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  NESTA EDIÇÃO 

Editorial – 2020 – Os 5 Avatares Para Uma Nova Década 

 

A Escola de Psicologia da Universidade do Minho completou, em 2019, a sua primeira década como unidade orgânica de ensino e investigação (UOEI). Defendia-se na altura, que a constituição 
de uma UOEI própria constituía o modo mais efetivo de assegurar as condições para traduzir o papel da psicologia como hub-science, possibilitando uma articulação com os diversos domínios 
do conhecimento - as ciências naturais, ciências da saúde, ciências sociais e humanas, artes e tecnologias. Para consumar tal desiderato impunha-se, antes de mais, inverter o desequilibro 
tradicionalmente existente na psicologia em Portugal, caracterizado por uma ênfase quase exclusiva no domínio da psicologia aplicada em detrimento da psicologia básica (a psicologia como 
profissão versus a psicologia como ciência).  

A subalternização da psicologia enquanto ciência foi possivelmente responsável pelo atraso na afirmação da investigação nesta área de conhecimento em Portugal, não só nas áreas de 
conhecimento básico, mas também na própria investigação translacional. A constituição de dois departamentos (psicologia básica e psicologia aplicada) procurava proporcionar uma solução 
orgânica que potenciasse uma visão da psicologia como ciência (básica) capaz de fundamentar translações (aplicada) nos mais diversos contextos. Ao nível da EPsi, esta solução foi replicada 
para o centro de investigação – CIPsi – através da constituição de 3 laboratórios de investigação básica e 3 unidades de investigação aplicada. Foi igualmente o caso na organização dos projetos 
de ensino graduado (Mestrado Integrado com uma forte componente de ciência básica ao nível do primeiro ciclo e aplicada no segundo ciclo) e pós-graduado (um Doutoramento em Psicologia 
Básica e um Doutoramento em Psicologia Aplicada).  

Foi uma década de impressionante crescimento para a Psicologia na Universidade do Minho. Não só a psicologia ganhou lugar de destaque intramuros afirmando-se, apesar da sua reduzida 
dimensão, como uma das opções estratégicas da universidade (nas palavras tantas vezes repetidas pelo Reitor. António Cunha que acompanhou esta primeira década), assegurando uma 
articulação próxima com a restantes UOEI’s e alcançando uma posição de destaque no ensino e investigação na psicologia em Portugal. 

No entanto, é importante não darmos por definitivamente  adquirida a solução orgânica que foi encontrada para a Psicologia na Universidade do Minho (seja na organização interna seja mesmo 
ao nível da constituição de unidades orgânica própria). O envelhecimento do corpo docente, a assimetria entre as contratações de investigadores e docentes de carreira, bem como as recentes 
alterações legislativas obrigando à reformulação do mestrado integrado em licenciatura+mestrado, a par da descontinuidade da componente curricular dos doutoramentos, levantam enormes 
desafios para a próxima década. Ao iniciarmos a segunda década da Psicologia como UOEI na UMinho, deixo aqui em agenda 5 desafios a necessitarem de uma atenção próxima, 
particularmente enquanto Departamento de Psicologia Básica: 

(1) Necessidade de continuar a afirmar a psicologia básica como componente central da organização curricular ao nível do primeiro ciclo. 

(2) Assegurar a manutenção uma forte orientação para um ensino baseado na investigação ao nível do 1º ciclo (licenciatura) reforçando, nomeadamente, os mecanismos de colaboração 
entre as várias unidades de investigação em psicologia básica. 

(3) Pugnar para que a formação ao nível do 2º ciclo (mestrado) não se restringe, ou fique assimetricamente balanceada, à psicologia enquanto profissão (aplicada) em detrimento da 
psicologia enquanto ciência (básica).  

(4) Manter a solução de dois programas de doutoramento (básica e aplicada), procurando que estes traduzam, na prática, numa efetiva integração entre ensino e investigação (evitar a 
deslocalização dos Doutoramentos para fora dos Departamentos) e assegurar que estes constituam, efetivamente, programas de ensino e investigação (não unicamente programas 
de investigação). 

(5) Assumir o compromisso estratégico de prioridade no reforço do Departamento de Psicologia Básica em termos de docentes de carreira capaz de assegurar uma resposta continuada 
(e não precária) aos projetos de ensino, investigação e interação do Departamento. 

Ao iniciarmos a nossa segunda década, deixo aqui estes 5 pontos desafios para uma agenda que se mostre capaz de continuar a dar à psicologia um lugar de relevância que conquistamos na 
última década. 

Bom 2020! 

 

Óscar F. Gonçalves, Diretor do DPB 
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Destaque Ensino 
DOUTORAMENTO EM 
PSICOLOGIA BÁSICA  
Três Novas Doutoras em 
Psicologia Básica 
  

Doutora Margarida Vasconcelos 
 

 
Margarida Vasconcelos desenvolveu a sua 
investigação de Doutoramento em Psicologia 
Básica no âmbito do Laboratório de Neurociência 
Psicológica sob a orientação da Professora Ana 
Pinheiro (atualmente na Universidade de Lisboa) 
defendendo a tese intitulada “The effects of musical 
training on auditory statistical learning: 
electrophysiological and behavioral evidence”.  A 
temática da sua tese é bem ilustrada no artigo 
publicado na Brain and Language de que é autora e 
que serviu de ponto de partida, em 2014, para o 
desenvolvimento dos seus estudos de 
doutoramento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

      

Doutora Renata Cambraia 
 

 

Renata Cambraia desenvolveu a sua investigação 
de Doutoramento no Laboratório de Aprendizagem 
e Comportamento Animal sob a orientação dos 
Professores Armando Machado e Marco 
Vasconcelos (atualmente Professores da 
Universidade de Aveiro). A sua tese, intitulada 
“Biasing Temporal Perfomance of Pigeons and 
Humans “ é bem ilustrado numa dos seus estudos 
recentemente publicado no Journal of 
Experimental Psychology: Animal Learning and 
Cognition.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doutora Sofia Esménio 
 

 
 

Sofia Esménio realizou a sua tese de Doutoramento 
no Laboratório de Neurociência Psicológica sob a 
orientação da Doutora Joana Coutinho (CIpsi-EPsi, 
UMinho) e Doutor Miguel Soares (ICVS, Escola de 
Medicina, Uminho). A temática da sua tese, intitulada 
“Understanding the Neural Basis of Social Cognition 
in a Dyadic Context With a Close Other Usisng na 
Effective connetivity Approach” é ilustrado no artigo 
recente publicado na revista Scientific Reports 
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Jornadas de Ciência 
Psicológica Básica 
O Futuro da Ciência 
Psicológica Básica na 
Universidade Portuguesa 
 
Organizadas pelo Departamento de Psicologia 
Básica, tiveram lugar a 17 de Janeiro, na 
Universidade do Minho (Campus de Gualtar) as 
Jornadas de Ciência Psicológica Básica. Estas 
jornadas contaram com mais de 200 
participantes e juntaram alguns dos mais 
destacados especialistas nacionais em vários 
campos da psicologia básica e constituíram um 
importante momento de reflexão sobre a 
história, estado atual e perspetivas de futuro 
para a Psicologia enquanto ciência básica. Os 
vários oradores salientaram as contribuições 
que a investigação básica trouxe para 
afirmação da psicologia na universidade 
Portuguesa. Pese embora esta evolução, os 
oradores foram consonantes em 
testemunharam que esta afirmação nunca deve 
ser vista como um dado adquirido. Foram 
discutidos os riscos que pode advir para o 
ensino e investigação, da secundarização da 
secundarização da psicologia básica, 
particularmente num momento de 
reconfiguração curricular ao nível do ensino 
graduado e pós-graduada. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
O Futuro da Aprendizagem e 
Comportamento Animal na 
Universidade Portuguesa 

 
Conferencista Armando Machado 
(Universidade de Aveiro) 
 

 
Comentadores: Joana Arantes e Carlos Pinto 
(Universidade do Minho) 
 
O Futuro da Psicologia Social 
na Universidade Portuguesa 

 
Conferencista: Leonel Garcia Marques 
(Universidade de Lisboa) 
 

 
 
Comentadores: José Keating e Joana Coutinho 
(Universidade do Minho) 
 
 
 

 
 
 
 
O Futuro da Psicologia 
Cognitiva na Universidade 
Portuguesa 

 
Conferencista: Maria de São Luís Castro 
(Universidade do Porto) 
 

 
Comentadores: Pedro Albuquerque e Montse 
Comesaña (Universidade do Minho) 
 
 
O Futuro da Neurociência 
Psicológica na Universidade 
Portuguesa 

 
Conferencista: Jorge Almeida (Universidade de 
Coimbra) 
 

 
Comentadores: Adriana Sampaio e Sandra 
Carvalho (Universidade do Minho) 
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Destaque Publicações 
Docentes & Investigadores 
 

 
 
Em memória da Paula Carneiro que 
faleceu em Dezembro de 2019 e que 
recordamos como uma investigadora 
ímpar e uma pessoa com uma 
dimensão humana única. Foi um 
privilégio aprender com a Paula. 
 

 
 

“Analyzing False Memories in Children With 
Associative Lists Specific for Their Age” [Child 
Development (2007) – Paula Carneiro, Pedro 
Albuquerque, Angel Fernandez e Francisco Esteves] 

A produção de memórias falsas com recurso a 
paradigmas de investigação experimentais é um dos 
temas de investigação no domínio da memória 
humana que mais interesse suscitou nos últimos anos.  

 

 

 

 

 

Quando Henry Roediger e Kathleen McDermott, em 
1995, revisitaram o tema das memórias falsas em 
listas de associados convergentes e mostraram que era 
possível os participantes recordarem e reconhecerem 
palavras que não lhes tinham sido apresentadas, 
estavam longe de imaginar que 25 anos depois o 
artigo continuaria ser referenciado por investigadores 
de todo o mundo ( artigo tem mais de 2100 citações). 
Foi pela mão da Paula Carneiro que me apaixonei 
pelo tema das memórias falsas e através dele pude 
cativar para a investigação em memória humana uma 
dezena de estudantes de mestrado e doutoramento. 

Na produção de memórias falsas com listas de 
associados convergentes são apresentadas listas de 
palavras (e.g., dormir, descanso, sono, lençóis, ... ) 
todas elas relacionadas com uma outra (e.g., cama) 
que não é apresentada e que é designada por item-
crítico. Num momento posterior à aprendizagem das 
listas é realizada uma tarefa de evocação ou 
reconhecimento sendo frequente o item-crítico ser 
falsamente recordado ou erradamente reconhecido 
como tendo sido previamente apresentado. É a esta 
ocorrência que se dá o nome de memória falsa. 
Curioso é que este fenómeno parecia ocorrer em 
menor dimensão quando a amostra em estudo eram 
crianças. Parecia que algum mecanismo 
desenvolvimental protegia as crianças de produzirem 
esse tipo de erros de memória. 

Foi neste cenário que a Paula Carneiro nos desafiou a 
estudar o fenómeno criando listas de palavras 
produzidas por crianças (e.g., dormir, almofada, ó-ó, 
mãe, ...). Desta forma, esperávamos que a ativação do 
item crítico fosse mais intensa e que assim as crianças 
produzissem também memórias falsas em número 
substantivo.  

 

O artigo publicado em 2007 na revista Child 
Development, intitulado “Analyzing False Memories 
in Children With Associative Lists Specific for Their 
Age” teve um grande impacto pois veio a revelar-se 
um marco na explicação da produção de memórias 
falsas em crianças. Relatando duas experiências, o 
artigo procurou ajudar a clarificar a controvérsia 
sobre a tendência desenvolvimental para a produção 
de memórias falsas. Estes estudos envolveram 
crianças de 3-4 anos, 7-8 anos, 11-12 anos e adultos. 
Os resultados mostraram que as listas apropriadas 
para cada idade aumentam a produção de memórias  

 

 

 

 

 

falsas colocando assim em confronto as três 
principais correntes explicativas deste fenómeno: a 
teoria do traço-difuso; a perspetiva da ativação; e a 
monitorização da fonte. 
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Quem é Quem? 
Docentes do 
Departamento de 
Psicologia Básica 
 
Professor José Ferreira-Alves 
 

José Ferreira Alves é Professor Auxiliar no 
Departamento de Psicologia Básica, desenvolvendo 
a sua investigação no âmbito da Unidade de 
Investigação de Desenvolvimento e Psicopatologia 
coordenando o grupo de investigação de 
desenvolvimento do adulto e envelhecimento. 

 
   

 
 
José Ferreira-Alves licenciou-se em psicologia pela 
Universidade do Porto (1980-1985). Nessa altura 
realizou também formação básica em terapias 
cognitivo-comportamentais (Prof. Vaz Serra) e em 
análise transaccional (Prof. Brigitte Detry). Fez 
igualmente observação de recém-nascidos tendo 
acabado a sua licenciatura com dois artigos sobre 
reacções de recém-nascidos ao som de uma voz 
humana, publicados em co-autoria com o Prof. Pedro 
Lopes dos Santos e outros dois colegas no extinto 
Jornal de Psicologia. 
 
Nos dois anos seguintes trabalhou em escolas 
secundárias como psicólogo conselheiro de 
orientação escolar e profissional tendo desenvolvido 
aplicações das teorias de atribuição com alunos e 
professores. Ao mesmo tempo cursou uma formação 
avançada em terapias cognitivo-comportamentais. 
 
Em 1987 ingressa na Universidade de Évora no então 
departamento de Pedagogia e Educação dirigido pelo 
Prof. Manuel Patrício. Aí ensinou psicologia do 
desenvolvimento e psicologia da educação a futuros 
professores tendo, também, participado de outros 
projectos de formação contínua de professores a 
cargo da universidade de Évora. Num desses cursos 
de formação de professores destaca a aplicação de um 
programa adaptado de Weinstein e Alschuler, 
chamado Education of the Self, no qual cada professor 
usando o “processo da trompete” iniciava um 
percurso de exploração e de conhecimento de si 
próprio. 
 
Paralelamente começou o seu trabalho de 
investigação com vista a submetê-lo como provas de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aptidão pedagógica e capacidade científica (PAPCC). 
Sob a orientação do Prof. Óscar Gonçalves, iniciou 
um estudo fortemente inspirado em teoria 
desenvolvimental na formação de professores.  Essa 
investigação embora esteja publicada apenas numas 
actas (e depositada nas universidades), foi dos 
trabalhos mais marcantes da sua carreira. 
Basicamente o que se descobriu foi que face ao 
insucesso (pior aula das suas vidas), não era possível 
distinguir as atribuições causais de professores com 
diferentes níveis de autoconhecimento. Essa distinção 
só era possível face ao sucesso (melhor aula das suas 
vidas), onde os professores de mais elevado nível de 
autoconhecimento imputavam significativamente 
mais o sucesso a si próprios (ou seja, o “self-serving 
bias” era significativamente maior nos professores 
que experienciavam sucesso e mostravam 
autoconhecimento mais elevado). Esta investigação 
mostrou o valor da teoria desenvolvimental de 
Weinstein e Alschuler na compreensão de processos 
cognitivos.  
 
Em 1991 defendeu, já na Universidade do Minho, as 
suas provas de aptidão pedagógica e capacidade 
científica, com a tese intitulada “A influência do nível 
de desenvolvimento do autoconhecimento sobre os 
padrões de auto-atribuição de professores”, e uma 
aula sobre o modelo de desenvolvimento moral de L. 
Kohlberg.  Por esta altura, também, inicia uma 
formação pós-graduada em psicoterapia cognitiva 
narrativa. 
 

 
 
Em 1995 lecciona a primeira unidade curricular na 
universidade do Minho chamada psicologia do adulto 
e gerontologia ao curso de educação (porventura terá 
sido mesmo a primeira unidade curricular de 
desenvolvimento do adulto no país). Cria e lecciona 
uma UC de opção no curso de psicologia denominada 
gerontopsicologia e ainda uma outra, dirigida ao 
mestrado em educação de adultos, denominada 
Desenvolvimento do adulto e envelhecimento. 
 
O seu doutoramento igualmente orientado pelo Prof. 
Óscar Gonçalves continuou os estudos sobre 
perspectivas de desenvolvimento em formação de 
professores. Foi apesentado à Universidade do Minho 
em 2000. Destaque-se um desses estudos intitulado 
Auto-complexidade e desenvolvimento narrativo, que 
comprovou a hipótese da relação entre auto-
complexidade (um aspecto do autoconhecimento) e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desenvolvimento narrativo: um grupo de professores 
que frequentou um programa de desenvolvimento 
narrativo em contrate com um grupo controlo, 
apresentou um significativo aumento nos traços e nas 
facetas com que passou a caracterizar-se bem como a 
diferenciar esses traços e facetas (auto-
complexidade). 
 

 
 
Atualmente estuda o maltrato a pessoas idosas, a 
solidão em idade avançada, e o envelhecimento bem-
sucedido explorando sua associação com 
perspectivas teóricas cognitivas e desenvolvimentais.  
Foi cofundador da European Society for Research in 
Adult Development em Lund, em 2011 
Tem em projecto iniciar estudos sobre pensamento 
dialéctico em adultos, em colaboração com 
estudantes e ainda com Michael Basseches e Angela 
Brandão. 
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Quem é Quem? 
Investigadores do 
Departamento de Psicologia 
Básica 

 
Investigadora Montserrat 
Comesaña 
 
Montserrat Comesaña é Investigadora de carreira 
no Departamento de Psicologia Básica e dedica-se 
principalmente ao estudo da representação e 
processamento da linguagem na memória bilingue.  
 

 
   
Em 2001, obtive o grau de licenciada em Psicologia 
na Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
com a menção cum laude. Nesse ano, recebi uma 
bolsa de MSC do Governo Galego e concluí o meu 
mestrado em Psicologia Básica em 2003. Durante 
esse período, obtive também o grau de terapeuta 
familiar (http://www.formacioncambio.com/, Vigo, 
Espanha). Um claro interesse em continuar com a 
investigação e a carreira académica levou-me a 
inscrever-me no Programa de Doutoramento em 
Psicologia Básica da USC, financiado por uma bolsa 
de doutoramento do Governo Galego, sob a 
estimulante orientação da Prof. Isabel Fraga (USC) e 
do Prof. Manuel Perea (Universidade de Valencia). 
Nesse período, passei a integrar o grupo de 
investigação da USC “Procesos cognitivos y 
conductuales” (PCC) e a dar aulas práticas de 
Psicologia da Linguagem na mesma instituição.  
 
Em 2007, obtive o doutoramento em Psicologia 
Básica pela USC (menção cum laude). Fui, também, 
contratada por uma empresa de I+D+ i (N-Red, 
Espanha) para trabalhar como técnica de 
investigação. 
 
Em 2008, candidatei-me a uma posição de 
Investigadora Auxiliar por cinco anos no CIPsi 
(Centro de Investigação em Psicologia, Escola de 
Psicologia, Universidade do Minho) numa call 
lançada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
- FCT (Programa FCT Ciência 2007). Obtive a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posição e iniciei a minha carreira de investigadora no 
CIPsi em 2008. O meu principal papel foi o de apoiar 
no desenvolvimento de uma área recém-criada no 
Departamento de Psicologia Básica: a 
Psicolinguística. No final desse contrato (abril de 
2013), continuei trabalhando no CIPsi, graças a um 
financiamento do Governo Galego (Plan I2C). Em 
dezembro de 2013, consegui um novo contrato como 
Investigadora Auxiliar no CIPsi, financiado 
novamente pela FCT (Concurso Investigador, 2013). 
Em Maio de 2019 voltei a obter uma nova posição de 
Investigação, desta vez como Investigadora Principal, 
ao abrigo de um novo concurso da FCT (CEEC-IND 
2017). Rescindi desta posição em janeiro de 2020 
para assinar novo contrato como Investigadora de 
carreira no CIPsi à luz do Processo de Regularização 
de Vínculos Precários (PREVPAP). Durante estes 
anos, (a) estabeleci, em conjunto com a coordenadora 
da área de Psicolinguística, a Prof. Ana Paula Soares, 
o Grupo de Investigação em Psicolinguística (GIP); e 
(b) realizei investigação nesta área, especialmente na 
área do Bilinguismo, assim como c) outras atividades 
académicas. 
 
 

 
 
 
No que diz respeito à investigação que desenvolvo, 
esta tem como principal objetivo estudar a 
organização e o processamento de representações 
lexicais bilingues, seus fundamentos cognitivos e 
neurais e como essa organização muda ao longo da 
vida. Esta é uma área de grande importância teórica e 
aplicada no mundo globalizado em que vivemos. No 
cerne dessa questão está a necessidade de entender 
melhor como as pessoas adquirem, processam e 
dominam um segundo idioma (L2) adotando 
diferentes níveis de análise (sublexical, lexical e 
morfossintático) em populações bilingues com 
diferentes níveis de proficiência. Outra característica 
das pesquisas que realizo é também a combinação de 
várias metodologias e técnicas (e.g., eye-tracking, 
ERPs). Assim, nos últimos anos, produzi mais de 160 
contribuições científicas, incluindo 46 artigos 
revistos por pares, muitos deles em jornais de alto 
impacto, como a JEP: LMC ou PLoS One; vários 
capítulos de livros, e mais de 100 apresentações em 
conferências e/ou centros de investigação (12 por 
convite). Além disso, estou a colaborar com várias 
redes de investigação (English Linguistic Circle -
ELC), grupos e centros de investigação (Cognitive  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processes and Behavior group, USC; 
Psycholinguistics Research Group, University of 
Rovira I Virgili; SCALab, Lille University, Centro de 
Ciencia Cognitiva – C3, Nebrija University), e o 
Center for Literacy and Multilingualism (Reino 
Unido). Tenho obtido financiamento em projetos 
nacionais e internacionais, participei em 12 projetos 
como Investigadora Principal ou Co-Investigadora 
Principal (Montante = 320.565,62 €) ou como parte 
da equipa de investigação (Montante = 884.369 €). 
Sou, também: a) avaliadora de propostas de pesquisa 
para a Executive Government Agency of National 
Science Centre (Polónia), para a Croatian Science 
Foundation (HRZZ), e para teses de doutoramento 
selecionadas para uma 'menção europeia'; b) Editora 
associada da revista Psicológica e da revista 
Frontiers in Psychology (secção Language Science); 
e d) revisora regular de mais de 10 revistas científicas, 
como a Journal of Experimental Child Psychology, 
Bilingualism: Language and Cognition, Behaviour 
Research Methods, entre outras. 
 
No que diz respeito a atividades académicas e 
organizacionais, fui professora no Centro de 
Enseñanza Cardenal Superior Cisneros (UCM, 
Madrid). Atualmente sou professora no programa de 
doutorado em Procesos Psicolóxicos Básicos e 
Comportamento Social da USC (Espanha). Fui 
também: a) membro do conselho diretivo do CIPsi; b) 
membro do programa de doutorado em Psicologia 
Básica financiado pela FCT (PD / 00552/2012); c) 
membro do júri de várias dissertações de 
doutoramento nacionais e internacionais; e d) 
organizadora principal de simpósios e conferências 
internacionais. Coordenei e ministrei unidades 
curriculares de mestrado e doutoramento na escola de 
Psicologia da UMinho e supervisionei e supervisiono 
várias dissertações de mestrado e de doutoramento, a 
maioria delas na área de processamento e aquisição 
de segundos idiomas. 
 
. 
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O Futuro da Ciência 
Psicológica Básica 
A Neurociência Psicológica – 
Entrevista com o Professor Jorge 
Almeida  
 
 

 
 

  
 
Jorge Almeida, PhD, é professor associado na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra (FPCEUP) onde 
fundou e dirige o Proaction Lab. Licenciou-se em 
Psicologia pela Faculdade de Psicologia de Lisboa 
e realizou o mestrado e doutoramento no 
Departamento de Psicologia da Universidade de 
Harvard. Jorge Almeida centra a sua investigação 
no domínio das neurociências cognitivas, 
reconhecimento de objetos, organização neuronal 
de conhecimento conceptual, neuroplasticidade, e 
neurestimulação.  Jorge Almeida é o detentor da 
primeira ERC Grant da psicologia em Portugal. 
 
 
Como vês a evolução da investigação em 
neurociência psicológica ao longo das últimas 
décadas em Portugal? 
 
Bem, vou dar a resposta tendo em conta também o 
contexto internacional e vou dá-la precisamente a 
duas velocidades - a nacional e a internacional! 
Comecemos pela internacional.  
 
As décadas do cérebro sucedem-se (para que se veja, 
começaram nos anos noventa se não estou em erro); 
a neurociência cognitiva é central na psicologia atual 
tanto ao nível de publicações ou financiamentos 
major, sendo o paradigma central da psicologia; os 
melhores Departamentos de Psicologia do mundo 
(ex.: no ranking de Shangai temos Harvard, Yale, 
MIT, UCL, UCLA, Oxford, Cambridge entre outras, 
e numa ordem que muda pouco anualmente) 
apresentam programas e corpo de docentes onde é 
claro a preponderância da neurociência cognitiva e da 
investigação básica para a formação em psicologia - 
pessoalmente conheço muito bem o de Harvard e o 
número de docentes ligados à psicologia clínica é 
extremamente diminuto, enquanto que os ligados à  
 

neurociência e à cognição são a grande maioria. Todo 
isto é o espelho do que é este campo da ciência – a 
psicologia – atualmente e do modo com a 
investigação neurocientífica é fundamental para o 
campo. E claramente não creio que seja só uma moda, 
mas sim uma forma importante e central de 
compreender o nosso objeto de estudo enquanto 
psicólogos – isto é a compreensão da mente ou 
psiché/alma.  
 
Mas, ao nível nacional será igual? Ou haverão 
situações que impedem que sigamos no poletão da 
frente – ou mesmo no meio do pelotão …). Bem, isso 
leva-me à segunda velocidade – a nacional. Um dos 
problemas da psicologia em Portugal e nas 
Universidades Portuguesas é a definição do que é 
psicologia e do que é o seu objeto de estudo. 
Infelizmente, em Portugal mais que noutros sítios, a 
psicologia é vista como o ramo de conhecimento que 
estuda a saúde mental - mas psicologia NÃO É o 
estudo da saúde mental nem o modo como podemos 
melhor aspetos de saúde mental! Psicologia, como a 
etimologia da palavra indica, é o estudo ou a 
compreensão da psiché (ou mente se quisermos), e 
não do modo como podemos "curar" a mente, ou 
quais os problemas da mente. Já agora, para que fique 
claro, como aplicação da Psicologia, a Psicologia 
Clínica é importantíssima - mas é como aplicação da 
ciência básica que é a Psicologia. Enquanto isto não 
for claro não iremos conseguir acompanhar a 
velocidade internacional que falava acima. Assim 
temos programas e corpos docentes onde a 
neurociência (cognitiva ou outra) é marginal (aliás 
onde vemos sem dúvida o inverso do que vemos no 
Departamento de Psicologia de Harvard), temos uma 
ordem profissional que me parece não ver esta 
dissociação entre o modo como a Psicologia evoluiu 
internacionalmente e como permanece 
nacionalmente, e assim temos uma sociedade 
desinformada sobre o que é a Psicologia. Estas 
situações levam a que a Neurociência Cognitiva ou 
Psicológica em Portugal, apesar de estarmos a entrar 
na quarta década de cérebro internacionalmente, seja 
ainda marginal.  
 
Mas claro, é indesmentível que há uma evolução 
tremenda na investigação Neurocientífica no campo 
da Psicologia em Portugal – a pujança que temos tido 
ao nível das publicações de caracter internacional, ou 
do financiamento de topo em que investigadores 
portugueses estão envolvidos e lideram, entre outros 
aspetos são uma clara demonstração disso. Um 
exemplo perfeito são os grupos precisamente da 
Escola de Psicologia da Universidade de Minho. 
Aliás, penso que os Diretores de Faculdades e Escolas 
de Psicologia, e os Reitores das Universidade 
Portuguesas, como agentes atentos ao que se passa 
internacionalmente e nacionalmente na academia 
sabem que esta é, pelos menos, uma das grandes áreas 
a apostar para o aumento da qualidade de 
investigação e ensino!     

 
 

O que mudou no ensino neurociência psicológica 
como resultado dessa evolução? 
 
Aqui chegámos mais rapidamente a um patamar onde 
a neurociência faz parte do currículo dos alunos 
Portugueses. Neste momento penso ser impossível 
não ter uma Unidade Curricular de neurociência num 
curso de psicologia. Mas parece-me que poderíamos 
e deveríamos fazer mais – temos que aumentar a 
literacia neuroimagiológica e neurocientífica dos 
nossos alunos – e sim, mesmo aqueles que se querem 
depois dedicar a aspetos da psicologia aplicada. A 
neurociência é (o passado,) o presente e o futuro das 
ciências psicológicas, e como tal será cada vez mais 
essencial ser-se capaz de compreender os dados da 
neurociência e o modo como esses dados moldam a 
nossa compreensão da mente. É também importante a 
aposta nas neurociências ao nível do ensino pois 
parece-me por demais evidente que neste momento (e 
pelo menos internacionalmente) a neurociência serve 
de cimento que liga várias áreas do saber tanto dentro 
da Psicologia, como numa perspetiva macro, fora da 
psicologia – sendo a ciência cognitiva um exemplo 
paradigmático.  
 
Quais as principais oportunidades e ameaças que 
antevês para a investigação e o ensino da 
neurociência psicológica no futuro? 
 
As oportunidades para a investigação são simples e 
lógicas tendo em conta o panorama internacional – é 
aqui que temos que liderar para chegarmos mais 
longe internacionalmente. É também nesta área que 
devemos apostar como cimento para congregar várias 
áreas do saber – temos que construir pontes com 
outras disciplinas importantes como a biologia, a 
computação, a antropologia, a linguística, a medicina. 
Por exemplo, devemos responder a questões 
complexas (como é que os organismos reconhecem o 
seu meio ambiente) usando abordagens multimodais 
que incluam a neurociência, a biologia e a resposta 
celular, e os aspetos comportamentais. Estas 
oportunidades deveriam ser consubstanciadas em 
projetos e laboratórios nacionais, pois só este tipo de 
iniciativas permitem o desenvolvimento de projetos 
desta magnitude. 
Como ameaças, temos o descrito acima: a 
desinformação da população sobre o que é a 
Psicologia enquanto ciência. Enquanto não se mudar 
essa perspetiva da Psicologia como dedicada à saúde 
mental estaremos sempre mais longe do futuro que é 
também o presente e o passado da Psicologia no 
panorama internacionalmente. É também importante 
mudar a perspetiva que os alunos têm da neurociência 
como algo que não é psicologia, que é difícil por ser 
mais biológico ou se calhar ligado à matemática – esta 
perspetiva é extremamente autodebilitante e é uma 
ameaça forte ao ensino da neurociência. 
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15ª Encontro da Associação Portuguesa de Psicologia Experimental 
 – 7-9 Maio 2020 
https://appesepexmeeting.appe.pt 
 

 


