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  NESTA EDIÇÃO 

Editorial – Doutoramentos – Os Riscos da Deslocalização  

 

Nos termos da nossa legislação, cabe às instituições do ensino superior a atribuição de três graus académicos 
correspondentes, respetivamente, ao 1º, 2º e 3º ciclo de estudos: licenciatura, mestrado e doutoramento. Cada 
um destes ciclos corresponde a níveis de aprofundamento progressivo numa ou em várias áreas de 
conhecimento.  

Aquilo que carateriza uma universidade como sendo “universidade de investigação” é o facto de dar uma 
centralidade à investigação na formação ao nível dos três ciclos de estudos. Reconhece-se, deste modo, que 
desde logo ao nível do primeiro ciclo, os alunos universitários devem contactar com os métodos de pesquisa 
nas diferentes áreas do conhecimento, capacitando-os para, de um modo progressivamente autónomo, se 
tornarem agentes de produção de conhecimento e, ao nível profissional, serem capazes de uma translação dos 
dados mais recentes de investigação a par de se assumirem como geradores de inovação profissional e 
tecnológica. Foi esta passagem de uma modelo mais passivo de reprodução de conhecimento para uma modelo 
mais ativo de produção e inovação que produziu uma mudança radical do ensino nas “universidades de 
investigação”. Em Portugal, talvez o exemplo mais dramático desta mudança teve lugar no ensino das 
Engenharias um pouco por todo o país. Acredito que se trata de um verdadeiro “case-study” a necessitar um 
estudo aprofundado. Espero só que esta decisão precipitada, e sem respaldo de uma avaliação credível, de 
colocar um fim ao ciclo integrado (1º+2º), não venha a por em causa os avanços conseguidos. 

Este propósito das universidades de investigação obriga assim a uma coordenação bem integrada entre os 
projetos de ensino, não só ao nível dos 1º e 2º ciclos, mas também, e sobretudo, com o 3º ciclo. Infelizmente, 
algumas estratégias e decisões recentes correm o risco de dissociar a formação ao nível do doutoramento dos 
restantes ciclos de estudo, contribuindo para separar a investigação (centrada no 3º ciclo) do ensino (1º e 2º 
ciclos). Eis o exemplo de alguns destes movimentos: (1) o fim da componente curricular (ou redução ao mínimo) 
no 3º ciclo; (2) a deslocalização crescente dos programas doutorais da célula base de organização científico-
pedagógica (i.e., departamentos) para os centros de investigação (e em alguns casos para unidades orgânicas 
exclusivamente de investigação); (3) a deslocalização dos programas doutorais para superestruturas orgânicas 
(eufemisticamente designadas de “projetos) exteriores às Escolas/Faculdades – conhecidas  por “Escolas ou 
Colégios Doutorais”; (4) finalmente, um processo de deslocalização dos doutoramento para o dito tecido 
produtivo através dos recém criados “Laboratórios Colaborativos”. É até possível que, numa primeira fase, e 
graças ao direcionamento dos recursos humanos e materiais para o terceiro ciclo, possamos assistir a uma 
melhoria na qualidade dos doutoramentos, mas, não tardará muito a perceber-se que isto será feito à custa de 
uma “proletarização” docente e discente do ensino ao nível das licenciaturas e mestrados. Limita-se assim, ao 
nível do 1º e 2º ciclo, o acesso dos alunos às oportunidades proporcionadas por uma “universidade de 
investigação”. Não tardará muito até que sejam estes alunos (provenientes de um ciclo empobrecido de 
formação inicial) os novos candidatos aos Doutoramento e será então aí a ocasião de testemunhar que o sucesso 
imediato se transformou num desastre para o futuro.  

Óscar F. Gonçalves, Diretor do DPB 
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Destaque Ensino 
Departamento de Psicologia 
Básica apresenta novo 
Programa de Mestrado em 
COGNIÇÃO HUMANA 
 

 
Professor Pedro Albuquerque – Diretor do 

Mestrado em Cognição Humana 
 
Com o fim do Mestrado Integrado em Psicologia 
surgiu a necessidade e a oportunidade de criação de 
vários mestrados nas áreas de especialidade em que a 
Escola de Psicologia (EPsi) tem produção e 
conhecimento científico e profissional relevantes. É 
notório que a EPsi se afirmou no plano nacional e 
internacional pela formação que oferece no domínio 
da Psicologia Básica em geral e da Cognição Humana 
em particular. É neste contexto de afirmação que é 
proposta a oferta do Mestrado em Cognição Humana.  
 

 
 
A Escola de Psicologia sempre procurou propor 
formações que dessem resposta aos interesses dos 
estudantes pela investigação e aplicação de áreas mais 
básicas da Psicologia. Foi neste sentido que, ao nível 
do 2º ciclo (Mestrado), se ofereceram em tempos, 
com bastante procura e sucesso, um mestrado em 
Ciências Cognitivas e um outro em Psicologia 
Experimental e suas Aplicações. Vários estudantes 
destes cursos viriam a manter o seu interesse pelas 
áreas básicas da Psicologia, continuando os seus 
estudos nos doutoramentos de Psicologia 
Experimental e Ciências Cognitivas e mais tarde no 
Programa Doutoral em Psicologia Básica, sendo este  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
último o primeiro programa doutoral a ser financiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e 
que durante seis edições atribuiu um total de 30 bolsas 
de doutoramento. 
 
Como se pode depreender, a procura dos estudantes 
pelas áreas de investigação básica tem sido constante 
ao longo dos últimos anos. Com efeito, são vários os 
estudantes do Mestrado Integrado em Psicologia e do 
Mestrado em Psicologia Aplicada que escolhem fazer 
as suas dissertações em temas de Cognição Humana 
e Psicologia Básica. 
 

 
 
Assim, a criação do Mestrado em Cognição Humana 
proporcionará a estudantes motivados para a 
investigação em Psicologia Básica e Experimental 
uma sólida formação teórica, alicerçada numa forte 
componente de formação prática que, conjugadas, 
permitirão a realização de trabalhos de investigação 
capazes de responder a problemas de natureza básica 
com forte impacto na resolução de situações do dia-
a-dia. Proporcionará também a possibilidade de 
desenvolvimento de competências de gestão e 
implementação de investigação que permitirão o 
exercício profissional de investigador em Psicologia, 
inclusive em contextos de equipas multidisciplinares.  
 

 
 
O plano de estudos proposto para o Mestrado em 
Cognição Humana constitui um dos contributos da 
EPsi para o esforço de dotação aos estudantes de 
competências que possam ser diferenciadoras num 
mercado de trabalho cada vez mais exigente e 
competitivo: o da investigação, em geral, e da 
investigação em cognição, em particular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, no 1º semestre do 1º ano os/as estudantes irão 
frequentar UCs de Psicolinguística, Processos 
Atencionais e Percetivos, Memória Humana – 
Fundamentos e Aplicações, Psicologia Evolutiva, e 
Julgamento e Tomada de Decisão. No 2º semestre do 
mesmo ano terão UCs de Investigação em Cognição 
Humana, Cognição Comparada, Estatística 
Avançada, Opção, e Projeto de Dissertação. 
Finalmente, no 2º ano terão as UCs de Dissertação e 
Estágio de Investigação. 
 

 
 
Os mestres em Cognição Humana serão detentores de 
capacidades de análise do comportamento e 
familiaridade com diversos métodos de investigação 
e análise de dados. Este perfil é congruente com 
necessidades sentidas na resolução de problemas que 
envolvem o processamento humano de informação 
em diversos contextos. Estes contextos são áreas de 
I&D de empresas, entidades de consultadoria em 
ergonomia e projetos de investigação em Psicologia 
Básica. O treino de competências para identificação e 
desenvolvimento de oportunidades de prestação de 
serviços profissionais na resolução eficaz deste tipo 
de problemas em diversos contextos será uma 
prioridade na gestão deste curso de mestrado. 
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1º Doutoramento 
Honoris Causa em 
Psicologia 
Professor Angel Carracedo 
 
A Universidade do Minho, atribuiu no passado 
dia 17 de Fevereiro o Doutoramento Honoris 
Causa em Psicologia a Angel Carracedo.  
Inserida nas comemorações do seu 46º 
aniversário, a cerimónia será presidida pelo 
reitor, Rui Vieira de Castro, e contou com a 
intervenção do Diretor do Departamento de 
Psicologia Básica que, na qualidade de 
Padrinho, fez o elogio do homenageado.   
  
Angel Carracedo é uma personalidade 
incontornável da sociedade científica, 
reconhecido amplamente não só pelo seu 
impacto nos domínios da genética forense, 
clínica e de populações, mas também na 
aplicação dos seus estudos para benefício da 
sociedade, com importantes contributos na área 
da farmacogenética. Destacam-se ainda os seus 
enormes contributos para a cultura Galega, 
sendo um impulsionador fervoroso da literacia 
científica na difusão de valores científicos e 
humanos.  
 
Extratos da Laudatio pelo 
Prof. Óscar Gonçalves 
 

 
 
 

 
 
“Está no alto da ciência e vive na base da 
sociedade!”. Que difícil e raro é este equilíbrio 
– no alto da ciência e na base da sociedade”.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 “A genética tem sido um instrumento utilizado 
por Angel Carracedo para desvendar os códigos 
da doença, mas também os segredos da vida” 
 
“Será possível estar na antecâmera do Nobel e 
ser-se feliz? Estar no topo da ciência e manter a 
doçura? Mas, mais importante, ser eminência e 
espalhar felicidade ao nosso redor?” 
 

 
 
“Jamais deixou de tomar as águas frias da 
Galiza por companhia dos seus solilóquios e de 
iluminar os que se aventuram na senda da Via 
Láctea, em terras de Santiago. Tudo isto 
enquanto vai perscrutando um gene aqui e outro 
gene acolá” 
 
Foi aliás num périplo pelas universidades da 
Galiza, pescando genes para a sua tese de 
doutoramento, que acabou por conhecer Montse, 
uma estudante do segundo ano de Medicina. 
Desta, começa por, subtilmente, recolher 
material genético e com ela termina, sabiamente, 
partilhando material genético. Inicia-se então aí 
um novo e, como sempre confessa, o mais feliz 
capítulo da sua vida – Angel, Montse, Guille e 
Mar. Quatro novas letras para o alfabeto da vida 
- adenina, guanina, citosina, timina! Letras 
finalmente unidas por uma pentose – o açúcar da 
vida! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“Um mergulhador-pescador e faroleiro para 
quem o mundo está sempre para além de linha 
do horizonte. E tudo por sonho, nunca por 
cálculo!” 
 
“Se o mundo é justo, este homem humilde, numa 
qualquer madrugada outonal de Santiago, 
receberá uma chamada de Estocolmo. Estou a 
vê-los, todos sentados em redor da mesa – Angel, 
Montse, Guille, Mar – abrindo os braços e 
recebendo abraços, no meio de um oceano de 
perplexidade e gratidão. Angel levantar-se-á 
então, e com o seu habitual sorriso - tríptico de 
alegria, franqueza e humildade – dirá: “vamos é 
todos dormir porque ainda é muito cedo!”. 
Sempre no topo da ciência e na base da 
sociedade!” 
 
“Angel caminhando connosco, insistindo que é 
sempre mais o ADN que nos une que os 
polimorfismos que nos separam” 
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Extratos do Agradecimento 
Prof. Angel Carracedo 
 

 
 
“Teño que recoñecer que non me gustan as 
fronteiras. A que nos separa a Galicia e Portugal 
foi trazada precozmente nos tempos medievais 
pero nunca foi totalmente impermeable, ao 
contrario que a maioría das europeas. A 
continuidade xenética de Portugal e Galicia é un 
feito e non teño neste foro que perder moito 
tempo en resaltar a similitude –paisaxística, 
cultural e humana– entre as dúas beiras da Raia 
que tantos estudaron e que tantos escritores 
recrearon. Pero, aínda que as linguas 
diverxeron, é reconfortante ver como unha das 
fronteiras máis antigas de Europa divide pobos 
que despois de oitocentos anos de separación 
aínda conseguen conversar de xeito espontáneo 
e sen grande esforzo”. 
 

 
 
“A Medicina Legal axuda a entender o mundo e 
a sociedade, a Xenética permite entender a vida 
e as dúas disciplinas a entender a morte como 
parte consubstancial da vida” 
 
“Sabemos que a vida na terra comezou hai uns 
catro mil millóns de anos, pouco tempo despois 
de que a terra se formou, a partir dunha 
molécula, semellante ao ADN, pois tal como o 
coñecemos xa o tiñan as primeiras 
arqueobacterias. A capacidade de 
autoduplicarse desa molécula é, en certo modo,  

 
 
 
 
 
 
 
a causa da vida. Toda a vida na terra comezou 
nese preciso intre pero foron tres as forzas que 
permitiron a evolución e toda a diversidade de 
vida que hai na terra e a que xa desapareceu: a 
mutación que crea diversidade, a deriva 
xenética, que é o azar da variación e a 
selección”. 
 

 
 
“A mutación permitiu a vida porque crea 
variación e sen ela non habería vida, pero non 
sempre é favorable. Mutacións e ambiente ás 
veces combínanse de forma que producen 
enfermidade, que non é outra cousa que un 
proceso biolóxico polo que un individuo sofre ou 
fai sufrir aos que o rodean. E ademais é moitas 
veces non só producida polo ambiente senón 
relativa a el, e non unicamente ao ambiente físico 
senón ao social. É dicir variacións que poden ser 
un problema nun ambiente, cultura o sociedade 
poden ser unha vantaxe ou mesmo un éxito 
noutros”. 
 

 
 
“Aprendín que o progreso non é outra cousa que 
avances en dereitos humanos e que o Dereito con 
maiúscula –o seu cultivo foi unha das cousas que 
máis me enriqueceu– é clave nese progresso”. 
 

 
 
“A nosa especie tiña un evidente éxito 
reprodutivo que marcaba diferenzas non só cos 
primates senón con outros Homo. A gran 
diferenza é claramente o desenvolvemento do 
cerebro, pero ¿cales son realmente os feitos 
diferenciais con outros animais? Desde logo, a  
 

 
 
 
 
 
 

 
fala o primeiro. Somos seres moi sociables coma os 
primates, pero comunicamos mellor ca calquera 
outro animal. Tamén temos máis desenvolvida que 
ningún outro a curiosidade, e a capacidade de soñar, 
a imaxinación, o desfrute da beleza, en todas a súas 
formas, e sobre todo as emocións. Aínda que 
realmente o único feito diferencial completo cos 
primates é o sentido da transcendencia.” 

 

 
 

“Señor Reitor, membros da Universidade de Miño, 
compañeiros, amigos, familia, grazas a todos por 
esta inmerecida homenaxe e por terme, en 
consecuencia, metilado tan ben. En correspondencia 
todo o meu agarimo para todos vostedes. Levarei 
sempre con honra e orgullo ser un doutor desta 
Universidade do Minho como o levo o selo da miña 
propiá”. 
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Destaque Publicações 

Docentes & Investigadores 
 

 
 
Joana Arantes doutorou-se em Psicologia 
Experimental e Ciências Cognitivas, tendo realizado 
o seu doutoramento sobre a perceção temporal e a 
aprendizagem sem erros na Universidade do Minho 
e na Universidade de Canterbury, na Nova 
Zelândia. Atualmente coordena o grupo de 
investigação em psicologia evolutiva, no qual dá 
continuidade às temáticas nas quais se debruçou 
durante o doutoramento – nomeadamente a 
perceção visual, auditiva, temporal e multimodal – e 
estuda também a atenção e a memória. Tem como 
um dos seus objetivos principais investigar o efeito 
destes processos percetivos e cognitivos em situações 
sociais, como por exemplo quando uma pessoa se 
sente atraída por um potencial parceiro, olhando 
para estes processos como adaptações e tentando 
entendê-los à luz da teoria da evolução. 
 

 
O artigo intitulado Waist‐to‐Hip Ratio as 
Supernormal Stimuli: Effect of Contrapposto Pose 
and Viewing Angle foi publicado na revista Archives 
of Sexual Behavior pela Joana Arantes, em coautoria 
com Farid Pazhoohi, na altura aluno do programa 
doutoral em Psicologia Básica, Filipe Macedo e 
James Doyle. Neste artigo foram apresentados 
resultados de um estudo no qual se examinou, 
utilizando-se um equipamento de eye-tracking, o  

 

 

 

 

 

 

efeito da postura corporal e da perceção visual do 
tronco humano na avaliação da atratividade. 

Nas mulheres, a relação cintura-quadril (RCQ) é um 
indicador de atratividade física, saúde, juventude e 
potencial reprodutivo, existindo na literatura vários 
estudos que confirmam o efeito da RCQ na 
atratividade em ambos os géneros e em diferentes 
culturas (Furnham, Tan, & McManus, 1997; Henss, 
1995; Singh, 1993a,b; Singh & Luis, 1995). A pose 
conhecida como contraposto é frequentemente 
retratada nas pinturas e esculturas de artistas, como 
no Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. 
Refere-se a uma posição de um corpo humano no qual 
o torço se vira ao longo do eixo vertical, sendo o peso 
suportado maioritariamente por uma perna, enquanto 
que a outra perna fica ligeiramente fletida.  

 
O objetivo deste estudo era investigar se o ângulo de 
visualização e a postura corporal influenciavam a 
avaliação da atratividade com base na visualização 
dependente dos estímulos RCQ (vdRCQ).  

A amostra era constituída por um total de 68 
indivíduos heterossexuais, 25 homens e 43 mulheres. 
Utilizando um eye traking RED250, SMI, foi possível 
quantificar o número de fixações e o tempo de 
permanência nas imagens 3D de uma avatar feminina 
em duas poses diferentes (direita e contraposto) a 
partir de oito ângulos de visualização, que distavam 
entre si 45 graus de rotação. 

 

Os resultados mostraram que a pose contraposta foi 
percebida como sendo mais atraente do que a direita, 
e que os lados com as vdRCQs menores captavam 
mais primeiras fixações e fixações totais, assim como 
tempos de permanência mais longos. No geral, os  

 

 

 

 

 

 

resultados são consistentes com as hipóteses de que a 
RCQ é dependente do ângulo de visualização e que 
vdRCQs inferiores às RCQs ideais são estímulos 
supernormais que podem gerar mudanças de pico na 
resposta.  

 

É deste modo possível alterar os vdRCQs, por 
exemplo, através da dança, aumentando as fixações 
oculares e o tempo de visualização, o que influencia 
consequentemente a perceção de atratividade e o 
comportamento de potenciais parceiros. 

 

 



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA | FEVEREIRO  2020 

 

 

 

6 | P a g e  
 

 

 
Quem é Quem? 
Docentes do 
Departamento de 
Psicologia Básica 
 
Professora Adriana Sampaio 
 
Adriana Sampaio é Professora Auxiliar do 
Departamento de Psicologia Básica da Escola 
de Psicologia, e coordenadora do Laboratório 
de Neurociência Psicológica.  
 

 
 
Licenciei-me em Psicologia pela Universidade 
do Minho em 2003, mas sempre com a ambição 
de ter uma formação nas áreas de interface com 
a Medicina, sendo o trabalho e fascínio pelas 
Neurociências se afigurou como um percurso 
natural. Contudo, em 2002-2003, esta área de 
formação era ainda incipiente no então 
Departamento de Psicologia do Instituto de 
Educação, pelo que realizei em Espanha (Centro 
de Investigação Biomédica EuroEspes) o estágio 
curricular e investigação na área da 
Neuropsicologia e Genética Comportamental, 
respetivamente. Após terminar a licenciatura e 
conduzida pelo entusiasmo contagiante do 
Professor Óscar Gonçalves, aceitei o seu desafio 
para realizar o doutoramento em Psicologia da 
Universidade do Minho, mas claramente com um 
foco na Neurociências. Este doutoramento com o 
título “Estudo Volumétrico de Áreas Cerebrais 
Específicas e Fenótipo Neurocognitivo no 
Síndrome de Williams”, viria a ser o primeiro 
trabalho do “Laboratório de 
Neuropsicofisiologia”, materializado apenas em 
2007, com a mudança para as novas instalações 
da Escola de Psicologia.  

 

 

 

Em 2006 e sempre numa motivação de aproximação 
da Neurociência Básica e Aplicada, terminei o 
Diploma de Estudos Avançados do doutoramento em 
Neurociências pelas Universidades de Santiago de 
Compostela, Vigo e Corunha, apresentando uma 
investigação que consistia na avaliação morfométrica 
e esterológica da formação hipocampal de modelos 
animais knock out de síndrome de Williams. Assim, e 
pela minha formação eclética, fui convidada para 
trabalhar no âmbito de uma bolsa de pós-
doutoramento (2007) pelo Professor Nuno Sousa no 
Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da 
Saúde da Escola de Medicina – UMinho, onde 
desenvolvi trabalhos na área dos marcardores 
neurocognitivos e cerebrais do envelhecimento, mas 
também iniciei, juntamente com outros colegas, um 
conjunto de estudos e otimização de protocolos para 
estudos de ressonância magnética estrutural e 
funcional. 

 

Ainda em 2007, abrem os contratos “Compromisso 
com a Ciência 2007”, um concurso internacional 
promovido pela FCT para a contratação de 
investigadores doutorados para instituições 
científicas portuguesas. Este foi o início das políticas 
de estímulo ao emprego científico promovidas pela 
FCT (e respetiva tutela), sendo responsável pela 
contratação de muitos dos investigadores/docentes 
que fazem parte agora das nossas universidades. No 
âmbito deste programa, fui contratada para a Escola 
de Psicologia como Investigadora Auxiliar por um 
período de 5 anos. Durante esse tempo, tive 
oportunidade se ser um membro ativo do Laboratório 
de Neuropsicofisiologia, coordenado pelo Professor 
Óscar Gonçalves, que promovia de forma incessante 
e entusiasta a autonomia dos seus investigadores. Fui 
ainda membro de outros órgãos de gestão como a 
Comissão Estatutária da Escola de Psicologia, que 
viria a dar lugar ao estabelecimento das suas 
subunidades orgânicas, entre as quais o 
Departamento de Psicologia Básica. Mais tarde, em 
2013, fui ainda financiada por um programa de 
estímulo científico homólogo, designado 
“Investigador FCT”, mas esse ano foi cheio de 
oportunidades pessoas e profissionais. Algumas 
foram de difícil decisão, nomeadamente entre uma 
posição de Professora Associada na Universidade de 
Coimbra e aquela que viria a ser a minha escolha de  

 

 

Professora Auxiliar na Escola de Psicologia, onde 
tenho permanecido como investigadora e docente do 
Departamento de Psicologia Básica. 

 

Em 2008 e como referi, sempre com motivação pelas 
áreas médicas, ingressei no curso de Medicina do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – 
Universidade do Porto. A conciliação as 
responsabilidades da EPsi e o papel de aluna nem 
sempre foi fácil, mas termino o Mestrado Integrado 
em Medicina em 2015 tendo realizado o Internato 
Médico (de formação geral) no Hospital Senhora da 
Oliveira. 

Ao longo deste trajeto, tenho desenvolvido trabalhos 
de investigação sobretudo no estudo de das 
neurociências do desenvolvimento, mais 
concretamente no estudo da influência da genética, 
cérebro (estrutura e funcionamento) e ambiente nos 
vários processos cognitivos e emocionais ao longo do 
ciclo de vida. Tenho publicado sobretudo nessa área 
e colaboro com várias equipas de investigação 
(Espanha, França, Reino Unido, Brasil, EUA, Israel). 
Sou  ainda investigadora principal e membro de 
equipa de vários projetos financiados e fui já 
premiada pelos trabalhos na área de investigação em 
Psicologia. 
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Quem é Quem? 
Investigadores do 
Departamento de Psicologia 
Básica 

 
Investigador Carlos Pinto 
 
Carlos Pinto é investigador no Departamento de 
Psicologia Básica integrando a equipa do 
Laboratório de Aprendizagem e Comportamento 
Animal.  
 

 
   
Depois de experimentar – por pouco tempo – alguns 
cursos (todos partilhavam o facto de estarem 
relacionados com a Biologia e também de nenhum 
chamar por mim), cheguei à Licenciatura em 
Psicologia, ainda incerto se seria apenas mais um 
marco no caminho. Desde o início do curso a minha 
incerteza foi-se dissipando, especialmente quando 
contactei com a Psicologia da Aprendizagem e o 
estudo de diferentes animais não-humanos, que 
alargou os horizontes do que achava que a Psicologia 
podia ser, e por arrasto, os meus horizontes também. 
Finalmente algo que me chamava, de certa forma 
ainda relacionado com a Biologia das minhas 
anteriores incursões, mas por um ponto de vista 
diferente: o dos processos psicológicos básicos e do 
comportamento de diferentes espécies. 
 

 
 
Tirando uma breve experiência de Condicionamento 
Clássico com planárias, durante a licenciatura não foi 
possível concretizar o meu interesse no estudo 
animal, que teve de esperar até ao mestrado. O 
Mestrado em Ciências Cognitivas possibilitou-me 
não só aprofundar os meus conhecimentos sobre 
investigação no geral, mas também testemunhar, na  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primeira pessoa, os fenómenos que me tinham 
cativado anos antes. Se ler sobre a Lei do Efeito me 
prendeu o interesse, ver a mesma lei em ação, em 
tempo real, agarrou-me para nunca mais largar. Tanto 
a existência de leis e princípios regulares como o seu 
teste empírico e objetivo – um par de características 
que, possivelmente, serão mais comummente 
atribuídas a outras ciências – confirmaram-me que 
aqui também havia chão firme por onde caminhar.  
Nesse mestrado, sob a orientação do Professor 
Armando Machado (desde o início o meu mentor 
nesta caminhada), estudámos o efeito choose-short 
em pombos e como memórias para diferentes 
durações se podiam relacionar e ser esquecidas 
durante um intervalo de retenção. Tive então a 
oportunidade de continuar a trabalhar no Laboratório 
de Aprendizagem e Comportamento Animal, 
enquanto assistente de investigação, onde estudámos 
como a aprendizagem de uma regra de resposta 
(relacionada com um programa de reforço onde 
comida era disponibilizada a intervalos regulares) 
afetaria regras de resposta previamente aprendidas.  
 
O meu interesse principal tem sido a capacidade de 
animais interpretarem regularidades no ambiente e 
criarem regras de resposta que lhes permitam 
comportar-se de forma adaptativa em diferentes 
situações, e o meu doutoramento refletiu esse 
interesse. Partindo de uma tarefa que podia ser 
aprendida de mais que uma forma, estudámos a 
aprendizagem de discriminações temporais, onde 
encontrámos evidência de variabilidade inter-
individual e flexibilidade na forma como a tarefa era 
aprendida. Esta flexibilidade foi visível não só nos 
estímulos que os animais usavam para basear as suas 
respostas, como também na forma como a tarefa era  
 “resolvida” por diferentes animais. Durante esta fase 
estudei também o efeito do contexto no 
comportamento de escolha de pombos em 
colaboração com o Professor Thomas Zentall da 
Universidade de Kentucky. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dos meus objetivos atuais é acomodar a 
flexibilidade nas estratégias de aprendizagem, 
tentando dar conta da variabilidade entre indivíduos. 
Este desígnio pode tornar a interpretação do 
comportamento mais desafiante, mas pode também 
permitir um passo em frente na nossa compreensão da 
aprendizagem e comportamento. Adicionalmente, 
esta variabilidade chama a atenção para os cuidados 
necessários nas tarefas que usamos que, apesar de 
não-verbais, veiculam muita informação. Nesse 
aspeto, outro dos meus focos de interesse tem sido a 
análise, de um ponto de vista metodológico, de 
algumas tarefas transversais na área. 
 

 
 
Um dos próximos passos que gostaria de dar seria 
alargar o leque de abordagens que possam contribuir 
para os nossos modelos explicativos do 
comportamento, incluindo o reinforcement learning 
ou a robótica. Estas abordagens seriam uma forma 
adicional de modelar os comportamentos que 
observamos em laboratório, e em consequência disso 
poderiam trazer novos insights e perguntas de 
investigação. 
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15ª Encontro da Associação Portuguesa de Psicologia Experimental 
 – 7-9 Maio 2020 
https://appesepexmeeting.appe.pt 
 

 


