The Oxford Handbook of 
Cognitive Psychology. doi: 10.1093/oxford/9780195376746.013.0013.

Izquierdo, I. (2018). Memória. 3º ed. Porto Alegre: Artmed Editora
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OBS: utilizaremos o termo "testemunha" neste material, mas o mesmo vale para vítimas, pois 
perante a memória, ambas possuem os mesmos processos cognitivos. 
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codificação, armazenamento e recuperação
A codificação é a entrada de uma nova informação, também chamada
de “aprendizagem”. Por exemplo, ao testemunhar um assalto,
informações sobre o local, o assaltante e a vítima são codificadas. O
armazenamento é o processo que guarda essa informação para
posteriormente ser utilizado. E a recuperação é o retorno da 
 informação à consciência. Quando a testemunha precisar relatar o
que que viu, vai recordar as informações codificadas e armazenadas

falsas memórias 
Recordações de eventos que não aconteceram, ou que não 
aconteceram da forma recordada. 

REFERÊNCIAS 

Falsas memórias espontâneas: falhas naturais  (e.g. de codificação 
ou esquecimento). 

Falsas memórias sugeridas: decorrente da sugestão de informações 
de outras fontes 

Efeito de conformidade de memória: ocorre quando duas pessoas 
conversam entre si sobre o evento. Por exemplo, uma testemunha 
pode relatar uma informação incorreta (e.g., o assaltante tinha uma 
tatuagem no pescoço) e outras testemunhas passam a conformar 
com essa informação (e.g. passam a lembrar que o assaltante tinha 
uma tatuagem. 

Eisen, M. L., Gabbert, F., Ying, R., & Williams, J. (2017). “I think he had a tattoo on his neck” : how co- 
witness discussions about a perpetrator’ s description can affect eyewitness identification decisions. 
Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(3), 274– 282.

Loftus, E. F. (2005). Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the
malleability of memory. Learning & Memory , 12(4), 361– 366.
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7 características da memória 

REFERÊNCIAS 
Gallo, D. A., & Wheeler, M. E. (2013). Episodic memory. In: Daniel Reisenberg: The Oxford Handbook of 
Cognitive Psychology. doi: 10.1093/oxford/9780195376746.013.0013.
Laney, C. (2013). The sources of memory errors. The Oxford handbook of cognitive psychology, 232- 
242.

Envolve a consciência;
Envolve o passado;
Envolve eventos; 
A codificação é rápida e muitas vezes automática; 
É necessário um processo de recuperação;
A recuperação depende de pistas associadas;
É falível e reconstrutiva;

fontes de erros na memória 
Registros incompletos;
Codificação tendenciosa;
Esquemas mentais;
Esforço e objetivos durante a recuperação;
Monitoramento da Fonte;
Desinformação;
Influências Sociais;
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esquecimento 
Com o tempo, esquecemos detalhes, mas a essência da memória
permanece. É comum que detalhes literais (e.g., cor do capacete)
sejam substituídos por conhecimentos de memória semântica, que se
refere aos conhecimentos gerais de como as coisas funcionam,
ocasionando falsas memórias espontâneas (e.g. lembrar que o
assaltante estava de capacete preto, pois é uma cor comum). 

33 (3), 358–369.
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REFERÊNCIAS 

atenção mútua: envolvimento compartilhado, buscar estar atento ao 
relato do entrevistado, utilizar encorajadores verbais e não verbais 
(e.g. balançar com a cabeça, "uhum" "entendi"). 

coordenação: quando entrevistador e entrevistado entendem o 
objetivo da interação e seu papel na entrevista. Pode ser observado 
quando o entrevistado entende que se papel é relatar tudo.  

Alison, L. J., Alison, E., Noone, G., Elntib, S., & Christiansen, P. (2013). Why tough tactics fail and rapport 
gets results: Observing Rapport-Based Interpersonal Techniques (ORBIT) to generate useful information 
from terrorists. Psychology, public policy, and law, 19(4), 411.

Tickle‐Degnen, L., & Rosenthal, R. (1990). The nature of rapport and its nonverbal correlates. 
Psychological Inquiry, 1, 285–293. 

o rapport é uma relação de respeito e confiança, por meio do
estabelecimento de um clima favorável. Vítimas, testemunhas e
suspeitos tendem a fornecer maior número de informações quando
são tratados de maneira respeitosa.

Componentes do rapport 

positividade: estabelecer uma postura aberta, neutra e livre de 
julgamento, sendo  respeitoso com as opiniões e visão de mundo do 
entrevistado.

Vallano, J. P., & Compo, N. S. (2015). Rapport‐building with cooperative witnesses and criminal suspects: 
A theoretical and empirical review. Psychology, Public Policy, and Law, 21(1), 85–99.

Collins, K., & Carthy, N. (2018). No rapport, no comment: The relationship between rapport and 
communication during investigative interviews with suspects. Journal of Investigative Psychology and 
Offender Profiling. 
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Regras gerais da entrevista
ambiente acolhedor e privativo: sala com poucos estímulos, e, em
caso de crianças, sem brinquedos, pois há risco de fantasias em
crianças de idade pré-escolar e dificuldade de concentração na
entrevista. 

REFERÊNCIAS 

linguagem simples e adequada a faixa etária: o entrevistador deve 
evitar jargões ou termos de difícil compreensão da criança, bem 
como utilizar as palavras dela ao se referir ao fato (e.g. se a criança 
usa "pipi" para se referir a pênis, o entrevistador deve utilizar o 
mesmo termo). 

Hutz, C. S., Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Rovinski, S. L. R., & de Medeiros Lago, V. (2020). Avaliação 
psicológica no contexto forense. Artmed Editora.

Benia, L. R. (2015). A entrevista de crianças com suspeita de abuso sexual. Estudos de Psicologia 
(Campinas), 32, 27-35.

entrevistador se apresenta: "Meu nome é ..., meu trabalho é
conversar com crianças" 

Aznar-Blefari, C., Schaefer, L. S., Pelisoli, C. D. L., & Habigzang, L. F. (2021). Atuação de psicólogos em 
alegações de violência sexual: boas práticas nas entrevistas de crianças e adolescentes. Psico-USF, 25, 
625-635.

Iniciar com tópicos neutros: uma das formas de desenvolver o
rapport é conversar sobre tópicos que não estão relacionados ao
fato. Em caso de crianças, o entrevistador pode falar sobre a escola,
animais, passeios. Esta fase é indispensável para o bom rendimento
da entrevista, tanto com vítimas, testemunhas e suspeitos. 

orientar a dizer "não sei" "não lembro" "não entendi": crianças
tendem a querer acertar o que o adulto pergunta, dessa forma, é
indispensável que a criança seja informada que não precisa
responder o que não sabe, e que pode corrigir o entrevistador. 

6

Childhood Brasil, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e Fundo das Nações Unidas para a Infância – 
UNICEF. (2020) Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência. 
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Sugestionabilidade 

tendência a incorporar informações distorcidas, provindas de
fontes externas às recordações originais. 

REFERÊNCIAS 

Para evitar sugestionabilidade e falsas memórias e garantir 
informações confiáveis, a entrevista deve buscar a narrativa livre do 
entrevistado, com a menor interferência possível do entrevistador. 

Milne, B., Shaw, G., & Bull, R. (2007). Investigative interviewing: The role of research. Applying 
psychology to criminal justice, 65-80.

Milne, B., & Bull, R. (1999). Investigative interviewing: Psychology and practice. Wiley.

a sugestionabilidade de informações ocorre quando o entrevistador
infere informações não ditas pelo entrevistado, podendo provocar
uma falsa memória. 

Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2011). Tell me what happened: Structured 
investigative interviews of child victims and witnesses (Vol. 56). John Wiley & Sons.

a transição para o tópico, em entrevista de crianças devem ocorrer
de forma não sugestiva, por exemplo "Você está aqui para falar
comigo sobre o que?" assim, não contém, na fala do entrevistador,
informações sobre o suposto abuso, deixando que a criança faça
sua própria narrativa. 

formas de iniciar o relato livre: "me conte tudo o que aconteceu no
dia do fato, com o máximo de detalhes possíveis" 

Relato livre 
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Tipos de perguntas

As perguntas utilizadas para obter o testemunho afetam a
quantidade e fidedignidade das informações relatadas. Após o
relato livre, devem ser utilizadas perguntas adequadas. 

REFERÊNCIAS 
Dodier, O., & Denault, V. (2018). The Griffiths Question Map: A forensic tool for expert witnesses’ 
assessments of witnesses and victims’ statements. Journal of forensic sciences, 63(1), 266-274.

PERGUNTAS ABERTAS: são como convites para que o
entrevistado fale mais sobre um tópico "me conte mais sobre ..." 

PERGUNTAS ESPECÍFICAS:  "quem, como, quando, onde"
utilizadas após as perguntas abertas, afim de clarificar
informações.

PERGUNTAS SUGESTIVAS: contém elementos não ditos pelo
entrevistado, sugerindo informações (e.g. "ele estava de
capacete?") nunca devem ser utilizadas. 

PERGUNTAS FECHADAS:  questionamentos de sim ou não (e.g.
isso foi antes ou depois de X?"). Devem ser utilizadas com cautela,
pois resultam em poucas informações.

8

Convention Against Torture Iniciative - CTI Training Tools (2017). Entrevista Investigativa em casos 
criminais. 

Association for the Prevention of Torture - APT (2021). Princípios sobre Entrevistas Eficazes para 
Investigação e Coleta de Informações. 
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Detecção de mentiras 

Métodos não verbais de detecção de mentiras, para além da
ficção, tem sido questionados pela ciência

Observação de comportamento: parte do pressuposto  que
mentirosos tendem a se sentir mais preocupados e ansiosos, e
demonstram determinados comportamentos que indicariam mentira  
(e.g. mexer muito as pernas). No entanto, experimentos tem
mostrado que tanto inocentes quanto culpados podem apresentar
ansiedade e variações de comportamentos, não sendo possível
distingui-los de forma confiável. 

Movimento dos olhos: entende que quando uma pessoa destra olha
para o lado direito, é provável que esteja acessando a mentira, e
quando olha para o lado esquerdo estaria acessando um evento
vivido (verdade), e que mentirosos tendem a desviar mais o olhar.
No entanto, utilizamos ambos lados do cérebro o tempo todo, e
mentirosos podem buscar não desviar o olhar de modo a
acompanhar as reações do interlocutor para identificar se acredita
em sua mentira. Além disto, desviar o olhar é  comum quando uma
pessoa está realizando um esforço mental, seja para mentir ou para
apresentar argumentos convincentes sobre não ter cometido um
crime. Dessa forma, tanto inocentes quanto culpados podem desviar
o olhar. 

 Ainda que policiais e outros atores do sistema jurídico (como juízes,
promotores e defensores) possam ser mais confiantes em sua
capacidade de detectar mentiras, estudos tem mostrado que pessoas
treinadas apresentam uma capacidade semelhante à da população em
geral, cerca de 54%. 

9
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Microexpressões: sugere que na tentativa do indivíduo de esconder
a expressão facial correspondente a emoção sentida, podem ser
identificadas microexpressões que indiquem uma mentira. No
entanto, não há uma definição clara de quais emoções uma pessoa
que mente deveria sentir (e.g., felicidade, raiva, desprezo), nem
porque uma pessoa que mente deveria sentir emoções diferentes da
pessoa que fala a verdade.

Em suma, não há nenhum método seguro para estabelecer se uma 
pessoa está mentindo com base na observação de
comportamentos.

Pesquisadores focando na detecção de mentiras por meio de 
comportamentos verbais, ou seja, no relato, por meio de técnicas 
estratégias para buscar inconsistências. 

REFERÊNCIAS 

Wiseman, R., Watt, C., ten Brinke, L., Porter, S., Couper, S. L., & Rankin, C. (2012). The eyes don’t have
it: Lie detection and neuro-linguistic programming. PloS one, 7(7), e40259.

Bond Jr, C. F., & DePaulo, B. M. (2006). Accuracy of deception judgments. Personality and social
psychology Review, 10(3), 214-234.

Iacono, W. G., & Ben-Shakhar, G. (2019). Current status of forensic lie detection with the comparison
question technique: An update of the 2003 National Academy of Sciences report on polygraph testing.
Law and human behavior, 43(1), 86.

Vrij, A., Hartwig, M., & Granhag, P. A. (2019). Reading lies: Nonverbal communication and deception.
Annual review of psychology, 70(1), 295-317

Vrij, A., & Granhag, P. A. (2012). Eliciting cues to deception and truth: What matters are the questions
asked. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 1(2), 110-117.

Cecconello, W.W., Bernardes, M., & Stein, L. M. (2021). Existe o efeito pinóquio na detecção de
mentiras? In: D., Sampaio (Ed), Manual do Tribunal do Júri: a reserva democráticada justiça brasileira, (pp.
141-150), Florianópolis, SC: Emais Editora. 
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Procedimentos inadequados de reconhecimento 
de pessoas

SHOW-UP:  consiste na apresentação de apenas um suspeito ou de
sua fotografia. É contestado pela sua alta probabilidade de falso
reconhecimento, pois funciona como um teste de "verdadeiro ou
falso", levando a um grande risco de falso reconhecimento. 

O reconhecimento é uma prova dependente da memória, portanto
frágil e irrepetível, pois a memória humana está sujeita a alterações
toda vez que acessa um acontecimento. 

Alguns procedimentos adotados podem aumentar o risco de falso
reconhecimento. 

RETRATO FALADO:  atua como um primeiro reconhecimento, pois
modifica a memória da testemunha para o rosto memorizado do
autor do crime, prejudicando reconhecimentos futuros. 

ÁLBUM DE SUSPEITOS:  sobrecarrega a cognição da testemunha,
pois apresenta muitos rostos ao mesmo tempo, sendo estes
completamente diferentes, gerando risco de falso reconhecimento. 

INSTRUÇÕES INADEQUADAS: quando o profissional responsável
pelo reconhecimento sugere informações à testemunha "encontramos
alguém com as características que você falou, pedimos que
identifique", a testemunha entende que o autor do crime foi
encontrado, e que seu papel é apenas confirmar. 

12
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FEEDBACK CONFIRMATÓRIO: ocorre quando o profissional que
administra o reconhecimento afirma a decisão da testemunha (e.g.
"ótimo! sabíamos que era ele"). Tal feedback infla a confiança da
testemunha, prejudicando reconhecimentos posteriores (em juízo).

REPETIÇÃO DE RECONHECIMENTO: uma vez que um rosto é
reconhecido, a memória do autor do crime é modificada para aquele
rosto, e qualquer reconhecimento posterior se torna pouco confiável. 

REFERÊNCIAS 

Steblay, N. K., & Dysart, J. E. (2016). Repeated eyewitness identification procedures with the same 
suspect. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 5(3), 284-289.

Wixted, J. T., & Wells, G. L. (2017). The relationship between eyewitness confidence and identification 
accuracy: A new synthesis. Psychological Science in the Public Interest, 18(1), 10-65.
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Instituto de defesa do direito de defesa (IDDD). (2021). Linhas defensivas sobre o reconhecimento de 
pessoas e a prova testemunhal. São Paulo, SP.
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Procedimentos adequados para reconhecimento
de pessoas

APRESENTAR O SUSPEITO EM LINEUP/ALINHAMENTO JUSTO

NÃO SUSPEITO NÃO SUSPEITO SUSPEITO

NÃO SUSPEITO NÃO SUSPEITO NÃO SUSPEITO

Apresentar o suspeito alinhado à outros cinco não-suspeitos
(pessoas sabiamente inocentes) semelhantes à descrição da
testemunha, de modo que o suspeito não se destaque. 

Pesquisas tem demonstrado que o line-up é mais eficaz para
reconhecimentos confiáveis, ao passo que diminui as chances de
falso reconhecimento, pois se a testemunha reconhecer um não-
suspeito, não haverá injustiças. 

PROCEDIMENTO DUPLO-CEGO: quando nem o profissional que
administra o reconhecimento e nem a testemunha sabe quem é o
suspeito. Este procedimento evita que o profissional forneça algum
tipo de sinal em relação a um suspeito.  

14

COLETA DA DESCRIÇÃO:  coletar a descrição do autor de forma
livre, utilizando perguntas abertas "descreva a pessoa que você viu,
com o máximo de detalhes".
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Procedimentos adequados para reconhecimento
de pessoas

INSTRUÇÕES ANTES DO RECONHECIMENTO

REFERÊNCIAS 

1 - O “AUTOR DO CRIME” PODE NÃO ESTAR PRESENTE.
2 - A TESTEMUNHA PODE RESPONDER QUE NÃO SABE.
3 - A TESTEMUNHA NÃO É OBRIGADA A IDENTIFICAR ALGUÉM.
4 - A INVESTIGAÇÃO CONTINUARÁ, INDEPENDENTE DA RESPOSTA DA 
TESTEMUNHA.

Cecconello, W. W., de Avila, G. N., & Stein, L. M. (2018). A (ir) repetibilidade da prova penal dependente 
da memória: uma discussão com base na psicologia do testemunho. Revista Brasileira de Políticas 
Públicas, 8(2), 1057-1073.

Cecconello, W. W., & Stein, L. M. (2020). Prevenindo injustiças: como a psicologia do testemunho pode 
ajudar a compreender e prevenir o falso reconhecimento de suspeitos. Avances en Psicología 
Latinoamericana, 38(1), 172-188.

Wells, G. L., Kovera, M. B., Douglass, A. B., Brewer, N., Meissner, C. A., & Wixted, J. T. (2020). Policy and 
procedure recommendations for the collection and preservation of eyewitness identification evidence. 
Law and Human Behavior, 44(1), 3.
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Matida, J., & Cecconello, W. W. (2021). Reconhecimento fotográfico e presunção de inocência. Revista 
Brasileira de Direito Processual Penal, 7(1), 409-409.
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"Fundamentos da Psicologia do Testemunho como instrumento de
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