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Apresentação
A revista Psicologia em Pesquisa prossegue e conclui com este segundo volume a publicação de uma
série de trabalhos resultantes do simpósio “Cérebro e Mente”, que em Setembro de 2019 congregou em Juiz
de Fora um amplo conjunto de especialistas movidos por um empenho comum na investigação empírica dos
processos psicológicos (e.g., sensoriomotores, percetivos, cognitivos, afetivos), suas bases neurais e
implicações individuais e societais. À semelhança do volume anterior, o conjunto de trabalhos aqui reunidos
espelham a diversidade, rigor e relevância das contribuições produzidas no âmbito daquele simpósio que,
agora reconvertidas e fixadas na forma de artigo, são colocadas ao dispor das comunidades profissional,
académica e científica brasileiras mais diretamente convocadas pela Psicologia.
Fazer justiça à complexidade atual da ciência psicológica, nas suas intersecções com um número
crescente de outras áreas disciplinares (de que a neurociência, a ciência da computação ou a economia são
apenas algumas das mais populares) e nas suas múltiplas interfaces aplicadas é uma empresa
reconhecidamente difícil, senão impossível. No entanto, somando-se aos 14 trabalhos dados à estampa no
volume anterior, os 14 trabalhos publicados neste volume fornecem uma útil amostragem da investigação
psicológica, em particular de matriz experimental, em curso no Brasil, diagnosticam metodologias, recursos
operatórios e direções de investigação que certamente nortearão os esforços a desenvolver em anos vindouros,
e mapeiam várias das suas mais significativas incidências aplicadas. No conjunto, testemunham não apenas da
vitalidade como também da maturidade da ciência psicológica no Brasil, não recuando perante a identificação
de linhas de tensão, tomadas como objeto de reflexão (e.g., posicionamento relativo da psicologia cognitiva e
da neurociência), ou o reconhecimento da necessidade de propostas integrativas em domínios caracterizados

por uma dispersão excessiva de modelos (e.g., controle visual da ação).
Sem excluir que outros modos de classificação sejam possíveis, o conjunto dos textos aqui publicados
deixam-se organizar em dois grandes grupos: (1) artigos de índole predominantemente teórica ou
metodológica (2) artigos de natureza empírica, dirigidos à investigação de diferentes processos psicológicos.
Desse modo, na primeira categoria, designada por conveniência como “Ideias e Reflexões”, incluemse trabalhos de reflexão crítica, revisões e estados da arte, propostas de integração teórica e propostas
metodológicas. Na segunda categoria, designada como “Processos Psicológicos Básicos”, incluem-se
investigações, na sua maioria de natureza experimental, orientadas para o estudo da percepção, atenção,
memória e aprendizagem, frequentemente consideradas na sua relação com diferentes contextos aplicados
(e.g., clínicos, educativos).
Para concluir, uma palavra final de apreço e gratidão é devida aos promotores e organizadores do
encontro “Cérebro e Mente” de 2019, aos participantes que lhe deram conteúdo e garantiram sucesso e
qualidade científica, à direção e corpo editorial da revista Psicologia em Pesquisa pelo acolhimento
dispensado a este e ao anterior volume, aos revisores que asseguraram o indispensável crivo da crítica
interpares e, de um modo geral, a todos os que de uma forma ou de outra contribuíram sinergicamente para a
concretização de mais esta publicação, que amplia o reportório de recursos acessível a quem no Brasil
mantenha um interesse fundamental ou aplicado na compreensão dos processos psicológicos.
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