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  NESTA EDIÇÃO 

Editorial –O Papel da Diferenciação dos Sistemas na sua Sobrevivências Estrutural e 
Incremento Funcional: Reflexões a Propósito da Escola de Psicologia 

Fica por vezes a ideia que as soluções orgânicas encontradas pelas universidades, nos seus sempre difíceis equilíbrios estatutários, 
constituem um dado adquirido.  A constituição da Escola de Psicologia como unidade orgânica de ensino e investigação na 
Universidade do Minho, foi o produto da progressiva afirmação do então Departamento em Psicologia do Instituto de Educação e 
Psicologia. Defendemos, na ocasião, que só a constituição orgânica própria permitiria consumar, de um modo cabal, um processo 
de dupla diferenciação que vinha já a ocorrer: diferenciação externa e interna. O processo de diferenciação externa resulta da própria 
natureza da ciência psicológica como “hub science” - uma ciência que alimenta, e se alimente, de interface com domínios do 
conhecimento diverso, por vezes vistos mesmo como ortogonais nos eixos teóricos do espectro epistemológico – das ciências 
humanas e sociais às ciências naturais, das engenharias à economia, das artes às ciências da saúde, da educação ao direito. A estrutura 
orgânica da psicologia é correlativa desta elasticidade funcional, tal como se traduz nas múltiplas pontes com os mais diversos 
projetos de ensino, investigação e interação.  Este foi, efetivamente, o percurso de afirmação da psicologia no seio do multiverso 
académico da Universidade do Minho. 

Mas existe, igualmente, um segundo nível de diferenciação que constitui um imperativo da própria diferenciação externa. Trata-se 
daquilo que aqui designamos de “diferenciação interna”. Como em qualquer organismo, a capacidade de responder às demandas de 
um ambiente complexo, impõe a necessidade de um processo de diferenciação interna. O incremento da funcionalidade de respostas 
adaptativas implica sempre uma diferenciação dos sistemas orgânicos. Quanto maior for a ambição adaptativa do organismo, maior 
terá que ser o processo de diferenciação interno. Na Universidade do Minho, a Escola de Psicologia optou por uma diferenciação 
em duas subunidades orgânicas: a psicologia como ciência básica e a psicologia como ciência aplicada. Esta solução era tanto mais 
importante quanto havia a necessidade de não sacrificar o ideário de uma ciência psicológica básica e uma ciência aplicada de base 
científica pela sempre tentadora solução de procurar, no dizer de Paul Meehl, caminhos para a “aplicação de uma ciência que não 
existe”. 

A sobrevivência da Escola de Psicologia como estrutura orgânica identitária, implica o aprofundamento, e nunca a redução, desse 
nível de diferenciação já encontrado. Acreditamos que isto passa, antes de mais, pelo estabelecimento de soluções criativas de 
diferenciação progressiva ao nível de cada uma das subunidades já constituídas. Tal como para os organismos vivos, a complexidade 
dos sistemas resulta de uma diferenciação dentro da diferenciação, assegurando um processo de coordenação em cascata de todo o 
sistema (e.g., genes, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas ...).  

Vivemos hoje duas ameaças a este processo de identidade por diferenciação progressiva que poderão, no limite, questionar a solução 
orgânica encontrada na Universidade. Em primeiro lugar, a maneira mais eficaz de impedir a diferenciação ordenada é privar um 
organismo de recursos, fazendo com que este entre em modo de sobrevivência.  A restrição na disponibilização de recursos humanos 
e materiais levará à atrofia e, em última instância, à necrose dos nossos projetos académicos. Em segundo lugar, o estabelecimento 
de sistemas de controlo burocrático “top down”, ao distanciarem a gestão da região proximal dos projetos académicos, desvitalizam 
e “adormecem” o tecido. Trata-se do tão habitual “estado comatoso académico”, tantas vezes testemunhado no quotidiano das 
universidades. Tal como a democracia, a constituição da EPsi como unidade orgânica não é um dado eternamente adquirido. Pelo 
contrário, impõe uma afirmação diária dos nossos processos de diferenciação interna e externa. Um ideário a necessitar de uma 
praxis, quotidiana e consistente!  

Óscar F. Gonçalves, Diretor do Departamento
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Destaque Ensino 
 

Interuniversity Master in 
Clinical and Experimental 
Neuropsychology 
(IMCEN) 

 
Teve lugar em 19 de Setembro passado a sessão 
de abertura da 1ª Edição do IMCEN. Trata-se 
de um projeto de ensino ligado ao 
Departamento de Psicologia Básica e, ao nível 
da UMinho, utilizando os recursos humanos e 
materiais do Laboratório de Neurociência 
Psicológica.  O IMCEN conta, de momento, 
com 16 estudantes distribuídos pelos campi das 
Universidades de Coimbra, Lisboa e Minho. O 
IMCEN é atualmente dirigido pelo Prof. Óscar 
Gonçalves e tem como docentes específicos os 
Professores Mário Simões e Jorge Almeida na 
Universidade de Coimbra, Ana Pinheiro e Ana 
Raposo na Universidade de Lisboa e Óscar 
Gonçalves e Adriana Sampaio na Universidade 
do Minho.  
 

 

Potenciação de Recursos 
 
O IMCEN é um programa inovador que congrega 
o corpo docente e os recursos de investigação das 
três destacadas Universidades Portuguesas 
(Universidades de Coimbra, Lisboa e Minho). 
 

 

 

 
Professores do IMCEN (da esquerda para direita, cima para 
baixo – Óscar Gonçalves, Adriana Sampaio, Mário Simões, 
Jorge Almeida, Ana Pinheiro, Ana Raposo) 
 
 
Neurociência Translacional  
 
O IMCEN visa formar alunos que contribuam 
para a inovação da prática de uma 
neuropsicologia com base nos desenvolvimentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mais recentes das neurociências 
experimentais. Trata-se de uma proposta 
enquadrado num modelo de neurociência 
translacional aplicado à neuropsicologia. 
 

 

 
Alunos do IMCEN no Campus UMinho (da esquerda para 
direita, cima para baixo – Alexandre Santos, Catarina Senra, 
Adriana Martins, Hira Abbas, Larissa Costa, Joana Antunes) 
 
 

 
 
Largo Espectro  
 
IMCEN apresenta uma proposta curricular de 
largo espetro proporcionando treino em 
avaliação e reabilitação neuropsicológica, a par 
de uma formação em neurociências 
experimentais.  

 
 

 
 
 
Modelo Combinado de Ensino  
 
O nosso modelo combinado de ensino 
potencializa a interação entre alunos e 
professores nos três campi, recorrendo a quatro 
estratégias principais: (1) oportunidades de 
ensino à distância; (2) Oficinas intensivas 
conjuntas integrando alunos e professores das 
três universidades; (3) modelo híbrido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
combinando ensino on-line e ao vivo; (4) prática 
clínica e de investigação, intensivas. 
 
Ensino à Distância - Alguns dos cursos incluem 
aulas semanais ministradas num campus e 
disponibilizadas em tempo real para os outros 
dois campi. É o casso das UC’s de 
Neuroanatomia Funcional; Neurociências 
Cognitivas, Emocionais e Sociais; Síndromes 
Neuropsicológicos e Psicopatológicos.  
 
Oficinas intensivas conjuntas - Outros cursos 
consistem em oficinas conjuntas intensivas 
fornecidas simultaneamente a todos os alunos de 
modo alternado em diferentes campi. São 
exemplo as UC’s de Métodos de Investigação em 
Neuropsicologia e Competências de 
Neuropsicologia Clínica.  
 
Modelo Híbrido - Ainda outros cursos seguem 
um modelo híbrido em que as sessões semanais 
on-line em tempo real são complementadas com 
atividades práticas em cada um dos campi: 
Avaliação Neuropsicológica, Reabilitação 
Neuropsicológica.  
 
Pesquisa intensiva e Estágio Clínico - 
Finalmente, as rotações experimentais de 
neuropsicologia (major e minor), a tese de 
mestrado, conjuntamente com o estágio de 
neuropsicologia clínica, incluem treino prático 
intensivo nos laboratórios e/ou clínicas 
associados. As atividades clínicas e de 
investigação são acompanhadas de seminários 
semanais fornecidos em tempo real aos alunos 
dos três campi. 
 
Internacionalização 
 
O IMCEN procura uma formação internacional, 
é totalmente ensinado em Inglês, conta com uma 
rede internacional de laboratórios associados ao 
programa e tem, já na primeira edição, alunos 
provenientes de Portugal, Alemanha, Brasil e 
Paquistão. 
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Teaching 

Model

Distance 
Learning

Intensive 
Worshops

Hybrid 
Teaching

Research 
& Clinical 
Practicum



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA BÁSICA | Outubro 2019 

 

 

 

3 | P a g e  
 

 

Destaque Ensino 
CI-EPsi - Colaboradores 
de Investigação da Escola 
de Psicologia 
 
Em 2009 o Professor Pedro Albuquerque 
iniciou, através do Departamento de Psicologia 
Básica, o programa “Colaboradores de 
Investigação” junto dos alunos dos três 
primeiros anos de psicologia. Este programa, 
conjuntamente com o programa de participação 
voluntária na investigação, constitui um 
exemplo de boas práticas de ligação do ensino à 
investigação existente na nossa Escola. Neste 
artigo, o Professor Pedro Albuquerque, 
enquanto dinamizador e coordenador do 
programa, apresenta-nos uma síntese das suas 
principais características e resultados.  
 

 

O programa “Colaboradores de Investigação da 
Escola de Psicologia” (CI-EPsi) pretende 
proporcionar aos estudantes dos três primeiros 
anos do Mestrado Integrado em Psicologia um 
contato direto com a investigação que se 
desenrola nas equipas de investigação que 
constituem as oito Unidades de Investigação do 
Centro de Investigação em Psicologia da 
Universidade do Minho. 
 
No âmbito deste programa os estudantes têm 
oportunidade de desenvolver atividades de 
investigação “hands-on science”, conhecerem os 
temas ou linhas de estudo dos grupos e equipas 
de investigação, as suas metodologias de recolha 
e análise de dados, e tomarem consciência do 
longo percurso de investigação que um estudante 
percorre desde a sua entrada na graduação até ao 
final de um doutoramento em Psicologia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre as atividades propostas aos estudantes 
como CI-EPsi estão a discussão de tópicos 
relevantes nos seminários semanais das equipas, 
as recolhas de dados de investigação, a 
apresentação de artigos científicos, a transcrição 
de entrevistas, o suporte a atividades de 
divulgação de ciência que têm lugar nas unidades 
de investigação, etc. 
 
Este programa está em curso há 11 anos e já 
envolveu mais de 200 estudantes do Mestrado 
Integrado em Psicologia, permitindo-lhes a 
aquisição de conhecimentos e competências úteis 
aplicáveis, por exemplo, no momento em que no 
5º ano realizam a sua dissertação de mestrado. 
 

 
 
A avaliação recente mostrou que os estudantes 
que, nos últimos três anos, participaram no 
programa CI-EPsi tiveram melhores resultados 
(classificações) na unidade curricular de 
Dissertação (do 5º ano) do que os estudantes que 
o não fizeram. Mostrou também que estudantes 
que permaneceram mais tempo nas equipas de 
investigação (dois ou três anos) são mais bem-
sucedidos, obtendo ainda melhor classificação na 
Dissertação quando realizam as suas dissertações 
nos grupos em que foram colaboradores de 
investigação. Este dado é duplamente 
incentivador para os estudantes: porque os  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estimula à participação, mas também à 
permanência nas equipas. 
 

 
 
Para a Escola de Psicologia, o programa CI-EPsi 
tem também permitido desenvolver um 
sentimento de pertença à EPsi, e a uma das 
vertentes em que ela se tem vindo a distinguir: a 
investigação.  
 

 
 
O programa CI-EPsi é lançado todos os anos, no 
início do ano letivo. Calcula-se que cada 
estudante colaborador(a) dedique, em média, 2 a 
4 horas por semana às atividades que lhe são 
propostas pelo docente ou investigador 
responsável pela equipa em que o CI se integra. 
A participação no programa envolve um 
compromisso claro do estudante com a equipa. 
Este compromisso é fundamental pois há 
atividades e tarefas desenvolvidas pelos 
estudantes das quais as equipas que os acolhem 
podem depender. Assim, compromisso e 
dedicação são ideias e práticas-chave para a 
integração no programa “Colaboradores de 
Investigação da Escola de Psicologia”.  
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Destaque 
Publicações 
Docentes & Investigadores 
 
Joana Coutinho licenciou-se e doutorou-se em 
Psicologia Clínica na Universidade do Minho 
em colaboração com a New School for Social 
Research nos EUA. Após os seus estudos de 
doutoramento focados nas transações 
interpessoais da díade terapêutica em casos de 
perturbação de personalidade, integrou em 
2011 a equipa do Laboratório de Neurociência 
Psicológica onde tem estudado as bases 
biológicas de processos de interação diádicos e 
cognição social usando técnicas de 
neuroimagem e marcadores periféricos. 
Assumindo que as neurociências sociais e 
afetivas devem aumentar o conhecimento sobre 
os processos sociais reais, um dos seus objetivos 
de investigação é o de desenvolver tarefas 
experimentais capazes de capturar os 
fenómenos sociais de forma mais próxima 
daquela em que ocorrem naturalmente, sem 
sacrificar o controlo experimental e a validade 
interna das mesmas. O estudo aqui apresentado 
resulta de um projeto desenvolvido em 
colaboração com investigadores da 
Universidade de Chicago e de Ball State 
University, financiado pela Fundação BIAL 
que pretende analisar os marcadores periféricos 
e centrais do processamento social no contexto 
de relações significativas, em particular 
relações amorosas. Esta linha de investigação 
tem implicações importantes para o diagnóstico 
e tratamento de várias perturbações 
psiquiátricas que podem ser vistas 
essencialmente como desordens de 
funcionamento social, mas também para o 
funcionamento de várias díades humanas como 
a díade mãe-bebe, de casal ou de relações de 
ajuda como a relação medico-paciente ou 
professor-aluno. 
 

 
 
Joana Coutinho, PhD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neste artigo publicado em Março de 2019 na 
revista Social Neuroscience por Joana Coutinho 
em coautoria com a aluna do programa doutoral 
em psicologia básica Sofia Esménio, Miguel 
Soares, Patrícia Silva, Óscar Gonçalves e Jean 
Decety, foram apresentados resultados de um 
estudo de neuroimagem centrado nas bases 
neurais do processamento social no contexto das 
relações de casal.  
 
Neste trabalho partimos de investigação anterior 
que sugere que uma competência central para o 
nosso funcionamento social - a capacidade para  
compreender os nossos próprios estados internos 
bem como os dos outro - parecem constituir 
competências semi-independentes que se 
baseiam no mesmo tipo de representação mental 
e que recrutam circuitos cerebrais semelhantes 
(Lamm, Bukowski, & Silani, 2016; Lombardo et 
al., 2010; Mitchell, Macrae, & Banaji, 2006).  
Este estudo analisou as bases neurais do 
processamento do self e dos outros, no contexto 
de uma interação com um outro significativo, 
procurando determinar quais os circuitos 
cerebrais comuns e específicos a ambas as 
condições. Para isso desenvolvemos uma tarefa 
de ressonância magnética com maior validade 
ecológica face à maioria dos estudos neuro 
imagiológicos sobre cognição social que na sua 
maioria usam paradigmas experimentais com 
alvos ficcionais ou relativamente artificiais (e.g., 
Singer et al., 2006) sendo ainda poucos os 
estudos que analisam a resposta cerebral em 
situações de interação social próximas das reais. 
Nesta tarefa de ressonância magnética 42 
participantes envolvidos numa relação 
monogâmica com uma duração mínima de um 
ano, foram expostos a um conjunto de vídeo-
vinhetas do seu parceiro romântico a expressar 
conteúdos emocionais. Aos participantes era 
pedido que enquanto observavam as vinhetas se 
focassem na experiência do seu/sua 
companheiro/a (condição other) versus na sua 
própria experiência (condição self). As vinhetas 
que constituíram o estímulo nesta tarefa foram 
retiradas de uma interação de casal real que os 
parceiros haviam previamente realizado no 
laboratório onde discutiram os aspetos negativos 
e positivos da relação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os resultados revelaram a existência de uma 
correspondência muito significativa nos mapas 
de ativação cerebral de ambas as condições, 
incluindo áreas como a insula anterior, córtex 
cingulado posterior/precuneus, circunvolução 
frontal inferior e parietal inferior). Estes dados 
fornecem suporta para a hipótese de que a 
compreensão dos nossos estados internos e do 
dos outros implicam processos psicológicos e 
mecanismos cerebrais semelhantes, e que a nossa 
capacidade para compreender os outros depende 
do acesso privilegiado aos nossos próprios 
estados mentais (Lamm et al., 2016; Preston & 
de Waal, 2002; Rutgen et al., 2015). Sugerem 
ainda que quanto maior a proximidade entre o 
individuo e o outro, mais provável é que ele 
baseie as suas inferências sobre os outros a partir 
do conhecimento que tem de si próprio (Adolphs, 
2002; Gallese & Goldman, 1998).  Apesar da 
confirmação da hipótese de que o processamento 
dos estados do self e do outro recrutam áreas 
cerebrais semelhantes, verificamos que a 
condição self áreas cerebrais associadas a 
processamento interoceptivo e de contágio 
emocional tais como a ínsula posterior 
apresentaram maior nível de ativação, enquanto 
que na condição outro se verificou uma ativação 
maior de áreas cerebrais tradicionalmente 
envolvidas na representação cognitiva dos 
estados internos/teoria da mente e na capacidade 
de diferenciação eu/outro (ex., circunvolução 
fusiforme, circunvolução supramarginal, 
circunvolução angular e junção temporoparietal). 
(Bzdok et al., 2012; Schurz et al., 2014).  
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Destaque Publicações 
Alunos 
 

 
Augusto J. Mendes é Mestre em Psicologia pela 
Universidade do Minho e pela Université de Lille 3. 
Atualmente é bolseiro de doutoramento de 
Psicologia Básica no Laboratório de Neurociência 
Psicológica da Escola de Psicologia da 
Universidade do Minho. Trabalha no grupo de 
Neuroterapêuticas e Psicopatologia Experimental 
onde está a desenvolver o seu projeto de 
doutoramento sob orientação dos Professores 
Sandra Carvalho e Jorge Leite.  O seu foco de 
pesquisa incide sobre marcadores 
electrofisiológicos da impulsividade de espera e 
técnicas de reverter estes processos impulsivos. Aqui 
apresenta-nos um artigo, recentemente publicado, 
resultado de investigação em que colaborou sob a 
orientação da Professora Ana Pinheiro da 
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 
 

 

 

A capacidade de descodificar emoções a partir de 
vocalizações não-verbais tem um papel importante ao 
longo do ciclo de vida e suporta várias mudanças 
desenvolvimentais. Sabe-se que recém-nascidos são 
capazes de discriminar expressões vocais e que esta 
capacidade vai-se aprimorando desde a infância até a 
fase adulta. Estudos recentes parecem indicar que 
para certas emoções o reconhecimento atinge um 
plateau durante a adolescência, mantendo-se até à 
fase adulta. Além disso, a literatura aponta para um 
declínio na capacidade de identificação emocional em 
idosos. Estes resultados são congruentes com a ideia  

 

 

 

 

de que a forma como o reconhecimento emocional se 
desenvolve é não só influenciado pela fase do 
desenvolvimento, assim como pela emoção em 
questão. No entanto, ainda não é claro como a idade 
do locutor se relaciona com a discriminação 
emocional e se interage com a idade do ouvinte. 

 

Portanto, este estudo pretendeu averiguar diferenças 
relacionadas com a idade na descodificação 
emocional dependendo da idade do ouvinte e do 
locutor. Para tal, utilizaram-se vocalizações 
pertencentes a 4 locutores de cada faixa etária 
(crianças [8–11 anos], adolescentes [14–16 anos], 
jovens adultos [19–23 anos], idosos [60–75 anos]) 
divididas equitativamente por sexo. Os locutores 
foram expostos a vários cenários do dia-a-dia que 
representavam as categorias emocionais em estudo e 
eram instruídos para produzirem vários sons sem 
conteúdo verbal e de um modo mais espontâneo e 
natural possível. Após a gravação, três investigadores 
selecionaram as vocalizações para cada locutor que 
melhor representavam a categoria emocional. 
Exemplos de vocalizações podem ser encontradas 
através da ligação: https://osf.io/62bkn/. 

Numa segunda fase do estudo, 164 participantes (36 
crianças [7–11 anos], 53 adolescentes [12–17 anos], 
48 jovens adultos [20–30 anos], 27 idosos [58–82 
anos]) realizaram uma tarefa de categorização 
emocional de escolha forçada com vocalizações não-
verbais que expressavam prazer, alívio, realização, 
felicidade, tristeza, nojo, raiva, medo, surpresa e 
neutralidade. As  

Tal como previsto, a eficácia do reconhecimento 
emocional foi aumentando com a idade, com a 
exceção dos adultos mais velhos. A descodificação 
emocional foi melhor caraterizada por uma função 
não-linear, com uma grande melhoria a partir da 
infância até à adolescência, mudanças mais lentas da 
adolescência até à fase adulta, culminando num 
declínio da fase adulta mais velha. De igual modo, 
foram observados diferentes padrões de melhoria e 
declínio por categoria emocional, nomeadamente: 
rápido desenvolvimento para prazer, alívio, tristeza, e 
surpresa, enquanto que houve um declínio mais tardio 
para medo e surpresa.  

 

 

 

 

 

Relativamente à idade do locutor, foi observado uma 
menor taxa de reconhecimento emocional quando as 
vocalizações eram proferidas por idosos em 
comparação com as outras faixas etárias. Além do 
mais, não foi observado, como esperado, um viés de 
reconhecimento para a mesma idade (i.e., melhor 
reconhecimento por parte do ouvinte para 
vocalizações de um locutor com a mesma idade), com 
exceção do grupo das crianças: as crianças eram 
melhores a reconhecer emoções em vocalizações não-
verbais, quando estas eram proferidas por crianças. 
Não foram encontrados efeitos quanto ao sexo do 
locutor e do ouvinte, apresentado resultados muito 
similares ao longo das diferentes faixas etárias.  

Estes resultados podem ser explicados à luz da 
aprendizagem do comportamento social e 
consequente maturação cerebral, que implica um 
reconhecimento emocional razoável na infância que 
se vai aprimorando até à fase adulta. O declínio 
observado no grupo dos adultos mais velhos poderá 
ser explicado por deterioração normativa em 
processos cognitivos e emocionais. De igual modo, 
não foi observado um viés positivo (i.e., melhor 
reconhecimento de emoções positivas) nos idosos: 
foram observadas taxas de reconhecimento similares 
quer para as emoções positivas, quer para as 
negativas. 

 

Este estudo explorou como é que a idade do ouvinte 
e do locutor influenciam a descodificação emocional 
de vocalizações não-verbais. Os diferentes grupos 
etários revelaram padrões distintos de 
reconhecimento emocional de acordo com a categoria 
emocional vinculada à vocalização. De igual modo, a 
idade do locutor foi relevante para a descodificação 
emocional, sobretudo em ouvintes crianças. 
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Quem é Quem? 
Docentes do 
Departamento de 
Psicologia Básica 
 
Professora Ana Paula Soares 
 
Ana Paula Soares é Professora Auxiliar no 
Departamento de Psicologia Básica. Foi uma 
das primeiras licenciadas pela Universidade do 
Minho a integrar o corpo docente, primeiro nas 
funções de Monitor e mais tarde como 
Assistente e Professora Auxiliar. 
 

   
 

Finalista da “1ª geração” de licenciados em 
Psicologia pela Universidade do Minho, fui 
convidada em setembro de 1996 para colaborar 
na docência do então Departamento de 
Psicologia do Instituto de Educação e Psicologia, 
onde o curso de Psicologia na Universidade do 
Minho “nasceu”. Aí exerci funções de Monitora, 
Assistente e depois de Professora Auxiliar, cargo 
que ocupo na atual Escola de Psicologia. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2006 fui desafiada a abraçar um novo 
projeto: arrancar com uma área de docência e de 
investigação inexistente no então Departamento 
de Psicologia e que de forma sistemática era 
apontada pelas diversas comissões externas de 
avaliação como deficitária: a área da Psicologia 
da Linguagem ou da Psicolinguística, isto é, a 
área da Psicologia que procura estudar os 
processos cognitivos e neurobiológicos que 
permitem que possamos adquirir e usar 
linguagem no nosso dia-a-dia aparentemente sem 
qualquer esforço, e o porquê de alguns 
indivíduos manifestarem dificuldades na 
aquisição/uso desta tão importante competência. 
Este desafio coincidiu, de resto, com o 
investimento do então Departamento de 
Psicologia, reforçado de seguida pela atual 
Escola de Psicologia, em criar um curriculum 
comprometido com o objetivo de proporcionar 
aos nossos estudantes uma formação sólida nas 
áreas mais básicas da Psicologia que os 
habilitasse ao desenvolvimento de práticas mais 
fundamentadas nas diversas áreas de atuação da 
Psicologia. 
 

 
 
Responder de forma cabal a este desafio não foi/é 
tarefa fácil… Em 2008 criei o Grupo de 
Investigação em Psicolinguística (GIP), que 
coordeno, e com o qual tenho procurado que este 
desafio se vá concretizando dia-a-dia. O GIP é 
hoje um grupo de investigação da Unidade de 
Investigação em Cognição Humana que reúne 
mais de uma dezena de investigadores e alunos 
oriundos de diferentes áreas de formação 
(Psicologia, Linguística, Inteligência 
Artificial…), que captura financiamento em  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
concursos de ciência e investigação altamente 
competitivos, estabelece colaborações com 
grupos de investigação a nível nacional e 
internacional, e publica os resultados da 
investigação conduzida nas revistas mais 
prestigiadas no domínio. Tem várias linhas de 
pesquisa que, em termos globais, procuram 
estudar o modo como a linguagem é representada 
na mente humana, como é processada, 
compreendida e adquirida, tanto por indivíduos 
“normais” que dominam uma ou mais línguas, 
como por indivíduos que apresentam algum tipo 
de perturbação linguística (ex. afasias, 
perturbação do desenvolvimento da linguagem, 
dislexias), recorrendo a uma ampla gama de 
métodos e técnicas de investigação (ex. eye-
tracking, ERPs, linguagens artificiais, 
modelagem computacional, análise de corpus). 
 
Mais recentemente, temos procurado alargar as 
fronteiras das nossas linhas de pesquisa para um 
domínio mais aplicado da Psicologia. No âmbito 
do projeto POCI-01-0145-FEDER-028212, do 
qual sou investigadora responsável, estudamos 
em que medida défices nos mecanismos que 
permitem a extração das regularidades do meio 
que nos circunda podem explicar as dificuldades 
que crianças com perturbação do 
desenvolvimento da linguagem manifestam, e 
em que medida esses défices podem ser 
compensados pelo recrutamento de outros 
mecanismos que possam não estar 
comprometidos evitando, assim, que essas 
crianças desenvolvam dislexia. 
 
Nos próximos anos vejo-me comprometida com 
o desafio, sempre inacabado, de consolidar esta 
área de docência e de investigação na Escola de 
Psicologia, e com a tentativa de colocar os 
conhecimentos adquiridos ao serviço do 
desenvolvimento de novas práticas, novas 
técnicas e ferramentas que respondam aos 
problemas das sociedades modernas e que 
estimulem um diálogo aberto e frutífero entre as 
áreas mais básicas e aplicadas da Psicologia. Este 
será seguramente um novo e importante 
desígnio! 
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Quem é Quem? 
Investigadores do 
Departamento de 
Psicologia Básica 
 
Investigadora Joana Arantes 
 
Joana Arantes foi a primeira aluna de 
doutoramento no Laboratório de Aprendizagem 
e Comportamento Animal e é atualmente 
Investigadora Auxiliar no Departamento de 
Psicologia Básica, liderando um grupo de 
investigação em psicologia evolutiva. 
 
   

 
 
 
O meu interesse pela investigação começou no 
meu segundo ano de licenciatura, em 2001, 
quando comecei a colaborar no Laboratório de 
Aprendizagem e Comportamento Animal 
(LACA) coordenado pelo Professor Armando 
Machado. Esta paixão pela investigação foi-se 
desenvolvendo ao longo dos anos, tendo sido 
enriquecida pela passagem por outros 
laboratórios (e.g., Laboratório de Psicologia 
Animal e Comparada, coordenado pelo Professor 
Mario Zanforlin, Padova, Itália). 
 

 
 
Durante o meu doutoramento em Psicologia 
Experimental e Ciências Cognitivas tive a 
oportunidade de me debruçar sobre as temáticas 
da perceção temporal e da aprendizagem sem 
erros na Universidade do Minho e na 
Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. 
Mais especificamente, o meu objetivo era testar 
dois modelos de perceção temporal – Scalar 
Expectancy Teory e Learning-to-Time. Para isso 
implementei uma técnica de aprendizagem sem 
erros, de modo a que os pombos aprendessem a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
distinguir durações temporais com o menor 
número de erros possível.  
 

 
 
Apesar de ter realizado a maioria dos meus 
estudos com pombos, tive também a 
oportunidade de realizar estudos com humanos. 
A semelhança que encontrei entre vários 
comportamentos, e os seus mecanismos 
subjacentes, de animais humanos e não humanos, 
e o facto de ter encontrado muitas semelhanças 
comportamentais e emocionais entre pessoas de 
culturas tão diferentes (e.g., Portugueses e 
Maori) despertou em mim um interesse pela 
teoria da evolução aplicada à psicologia que me 
levou à descoberta de uma literatura fascinante 
sobre a psicologia evolutiva. 
 
 

 
 
 
Em 2011 regressei à Universidade do Minho 
como Professora Auxiliar Convidada e Bolseira 
de Pós-Doutoramento, onde tive oportunidade 
não só de desenvolver a minha investigação na 
psicologia básica como também de continuar a 
lecionar – que é algo que me completa a nível 
profissional. 
 
Um ano mais tarde criei o grupo de investigação 
em psicologia evolutiva. Além de dar 
continuidade às temáticas nas quais me debrucei 
no meu doutoramento – como a perceção 
temporal, visual e auditiva – passei a focar-me 
também na atenção, memória, atratividade e 
relacionamentos interpessoais, olhando para as 
mesmas como adaptações e tentando entendê-las 
à luz da teoria da evolução. Atualmente o grupo 
conta com vários alunos de doutoramento, 
mestrado e colaboradores de investigação do 
MIPsi interessados nestas temáticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguir encontram-se algumas das questões às 
quais tentamos responder: Um encontro com um 
potencial parceiro muito atraente será 
percecionado como tendo durado mais tempo do 
que com um encontro com um potencial parceiro 
pouco atraente? Como é que os modelos de 
perceção temporal explicam os resultados? Será 
que o potencial parceiro muito atraente captará 
mais atenção? E será também mais memorável? 
Qual o efeito da postura corporal na captação da 
atenção e na dilatação da pupila? A perceção 
temporal, a atenção e a memória variam ao longo 
do ciclo menstrual?  
 

 
 

Para responder a estas e outras questões utilizo 
vários equipamentos (e.g., eye-tracking, EEG, 
realidade virtual) e conto com a ajuda de uma 
rede de colaboradores dentro da UI de cognição 
humana (e.g., José Keating, Pedro Albuquerque), 
de outras UIs (e.g., Diego Pinal, Jorge Almeida 
Santos, Paula Magalhães), de outras escolas (e.g., 
Filipe Macedo, Escola de Física) e internacionais 
(e.g., Jan Theeuwes, Vrije Universiteit 
Amsterdam; John Wearden, Universidade de 
Manchester). 
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O Futuro da Ciência 
Psicológica Básica 

 
A Psicologia Social – Entrevista 
com o Professor Leonel Garcia 
Marques 
 

 
 
O Prof. Leonel Garcia Marques licenciou-se em 
psicologia pela Universidade de Lisboa e doutorou-
se sob a supervisão de David L. Hamilton da 
Universidade de Califórnia em Santa Bárbara.. 
Atualmente é Professor Catedrático, Presidente do 
Conselho Científico e Coordenador Principal do 
CIPS na Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa. Investiga atualmente nos domínios das 
interações entre memória e uma série de outros 
temas como aprendizagem, formação de impressões, 
estereótipos e processos de grupo. Tem 
desempenhado funções de Diretor e/ou Diretor 
Associado de importantes revistas como o European 
Journal of Social Psychology ou do Personality and 
Social Psychology Bulletin. 
 

 
 
 

Como vês a evolução da investigação em psicologia 
social ao longo das últimas décadas em Portugal? 

 
Começando por definir o que é a Psicologia Social, 
poderia dizer, parafraseando a definição clássica de 
Gordon Allport, que é a disciplina da ciência 
psicológica que visa compreender como o 
comportamento, motivações, pensamentos e  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
sentimentos dos indivíduos são influenciados por 
outras pessoas, reais ou imaginárias. É uma 
disciplina com aplicações que vão da economia, 
ciência política e marketing e até à saúde, meio 
ambiente e educação. Desde a sua fundação que a 
Psicologia Social se dedicou a questões prementes da 
sociedade, como conflito, psicologia dos pequenos 
grupos e das multidões, racismo, preconceito, 
perceções de injustiça, de desigualdade, etc. 
 
Essas características fizeram com que a Psicologia 
Social, como tantos saberes sociais, fosse mal-amada 
pelo Estado Novo. Assim, a grande evolução da 
investigação em Psicologia Social deu-se no período 
subsequente ao 25 de Abril. Mais propriamente, em 
1980 realizou-se em Lisboa o Simpósio “Mudança e 
Psicologia Social” e foi partir daí que se iniciaram 
os primeiros contactos com a Associação Europeia 
de Psicologia Social Experimental. E foi em meados  
dos anos 80 que começaram a chegar a Portugal, a 
primeira geração de Psicólogos Sociais formados na  
Europa (sobretudo na Universidade de Lovaina na 
Bélgica).  
 
Na década seguinte aconteceram bastantes coisas 
importantes para Psicologia Social em Portugal: 
começou o grande impulso estatal à investigação a 
partir do contributo assinalável de Mariano Gago, 
foi publicado a 1ª edição do Manual de Psicologia 
Social (hoje na 11ª edição) com a Direção de Jorge 
Vala e Maria Benedita Monteiro e que reuniu à sua 
volta a comunidade de investigadores portugueses 
em Psicologia Social, foi criado o primeiro programa 
pós-graduado em Psicologia Social e das 
Organizações no ISCTE (e com a participação de 
investigadores de outras instituições sobretudo de 
Lisboa) e começou a formar-se uma leva de 
psicólogos sociais formados total ou parcialmente 
nos EUA (donde destaco, talvez por enviesamento, a 
Universidade da Califórnia, Santa Barbara).  
 
Foi nesta sequência de grande internacionalização 
da investigação em Psicologia Social, que 
investigadores portugueses foram incluídos na 
direção da Associação Europeia, nomeados como 
Editores Principal e Associados da sua publicação 
principal, o European Journal of Social Psychology 
e a participarem ativamente em inúmeros projetos 
internacionais, destacando-se a European Social 
Cognition Network 1 e 2, programas financiados pela 
ESF.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais recentemente, para além da existência de 
Programa Pós-Graduados em várias universidades e 
institutos do país e do aumento exponencial da 
investigação, abrangendo temas tão diversos como 
estereótipos e preconceito, perceção de pessoas e 
grupos, neuro-cognição social, comparação social e  
injustiça, emoções, sentimentos cognitivos 
julgamento e decisões, representações sociais, 
identidade e mudança social e aplicações a áreas tão 
diversas como a Saúde ou o Ambiente. Este aumento 
refletiu-se também no número de projetos 
financiados e nas publicações internacionais 
oriundos da investigação em Psicologia Social, é de 
destacar um programa pós-graduado invulgar no 
nosso país, o LISP.  
 
 
O LISP é um programa de doutoramento em 
Psicologia Social de Lisboa (LiSP) é um programa de 
interuniversitário financiado pela FCT que integra 
três programas de doutoramento previamente 
existentes em Psicologia Social em Lisboa, o do 
ISCTE-IUL, o da Universidade de Lisboa (Faculdade  
de Psicologia com a colaboração do Instituto de 
Ciências Sociais) e ISPA - Instituto Universitário.  
O LISP combina a experiência académica e a 
pesquisa de alguns dos mais reputados 
investigadores em psicologia social do país, os 
recursos disponíveis e outras sinergias desenvolvidas 
entre as instituições envolvidas. Ao reunir os ramos 
da Psicologia Social dos três programas de 
doutoramento em Psicologia de Lisboa, este 
programa oferece uma combinação única de diversos 
subdomínios científicos num programa integrado. 
Mais: a formação de cada estudante é 
complementada com um período de estadia num 
laboratório estrangeiro com a co-orientação de um 
investigador de mérito reconhecido. 
 
A primeira fornada de estudantes está agora a 
doutorar-se. Espero grandes coisas destes estudantes 
e da continuação da nossa colaboração. 
 
 
O que mudou no ensino da psicologia social como 
resultado desta evolução? 
 
Em minha opinião, as principais mudanças são duas: 
o aumento da oferta especializada em programas 
graduados de investigação em Psicologia Social e a 
inclusão dos estudantes do primeiro e segundo ciclos 
nos trabalhos de investigação que decorrem nos 
vários centros, aprendendo, desde muito cedo a tirar 
partido dos recursos de hard e software, hoje em dia, 
indispensáveis na investigação.  
 
O aumento da oferta pós-graduada permite a 
formação de novas gerações de investigadores e 
docentes com uma maior especialização e, no seu 
conjunto, uma maior abrangência de temas de 
investigação, sejam esses temas clássicos sejam 
inovadores. E esse aumento permite algo até aqui, 
muito ausente no nosso país, uma massa crítica 
suficiente de investigadores em cada área, de molde 
a permitir a crítica mais especializada e a 
colaboração mais profícua. 
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A inclusão precoce dos estudantes do primeiro e segundo ciclos nos trabalhos de 
investigação permite aos estudantes darem-se conta, mais cedo, da natureza da 
investigação e dos conhecimentos e dos princípios éticos que têm de fazer parte 
do reportório e da consciência moral de um investigador. Tal beneficia a formação 
dos futuros investigadores, mas também contribui para um melhor entendimento 
dos processos de investigação em Psicologia Social (e da investigação em geral), 
mas também para a formação de um maior sentido crítico e para uma melhor 
compreensão dos seus resultados e avanços, o que potencializará a aplicação do 
saber em qualquer que seja a área de intervenção dos futuros psicólogos e a sua 
auto-atualização ao longo da carreira. 
 
Outra mudança na forma de ensinar a disciplina em Portugal prende-se com a 
grande internacionalização da investigação em Psicologia Social que permite que 
os estudantes beneficiem muito da interação com outros estudantes estrangeiros, 
aqui ou em laboratórios estrangeiros, e dos ensinamentos e orientação de 
investigadores da Europa e dos EUA. 
 
De notar, que esta evolução acarreta novas e grandes exigências sobre os docentes 
porque para além de pedagogos têm naturalmente têm de se constituir como 
investigadores ativos. Essas exigências são muitas vezes difíceis de satisfazer dada 
a grande carga letiva e pior, de burocracia que penaliza os académicos 
portugueses. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quais a principais oportunidades e ameaças que antevês para a investigação e 
ensino da psicologia social no futuro? 
 
Muitas vezes as ameaças não são mais do que oportunidades desperdiçadas e 
oportunidades resultam de ameaças bem ultrapassadas. Para mim, as principais 
ameaças são também as maiores oportunidades: as modas e a 
interdisciplinaridade. De facto, psicologia tende a ser suscetível a modas e cada 
Zeitgeists favorece determinadas áreas (em interesse público e curiosamente, na 
capacidade de atrair os melhores estudantes e no financiamento público) e leva 
ao esquecimento e à negligência de outras (por exemplo nas áreas de investigação 
dos concursos de investigação da FCT, desapareceu a Psicologia Social, restando 
apenas a Cognição Social).  
 
Mais, a combinação de entusiasmo e de negligência, em partes iguais e igualmente 
precipitados leva a que ciclicamente se reinvente, e festivamente, a roda em 
Psicologia e em Ciências Cognitivas e sempre em detrimento de uma desejável 
comutatividade da investigação psicológica. 
 

 
 
É como Mr. Jourdain, uma personagem da peça de Moliére, o Burguês Fidalgo, 
que ao ser informado que o discurso pode ser classificado em prosa ou em poesia, 
descobriu, encantado, que tinha sem saber, falado em prosa toda a sua vida. O 
falar-se prosa sem saber é um perigo óbvio para o desenvolvimento da Ciência 
Psicológica e, em particular, da Psicologia Social. Mas sabendo ou não que se 
fala prosa, as perguntas sobre a cognição ou o cérebro humano não podem deixar 
de incluir questões que fazem inevitavelmente parte do objeto de estudo da 
Psicologia Social.  
 
E é essa uma enorme oportunidade para a Psicologia Social e particularmente 
para a abordagem da Cognição Social que nasceu no seu seio. Assim, a Psicologia 
Social e a Cognição Social podem e devem servir de charneira para a combinação 
reflexiva, não só dos vários saberes da Ciência Psicológica, como até das várias 
ciências que compõem as Ciências Cognitivas.  
 
Assim, não é que não se possa pensar em robótica social, economia 
comportamental ou neurociência sócio-afectiva sem incluir os avanços da 
Cognição Social e da Psicologia Social, mas só se for com muito menos acuidade 
e muito menor profundidade. 
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