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  NESTA EDIÇÃO 

Editorial - A Voz do Dono ou o Dono da Voz? Óscar F. Gonçalves, Director 

O princípio da liberdade académica foi instituído para que pudéssemos, na Universidade, produzir e transmitir o conhecimento sem 
quaisquer espartilhos impostos pelas entidades instituidoras da academia, sejam elas os poderes públicos, as empresas, instituições 
religiosas ou fundações de direito público ou privado.  Isto é, sermos independentes da “A Voz do Dono”. Sermos donos da nossa 
voz significa assegurar, antes de mais, condições para a auto-determinação dos projetos de gestão. Teremos que assegurar condições 
para que a gestão se efetive num território de proximidade com os projetos de ensino e investigação. É nos Departamentos, enquanto 
célula base da organização científico pedagógica, que se garantem as condições para a inovação pedagógica e científica. Isto é, 
sermos donos da nossa voz por contraponto a uma gestão cada vez mais centralizada, burocrática e autoritária. 

A história do Departamento de Psicologia Básica (DPB) é disto um bom exemplo. Foi a solução bi-departamental encontrada para 
a Escola de Psicologia (Departamento de Psicologia Básica; Departamento de Psicologia Aplicada) que permitiu, num processo de 
baixo para cima, o desiderato de inverter aquela que era uma tendência histórica das UOEI’s de Psicologia em Portugal, 
caracterizada por uma subalternização da psicologia básica. Ao assumirmos a autoria da nossa voz foi possível, em dez anos, fazer 
da EPsi a referência para o ensino e investigação da psicologia básica em Portugal. O artigo do Prof. Armando Machado (p.9) ilustra 
bem alguns dos marcos históricos percorridos. 

Pesem embora as limitações de recursos humanos e materiais, foi possível desenvolver um DPB fortemente comprometido com o 
ensino pré e pós-graduado, construindo projetos de ensino contra aquela que era, até aí, a corrente dominante. Assim, no âmbito do 
MPsi, o DPB é responsável pelo ensino da quase totalidade das UC’s do primeiro ciclo (licenciatura em ciência psicológica) num 
projeto que contou com um reforço das áreas de processos básicos, neurociências e formação quantitativa, nunca até à data vista 
entre nós. Ao nível pós-graduado fomos responsáveis por aquele que foi o primeiro, e durante tempos o único, Doutoramento em 
Psicologia inteiramente financiado pela FCT e cuja 6ª edição tem agora início (p.2). Criámos um programa de titulação conjunta de 
Mestrado Integrado em Psicologia/Master Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Spécialité Psychologie des 
Processus Neurocognitifs et Sciences Affectives com Universidade de Lille. Mestrado este que tem sido um importante nicho de 
formação para alguns dos nossos melhores estudantes de doutoramento (ver p. 4). Mais recentemente, iniciámos o Mestrado 
Interuniversitário em Neuropsicologia Clínica e Experimental, o qual tenho a honra de dirigir e que, assegura a formação 
internacional (inteiramente em língua Inglesa) numa área e metodologia completamente inovadora no ensino superior Português. 

Em termos de investigação, os membros DPB asseguram três importantes laboratórios – Aprendizagem e Comportamento Animal, 
Cognição Humana e Neurociência Psicológica, mantendo ainda a participação num terceiro (Desenvolvimento e Psicopatologia). 
Foi graças ao trabalho realizado nestes laboratórios que, em menos de 10 anos, o DPB foi responsável pela captação de uma grande 
parte do financiamento externo de investigação, materializado em projetos de investigação, bolsas de doutoramento e de pós-
doutoramento. Fizemo-lo, deva-se acrescentar, afirmando investigação em áreas do conhecimento até aí ausentes, ou com pouco 
expressão, na psicologia em Portugal (e.g., neurociência psicológica; aprendizagem e comportamento animal). Também aqui fomos 
uma vez mais, donos da nossa voz.  

A dinâmica criada neste processo de gestão próxima foi tal que, rapidamente, os investigadores contratados em projetos associados 
ao DPB, ultrapassaram largamente os docentes do DPB. Numa situação de regular autoria, e da mais elementar justiça, grande parte 
destes bolseiros/investigadores seriam hoje docentes de carreira no DPB. Não será efetivamente possível continuar a viabilizar este 
percurso sem que se devolva a voz ao DPB e, sobretudo, sem que se viabilize a possibilidade de plena integração na carreira 
académica, sem soluções eufemísticas, de mais de uma dezenas de brilhantes e jovens investigadores que são e serão uma garantia 
para fazer a ouvir a nossa voz junto daqueles que se tomam como  a voz do dono. 
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Destaque Ensino 

6ª Edição 
Doutoramento em 
Psicologia Básica 

 
 
 

 

 

 

No dia 27 do passado mês de setembro, deu-
se início à 6ª edição do Programa de 
Doutoramento em Psicologia Básica 
(PDPB) com a realização de uma sessão de 
acolhimento aos novos alunos que contou 
com a presença da comissão diretiva do 
programa, órgãos de gestão da EPsi e com 
todos os alunos dos restantes anos, 
docentes e investigadores que se 
associaram à iniciativa. Damos aqui conta 
desta sessão da abertura pela voz da 
Diretora do Programa Professora Ana 
Paula Soares bem como uma apresentação 
dos nos novos alunos de Doutoramento.  

 

A diretora do programa, Professora Ana 
Paula Soares, felicitou os novos alunos, 
desejando-lhes os maiores sucessos neste 
novo ciclo de formação académica. 
Recordou ainda que o PDPB tem já uma 
longa tradição na formação de cientistas de 
alta qualidade capazes de responder de 
forma inovadora e fundamentada a 
problemas no domínio das ciências 
cognitivas, do comportamento animal e da 
neurociência psicológica, como vários 
resultados o atestam: inúmeras teses 
defendidas, alunos a publicaram artigos 
científicos nas revistas mais prestigiadas em 

cada um dos domínios, e a serem 
galardoados com prémios nacionais e 
internacional de enorme prestígio.  

 

Salientou ainda o facto de o PDPB ter sido 
alvo de financiamento pela FCT em 2013, 
marco especialmente relevante quando este 
foi o primeiro e durante muito tempo o único 
programa de doutoramento português a ter 
um financiamento desta natureza. Conclui 
relembrando que o programa está a ser alvo 
de um processo de reacreditação pela 
agência 3AES onde se propuseram algumas 
mudanças, mas que, antes como agora, o 
PDPB se mantem fiel aos seus objetivos 

iniciais: o de criar todas as oportunidades 
para que esta nova etapa de formação 
ofereça as condições favoráveis ao 
crescimento pessoal e académico dos alunos, 
potenciador de um futuro pessoal e 
profissional repleto de realizações! 
 
A cerimónia encerrou com chave de ouro 
com a conferência proferida pelo 
investigador Pedro Moreia do ICVS. 
 

 
 

Quem são 
os novos 
alunos? 
Alexandrina Lages 
nasceu e vive na 
cidade de Braga, 
Portugal. Em 2017, 

concluiu o Mestrado Integrado em Psicologia, 
pela Universidade do Minho, durante o qual 
iniciou uma colaboração, que se mantém até à 
data, com o Grupo de Investigação em 
Psicolinguística da Universidade do Minho. 
Desta colaboração resultou a co-autoria de 
alguns artigos publicados em revistas da área 
da Linguagem, incluindo a sua tese de 
mestrado. Desde 2018 que é bolseira de 
investigação do Centro de Investigação em 
Psicologia da Universidade do Minho, tendo 
tido a oportunidade de colaborar em vários 
projetos de investigação relacionados com os 

seus interesses de investigação como, por 
exemplo, o projeto intitulado Correlatos 
neurodesenvolvimentais dos mecanismos 
implícitos-explícitos de aprendizagem em 
crianças com Perturbação Específica de 
Linguagem: Evidência com potenciais 
evocados cerebrais, suportado pelo 
orçamento do Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização na sua 
componente FEDER e pelo orçamento da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
Pretendendo prosseguir estudos no sentido de 
aprofundar o seu conhecimento sobre os 
processos cognitivos envolvidos na leitura e a 
relação que estes apresentam com 
perturbações como a dislexia, sobre a qual os 
avanços científicos em termos de intervenção 
são ainda limitados, concorreu, em 2019, ao 
Programa Doutoral de Psicologia Básica onde 
irá procurar contribuir para o 

desenvolvimento da 
investigação científica 
de excelência na área 
da Psicologia, em 
Portugal. 

Catarina Barros, 
natural da Póvoa de 
Varzim, Portugal. 
Finalizou a julho de 

2018 uma Dupla Titulação entre a 
Universidade do Minho (Mestrado Integrado 
em Psicologia) e a Universidade de Lille 
(Mention Psychologie, Spécialité “Psychologie 
des Processus Neurocognitifs et Sciences 
Affectives”). Tendo-lhe sido atribuído em 
2019, o prémio de melhor média do Mestrado 
Integrado. Em resultado do seu forte 
interesse e admiração pela área de 
investigação dos processos cognitivos e 
neuropsicológicos, foi ao longo do seu 
percurso académico colaboradora de 
investigação no Laboratório de Cognição 
Humana. Onde contribuiu para diversas 
investigações na área da Memória, 
nomeadamente a sua tese de mestrado sobre 
a memória de destino. Após a finalização do 
mestrado, foi bolseira de Investigação na 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto. Durante este período, fez parte de um 
projeto de investigação cujo o objetivo era 
estudar o declínio cognitivo de duas coortes 
de cancro da mama e da próstata no IPO-
Porto. Posteriormente, obteve uma bolsa de 
investigação no NPL, na Universidade do 
Minho, a qual se enquadrava num projeto de 
investigação que pretendia estudar o 
envelhecimento cognitivo. Durante o seu 
Doutoramento, pretende estudar o efeito do 
estilo de vida na estrutura cerebral e 
funcionamento executivo. Encontra-se neste 
momento muito entusiasmada com a nova 
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etapa da sua vida, uma vez que lhe vai 
permitir cumprir o seu objetivo de aprofundar 
conhecimentos em Psicologia Básica, 
especificamente na área da neurociência, e 
em técnicas de neuroimagem. 

Raquel Pinto nasceu no Porto, mas cresceu e 
viveu toda a sua vida em Viana do Castelo. 
Concluiu o Mestrado Integrado em Psicologia 

da Universidade do 
Minho, tendo recebido 
o Prémio de Melhor 
Aluno de Mestrado 
Integrado. A área da 
Cognição Humana, e 
mais especificamente 
a área da Memória 
Humana, sempre 
foram do seu 

interesse, motivo pelo qual optou por realizar 
a sua dissertação de mestrado no Grupo de 
Investigação em Memória Humana da 
Universidade do Minho. Foi-lhe 
posteriormente atribuída pelo Centro de 
Investigação em Psicologia uma bolsa de 
investigação que possibilitou aprofundar o 
seu interesse e curiosidade pela memória 
humana. Com esta bolsa teve a oportunidade 
de se envolver em projetos de investigação e 
desenvolver conhecimento na área da 
Memória de Destino. A capacidade de 
recordar a pessoa a quem se transmitiu uma 
determinada informação (e.g., a Memória de 
Destino) está associada a uma maior eficácia 
da comunicação, bem como a uma melhor 
interação com os outros, visto que contar 
duas vezes determinada história à mesma 
pessoa pode tornar-se embaraçoso. Esta é 
uma área pouco explorada e que irá continuar 

a ser estudada no seu 
doutoramento que 
será financiado pela 
Fundação para a 
Ciência e a 
Tecnologia. 

Natália Antunes 
natural de Braga, 
Portugal. Em 2018 

concluiu o Mestrado Integrado em Psicologia 
pela Universidade do Minho (UM), tendo 
concluído também o European master’s in 
Psychology of Neurocognitive Processes and 
Affective Sciences através de um programa de 
Erasmus entre a UM e a Universidade de Lille 
(França). O ramo das Neurociências 
despertou o seu interesse desde o início do 
seu percurso académico, levando-a a 
participar como colaboradora de investigação 
num projeto sobre as bases neurobiológicas 
da empatia em casais românticos conduzido 
por uma das equipas do Laboratório de 
Neurociência Psicológica (LPN) do Centro de 
investigação em Psicologia (CiPsi) da UM. O 
crescente fascínio pelo ramo fez com que 
conduzisse a sua tese de mestrado no LPN, a 
qual se focou nas consequências 
eletrofisiológicas da ressaca do álcool em 
jovens Binge Drinkers (BDs). O seu percurso 
académico ofereceu-lhe formação 
especializada na área das Neurociências e da 
Investigação em Psicologia Experimental, 
tendo adquirido competências essenciais 

para o seu desenvolvimento profissional, 
nomeadamente formação em 
Eletroencefalografia (EEG). Durante este 
período concorreu ao concurso de Bolsas de 
Doutoramento da FCT, obtendo 
financiamento para o seu Doutoramento. Isto 
permitiu-lhe iniciar o Doutoramento em 
Psicologia Básica na Escola de Psicologia da 
UM. No doutoramento pretende estudar os 
mecanismos eletrofisiológicos subjacentes á 
inibição de memórias em jovens BDs e testar 
um protocolo de estimulação cognitiva e 
cerebral para reduzir o consumo nesta 
população. Tenciona aprofundar os seus 
conhecimentos tanto na área de atuação 
como nos restantes campos da Psicologia 
Básica, bem como nas técnicas de EEG, tDCS 
e fMRI.  

Rita Pereira 
natural de 
Martigny, Suiça, e 
residente em 
Braga. Terminou 
o seu mestrado 
integrado em 
Psicologia na 
Universidade do 
Minho no ano 
letivo 2017/18, 

com dupla titulação pela Universidade do 
Minho e a Université de Lille. Desde cedo no 
seu percurso académico demonstrou 
interesse nas Neurociências, desenvolvendo a 
dissertação de mestrado no Grupo de 
Investigação de Neurociências, tendo como 
tema “Neural basis of pantomime and 
intransitive gestures: an fMRI study”. 
Paralelamente, realizou o seu estágio 
curricular na Associação de Psicologia (APsi) 
da Universidade do Minho, na área de 
Psicologia Clínica, mais especificamente em 
Neuropsicologia. Encontra-se inserida num 
projeto sobre o controlo cognitivo como um 
marcador do declínio associado à idade, 
também no Laboratório de Neurociência 
Psicológica. Relativamente a projetos 
pessoais e atividades extracurriculares, fez 
voluntariado na Casa de Saúde do Bom Jesus 
durante dois anos, lidando maioritariamente 
com população idosa com perturbações do 
foro psicológico. Colaborou com a Associação 
de Estudantes de Psicologia da Universidade 
do Minho (AEPUM), está inserida num grupo 
musical – Tuna Académica Feminina da 
Universidade do Minho e na Associação 
Recreativa e Cultural da Universidade do 
Minho desde o 1º ano do Mestrado Integrado, 
e encontra-se há 2 anos inserida na 
organização não-governamental Erasmus 
Student Network Minho, na qual é 
coordenadora do Departamento de Recursos 
Humanos. Neste momento, encontra-se a 
iniciar o doutoramento em Psicologia Básica, 
, com o objetivo de investigar a perceção do 
toque na população autista. Com este novo 
ciclo de estudos ambiciona evoluir e 
desenvolver novas competências, bem como 
ajudar no desenvolvimento de estratégias de 
intervenção mais efetivas para esta 
população. 

 

 

Rui Rodrigues, natural do distrito de Faro, 
Portugal. Iniciou a sua 
formação académica 
na Universidade do 
Minho onde ingressou 
o Mestrado Integrado 
em Psicologia 
fascinado desde início 
pelas Neurociências. 
Desde o início do 
curso começou a 

colaborar no Laboratório de Neurociência 
Psicológica do Centro de Investigação em 
Psicologia, no âmbito do estudo de Binge 
Drinking com correlatos de fMRI.  No 4º ano, 
deu início à sua dissertação de mestrado, na 
qual procurou identificar as alterações a 
curto-prazo de um episódio de Binge Drinking, 
mais especificamente, de que forma está 
afetada a memória de trabalho no dia 
posterior a este consumo excessivo 
recorrendo a metodologias de EEG, 
concluindo o mestrado em 2018. No início de 
2019 iniciou a sua colaboração no projeto “To 
think or not to think about alcohol” enquanto 
Bolseiro de Investigação (FCT). Neste projeto 
desenvolveu metodologias de tDCS, 
aprofundando as suas competências de 
recolha e análise com EEG. Durante o 
Doutoramento em Psicologia Básica 
pretende aprofundar o seu conhecimento no 
estudo dos padrões de consumo de álcool, 
nomeadamente Binge Drinking e Perturbação 
pelo Uso de Substâncias. Neste âmbito, irá 
desenvolver as suas competências na 
utilização das técnicas de EEG, fMRI e tDCS 
que serão uma mais valia para o seu futuro 
como investigador na área das Neurociências. 
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Destaque Ensino 
 
Dupla Titulação Mestrado 
UMinho/ULille 
 
Através do Departamento de Psicologia Básica, 
A Escola de Psicologia mantém um programa 
de mestrado entre as universidades do Minho e 
Lille com vista à atribuição de um diploma com 
dupla titulação “Mestrado Integrado em 
Psicologia/Master Sciences Humaines et 
Sociales, Mention Psychologie, Spécialité 
Psychologie des Processus Neurocognitifs et 
Sciences Affectives”. Nesta entrevista, pedimos 
à atual coordenadora do programa, Prof. 
Adriana Sampaio, para nos falar desta dupla 
titulação. 
 

 
 

O que implica este acordo por parte dos 
estudantes e docentes? 

O primeiro semestre do 5º ano do MIPsi e 
equivalente da Universidade de Lille (M2) é 
efetuado na Universidade de Lille e o segundo 
semestre ocorre na Universidade do Minho.  

Está prevista também a mobilidade de docentes 
de ambas as instituições e as teses de dissertação 
são sempre em cotutela envolvendo um docente 
do departamento de psicologia básica e um 
docente da Unidade de Formação e Investigação 
de Psicologia (UFR) de Lille. Todo o ensino é 
ministrado em Inglês. 

E concretamente, em que consistiu esta visita? 

Nos últimos anos tenho ido no primeiro semestre 
pelo menos uma vez à Universidade de Lille para 
dar aulas no Mestrado de Ciências Cognitivas e 
Afetivas, bem como reunir com os nossos 
estudantes (Portugueses e Franceses). Nas fotos 
podem conhecer os nossos estudantes que se irão 
juntar a nós no segundo semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes da UMinho na Universidade de Lille 
– 2019/20 

 
 

 
 
 

 
E como tem sido esta experiência? 
 
Tem sido extraordinariamente positiva, quer para 
a Escola como para os nossos estudantes, o que é 
plasmado em diferentes indicadores de sucesso.  
De facto, temos tido sempre estudantes 
interessados nesta mobilidade e desde 2017 que 
temos preenchido as vagas máximas para os 
estudantes MIPsi, previstas no âmbito deste 
acordo.  
 
Da parte de Lille temos tido também sempre 
estudantes que escolhem fazer uma parte da sua 
formação no Minho. Interessante assinalar que a 
Universidade de Lille tem também um acordo de 
dupla titulação com a Universidade de Nápoles, 
nos mesmos moldes que a nossa, o que faz com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
que os seus estudantes possam escolher o Minho 
ou Nápoles para fazerem a sua mobilidade.  
 
Além disso, os nossos estudantes, no final da sua 
formação, ficam com um CV altamente 
competitivo, tendo sido frequentemente 
selecionados para atribuição de bolsas de 
investigação ou de doutoramento. 
Do ponto de vista institucional, esta colaboração 
tem fortalecido as relações entre ambas as 
universidades, alavancando um conjunto de 
candidaturas conjuntas, nomeadamente o 
financiamento por parte da Universidade de Lille 
para a cooperação conjunta no âmbito de um 
Laboratório Internacional Associado (CIPsi-
SCaLab). 
 

 
Estudantes da Universidade de Lille na Uminho 
– 2019/20 
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Destaque Publicações 
 
Nesta seção iremos apresentar um artigo 
recente publicado na Nature Communications 
resultante da colaboração entre o Doutor Diego 
Pinal e colegas da Inglaterra, Áustria e 
Alemanha. Diego está a trabalhar como 
investigador de Pós-Doutoramento no 
laboratório de neurociência psicológica. Obteve 
a licenciatura em Psicologia, o mestrado em 
Gerontologia e o doutoramento em 
neurociência em diferentes escolas da 
Universidade de Santiago de Compostela, em 
Espanha. Atualmente o Diego realiza a sua 
investigação em vários projetos financiados 
pela FCT e o programa INTERREG-POCTEP 
nos quais almejam aprofundar o conhecimento 
dos correlatos neurais do controlo cognitivo 
sobre os conteúdos armazenados na memória 
de trabalho e explorar que fatores modulam 
estes mecanismos na idade avançada. O intuito 
é o de desenvolver intervenções que permitam 
atenuar os declínios cognitivos relacionados 
com os processos de envelhecimento normal e 
patológico. 
 

 
Diego Pinel, PhD 
 
Sabe-se que para a correta execução dos 
processos cognitivos superiores é necessária uma 
interação finamente temporizada entre diferentes 
regiões cerebrais, como é o caso do giro 
cingulado anterior e das cortiças parietal 
posterior e pré-frontal medial para a desempenho 
da memória de trabalho. Assim, nas 
neurociências há diferentes abordagens que 
tentam lançar luz sobre os mecanismos que 
permitem tal interação.  
 

 
 
Neste contexto, o nosso trabalho parte de 
evidências anteriores que indicam que a 
atividade oscilatória do sinal EEG entre 4 e 7  Hz 
(Theta) sincroniza os disparos neuronais e as  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
frequências mais rápidas (Gamma +30 Hz) do 
sinal EEG, tanto em circuitos locais como entre 
diferentes regiões cerebrais; de tal forma que os 
disparos neuronais se concentram em parte do 
ciclo Theta (geralmente o vale) e praticamente 
desaparecem na parte oposta (o pico).Estes 
resultados levaram à hipótese de que o sinal 
Theta atua como um marca-passo, selecionando 
quais regiões estabelecem uma conexão 
funcional, mediante a criação de janelas 
temporais onde há máxima recetividade ao input 
de outras regiões. Para testar esse mecanismo de 
coordenação entre o córtex pré-frontal e o 
parietal posterior durante a memória de trabalho, 
os participantes do primeiro experimento deste 
trabalho completaram uma tarefa na qual tiveram 
que simplesmente manter, ou inverter (espelhar) 
mentalmente, as posições de um ou quatro 
quadrados em uma grade. A amplitude de Theta 
no córtex pré-frontal aumentou quanto mais 
difícil a tarefa, sendo máxima na condição em 
que os participantes tiveram que inverter a 
posição de 4 quadrados.  

 
 

 
Além disso, e de acordo com a hipótese, o 
disparo neuronal no córtex parietal posterior 
direito, refletido numa maior amplitude de 
Gamma, passou de se concentrar em torno do 
pico de Theta na condição mais fácil para fazê-lo 
pouco antes do vale na condição mais difícil. 
Para estabelecer evidencia de causalidade e 
especificidade entre este mecanismo e a 
execução da tarefa, no segundo experimento 
novos participantes realizaram apenas a condição 
mais difícil e aleatoriamente durante a tarefa 
(entre a apresentação do estímulo e a resposta) 
receberam um pulso magnético triplo no couro 
cabeludo localizado sobre o córtex parietal 
posterior direito para interferir no mecanismo de 
sincronização. Os resultados do estudo 
mostraram que esse pulso triplo só interferiu na 
execução da tarefa quando coincidiu com um 
vale de atividade Theta no córtex pré-frontal, o 
tempo preferido para a sincronização de Gamma 
no experimento anterior. 
Além disso, realizamos uma série de 
experimentos de controle que indicaram que a 
interferência gerada pelo pulso só ocorre se é 
aplicado ao córtex parietal direito e não se for 
sobre outras áreas do couro cabeludo 
(comparando diferentes grupos de participantes 
ou o mesmo grupo em duas sessões diferentes). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Também, na condição mais fácil, onde a 
atividade Gamma parietal se concentra em torno 
do pico da Theta pré-frontal, indicando 
independência funcional, o pulso magnético não 
tem efeito na execução da tarefa. Assim, nosso 
trabalho apresenta resultados convergentes 
indicando o papel deste mecanismo de 
sincronização fronto-parietal como um pilar 
básico na distribuição de/acesso aos recursos 
cognitivos pré-frontais pelos neurônios parietais 
durante a memória de trabalho. 
Curiosamente, existe um amplo espectro de 
processos cognitivos associados à atividade 
Theta pré-frontal, o que pode indicar que este 
mecanismo funciona como um princípio geral na 
orquestração das redes cerebrais. Desta forma, 
em trabalhos futuros avaliaremos se este 
mecanismo neuronal também existe para outras 
estruturas cerebrais e frequências do sinal EEG.  
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Destaque Prémios 
 
1º Prémio – Hackathon Brain 
Computer Interfaces Designers 
Festival - Viena, Áustria 
 

 
 
Diogo Branco é bolseiro de investigação no 
projeto “Efficacy of transcranial direct current 
stimulation (tDCS) in Obsessive-compulsive-
disorder: a randomized, double blind, sham-
controlled clinical trial” no laboratório de 
neurociências psicológicas. Está integrado na 
equipa de investigação Neurotherapeutics and 
Experimental Psychopathology (NEP). Com 
um background académico em psicologia 
clínica (licenciatura e mestrado) foi 
desenvolvendo competências na área da 
informática em diferentes linguagens de 
programação. Diogo tem um especial interesse 
pela área da interação computador cérebro 
(BCI). Esta área compreende um vasto 
conjunto de áreas de estudo (e.g., neurociências 
e neuroengenharia). No passado mês de 
Setembro recebeu o 1º prémio na Hackathon no 
Brainstorms Festival em Viena, Áustria pela 
criação de um jogo em Unity controlado por 
eletrencefalograma (EEG). Nesta entrevista, 
Diogo explica o seu trabalho. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como funciona o Brain-Computer interface? 
 
De uma forma simples o objetivo desta área é 
conseguir produzir ações voluntárias, apenas 
com base em atividade cerebral. Normalmente 
este processo inicia-se com uma recolha de dados 
que são enviados para o computador onde são 
processados e traduzidos para o output de 
destino, podendo este ser virtual (e.g. jogo) ou 
real (e.g. movimentação de um braço robótico). 
 
As potencialidades desta tecnologia são 
múltiplas. Por exemplo, possibilita que pacientes 
com diferentes patologias (e.g., esclerose lateral 
amiotrófica ou síndrome de “locked in”) possam 
comunicar e interagir com o mundo exterior. 
A reabilitação seja esta física ou psicológica é por 
norma um processo moroso e desgastante. A 
utilização de jogos (serious games) ou outras 
aplicações, permite manter a motivação dos 
participantes através de feedback em tempo real 
(sistema de pontuação). Este sistema de 
pontuação permite ao participante acompanhar 
de uma forma quantitativa e interativa o seu 
processo e progresso de reabilitação. Sistemas de 
realidade virtual poderão ser utilizados para 
realização de reabilitação com foco em tarefas do 
dia-a-dia, permitindo ao participante ter feedback 
de como a sua recuperação se traduziria no 
mundo real. 
 

 
 
O Que é o P300 e o P300 Speller? 
 
O P300 é um event related potencial (ERP) que 
pode ser detetado cerca de 300 milissegundos 
após um evento (físico ou psicológico), podendo 
este ser elicitado utilizado um “oddball 
paradigm”. Neste paradigma dois estímulos (de 
diferentes classes; estranho e não estranho) são 
apresentados ao participante. Uma das classes é 
apresentada menos frequentemente que a outra 
criando assim um efeito de surpresa.  
O P300 speller é uma grelha 6x6 contendo letras 
e números ou outros símbolos. O participante 
deve fixar o olhar na letra que deseja escrever. A 
grelha irá começar a piscar (flash) e cada vez que 
a letra que o participante está a fixar piscar, este 
poderá evocar um P300.   
Assim, a análise da frequência de ocorrência de 
P300 em combinação com a intersecção da 
posição na coluna e linha permite selecionar a 
letra pretendida.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fala-me do vosso jogo “Where did I put my 
glasses?” 
 
O jogo inicia-se com um cenário onde estão 
diferentes objetos que vão desaparecendo e o 
participante é instruído a memorizar a posição 
destes. Após o desaparecimento dos objetos o 
participante confrontado com targets e terá de 
escolher o objeto correto mediante as 3 opções de 
resposta possíveis. O nosso speller tinha apenas 
3 opções de escolha. A resposta era selecionada 
utilizando o P300 speller e a informação era 
então enviada para o Unity, sendo então 
traduzida para uma resposta no jogo. Utilizamos 
caras de pessoas famosas (Marilyn Monroe, 
Barack Obama e Sandra Bullock) como oddball 
em vez do tradicional flashing, pois a literatura 
demostra que esta abordagem aumenta a 
probabilidade de um P300. 
 
Fala-nos de como foi todo o processo? 
 
Foram 24 horas de trabalho árduo que valeram a 
pena. Apesar de só nos termos conhecido na 
Hackathon, a equipa funcionou muito bem, e as 
nossas habilidades individuais estavam bem 
conectadas. O Alexandru utiliza Unity como 
principal instrumento no seu trabalho, eu tinha 
experiência com EEG, P300 Speller e Unity e a 
Laura está neste momento a terminar a tese de 
mestrado que tem como trabalho principal a 
análise de base de dados de EEG. Assim, apesar 
de sermos de nacionalidades diferentes, 
conseguimos falar a mesma “linguagem”.  
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Destaque 
Translações 
 
 
 

 
  

 
 
José Ferreira-Alves é Professor de História da 
Psicologia e Psicologia do Desenvolvimento no 
Departamento de Psicologia Básica, tendo-se 
dedicado à investigação do impacto dos maus 
tratos no envelhecimento. Nesta entrevista dá-
nos conta das implicações para a intervenção da 
investigação que tem desenvolvido no âmbito se 
um projeto europeu integrado no programa 
Erasmus +.  
 
 
Nos últimos tempos teve bastante destaque 
nas notícias a sua participação na construção 
de um curriculum sobre prevenção e 
intervenção no mau trato a pessoas idosas. 
Pode falar-nos sobre o contexto ou âmbito em 
que desenvolveu esse trabalho?  
 
Sim. Colaboro numa parceria europeia de um 
programa Erasmus+, com um projeto europeu 
conjunto com a Finlândia, a Itália, a Grécia e a 
Roménia, que coordena. Em Portugal esse 
projeto tem estado centrado na escola de 
psicologia, mas com a estrita colaboração de 
Manuela Machado e Fernando Petronilho da 
Escola de enfermagem, de Pedro Morgado da 
escola de Medicina, de Pedro Freitas da 
Universidade Católica do Porto, de Marta 
Mendes da APAV de Braga e, ainda, de João 
Fundinho, estudante de doutoramento da Escola 
de Psicologia. Este é o contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E quais são os objetivos do projeto? 
 
O objetivo global do projeto é o de criar 
competências na prevenção e intervenção no mau 
trato à pessoa idosa através da criação e 
implementação de um curriculum de formação a 
profissionais de saúde e de serviço social. 
Adicionalmente, o projeto pretende apresentar 
sugestões de políticas públicas neste domínio. 
 

 
 
Soube que esse plano foi aplicado em outros 
países por igual. Há alguma singularidade no 
trabalho de Portugal quando comparado com 
o que ocorreu nos outros países parceiros? 
 
O trabalho de cada país é sempre singular no 
sentido em que embora se replique alguma 
estrutura comum, depois há sempre 
especificidades. Uma das singularidades de 
Portugal é que é o único parceiro cujo projeto 
esteve centrado numa universidade. Os outros 
estiveram centrados em associações de natureza 
profissional.  
Mas o facto de estar centrado numa universidade 
não tornou este trabalho apenas “académico”. 
Pelo contrário, tivemos de nos adaptar a visões e 
métodos de trabalho por vezes pouco 
académicos. E conseguimos cá a adesão e 
colaboração de diferentes profissionais, 
nomeadamente psicólogos, enfermeiros,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
assistentes sociais, médicos, polícia de 
investigação criminal e polícia de proximidade.  
Mas principalmente quisemos desde o início que 
este projeto tivesse o input de várias disciplinas  
aqui na UM. E por isso, colaboraram os docentes 
que falamos atrás.  Não era obrigatório que 
houvesse esta perspetiva multidisciplinar, mas 
não me fazia sentido de outra forma.  
 

 
 
 
Há algum aspeto que queira salientar neste 
projeto? 
O que me parece que produziu realmente 
aprendizagem e muita satisfação com o projeto, 
para além dos conhecimentos teóricos e práticos, 
foi o uso de uma perspetiva e metodologia 
multiagência na conceção e sobretudo na 
intervenção no maltrato à pessoa idosa; uma 
perspetiva multiagência é a perspetiva que 
resulta após vários agentes darem o seu input 
sobre cada caso, cada situação. Esses agentes não 
precisam de ser de disciplinas diferentes, mas 
muitas vezes são. O que é necessário é estarem 
em posições de atuação diferentes.  
Nos grupos que constituímos foi manifesto que 
nenhum profissional tinha o hábito de ouvir a 
perspetiva de outros que estavam em posições de 
atuação diferentes e que aprenderam imenso com 
isso, especialmente aprenderam melhor as 
potencialidades e limites da sua ação. Outro 
aspeto que eu valorizo muito foi o facto de 
termos constituído um grupo eletrónico, um 
“Google group” que permite continuar os 
diálogos entre nós para além deste projeto e quem 
sabe, constituir mesmo um outro projeto. 
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Quem é Quem no 
Departamento de 
Psicologia Básica? 
 
Professor Pedro Albuquerque 
 
Pedro Albuquerque é Professor Associado com 
Agregação no Departamento de Psicologia 
Básica. Foi um doas primeiros docentes 
contratados para a psicologia básica na 
Universidade do Minho e, desde há mais de 
duas décadas, tem sido responsável pela 
afirmação na nossa universidade neste 
domínio. O Professor Pedro Albuquerque é um 
docente ímpar que deixa uma marca indelével 
em todos os nossos alunos. Fica aqui uma breve 
apresentação, na primeira pessoa.  
 

   
 
Foi pela mão de dois professores que cheguei à 
Psicologia e à investigação em Memória 
Humana. O primeiro, um professor de Filosofia 
que, no Liceu Nacional de S. João da Madeira, 
nos fez descobrir pela leitura autores que nos 
desafiavam e inquietavam. O segundo, o 
Professor Amâncio Pinto, um discípulo de Alan 
Baddeley, que nas aulas de Psicologia dos 
Processos Cognitivos, na Faculdade de 
Psicologia do Porto, nos mostrou o que era a 
investigação sobre este fantástico processo 
cognitivo – a Memória Humana.  

 
Do interesse impressivo até à imersão no tema 
decorreram poucos anos e uma inesperada 
oportunidade. Com efeito, a chegada à 
Universidade do Minho, em 1993, para dar aulas 
na muito recente Licenciatura em Psicologia, 
deu-me a possibilidade de investigar e me 
doutorar no que queria (a memória) e fazendo-o 
num contexto académico em que a liberdade de 
escolhas e de caminhos era inesgotável. Um 
contexto onde a construção de recursos, com a 
criação do Laboratório de Psicologia 
Experimental, tornou muitos projetos possíveis. 
Um contexto em que se foi consolidando a 
Psicologia Experimental como prática de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
investigação e que mais tarde, em 2006, veio a 
dar lugar à criação da Associação Portuguesa de 
Psicologia Experimental 

 

 
 
Na Universidade do Minho tenho-me proposto, 
ano após ano, dois desafios: o de conseguir atrair 
estudantes, tão cedo na sua formação quanto 
possível, para a investigação da memória humana 
porque acredito que a inoculação do interesse 
pela investigação acaba por fazer o seu percurso 
vinculador; e o de ensinar as bases do 
funcionamento cognitivo através do olhar crítico, 
específico, mas acessível do processamento e 
recuperação da informação.  
 
Com a criação do grupo de investigação em 
memória humana fomos encorpando o 
conhecimento e a reflexão sobre o alcance e os 
limites da recordação e do esquecimento. Hoje 
somos mais de uma dúzia de investigadores que 
se debatem com a vontade de querer saber mais e 
mais através da resposta a perguntas simples: 
Qual o papel da memória quando tomamos a 
decisão de deixar de estudar para um exame? 
Porque contamos de forma repetida uma história 
ou anedota à mesma pessoa? Porque é que ler em 
voz alta um texto parece ter um efeito positivo na 
sua recordação? Porque nos esquecemos de fazer 
tarefas que planeamos fazer? Que estratégias 
podemos usar para melhorar a recordação de um 
episódio ou evento testemunhado?  
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Destaque 
Laboratórios 
 
O Laboratório de 
Aprendizagem e 
Comportamento Animal 

 
Há quase duas décadas, o Prof. Armando 
Machado chegava à Universidade do Minho 
para iniciar uma verdadeira revolução no 
panorama do ensino e investigação da 
psicologia em Portugal. Grande parte do que 
aquilo que construímos, a ele se deve. No 
momento que sai para abraçar outros desafios, 
pedi-lhe que nos deixasse o testemunho de como 
vê estas duas décadas e de como projeta o nosso 
futuro. O texto que se segue é uma importante 
peça da nossa história coletiva, a merecer a 
reflexão de todos. Reitero aqui aquilo que lhe 
transmiti na ocasião da sua despedida - “Sinto 
um enorme orgulho em te ter trazido para a 
UMinho. Nada ficou na mesma com a tua 
chegada e nada ficará igual com a tua partida. 
A tua marca é indelével e, estou certo, 
perdurará. Estou seguro que continuarás a 
deixar a tua marca para onde quer que vás”. 
Com uma vénia pessoal, mas certo de que 
espelho um sentimento coletivo, deixo ao Prof. 
Armando Machado o meu agradecimento pelo 
importante testemunho que se segue.  
Óscar F. Gonçalves 
 

 

 
Professor Armando Machado  

 
Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 
Luís de Camões 
 
 
Sopravam ventos de mudança. Estávamos no ano 
2000, imbuídos daquela esperança que um 
qualquer descendente de Pitágoras atribui ao 
início de um novo ano, de uma nova década, de 
um novo século, de um novo milénio. Portugal 
ganhava consciência do seu enorme atraso no 
desenvolvimento científico e queria reduzi-lo 
rapidamente. Os centros de investigação 
multiplicavam-se, o financiamento para a 
investigação científica crescia, e a avaliação de 
projectos por reputados especialistas tornava-se 
prática comum. No xadrez das universidades 
com oferta significativa em Psicologia, a 
Universidade do Minho (UM) tomara a iniciativa 
e ousava inovar: reduzir a hegemonia da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
psicologia aplicada nos curricula de Psicologia e 
alicerçar a prática profissional nos parcos, mas 
por isso mesmo preciosos, conhecimentos 
científicos da disciplina mãe; substituir um 
ensino voluntarioso mas psitacista sobre os 
processos psicológicos básicos por um ensino de 
qualidade, um ensino ministrado por quem havia 
não apenas lido mas aprendido a fazer, pensar e 
questionar; eliminar as revistas caseiras, 
preenchidas sobretudo por revisões de literatura 
e com circulação paroquial, por publicações de 
estudos próprios em revistas internacionais da 
especialidade. Na alvorada do novo milénio, a 
UM tentava ainda recuperar a ‘Investigação 
Experimental’ e o ‘Laboratório’ do anátema que 
os fundadores da psicologia portuguesa sobre 
eles haviam lançado ao conotá-los com o 
desumano, reducionista, mecanicista, biológico, 
quantitativo e positivista -- a boa Psicologia era o 
seu negativo, humanista, holística, social, 
qualitativa e pós-moderna. 
 
Os ventos anunciavam um tempo de mudança, e 
a nossa vinda para a UM aproveitou-os. O 
Mestrado em Ciências Cognitivas atraiu um 
grupo de bons alunos para a nova área. Estudos 
experimentais sobre a perceção, memória, 
aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e 
psicofisiologia conquistaram uma parte 
significativa do discurso académico. Sob a forma 
de comunicações, trabalhos práticos, teses de 
mestrado e, mais tarde, de doutoramento, a 
psicologia experimental perdia a sua timidez e a 
sua voz começava a fazer-se ouvir de forma 
assertiva e confiante. É nesse momento de 
mudança que se inaugura o Laboratório de 
Aprendizagem e Comportamento Animal 
(LACA), o primeiro do género em Portugal. 
Fortalecia-se assim a investigação básica em 
psicolgia na UM e no país. De locais de visita 
rápida e superficial, como são por vezes os 
museus, os laboratórios da UM tornaram-se 
locais de trabalho científico – como se de ateliers 
de arte se tratassem, ou seja, locais onde os 
aspirantes a cientista aprendem com os seus  
mestres a identificar problemas, dominar 
técnicas e métodos, conceber e testar hipóteses, 
ou expor e criticar argumentos. A Psicologia na 
UM corrigia assim o que Mariano Gago 
identificara em 1990, “a ilusão de que as ciências 
fundamentais e as ciências sociais e humanas 
vivem de lápis e papel num céu estrelado apenas 
de conceitos onde não penetra a materialidade 
dos instrumentos, do trabalho de terreno, dos 
arquivos, da experimentação...”. O LACA e os 
outros laboratórios ajudavam ainda os estudantes 
a aprenderem que os instrumentos científicos 
estendem não apenas os sentidos, mas a própria 
razão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Em 2004 um grupo de alunos do Mestrado em 
Ciências Cognitivas e do LACA, liderados pela 
Josefa Pandeirada, organiza o primeiro Fórum de 
Psicologia Experimental em Portugal. O Fopex, 
como passou a designar-se, foi um enorme 
sucesso, atraindo participantes dos quatro cantos 
do mundo. Muitos alunos foram influenciados 
pelo evento. Na conferência de encerramento, 
com o título “A ausência do experimental na 
psicologia portuguesa”, deixámos um desafio à 
comunidade de psicólogos experimentais 
portugueses: 
“Em 1904 nos EUA, Edward Bradford Titchener 
fundou a sociedade “Os experimentalistas”. 
Esta ilustre sociedade, conhecida hoje em dia 
como “Society of Experimental Psychology”, 
continua a ter o mesmo objetivo geral, “ser uma 
espécie de ‘workshop permanente’ em que os 
seus membros visitam laboratórios, estudam 
instrumentos e ouvem comentários e relatos 
sobre a investigação corrente.” Basta olhar para 
os seus membros para perceber que foi e é um 
êxito. Por que não imitar Titchner e criar uma 
Sociedade de Psicologia Experimental em 
Portugal? (...) O seu mote poderia muito bem ser 
este, “Se nenhuma característica da psicologia 
experimental desperta o teu entusiasmo, então 
não nasceste para ser psicólogo.” Através da 
sociedade os experimentalistas portugueses 
tentariam congregar esforços para aumentar a 
expressão da psicologia experimental nas suas 
instituições a todos os níveis da formação(...). O 
desafio está lançado.”   
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E o desafio foi aceite. Com a ajuda de vários 
colegas da UM e de outras universidades 
(destacando-se aqui o colega Carlos Fernandes 
da Silva), em 2005 nasce a Associação 
Portuguesa de Psicologia Experimental. Desde 
2006, a associação vem realizando anualmente o 
seu encontro, em diferentes universidades, 
recorrendo o país de Norte a Sul, promovendo 
assim “o experimental na psicologia 
portuguesa”. Foi com orgulho que a ela 
presidimos durante os seus primeiros 6 anos. O 
Fopex e a APPE mostram como a ousadia e 
iniciativa da UM ajudaram a alterar 
profundamente o panorama da Psicologia Básica 
em Portugal. 
 
Os ventos de mudança voltaram a soprar em 
2007. Satisfazendo um desejo há muito 
reprimido, a Psicologia e a Educação separaram-
se, e assim nasceu a Escola de Psicologia na UM, 
a EPsi. Com a criação de dois departamentos, um 
de Psicologia Básica e outro de Psicologia 
Aplicada, e com a reforma profunda do currículo 
que se seguiu em 2010, a UM deu ainda mais 
importância ao estudo dos processos 
psicológicos básicos e à investigação 
laboratorial. O LACA beneficiou dessas 
mudanças, deixou a saudosa Abade da Loureira, 
no centro de Braga, e mudou-se para o novo 
edifício da EPsi – um espaço moderno, bem 
equipado, certificado e elogiado pela Direção 
Geral de Veterinária como laboratório modelo. 
Conjuntamente com os dois outros laboratórios – 
o recém-criado laboratório de 
Neuropsicofisiologia e o laboratório de Cognição 
Humana –, o LACA contribuiu para as mudanças 
curriculares em curso e para a afirmação da 
Psicologia da UM a nível nacional e 
internacional. 
 
Nos anos seguintes, o LACA continuou a atrair 
investigadores estrangeiros, alguns contratados 
pela UM como os colegas Jeremie Josefowiez e 
François Tonneau, outros em estágios 
prolongados, e ainda outros em visitas de curta 
duração. A investigação prosseguia a bom ritmo, 
mas enriqueceu-se significativamente com a 
contratação de um novo pós-doc, o colega Marco 
Vasconcelos. As temáticas de pesquisa do LACA 
diversificaram-se – regulação temporal, 
discriminação numérica, escolha e tomada de 
decisão, autocontrolo, teste de modelos 
matemáticos da aprendizagem, e ainda reflexões 
sobre a psicologia, os seus fundamentos 
metodológicos e o seu ensino. As publicações 
ganharam em qualidade e quantidade. A 
presidência da Sociedade Americana de Análise 
Quantitativa do Comportamento e os cargos de 
Editor Chefe da revista Behavior and 
Philosophy, e de Editor Associado das revistas 
Psychonomic Bulletin and Review e Journal of 
the Experimental Analysis of Behavior 
reforçaram ano após ano o reconhecimento 
internacional do LACA.  
É nesse momento de consolidação da Psicologia 
Experimental em geral e do LACA em particular 
que somos convidados pelo primeiro presidente 
da EPsi, o colega Óscar Gonçalves, a repensar o 
programa doutoral em psicologia básica. Com os 
colegas Marco Vasconcelos, Joana Arantes e 
Ana Mesquita ousamos conceber um novo 
programa doutoral, um programa em que o 
laboratório ocuparia o lugar de destaque, pois o 
laboratório “é o contexto ideal para aprender de 
forma integrada os dados, as teorias e as técnicas 
de uma área específica de investigação. Permite 

também um ensino tutorial com o supervisor, 
uma aprendizagem eficiente com os colegas e até 
um contacto rápido com os níveis de exigência 
da área.” 
 

 
 
O Programa candidatou-se ao Concurso de 
Programas Doutorais 2012 da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia e foi um rotundo êxito. A 
UM mantinha a iniciativa, e o seu programa 
doutoral em Psicologia Básica era o primeiro 
programa de doutoramento em Psicologia a ser 
financiado pela fundação; nesse ano, foi o único.  
Num breve espaço de tempo, o LACA recebeu 
alunos de Portugal, Brasil, Espanha, França, 
Chile, México e Venezuela. Os demais 
laboratórios tiveram sortes idênticas. A 
Psicologia da UM, conhecida no passado pelas 
suas áreas de intervenção, era agora conhecida 
também pelas suas áreas de investigação básica e 
laboratorial. O anátema lançado sobre o 
‘Laboratório’ e a ‘Investigação Experimental’ 
fora eliminado. 
 
Em síntese, a julgar pelos habituais indicadores 
de produtividade científica, o LACA foi uma 
aposta ganha. Ao longo de 16 anos, publicou 
mais de 70 estudos em co-autoria com estudantes 
e colegas, praticamente todos em revistas e 
editoras internacionais da especialidade; 
apresentou mais de uma centena de 
comunicações em congressos internacionais e 
nacionais; captou financiamento suficiente para 
sustentar a sua investigação; organizou em 2014 
o primeiro encontro de psicologia comparada em 
Portugal; contribuiu para as avaliações positivas 
do centro de investigação em que se inseria, o 
CiPsi; recebeu vários prémios de mérito, 
incluindo prémios por teses de doutoramento dos 
seus alunos  -- dois atribuídos pela Associação 
Americana de Psicologia, APA, e um atribuído 
pela Associação Portuguesa de Psicologia 
Experimental, APPE. Mas talvez mais 
importante do que estes indicadores de 
produtividade, o LACA contribuiu para o 
progresso científico nas suas áreas de pesquisa, 
para a boa formação dos seus alunos, para a vida 
académica da EPSI, para a reputação 
internacional da UM, e para a vitalidade da 
Psicologia Experimental em Portugal. 
 

 
 
Em 2016, os ventos da mudança voltaram a 
soprar, mas desta vez não era Zéfiro, o calmo 
vento do oeste, mas Euro, o tempestuoso vento 
do leste. A UM não assimilou os seus melhores 
investigadores e estes naturalmente partiram. 
Para trás ficou um Departamento de Psicologia 
Básica sem recursos humanos suficientes e que 
por isso deixou de assegurar com qualidade as 
funções que lhe estavam confiadas. O programa 
doutoral, talvez a maior conquista do 

departamento, foi ostensivamente negligenciado 
pelos responsáveis máximos da EPsi e da UM. 
Teriam estes pensado que o êxito inicial do 
programa asseguraria a sua vitalidade, que 
poderiam retirar o seu apoio sem o 
comprometerem seriamente? A nosso ver, 
comportaram-se como os protagonistas da 
história contada por Freud nas Cinco Lições de 
Psicanálise: 
 
“A literatura alemã conhece uma aldeia 
chamada Schilda, de cujos habitantes se contam 
todas as espertezas possíveis. Segundo reza a 
história, os aldeões possuíam um cavalo pujante 
e hábil para o trabalho. Estavam satisfeitíssimos 
com o animal, mas lamentavam uma coisa: 
consumia demasiada aveia e esta era muito cara. 
Resolveram então eliminar esse mau hábito, 
diminuindo em alguns grãos a sua ração diária, 
até acostumar o animal à abstinência completa. 
Durante algum tempo tudo correu muito bem; o 
cavalo comia apenas um grãozinho e no dia 
seguinte devia finalmente trabalhar sem 
alimento algum. No dia seguinte, o pérfido 
animal apareceu morto; e os cidadãos de Schilda 
não sabiam explicar porquê. Nós inclinamo-nos 
a crer que o cavalo morreu de fome e que sem 
uma certa ração de aveia não podemos contar 
com o trabalho de nenhum animal.” 
 
E foi assim que em 2018 partimos em busca de 
novos desafios, entristecidos pelos 
acontecimentos recentes, mas orgulhosos pelo 
trabalho feito ao longo de quase duas décadas. 
Resta-nos desejar que os ventos de mudança 
voltem a soprar de oeste, e que a UM volte a 
apostar no estudo empírico dos processos 
psicológicos elementares, incluíndo o seu estudo 
em laboratório. Se assim for, o Laboratório de 
Aprendizagem e Comportamento Animal, 
renovado com outros protagonistas, temas de 
pesquisa, e grupos de investigação, continuará 
certamente a prestigiar a EPsi, a UM, e a 
Psicologia Experimental portuguesa. 
 
 

 
 

 


