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  NESTA EDIÇÃO 

Editorial –O Futuro da Ciência Psicológica Básica na Universidade Portuguesa 

  

Foi em Julho de 2010 que iniciámos um processo de reflexão 
sobre a    situação da psicologia básica na Escola de Psicologia 
da UMinho.  Foi, a este propósito, acordado um documento 
inicial – Reorganização do Departamento de Psicologia Básica 
(DPB) no âmbito da EPsi.  Neste documento, a aguardar ainda 
uma discussão mais ampla na Escola, são apontados e 
justificados três eixos para esta reorganização : (1) manutenção 
da estrutura bi-departamental da EPsi (Básica e Aplicada);  (2) 
efetiva integração do corpo dos investigadores  na estrutura e 
funcionamento do DPB; (3) Reorganização interna com o 
objetivo de promover uma integração funcional entre 
laboratórios de investigação (CIPsi) e subáreas de conhecimento 
de psicologia básica (DPB).  

Enquanto ainda aguardamos o debate alargado sobre a proposta 
de manutenção da solução bi-departamental, é com agrado que 
temos vindo já a testemunhar um envolvimento crescente e 
entusiasmado de todos os investigadores com estatuto, de facto 
(ainda que não ainda de direito), de membros efetivos do 
Conselho Departamento, demonstrando, não só a exequibilidade, 
como a desejabilidade da solução avançada.  

Em paralelo, e como forma de aprofundar a reflexão da solução 
orgânica bi-departamental, iniciámos um processo de discussão 
sobre o futuro da psicologia básica na universidade Portuguesa. 
As jornadas de 17 de Janeiro aqui anunciadas, serão uma ocasião 
de alargar este debate com a preciosa ajuda de alguns dos mais 
destacados investigadores em psicologia básica. Em paralelo, 
nestas newsletters vamos continuando a dar voz a esta reflexão, 
seja através de entrevistas com especialistas, seja pela ilustração 
do nosso quotidiano académico.       

À medida que for sendo consolidada a integração dos 
investigadores e a afirmação da solução orgânica, 
aprofundaremos a reflexão sobre   o modo mais eficaz de 
potencializar a nossa organização interna enquanto DPB.   Estão 
já em planeamento umas segundas jornadas (“Jornadas 
Intradisciplinares”) voltadas para o estudo de estratégias de 
diferenciação orgânica e funcional em subáreas de conhecimento. 

Os nossos problemas, bem como as nossas soluções, não são 
independentes das políticas e práticas universitárias vigentes. 
Nesta newsletter daremos início a uma séria de artigos sobre a 
situação atual da universidade. Nada melhor para iniciar este 
debate que o texto do nosso colega Moisés Martins, com a voz de 
quem sempre olha para além da árvore, num processo de 
inquietação e combate à indiferença.   

Boas Festas e até 2020 

Óscar F. Gonçalves, Diretor do DPB
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Destaque Ensino 
 

DOUTORAMENTO EM PSICOLOGIA 
BÁSICA  
Comissões de Acompanhamento  

  
 

Realizaram-se durante o mês de dezembro de 2019 as Comissões de 
Acompanhamento (CA) do Programa de Doutoramento em Psicologia Básica 
(PDPB) dos alunos inscritos no 2º e 3º ano do mesmo programa. As CAs dos 
alunos do 1º ano realizar-se-ão apenas em Maio de 2020, dado que, nessa 
edição do programa (6ª), o calendário escolar “alinhou-se” com o da restante 
oferta formativa da EPsi (i.e., 1º semestre a iniciar-se em Setembro). 
  
 

 
 

As CAs, compostas pelo/s orientador/es do aluno, por elemento/s de outro/s 
laboratório/s do programa que não o de pertença dos estudantes, e por um 
elemento da Comissão Diretiva do PDPB, têm como principal objetivo 
monitorar o desenvolvimento dos trabalhos de doutoramento dos estudantes, 
avaliar potenciais dificuldades e sugerir formas de as poder ultrapassar. Tratam-
se, por isso, de reuniões que visam, em última instância, apoiar os estudantes na 
concretização dos objetivos, constituindo-se como um dos aspetos mais 
valorizados pelos estudantes no PDPB. Abaixo indica-se a composição das CAs 
de cada um dos alunos do 2º e 3º anos do PDPB, bem como  a designação dos 
seus projetos e o laboratório ao qual se encontram alocados.  
 
Laboratório de Neurociência Psicológica 
 
 

ALUN@ COMISSÃO PROJETO 
Joana Rita 
Silva 
Carvalheiro 

Ana Seara 
Cardoso; Carla 
Martins; Ana 
Mesquita; 
Adriana 
Sampaio 

Unveiling the neurocomputational 
mechanisms of acute stress on 
reinforcement learning: a model-
based and neuroimaging approach 

Alberto 
Lema 
Calvo 

Jorge Leite; 
Sandra 
Carvalho; 
Óscar 
Gonçalves; 
Pedro 
Albuquerque 

Neurocorrelates of Fluid 
Reasoning: EEG and TMS 
chronometry studies 

Augusto 
José 
Martins 
Mendes 

Jorge Leite; 
Sandra 
Carvalho; 
Óscar 
Gonçalves; 
Pedro 
Albuquerque 

Predicting and Preventing Failures 
in Waiting Inhibitory Processing 

Marlene 
Sofia 
Belinho 
Nogueira 

Ana Mesquita; 
Adriana 
Sampaio, 
Karlos Luna; 
Ana Paula 
Soares 

Assessment of resting state brain 
networks functional connectivity 
in adolescents with different 
developmental trajectories: 
contribution of epigenetic 
mechanisms 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratório de Cognição Humana  
 
 

ALUN@ COMISSÃO PROJETO 
Pedro 
Simão 
Oliveira 
Mendes 

Pedro 
Albuquerque; 
Karlos Luna; 
Ana Paula 
Soares 

(Meta)memory: Effects of word 
frequency on judgments of 
learning and recall 

Alberto 
Ana Duarte 
Campos 
Moura 

Ana Paula 
Soares; Helena 
Oliveira; 
Alberto Crego; 
Adriana 
Sampaio 

The role of syllabic units in 
monolingual and bilingual skilled 
readers: Behavioural and 
electrophysiological evidence 

Patrícia 
Fernanda 
Ferreira de 
Matos 

Pedro 
Albuquerque; 
Ana Patrícia 
Pinheiro; Ana 
Paula Soares 

Failing to forget: Studies on 
prospective memory commission 
errors 

Diogo 
Alberto 
Ferreira 
Lima 

Pedro 
Albuquerque; 
Maria 
Soledad; 
Diego Pinal; 
Ana Paula 
Soares 

You Decide to Whom You Tell 
the Fact!”: The Importance of a 
Decision Component on a 
Destination Memory Paradigm 

 
 
 
 

Laboratório de Aprendizagem e Comportamento Animal  
 
 
ALUN@ COMISSÃO PROJETO 
Ana 
Catarina 
Quintão 
Soares 

Armando 
Machado; 
Marco 
Vasconcelos; 
Karlos Luna; 
Montserrat 
Vila; 
Adriana 
Sampaio 

Number-left procedure: is the 
subjective number scale linear or 
logarithmic? 

 
 
 
 
 

Laboratório de Perceção Visual  
 
 
ALUN@ COMISSÃO PROJETO 
Vladimiro 
Gomes 
Lourenço 

Alfredo 
Pereira; 
Jorge Santos; 
Joana 
Coutinho; 
Ana Paula 
Soares 

Microdynamics of interpersonal 
coordination: a developmental 
comparison of turn-taking in motor 
and vocal domains 
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Destaque Ensino 
IMERSÃO NA INVESTIGAÇÃO – A VISÃO 
D@ ESTUDANTE/PARTICIPANTE 

 
No âmbito das atividades de investigação que 
são proporcionadas aos estudantes da Escola de 
Psicologia encontram-se a iniciativa 
Colaboradores de Investigação (ver Newsletter 
nº2) e o Sistema de Créditos pela Participação 
em Experiências. A primeira das iniciativas 
permite aos estudantes uma visão da 
investigação enquanto investigadores. O 
segundo promove a visão da investigação a 
partir da imersão do estudante como 
participante de estudos de Psicologia. Neste 
artigo, o Professor Pedro Albuquerque, 
enquanto gestor deste programa, apresenta-nos 
uma síntese das suas principais características 
e resultados.  
 

 

Há vários anos que a Escola de Psicologia possui 
um Sistema de Créditos pela Participação em 
Experiências que, como a designação deixa 
antever, dá créditos aos estudantes pela sua 
participação nas múltiplas investigações que 
decorrem semestralmente nos vários laboratórios 
e unidades de investigação da Escola de 
Psicologia. Criado há vários anos, este sistema 
permite que os investigadores proponham 
estudos/experiências aos estudantes do Mestrado 
Integrado em Psicologia e do Mestrado em 
Psicologia Aplicada e que pela sua participação 
os estudantes acumulem pontos que poderão 
depois aplicar nas classificações das suas 
unidades curriculares.  
 
No seu início a plataforma foi desenvolvida por 
um então funcionário da Escola de Psicologia, 
Ernesto Lopes, que ano a ano foi procurando 
melhorar a plataforma em função das maiores 
dificuldades que iam sendo relatadas pelos 
investigadores. Nesses mesmos anos outro 
funcionário, Miguel Machado, foi gerindo a 
inserção das experiências na plataforma e 
tratando de todos os aspetos administrativos que 
estes processos sempre envolvem.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De uma maneira geral, e nos últimos tempos, 
correm anualmente mais de 30 experiências na 
plataforma de creditação com uma recolha de 
protocolos que ultrapassa sempre as 1000 
unidades. Como é possível antever, com tais 
números de experiências e protocolos foi 
crescendo a perceção de que a profissionalização 
da plataforma de créditos tinha que ocorrer.  
 

 
 

Com efeito, no início deste ano, a “velhinha” 
plataforma de Creditação pela Participação em 
Experiências da Escola de Psicologia foi 
descontinuada tendo sido adquirida pelo Centro 
de Investigação em Psicologia a plataforma da 
“Sona Systems” que permite uma gestão mais 
profissional das inscrições dos alunos, uma 
salvaguarda ética dos dados pessoais dos 
estudantes que se inscrevem e um conjunto de 
melhorias que possibilitam uma participação 
mais assídua e extensa por parte dos estudantes. 
 

 
 
Entre estas melhorias contam-se, por exemplo, o 
envio de mensagens por email (quando os 
estudantes entendem subscrever esta opção) que 
alerta para o dia e hora de realização das recolhas 
de dados, o que diminui as suas faltas às 
marcações de experiências. Outra das melhorias 
é a possibilidade de resposta creditada a 
questionários online (e.g., criados no Qualtrics, 
Survey Monkey, Google Forms, etc.), ou a 
facilidade de gestão de participação em 
experiências que envolvem a recolha de dados 
em várias sessões. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta plataforma permite também que os alunos 
alterem (mudando a hora ou anulando o 
agendamento) a participação numa experiência 
dando lugar a que outros se inscrevam. Esta 
possibilidade de desmarcação possibilita também 
que os estudantes desenvolvam um sentido de 
responsabilidade e compromisso na utilização 
deste recurso.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA | Dezembro  2019 

 

 

 

4 | P a g e  
 

 
 

Destaque Publicações 
Docentes & Investigadores 
 
Adriana Sampaio é Professora Auxiliar e Diretora 
do Laboratório de Neurociência Psicológica 
(https://psychologicalneurosciencelab.weebly.com) 
do Departamento de Psicologia Básica Escola de 
Psicologia da Universidade do Minho. Tem a 
licenciatura em Psicologia e é doutorada em 
Psicologia Clínica pela Universidade do Minho.  
Tem ainda o Mestrado Integrado em Medicina pelo 
Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar da 
Universidade do Porto. A sua investigação centra-se 
na neurociência cognitiva do desenvolvimento, 
nomeadamente na base estrutural, neurofuncional 
e genética de processos cognitivos e emocionais 
(a)normais. Em particular, usando tecnologias que 
combinam medidas morfométricas com 
neuroimagem funcional, as suas investigações 
procuram mapear processos específicos de 
desenvolvimento cerebral associados a funções 
cognitivas e emocionais, sob a interação dinâmica 
de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Como 
parte de seu trabalho, Adriana Sampaio publicou 
mais de oitenta artigos em revistas ISI, colaborando 
com várias equipas de investigação (Espanha, 
França, Reino Unido, Brasil e EUA). É 
investigadora principal de vários projetos 
financiados pela FCT e pela Fundação Bial e foi 
premiada pelo seu trabalho na área de investigação 
em Psicologia 
 

 
 
Neste artigo publicado em Setembro de 2019, na 
revista Scientific Reports, no âmbito da colaboração 
SCALab (ULille) e EPsi (UMinho), os autores 
Angela Bartolo, Caroline Claisse, Fabrizia Gallo, 
Laurent Ott, Adriana Sampaio e Jean-Loius 
Nandrino, investigaram como a nossa resposta 
fisiológica difere quando os gestos são produzidos 
com diferentes orientações – em direção ao corpo da 
pessoa que faz o gesto ou na direção oposta.  
Os gestos são usados no nosso quotidiano par 
interagir com ferramentas ou com um propósito 
comunicacional. Dois tipos de gestos manuais 
atraíram a atenção da comunidade científica nos 
últimos anos, a saber, os gestos de tipo intransitivos e 
pantomimas. Os gestos intransitivos e pantomimas 
compartilham uma intenção comunicativa; enquanto 
que os primeiros são usados para descrever um 
sentimento ou para dar um comando, as pantomimas 
são realizadas para permitir que se reconheça ou 
execute uma ação especifica.  
 
Neste estudo avaliamos a ativação simpática e 
parassimpática associada à observação de 
pantomimas (isto é, a mímica do uso de uma 
ferramenta) e gestos intransitivos (isto é, expressivos)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizados em direção ao corpo da pessoa que faz o 
gesto ou na direção oposta num grupo de 
participantes saudáveis, enquanto se registavam um 
conjunto de medidas psicofisiológicas como a 
dilatação pupilar e a variabilidade da frequência 
cardíaca (HRV). Os resultados mostraram um 
aumento da dilatação pupilar pupila nas pantomimas 
e gestos intransitivos em direção ao corpo. Ao mesmo 
tempo observamos um aumento da supressão vagal 
nos gestos intransitivos afastados do corpo, que não 
era observada nos gestos realizados em direção ao 
corpo da pessoa. Estes resultados sugerem que o 
espaço que as pessoas usam para realizar um gesto 
tem impacto nas respostas fisiológicas do observador 
em relação ao tipo de informação social comunicativa 
que a direção do gesto transmite, seja uma informação 
mais privada (em relação ao corpo) a mais interativa 
(longe do corpo). 
 
 

 
 

 
As investigações relativas ao processamento de 
gestos e as suas bases neurais e fisiológicas têm sido 
alvo de várias teses de mestrado, envolvendo a 
orientação conjunta de Angela Bartolo e Adriana 
Sampaio, e conduzidas ao abrigo do protocolo de 
dupla titulação de Mestrado em Psicologia, 
envolvendo o Master Sciences Humaines et Sociales, 
Mention Psychologie, Spécialité Psychologie des 
Processus Neurocognitifs et Sciences Affectives, da 
responsabilidade da Unidade de Formação e 
Investigação (UFR) de Psicologia Universidade de 
Lille SHS, e o Mestrado Integrado em Psicologia da 
responsabilidade da Escola de Psicologia da UMinho.  
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Destaque Publicações 
Alunos 
 

 
Cristina dos Santos é Mestre em Ciência 
Comportamental pela Universidade de Guadalajara 
no México e Catarina Soares é Mestre em 
Psicologia pela Universidade do Minho. 
Atualmente, são alunas de doutoramento de 
Psicologia Básica do Laboratório de Aprendizagem 
e Comportamento Animal da Escola de Psicologia 
da Universidade do Minho. O artigo aqui 
apresentado faz parte da tese de doutoramento da 
aluna Cristina dos Santos, sob a orientação dos 
professores Armando Machado e Marco 
Vasconcelos. 

 

 

Diferentes procedimentos têm sido usados para 
estudar como é que os animais se comportam face a 
alterações no ambiente de entre os quais destacamos 
a tarefa de inversão a meio da sessão (em inglês, 
Midsession Reversal Task).  

Em cada sessão o animal é exposto a vários ensaios e 
em cada um destes tem de escolher entre dois 
estímulos, S1 e S2, por exemplo, uma tecla iluminada 
de verde e outra de vermelho. Durante a primeira 
metade dos ensaios, respostas no S1 são reforçadas, 
mas não no S2 e, durante a segunda metade dos 
ensaios, respostas no S2 são reforçadas, mas não no 
S1. 

Para tentar compreender como é que os animais se 
comportam face à inversão das contingências de 
reforço, os investigadores analisam como é que a 
proporção de respostas no S1 varia ao longo dos 
ensaios da sessão. Geralmente, os pombos mostram 
preferência pelo S1 na primeira metade da sessão 
(i.e., quando este é reforçado) e pelo S2 na segunda 
metade da sessão sendo indiferentes  

aproximadamente no momento da inversão. É 
possível identificar dois tipos de erros em torno do 
momento de inversão: os antecipatórios (i.e., 
respostas prematuras no S2) e os de perseveração 
(i.e., respostas tardias no S1).  

Estes erros sugerem que os animais estão a estimar o 
tempo decorrido desde o início da sessão até ao 
momento de inversão das contingências de reforço ao 
invés de seguirem o reforço, continuar a escolher o S1 
enquanto for reforçado e depois de uma ou mais 
respostas não reforçadas, escolher o S2.  

Esta experiência teve como objetivo estudar como é 
que o reforço e a perceção temporal interagem nesta 
tarefa, de modo a tentar clarificar como é que as pistas 
locais (a consequência das respostas) e globais (o 
tempo) se combinam no controlo das escolhas à 
medida que o animal se adapta a um ambiente em 
mudança. 

Para isso, treinamos sete pombos na tarefa descrita 
anteriormente e manipulamos a probabilidade de 
reforço em cada metade da sessão. Durante a fase de 
treino, primeiro os animais foram expostos à tarefa 
descrita anteriormente e todas as respostas corretas 
eram reforçadas. Depois, a probabilidade de reforço 
foi diminuída para 75%. Finalmente, iniciou-se a 
experiência propriamente dita que consistiu em 
aproximadamente 170 sessões divididas em 4 
condições. O que definia as condições era a 
probabilidade de reforço em cada metade da sessão, 
isto é, associada a cada um dos estímulos, S1 e S2. 

De forma a caracterizar o desempenho dos animais 
em cada uma das condições, calculamos a proporção 
média de escolhas S1 em cada ensaio, nas últimas 10 

sessões de cada condição (i.e., a função 
psicométrica). Depois, ajustamos à função 
psicométrica de cada animal uma curva normal 
acumulada invertida, que relaciona a probabilidade 
de escolher o S1, PS1, com o número do ensaio, x, 
através de 4 parâmetros: γ e λ que determinam o 
intervalo de valores de PS1; μ, o parâmetro de 
localização, que corresponde ao ensaio em que PS1 = 
PS2 = 0.5; e, σ, que determina (inversamente) o declive 
da curva em μ. 

Tal como previsto, as funções psicométricas médias 
das condições H-H e I-I sobrepõe-se 
significativamente não se observado alterações na 
localização ou sensibilidade (i.e., parâmetros μ e σ 
são semelhantes entre as duas condições).   

No que diz respeito às condições H-L e L-H, houve 
um viés, observável no desvio da função 
psicométrica, para a alternativa cuja probabilidade de 
reforço é superior. Para todos os animais, a inversão 
da preferência é mais tardia (maior µ) quando a 
probabilidade de ensaios reforçados na primeira 
metade da sessão foi superior (condição H-L) e mais 
prematura quando a probabilidade de ensaios 
reforçados na segunda metade da sessão era superior 
(condição L-H). Contrariamente às nossas previsões, 
observamos uma diferença na  sensibilidade 
(parâmetro σ) quando o S1 era mais reforçado do que 
o S2 (condição H-L) em comparação com as 
condições em que a probabilidade de reforço era igual 
em ambas as metades da sessão (H-H e I-I). 

Estes resultados sugerem que os pombos usam 
estratégias diferentes quando a diferença entre a 
probabilidade de reforço do S1 e do S2 é positiva 
(condição H-L) ou negativa (condição L-H). 

Enquanto no primeiro caso os pombos parecem 
basear-se em pistas locais, continuam a escolher o S1 
até que um ou mais ensaios não são sejam reforçados 
e depois mudam para o S2, no segundo caso, parecem 
basear-se na passagem do tempo para guiar a 
mudança no seu comportamento de escolha. Esta 
assimetria sugere que as pistas locais talvez sejam 
mais difíceis de usar como guias de ação quando a 
densidade de reforço muda de baixa para alta dentro 
de uma sessão do que quando muda na direção 
inversa. 

O artigo, além dos resultados aqui apresentados, 
inclui outras análises assim como a simulação de um 
modelo de timing que foi levada a cabo com o 
propósito de perceber se um modelo de perceção 
temporal seria capaz de dar conta do desempenho dos 
animais ao longo de cada uma das condições da nossa 
experiência. 
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Quem é Quem? 
Docentes do 
Departamento de 
Psicologia Básica 
 
Professor José Keating 
 
José Keating é Professor Associado no 
Departamento de Psicologia Básica, 
desenvolvendo a sua investigação no 
Laboratório de Cognição Humana liderando 
um Grupo de Investigação sobre Tomada de 
Decisão, articulado cm o grupo de Psicologia 
Evolutiva 
 
  

 
 

A minha carreira universitária começou na 
Universidade do Porto, onde fiz o Curso de 
Psicologia, na então Faculdade de Psicologia, e 
onde fui assistente. Descobri aí o que hoje 
designamos por Psicologia do Trabalho e das 
Organizações (na altura as designações variavam 
bastante), área em que trabalhei nos anos 
seguintes. Uma questão interessante nestes 
tempos pré-Internet (é verdade, este tempo 
existiu…) eram os efeitos nos equilíbrios de 
poder, dentro das organizações, da automação de 
máquinas que até então eram controladas 
manualmente, um problema teórica e 
socialmente relevante, então. A substituição de 
operadores humanos por algoritmos e por 
implementações de inteligência artificial é uma 
versão atual desta questão. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiz o meu doutoramento sobre este tema na 
Universidade de Aston, em Birmingham, na 
altura um nó importante do esforço de 
investigação sobre o assunto. O convite para 
colaborar no recém-criado curso de Psicologia na 
Universidade do Minho surgiu por esta altura, 
com o desafio de desenvolver a formação na área 
da Psicologia do Trabalho e das Organizações. 
Durante a vigência deste plano de estudos e do 
plano de estudos inicial do MIPSI, entre 1993 e 
2011, a prioridade foi a de desenvolver com os 
estudantes e os colegas envolvidos os 
conhecimentos e as atitudes que poderiam 
concretizar esta aplicação do conhecimento 
psicológico de forma ética, rigorosa e eficaz. 
 

 
 
Durante este período organizei e fui investigador 
principal em dois projetos de investigação 
financiados: um sobre as consequências das 
práticas de gestão de recursos humanos em 
pequenas empresas onde não existem nem 
especialistas nem o know-how relevante, e em 
que explorámos os efeitos da informalidade nesta 
gestão; outro, sobre o conceito de confiança 
organizacional, a ideia aparentemente válida, 
mas algo ingénua, de que as relações 
organizacionais baseadas na confiança são mais 
eficazes e produtivas, e em que concluímos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
existirem problemas importantes quer com o 
constructo quer com a sua medida. 
 
A criação, entretanto, da Escola de Psicologia, e 
a sua diferenciação em departamentos, 
permitiram-me explorar alguns processos 
cognitivos básicos que as investigações mais 
aplicadas foram levantando. A participação no 
Laboratório de Cognição Humana e a criação do 
Grupo de Investigação sobre Tomada de 
Decisão, articulado cm o grupo de Psicologia 
Evolutiva, foram aspetos marcantes da evolução 
organizativa da Escola que facilitaram esta 
inflexão no meu percurso. Atualmente, luto 
contra a ignorância satisfazendo a curiosidade 
sobre processos cognitivos em geral, humanos ou 
não e envolvendo cérebros ou não. Mais 
especificamente, interessam-me os processos 
cognitivos envolvidos na tomada de decisão e 
investigo a forma como estimamos e 
processamos probabilidades quando tomamos 
decisões envolvendo incerteza. O estudo de 
decisões sobre dimensões sociais como, por 
exemplo, se e quando corremos o risco de 
colaborar com outros, se julgamos uma situação 
como justa ou injusta, ou se nos deixamos 
corromper ou não, são outras áreas de tomada de 
decisão, mais ricas contextualmente, mas 
obviamente de controlo experimental mais 
complexo, que o grupo de investigação tem 
explorado. A reorganização da oferta formativa 
da Escola levanta neste momento o interessante 
desafio de articular o interesse por abordagens 
mais experimentais e laboratoriais de processos 
cognitivos e de decisão, com o desenvolvimento 
de soluções para problemas colocados por 
contextos práticos. 
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Quem é Quem? 
Investigadores do 
Departamento de Psicologia 
Básica 

 
Investigadora Ana Mesquita 
 
Ana Mesquita foi uma das primeiras investigadoras 
contratadas no âmbito do Programa Ciência 2008 
para o Laboratório de Neurociência Psicológica - 
PNL (na altura designado de Laboratório de 
Neuropsicofisiologia). Atualmente Ana Mesquita é 
investigadora principal no PNL dedicando-se 
atualmente a estudar o impacto neurobiológico da 
adversidade na primeira infância no 
desenvolvimento emocional da criança e do 
adolescente. 
 

 
   
Licenciei-me em Biologia Aplicada na Universidade 
do Minho para “cumprir o sonho” de ser Bióloga, 
algo que desde os tempos do ensino secundário tinha 
bem claro que seria o meu percurso! No entanto, o 
fascínio pela neurociência, em particular, dá-se 
apenas em 2003, no estágio que tive a sorte de realizar 
no Swammerdam Institute for Life Sciences da 
Universidade de Amesterdão, no laboratório 
coordenado pelos Professor Jan Gorter e do então já 
jubilado Professor Fernando Lopes da Silva, onde 
estudei a expressão da proteína Ferritina no 
hipocampo de um modelo animal de epilepsia do lobo 
temporal. Após este estágio, regressei a Portugal para 
fazer o doutoramento no recém-criado Instituto de 
Ciências da Vida e da Saúde da atual Escola de 
Medicina da UM, sob a orientação do Professor Nuno 
Sousa. Da epilepsia, passei para o stress, e em 
particular, para aquele que ocorre em períodos 
críticos do desenvolvimento (early life stress), 
debruçando-me sobre o estudo do seu impacto na 
psicopatologia, e dos potenciais mecanismos 
imunológicos e neuroendócrinos subjacentes.  
 
Em 2009, aceito o desafio do Professor Óscar 
Gonçalves, e concorro a uma posição de 
Investigadora no âmbito do Programa Ciência 2008, 
e início um novo percurso no Laboratório de 
Neurociência Psicológica da Escola de Psicologia. 
Dando continuidade à minha investigação anterior e 
numa tentativa de translação dos modelos animais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para estudos em humanos, estabeleço uma 
colaboração de muita proximidade com o Grupo de 
Estudos de Vinculação coordenado pela Professora 
Isabel Soares, e é no âmbito desta parceria 
multidisciplinar que tenho desenvolvido a minha 
investigação.  
 

 

 
 
 
Actualmente Investigadora Principal no LNP, os 
meus objectivos passam por entender o impacto 
neurobiológico da adversidade na primeira infância 
(exemplo: crianças em acolhimento residencial) no 
desenvolvimento emocional da criança e do 
adolescente. Nos nossos estudos temos explorado de 
que forma a variabilidade genética (ex: Single 
nucleotide polymorphisms – SNP) e fatores 
ambientais (ex: a qualidade dos cuidados) interagem 
na definição quer de perfis comportamentais e 
socioemocionais quer dos seus correlatos neurais e 
neuroendócrinos. Nestes trabalhos utilizamos 
metodologias da biologia molecular (ex: 
genotipagem), das neurociências como EEG ou 
fMRI, bem como escalas observacionais. Mais 
recentemente, temos também desenvolvido estudos 
que permitem avaliar alterações epigenéticas 
induzidas pelas experiências de adversidade e 
compreender de que forma estão associadas a 
diferentes trajectórias desenvolvimentais. 
 
Tem sido um desafio muito gratificante desenvolver 
estes trabalhos com a colaboração de vários membros 
do Laboratório de Neurociência Psicológica, sob a 
coordenação da Professora Adriana Sampaio, bem 
como de Investigadores externos como os Professores 
Jay Belsky da UC Davis, e Pasco Fearon da UCL. 
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O Futuro da Ciência 
Psicológica Básica 
A Psicologia Cognitiva – 
Entrevista com o Professora 
Maria de São Luís Castro  
 
 

 
 

 
 
 
São Luís Castro, PhD, é professora catedrática na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto (FPCEUP) e diretora do 
Centro de Psicologia da Universidade do Porto. 
Fundou o Laboratório de Fala na FPCEUP que 
desde o seu início tem atraído jovens investigadores 
dinâmicos e com interesse na cognição e linguagem 
do ponto de vista neurocognitivo (processos 
fundamentais e implicações translacionais). Os seus 
interesses de investigação centram-se na linguagem 
e na psicologia cognitiva experimental com ligação 
às neurociências. Foi Presidente da Associação 
Portuguesa de Psicologia Experimental, APPE, de 
2011 a 2017.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vês a evolução da investigação em psicologia 
cognitiva ao longo das últimas décadas em 
Portugal? 
 
Estamos quase a entrar em 2020, e a Psicologia 
Cognitiva, assim baptizada pela pena de Ulric 
Neisser, está a chegar aos seus 53 anos. De 
nascimento recente, portanto, no panorama geral das 
ciências, e, mais relevante para nós, muito recente 
também considerando o surgimento da Psicologia 
científica que se costuma marcar com a criação em 
Leipzig do Laboratório de Psicologia de Wundt nos 
idos 1879. Em Portugal, a investigação continuada 
em psicologia cognitiva tem ainda menos anos (sem 
dúvida não chegou aos 50!) —, mas tem-se vindo a 
implantar consistentemente nas várias universidades 
e centros de investigação nacionais, e tem ganho 
pujança nas duas últimas décadas. 
 

 
 
Vale a pena revisitar os principais marcos desta 
evolução, e também clarificar a própria noção da 
psicologia cognitiva. Clarificar é importante pois o 
termo cognição é por vezes usado na acepção restrita 
de actividades mentais complexas ou ‘de ordem 
superior’ (higher-order) como o raciocínio, resolução 
de problemas, tomada de decisão, linguagem, 
memória, e esta acepção não capta a diversidade da 
Psicologia Cognitiva, nem é fiel ao espírito pristino 
desta abordagem psicológica. Voltando às palavras 
de Neisser, a ‘cognição refere-se a todos os processos 
pelos quais o input sensorial é transformado, 
reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e 
usado. (…) Termos como sensação, percepção, 
imagética, retenção, evocação, resolução de 
problemas e pensamento, entre muitos outros, 
referem-se a hipotéticas fases ou aspectos da 
cognição’ (tradução livre a partir do livro seminal de 
1967, Cognitive Psychology). Assim, a psicologia 
cognitiva abarca uma variada panóplia de 
comportamentos e actividades mentais, na verdade 
quase tudo o que é fundacional da ciência psicológica. 
Neste sentido, é como se não tivesse objecto próprio, 
de tão diversos são os fenómenos que pretende 
explicar. Caracteriza-se pela perspectiva nomotética 
e pelo pendor mecanicista: encontrado um efeito, a 
que se deve, qual o mecanismo? Por esta razão, está 
intimamente ligada à psicologia geral (Allgemeine 
Psychologie) das escolas germânicas e à clássica 
Psicologia Experimental. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aforismo longo passado, curta história aplica-se 
especialmente bem à psicologia cognitiva em 
Portugal. O longo passado vem da criação em 1913 
do Laboratório de Psicologia Experimental na 
Universidade de Coimbra, por Alves dos Santos, e do 
doutoramento de Sílvio Lima defendido em 29 e 30 
de Janeiro de 1929 na mesma universidade. Foi o 
primeiro doutoramento em psicologia no nosso país a 
recorrer ao método experimental e num tema 
tipicamente cognitivo, o reconhecimento em 
memória. O título é especialmente eloquente: “O 
problema da recognição: Estudo psicológico teórico-
experimental” (ênfase minha). Mas nem nos tempos 
da Primeira República (1910 - 1926) nem nos do 
Estado Novo se seguiram desenvolvimentos 
marcantes; faltou massa crítica e abordagem 
institucional / política consistente. Foi preciso esperar 
pela criação dos primeiros cursos de Psicologia em 
1977, e das subsequentes Faculdades de Psicologia e 
Ciências da Educação nas Universidades de Coimbra, 
Lisboa e Porto. Surgiram então os primeiros 
doutoramentos na especialidade de Psicologia 
Experimental, na Universidade do Porto, ambos com 
orientadores de universidades estrangeiras: Amâncio 
Pinto em 1984, com orientação de Alan Baddeley 
(MRC, Universidade de Cambridge): “Serial position 
effects in long-term memory tasks”; e São Luís 
Castro em 1989, com orientação de José Morais 
(Université Libre de Bruxelles): “Alfabetização e 
percepção da fala”. No plano internacional, a 
fundação da European Society for Cognitive 
Psychology em 1986 contou com membros 
portugueses (embora apenas 3 ou 4). Nas duas 
décadas seguintes, e em larga medida graças a 
intercâmbios internacionais, foi crescendo o número 
de académicos portugueses investigando temas de 
psicologia experimental e cognitiva. Contudo, além 
de poucos, estavam dispersos geográfica e 
tematicamente. Foi para colmatar esta situação que se 
constituiu em 2006 a Associação Portuguesa de 
Psicologia Experimental, APPE. 
 
A APPE nasceu com a missão de promover encontros 
regulares de modo a incentivar a partilha de 
experiências entre investigadores em diferentes fases 
de carreira e a disseminar entre os mais jovens o gosto 
pela investigação nomotética em Psicologia. Desde a 
sua fundação tem organizado encontros anuais 
(Março/Abril de cada ano) rodando pelas diversas 
escolas de Psicologia do país, abrindo cada encontro 
aos estudantes de pré-gradução da escola 
organizadora. Estes encontros anuais contribuiram 
decisivamente para criar uma comunidade portuguesa 
de psicologia cognitiva, internacionalizada, que já 
nada tem a ver com a meia dúzia de académicos, 
relativamente isolados, de há vinte anos atrás. Nos 
dois últimos encontros, em 2018 na Universidade do  
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Minho e em 2019 na Universidade de Évora, as 
comunicações versaram os múltiplos temas 
enunciados por Neisser na sua definição fundacional 
da psicologia cognitiva, e outros que embora de letra 
diferente lhe captam o espírito (aprendizagem, 
atenção, memória, linguagem, processamento visual, 
cognição social, plasticidade). Por isso, penso que a 
evolução da psicologia cognitiva em Portugal foi de 
ímpeto crescente nos últimos 20 anos. 
 
 

 
 
 
 
O que mudou no ensino da psicologia cognitiva 
como resultado dessa evolução? 
 
Como seria de esperar, o ensino da psicologia 
cognitiva tem beneficiado desta evolução. A primeira 
mudança a destacar é, em minha opinião, o 
reconhecimento por parte de decisores académicos de 
outras áreas da Psicologia de que uma parcela 
importante da formação de primeiro ciclo em 
Psicologia deve incluir uma componente em 
psicologia cognitiva. Parece óbvio que deveria ser 
assim, e até soa estranho: então não é evidente que 
temáticas fundacionais da ciência psicológica 
deveriam fazer parte dos planos curriculares? Mas 
não, não era evidente. Demasiado teórico ou 
abstracto, desligado da vida real e limitado à gaiola 
dourada do laboratório — estes eram estigmas 
presentes com frequência no meio académico, 
exacerbados pela visão da universidade empresarial 
enfatizando a aplicação prática, passe o pleonasmo, 
em detrimento de uma sólida formação de base 
teórica (mas nada há de tão prático como uma boa 
teoria, já dizia Kurt Lewin!). Na última leva de 
acreditações dos cursos de psicologia pela A3ES (até 
2018) notou-se a preocupação em garantir alguma 
consistência e quantidade mínima de unidades 
curriculares de psicologia cognitiva a nível do 
primeiro ciclo ou licenciatura. O facto de haver 
pessoas capacitadas para dar esta formação, com 
doutoramento em temas de psicologia cognitiva, 
contribui para tornar exequível este desiderato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A segunda mudança positiva é o contacto efectivo dos 
estudantes, particularmente os de primeiro ciclo, com 
a investigação em psicologia cognitiva — que só é 
possível justamente por existirem projectos de 
investigação em curso, e massa crítica suficiente de 
investigadores para lhes dar o respectivo 
enquadramento. Este contacto precoce ajuda a 
desfazer ideias feitas potencialmente negativas, e 
pode ser decisivo para despertar o gosto pela 
investigação. 
 

 
 
Quais as principais oportunidades e ameaças que 
antevês para a investigação e o ensino da psicologia 
cognitiva no futuro? 
 
Primeiro as ameaças. A que se me afigura mais 
relevante é na verdade uma ameaça não-específica: as 
modas, ou os hot topics tomados à letra. Duas modas 
que podem afectar mais drasticamente a psicologia 
cognitiva, que ficaria reduzida ao papel de clássico de 
museu, são a da emoção e a do neuro. As duas 
exercem um fascínio enorme, talvez por razões 
parecidas: testar os limites do conhecimento, explorar 
terra incognita. Acresce no caso do neuro a 
materialização do mental/afectivo, ou melhor, a 
ilusão de observar directamente o que se passa no 
cérebro. Claro que tanto o interesse pela emoção e 
como o interesse pelas neurociências não é em si 
mesmo uma ameaça, apenas o seriam na medida em 
que se tornassem prepotentes no ensino e exclusivos 
na investigação. 
 
E agora as oportunidades: uma, a 
interdisciplinaridade; e outra, a posição privilegiada 
para responder aos novos desafios metodológicos e 
da ciência aberta. Quanto à interdisciplinaridade, a 
psicologia cognitiva tem um conjunto de bens 
particularmente valiosos: a prática do método 
experimental em questões envolvendo o elemento 
humano, o que esta prática faculta em treino de 
pensamento analítico aplicado a domínios 
específicos, o conhecimento de desenhos de 
investigação avançados, e a exigência em rigor e 
precisão metodológicos. Estes bens têm um elevado 
valor de troca, no sentido em que são muito úteis,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
talvez até cruciais, para avançar no conhecimento de 
como funciona o sistema mente/cérebro, do que são 
as emoções e o afecto, e ainda para procurar 
responder a novas questões (condução autónoma, 
envelhecimento acentuado da população, acelaração 
da mudança ambiental e social). Assim, o 
conhecimento e expertise em psicologia cognitiva é 
pertinente para responder aos desafios da 
interdisciplinaridade. 
 
Por razões semelhantes — em síntese, a tradição 
experimental e sofisticação metodológica — a 
psicologia cognitiva tem estado na vanguarda da 
aplicação de novos métodos de inferência a partir de 
dados empíricos (por exemplo, a estatística 
bayesiana); e tem boas condições para estar também 
na vanguarda relativamente à adopção de novas 
práticas de transparência científica, como a distinção 
clara entre procedimentos confirmatórios vs. 
exploratórios, e a partilha maciça de dados empíricos. 
 
A par de tudo isto, e no espírito da definição aberta de 
Neisser, a psicologia cognitiva é capaz de se renovar. 
Disto é exemplo a ciência cognitiva da cultura que 
recentemente (2018) suscitou a criação da Society for 
the Cognitive Science of Culture (SCSC) para melhor 
compreender as dinâmicas nature - nurture. 
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Outras Vozes 
 

A minha universidade  
– por Moisés de Lemos Martins 
 

 
 
 
Moisés de Lemos Martins é Professor Catedrático 
do Departamento de Ciências da Comunicação da 
Universidade do Minho. Dirige o Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade (CECS), que fundou 
em 2001. É Diretor da revista Comunicação e 
Sociedade e também da Revista Lusófona de 
Estudos Culturais (RLEC). Doutorado pela 
Universidade de Estrasburgo em Ciências Sociais 
(na especialidade de Sociologia), em 1984, tem 
publicado, no âmbito da Sociologia da Cultura, 
Semiótica Social, Sociologia da Comunicação, 
Semiótica Visual, Comunicação Intercultural, 
Estudos Lusófonos. Dirigiu durante dez anos o 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 
Minho (de 1996 a 2000, e de 2004 a 2010). 
Com este texto (inicialmente publicado no Correio 
do Minho) iniciamos na nossa newsletter, uma série 
de artigos com o propósito de nos fazer refletir 
criticamente sobre as nossas práticas coletivas 
(enquanto departamento) e individuais (como 
membros da academia).  
 
 
Em 1948, Norbert Wiener publicou Cibernética – ou 
Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. 
Ao fazê-lo, sinalizou aquela que viria a ser a nossa 
atual trágica condição. Os sistemas de informação 
davam-nos a possibilidade de estendermos até 
confins a servidão humana, porque neles radicavam 
as condições de possibilidade do controle, tanto dos 
animais como das máquinas.  
 
Os séculos XIX e XX, que inauguram “a era das 
massas e das máquinas”, como se lhes referiu Ernst 
Jünger, imprimiram velocidade e aceleração ao nosso 
tempo. E hoje, as tecnologias da informação 
mobilizam-nos em permanência para um qualquer 
mercado, uma qualquer competição, estatística, 
ranking, empreendedorismo, websummit… As bolsas 
financeiras foram colocadas em conexão, tendo sido 
criado, deste modo, o mercado global. Mas o próprio 
mercado acabou por se converter na metáfora a que 
ficou sujeita toda a vida humana. O neoliberalismo 
não é, pois, uma teoria que se cinge a ordenar, com 
mão de ferro, as políticas económicas e financeiras. 
Muito mais do que isso, o neoliberalismo é um modo 
de vida, que captura toda a existência humana. 

 

 
 
 
 
 
Com esta roda-viva desenfreada, que assinala, 
através das tecnologias, a passagem do regime da 
palavra e do pensamento ao regime dos números 
e da medida, desabou no Ocidente o edifício da 
cultura, erguido ao longo de milhares de anos. 
Porque foi o pensamento que desmoronou. 
Nietzsche falou, a este propósito, de uma 
“tragédia” para a cultura. E Hannah Arendt não 
pensou coisa diferente. Porque na era da técnica 
foi o humano que entrou em crise. Sem 
pensamento, o humano deixou de ter fundamento 
seguro, território conhecido, identidade estável. 
E se há lugar em que a crise da cultura se 
manifesta hoje mais clamorosamente é na 
universidade. Ao entronizar procedimentos de 
matriz tecnológica, que certificam no ensino, na 
investigação e nos serviços, meros automatismos 
de rotinas e conformidades, a universidade 
deixou de contar com o pensamento. O 
procedimento de matriz tecnológica destina-nos 
a um único caminho, e sempre a um mesmo 
caminho, de eficiências e utilidades, destruindo 
deste modo o relacional, o que quer dizer, 
esmagando a vida humana, que é fluxo, cadência, 
ritmo, sonoridade, ressonância, singularidade, 
criação, imaginação, diferença e diversidade. E 
enquanto na ordem do humano, vemos, 
pensamos e desenhamos com o coração, na 
ordem do procedimento, vemos, pensamos e 
desenhamos esborrachando o coração.  
  
A 4 de novembro último, a Universidade do 
Minho realizou a 1ª edição do “Evento Anual da 
Qualidade - EAQ'2019”. Os atuais, Reitor e 
Vice-Reitor para o Desenvolvimento 
Institucional, e também um antigo Reitor, 
quiseram em cerimónia pública chamar a atenção 
da academia para “a relevância” da existência 
dos sistemas da qualidade nas Instituições de 
Ensino Superior. Na Universidade do Minho, há 
anos que temos a funcionar no ensino o Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade (SIGAQ – 
UM). E do que se trata, agora, é de estender este 
sistema à investigação. 
 
Mas da universidade ao país, à Europa e ao 
mundo vai o passo de um anão; o pensamento é 
um reino que ninguém quer; o ranking está ao 
alcance de um tiro de canhão; e são os 
procedimentos e as conformidades que detêm o 
trono, como podemos dizer numa glosa a José 
Mário Branco e a Sérgio Godinho. 
 
Entretanto, aquilo que passou a constituir a 
natureza da universidade é a ideologia comercial: 
as universidades são empresas; a educação são 
serviços; o ensino e a investigação são 
oportunidades de negócios; os professores são 
profissionais de serviços ou consultores; os 
alunos são clientes. E com o mercado financeiro 
e o mercado de trabalho a ribombar 
fantasticamente por cima da sua cabeça, a 
universidade faz manchete da ‘excelência’ dos 
seus cursos e professores, ou seja, faz manchete 
da sua ‘qualidade’. 
 
E a mesma coisa acontece também com a 
investigação. A “excelência” e a “qualidade” 
académicas são medidas por regras análogas 
àquelas que são aplicadas ao mercado de capitais  
 
 
 

 
 
 
 
 
em todos os países. No capitalismo financeiro as 
economias dos países dependem dos valores em 
bolsa, medidos (ou ditados) pelas agências de 
rating, Standard and Poor’s, Moddy’s, Fitch, 
DBRS... E no capitalismo académico, os valores 
são estabelecidos, fundamentalmente, por duas 
agências de indexação científica, a Scopus e a ISI 
Web of Science, através das citações que são 
feitas a artigos, publicados em “revistas de fator 
de impacto” (ou seja, revistas que estas agências 
reconhecem como de “excelência” e de 
“qualidade”).  
 
Escreve o imunologista, Professor António 
Coutinho, “A filosofia é uma linguagem fadada a 
desaparecer” (Folha de São Paulo, 06.06.2018). 
Porque os cientistas têm um bom método, e os 
filósofos não têm. A filosofia não progride, 
enquanto que a ciência nos faz andar para diante. 
Ou seja, para o Professor António Coutinho, a 
filosofia, e com ela as Ciências Sociais Humanas 
em geral, é uma espécie de paralítico do 
Evangelho: pode ver; mas não anda. 
 
No fundamental, a universidade é hoje uma 
realidade apenas com números. Gerida como 
uma empresa, por um lado, está por conta do 
controle tecnológico; por outro, obedece a 
procedimentos. Até parece que não existe mais 
mundo na universidade que não sejam 
necessidades de mercado, injunções financeiras, 
rankings e citações dos investigadores na bolsa 
académica de valores. 
 
Alienada da sua natureza própria e equivocada 
sobre os interesses que acima de tudo deve servir, 
a universidade tornou-se, então, mais opaca, o 
que quer dizer, menos participativa e menos 
democrática, menos livre, e muito mais 
dependente de lógicas que lhe são alheias - 
lógicas que, se por um lado são empresariais e 
comerciais, por outro são burocráticas. 
 
E, todavia, a universidade nasceu, entre o século 
XI e o século XIII, como a casa do pensamento. 
E dado que “não há machado que corte a raiz ao 
pensamento”, como cantava Manuel Freire, a 
universidade deve ser encarada como um lugar 
de liberdade irrestrita. A sua missão é a da 
salvaguarda das possibilidades da (a)ventura do 
pensamento. Cabe-lhe fazer do ensino e da 
ciência uma ideia, que encarne um princípio de 
resistência crítica e uma força de dissidência, 
ambos comandados por aquilo a que Jacques 
Derrida chamou, em tempos, “uma justiça do 
pensamento”.  
 
É este, a meu ver, o grande desafio com que é 
confrontada a universidade, no curto, médio e 
longo prazo. Porque é da resposta a este desafio 
que depende a sua sobrevivência.  
 
 
 

 


