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IV SIPUM
As datas mais
importantes

O primeiro Psinema deste mandato
realizou-se no dia 6 de Dezembro
de 2012. A Onda, The Wave ou
Die Welle (título original), que
aborda temas da Psicologia Social,
foi o filme apresentado. Sabe mais
na pág. 3

O XX Encontro Nacional de
Estudantes de Psicologia está
aí. Tens até 17 de Fevereiro
para te inscreveres! Sabe
tudo na pág. 5

E AINDA…
Quando as experiências correm mal, uma rubrica
de BD, por Daniel Oliveira pág. 15
O III Jantar Formal de Natal de Psicologia: as
melhores fotos.
págs. 9 e 10

Estudar Psicologia: na UM ou
noutras
Universidades?
Descobre o que sabem sobre o
nosso curso nas págs. 6 e 7

Nota Editorial
Olá, caros colegas de Psicologia. Bem–vindos à
quinta edição da newsletter da Associação de
Estudantes de Psicologia da Universidade do
Minho, a PsiQUÊ.
Lancei-me
à
Presidência
da
AEPUM
acompanhado de bons colegas, amigos e
companheiros que, estou certo, me ajudarão a
atingir os objetivos propostos para este mandato,
entre os quais destaco: a aproximação dos alunos
à AEPUM e desta à EPsi, à AAUM e à ANEP.
Por isso mesmo, este número da PsiQUÊ dedicase a divulgar aos alunos do MIPsi o que são a
ANEP e a EFPSA, com ênfase no Encontro
Nacional de Estudantes de Psicologia (ENEP), que
já vai na sua XX edição. Também criámos um
cantinho para a nossa escola, onde tentaremos
mostrar um pouco do que é feito na EPsi.
Como habitual, mantemos a BD do aluno
Daniel Oliveira, desta vez com uma vertente mais
educativa. Incluímos, ainda, uma revisão do
primeiro Psinema deste mandato, com um
comentário feito por um aluno do 1º ano e
divulgamos as datas do IV Seminário de
Investigação em Psicologia da Universidade do
Minho.
Também pedimos a três alunas de outras
universidades do país para falarem um pouco
sobre o nosso MIPsi e escolhemos algumas fotos
do Jantar de Natal para mostrar aqui.
Por último, e não menos importante,
divulgamos os protocolos que a AEPUM realizou
com a ALENTO e com a Clínica Quinta da Capela.
A primeira oferece packs de consultadoria e gestão
de carreira a preços especiais para os alunos do
MIPsi e realizará workshops gratuitos de gestão de
carreira. A Clínica Quinta da Capela dá 20% de
desconto nas consultas de Medicina Dentária aos
alunos da EPsi, mediante apresentação de cartão
de estudante.
Todas estas informações estão disponíveis no
site e facebook da AEPUM, bem como as datas das
atividades que estamos a preparar. Não percam
nada!

Escrevi em Novembro último, no site da AEPUM,
uma mensagem
(que ainda pode ser
consultada. ) onde apelava ao envolvimento
ativo dos alunos no seu percurso académico.
Neste pequeno texto, aproveito para renovar
esse apelo. Começará um novo semestre em
breve, com novos desafios diante de nós. As
atividades da AEPUM terão agora outro impacto
e realizar-se-ão com muita mais frequência do
que no 1º semestre e, como as realizamos para
os alunos de Psicologia, espero que os alunos
adiram em grande às atividades que estamos a
preparar com todo o esforço e prazer. Será, por
isso, um semestre de muito trabalho mas, com
certeza, muito recompensador.
Pedro Simão O. Mendes
Presidente da AEPUM
3º ano
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Psinema #1
O filme apresentado no primeiro Psinema deste
mandato foi Die Welle, que trata de temas da
Psicologia Social. Para nos falar do filme, contamos
com a opinião de Rafael Araújo, aluno do 1º ano
do MIPsi (ao lado).
À semelhança de outras sessões de Psinema,
esta tomou lugar no auditório da Epsi, pelas 21h00
do passado 6 de Dezembro. A audiência, cerca de
30 pessoas, era composta por alunos de vários
cursos, o que a AEPUM acha bastante positivo.
Relembramos que os Psinemas vão mudar de
horário: passarão a realizar-se às quartas-feiras ao
final da tarde (18h00). Continuarão, ainda assim,
abertos a todos os alunos da UM, com entrada
livre.
Para terminar, há que referir que nesta sessão,
houve uma surpresa: as Psipocas. Esta é uma
particularidade que queremos manter em futuros
Psinemas. Porque um Psinema não é bom Psinema
sem Psipocas!
Pedro Simão O. Mendes
3º Ano
Presidente da AEPUM

3 elementos da AEPUM com as Psipocas

Bem o que dizer deste filme? É sem dúvida um
filme desconcertante, emocional e muito forte
psicologicamente. Diria mesmo que se torna um
pouco assustador ver o quão manipulável é o ser
humano. Neste filme podemos ver como se terão
formado as grandes ditaduras que apareceram ao
longo da história. Todos os princípios estão lá e
muito bem representados.
Este é um daqueles filmes que nos faz falar uns
com os outros no caminho para casa, que nos faz
refletir sobre a condição humana, sobre a
liberdade das nossas ações, e sobre o nosso papel
na sociedade. Será que tomamos decisões por nós
próprios ou seremos meras marionetas nos jogos
de poder da nossa sociedade? Quão longe nós
iriamos
se
estivéssemos
inseridos
numa
organização? É este género de perguntas que
surgem depois dum excelente filme como este.
Foi uma excelente escolha da AEPUM.
Rafael Araújo
1º Ano
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EPsi
O "Impacto da adversidade na saúde física e
psicológica: dos resultados da investigação aos
desafios metodológicos", apresentado pela Profª
Ângela Maia, da Unidade de Investigação
Aplicada em Justiça e Violência, a 30 de Janeiro
na EPsi.
No âmbito da Psicologia da Justiça, a validade
do relato das vítimas acerca das suas experiências
é relevante quer no contexto de avaliação
forense, quer quando se pretende estudar o
impacto destas experiências nas suas vidas.
Em relação aos estudos sobre o impacto de
diversas experiências adversas e potencialmente
traumáticas, os resultados têm mostrado, de
forma mais ou menos consistente, que existe
uma relação do tipo dose/resposta entre a
gravidade da exposição adversa e o grau de
perturbação psicológica e de problemas de
saúde física. Nos estudos realizados pela nossa
equipa, com pessoas que experienciaram
diferentes formas de vitimação ou exposição
adversa (e.g., maltrato na infância, acidentes de

No dia 9 de Janeiro, pelas 16h30, realizou-se
a cerimónia de investidura da Presidente da
Escola de Psicologia da Universidade do Minho,
Profª Doutora Isabel Maria Costa Soares. A
sessão contou com a presença do Reitor da
Universidade do Minho, Prof. Doutor António
M. Cunha.
Nesta ocasião foram também investidos os
Vice-presidentes da Escola.
• Prof. Doutor Mário Miguel Machado Osório
Gonçalves
• Prof. Doutor Pedro José Sales Luís Fonseca
Rosário
• Profª Doutora Carla Cristina Esteves Martins
A cerimónia teve lugar no Anfiteatro da
Escola de Psicologia, no Campus de Gualtar,
em Braga, sendo aberta a toda a comunidade
académica.

diversa natureza, participação em teatro de
guerra), esta relação tem igualmente sido
observada. No entanto, a metodologia que
temos utilizado, baseada em autorrelatos com
designs retrospectivos, levanta várias questões
metodológicas, das quais destacamos as que se
centram na validade e fidelidade dos relatos das
experiências de vida negativas.
Nesta conferência serão apresentadas as
metodologias e os resultados da investigação no
estudo da relação entre exposição adversa e
saúde física e mental, e reflectiremos sobre os
principais desafios metodológicos nesta área da
investigação, apresentando os estudos mais
recentes, que têm procurado analisar a validade
e a consistência temporal dos relatos, bem como
os factores que podem influenciar o que é
relatado.
.

Textos e foto retirados de www.psi.uminho.pt
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XX ENEP
O Encontro Nacional de Estudantes de
Psicologia vai agora para a sua 20ª edição,
organizado pela ANEP (Associação Nacional de
Estudantes de Psicologia), e é já um evento bem
estabelecido no seio dos estudantes de Psicologia
em Portugal. Combinando uma componente
científica com outra que privilegia o programa
social, o ENEP é um evento onde o estudante de
Psicologia procura aliar a formação científica (uma
série de palestras e workshops farão parte do
programa) com o intercâmbio de experiências a
nível social (festas noturnas de cariz temático e
variadas atividades ao longo do dia).
Depois de alguns anos de paragem, o Encontro
Nacional renasceu na última direção da ANEP. Foi
no belo Alentejo, em plena Zambujeira do Mar,
que se realizou o XIX ENEP em Novembro de
2011. Embora este fosse um evento que
permanecia ainda como desconhecido para
alguns e uma novidade para muitos, contou com
mais de duas centenas de alunos de todo o país
(35 deles da Escola de Psicologia da Universidade
do Minho) e com cerca de 30 personalidades
ligadas à Psicologia nacional e internacional.
Em 2013 o ENEP está de volta e terá lugar na
praia de Ofir (Esposende), mais concretamente no
Axis Ofir Beach Resort Hotel, nos dias 1, 2 e 3 de
Março. Esta será um ótima oportunidade para os
estudantes alargarem os seus horizontes e
conhecimentos, bem como uma fantástica forma
de convívio com centenas de colegas vindos de
todo o país. Este evento contará mais uma vez com
diversos nomes nacionais das diferentes áreas de
Psicologia, assumindo a nossa Escola uma grande
representatividade com a presença do Professor
Rui Abrunhosa, Professora M. Graça Pereira,

Professora Ana Veloso, Professor Pedro Rosário,
Professora Eva Conceição e Professora Teresa
Freire. Mas não só os professores do Minho que já
garantiram a sua ida ao ENEP. As inscrições para o
ENEP têm sido um sucesso e o Minho conta já com
mais de 40 alunos inscritos. Se não és um destes
alunos, tens ainda até dia 17 de Fevereiro para te
inscreveres. Mas apressa-te, pois as vagas podem
acabar!
Para mais informações podes consultar o
facebook do ENEP, o seu site oficial
http://www.xxenep.pt.vu/ ou ainda entrar em
contacto comigo, nomeadamente para inscrições
(lenia.alexandra@gmail.com).
Vemo-nos em Ofir!
Saudações Académicas,
Lénia Amaral
4º Ano
Vogal da direção da Associação Nacional de
Estudantes de Psicologia
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Psicologia, na UM?
Convidámos 3 alunas de Psicologia que frequentam outras Universidades para falar um pouco sobre
o que conhecem acerca do nosso curso, aqui, na Universidade do Minho. Estas são as suas opiniões.
Embora estude na UP mais concretamente na
FPCEUP tenho uma boa imagem da UM e em
particular do curso de Psicologia, antes de me
candidatar a faculdade fiz uma pequena pesquisa
das melhores universidades na área e do seu
relevo a nível nacional optando pela UP não por
motivos de ranking mas por pensar que de entre
as varias disponíveis seria uma das melhores.
Embora pense que a UM seja uma excelente
opção para quem pretenda seguir Psicologia e
também por esse mesmo motivo não ponho de
parte um dia fazer algum tipo de formação na área
ou até mesmo concluir o mestrado nessa mesma
instituição.
Marta Alves
FPCEUP, Universidade do Porto

Sendo aluna de psicologia do terceiro ano,
consigo de certa forma descrever e ter alguma da
perceção de como está o mundo à minha/nossa
volta e conseguir ter uma opinião, perceção e
espirito critico acerca das coisas.
Referindo-me ao curso que frequento, sinto que
é uma mais valia não só para quem gosta desta
área e para a puder exercer, mas acima de tudo é
um contributo para o crescimento pessoal e sinto
isso a cada dia que passa. No sentido de
ultrapassar alguns escolhos na vida é importante
ter como referência algumas conceções e algum
conhecimento do que é esta prática profissional e
onde esta está de certa forma crescendo em todos
os sentidos.
Como formação, sinto que o corpo docente
que contacto dia-a-dia é bastante responsável,
competente, multifacetado e cada vez mais
dinâmico. Sinto orgulho por isso e também por
saber que maior parte destes docentes teve uma
longa formação (quer a nível de licenciatura,

mestrado e doutoramento) na Universidade do
Minho. A anterior é uma grande referência , não
só para mim mas também a nível nacional e
mundial. Confesso que sou suspeita a dizê-lo uma
vez que sempre quis formar-me na mesma. E
estando a ponderar esta escolha, espero conseguir
em breve no mestrado frequentar a Universidade
Minho, numa área que não é a psicologia mas que
a ela está ligada e muito. O tempo até ao final do
ano, dirá e ajudará.
No que concerne ao curso de Psicologia, a
representação que faço foca-se num avanço
progressivo de investigação e conhecimento, não
só como bons profissionais que dele fazem parte,
condições (como laboratórios) mas acima de tudo
no que traduzem e incidem as metodologias
propostas. Os resultados corroboram isso mesmo.
Porque gostaria de estudar na universidade do
Minho?
Porque mesmo não andando lá, consigo ser
contagiada pelo leque de amigos que lá
pertencem e dizer que é a melhor academia do
país, mesmo sabendo que melhor não existe, uma
vez que altos e baixos permanecem em todo o
lado… Aspetos positivos e negativos, todas as
universidades os têm. Se especificar a nível de
psicologia, uma vez que é a minha área de
formação da Licenciatura penso que numa fase
inicial do curso conseguiria contactar mais com o
que é a Psicologia e ter escolhas mais abrangentes
ao nível das diferentes áreas, não havendo um
foco excessivo na clínica.
Penso de certa forma, que o plano curricular
que tenho seguido na licenciatura, tal como
métodos, avaliações, metodologias vão em direção
ao que é a psicologia na Universidade do Minho e
noutras universidades que se prestigiam nesta área,
pelo menos é essa a ideia que nos têm transmitido
aos poucos.
Maria Paiva
ISMAI
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Psicologia, na UM?
Enquanto estudante da universidade do Minho
(UM), e hoje, estudante da Universidade de Lisboa
(UL), vou procurar relacionar o ambiente e a
orientação da aprendizagem nestas duas
instituições. A verdade é que por mais que estas
possuam muitas similaridades, as diferenças que
têm marcam algo muito rico para o
desenvolvimento do país. A isto, chamo, a
diversidade curricular, o que na prática é fruto de
um curso que, apesar de ser uma construção
colectiva, de professores, alunos e instituições, é
determinado em grande parte pela intervenção
individual de cada um destes agentes.

“(…)a liberdade de aprofundar
conhecimentos em variadas áreas
é
proporcionada de
forma
diferente na UL (…)”
Francisca Goulart
Universidade de Lisboa

Em primeiro lugar o funcionamento das
universidades é muito distinto, o espaço físico da
UM determina em muito o seu funcionamento,
um grande cruzamento entre cursos e estudantes,
assim como a existência de uma Associação
Académica que proporciona uma participação na
vida política académica mas centralizada, menos
intensa e mais distanciada. Na UL o espaço físico
determina o contrário, o seu funcionamento é por
faculdade, o cruzamento entre estudantes é mais
fechado e menos fácil, mas por outro lado,
potencia uma maior ligação à escola e à
participação na vida política académica. Antes de
continuar a enumerar diferenças, é certo que, a
falta de condições matérias e humanas, a
dificuldade no desenvolvimento da investigação e
até o aprofundamento do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior, limitando a
participação (recentemente mais notória na
Universidade do Minho), são faces da mesma
moeda. A grave falta de financiamento, apoios na
Acção Social Escolar e altos encargos de
frequência, determinam o que é o Ensino Superior
hoje e para quem é. Infelizmente tudo isto tem
graves repercussões na qualidade, nos conteúdos
programáticos e na aprendizagem e participação

dos estudantes, colocando entraves à formação e
elevação do espírito crítico.
Tão transversal como esta desastrosa política
para o ensino, acaba por ser o plano curricular,
apesar de apresentar algumas diferenças. No
essencial, o plano curricular, guia-se por linhas
centrais de aprendizagem, no plano das
metodologias de investigação e estatística e
tratamento de dados, introdução ao estudo das
neurociências e da neuropsicologia, o estudo do
desenvolvimento humano, da psicopatologia e da
personalidade e, também a avaliação psicológica.
No entanto, a liberdade de aprofundar
conhecimentos
em
variadas
áreas
é
proporcionada de forma diferente na UL, isto pela
diversidade considerável de unidades curriculares
optativas, leccionadas por professores de escolas
muito diferentes. Espelhando a influência da escola
dinâmica e humanista, na UL, a formação quase
integral
no
seio
da
escola
cognitivocomportamental não é obrigatória. Este ano, assim
como
ano
passado,
procederam-se
a
reorganizações dos planos curriculares em ambas
as escolas, afunilando escolhas e criando mais UC’s
obrigatórias. Nada disto desligado de um
pensamento resultado deste sistema neo-liberal e,
ao papel que hoje se pretende que os psicólogos
desempenhem. Mais enfâse para os recursos
humanos, para o treino do comportamento e para
a investigação. Este pensamento que apesar de
hoje não ser óbvio, poderá tornar-se perigoso para
a profissão. Penso que, cada um de nós,
exercendo clínica, organizacional ou investigação
pretende estar ao serviço do conhecimento para
as pessoas, para a evolução e, para que haja
avanços na qualidade de vida das populações. Se
formos arma de um sistema que, connosco,
apenas deseja desenhar melhores máquinas,
conhecer com o interesse de explorar e, usar o
psicólogo como seleccionador de seres humanos
aptos e não aptos, estamos a falhar
redundantemente naquele que é o papel de
homens e mulheres que estudam o ser humano a
favor da evolução da humanidade.
Francisca Goulart
Universidade de Lisboa
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ANEP
A Associação Nacional de Estudantes de
Psicologia (ANEP), organismo máximo no que toca
à representação dos estudantes a nível nacional,
nasceu em 1988 e tem como um dos seus grandes
objetivos incrementar e promover contactos
nacionais e internacionais entre as diferentes
estruturas organizativas dos estudantes de
Psicologia. Neste momento, a ANEP é composta
por sete membros de pleno direito, representando
os cursos de Psicologia das Universidades de
Lisboa, Minho, Coimbra, Porto, Évora, bem como o
ISCS-N (Gandra) e o ISPA em Lisboa. A ANEP
mantém uma relação estreita com a EFPSA
(European Federation of Psychology Students’
Associations), onde a comitiva portuguesa está em
claro crescendo e com uma envolvência cada mais
significativa. No que toca à sua representatividade,
a ANEP tem da sua direção os dois representantes
nacionais da EFPSA, os quais estão incumbidos de
representar, divulgar e esclarecer qualquer
estudante de psicologia português sobre a agenda
de atividades e objetivos da EFPSA.
Depois de “renascida” na última direção, a ANEP
tenta consolidar-se como um projecto que
conquiste o espaço na agenda dos alunos de
Psicologia espalhados por todo o território
português. Neste sentido, a ANEP tem vindo a
apresentar vários projectos, entre os quais, o ENEP

– Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia, a
Semana da divulgação, o EFPSA Day (ocorrido este
ano na EPsi-UMinho, em Novembro de 2012),
encontros locais de cariz científico, social e cultural,
entre outros.
Para mais informações, podes enviar as tuas
dúvidas ou questões para direccao@anep.pt, ou
consultar o site oficial da ANEP, www.anep.pt .
Cordiais cumprimentos,
João Paulo Petiz
Vice-Presidente da Associação Nacional de
Estudantes de Psicologia
Vice-Member Representative of European
Federation of Psychology Students’ Associations
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Caros colegas,

EFPSA

É com muito gosto que escrevo o primeiro
artigo para a psiQUÊ sobre a EFPSA! Certamente
que esta sigla já não será completamente estranha
para a maioria de vocês, uma vez que, no dia 21
de Novembro de 2012, decorreu na EPsi o EFPSA
Day. Mas, afinal o que é a “EFPSA?”, deverão
perguntar alguns de vós. A EFPSA - European
Federation of Psychology Students’ Associations - é
uma network de associações europeias de
estudantes de psicologia que tem como premissa
principal a base voluntária de todo o trabalho, ou
seja, é uma federação feita de estudantes para
estudantes.
De uma forma muito geral, como objectivos
principais, esta federação pretende defender os
direitos e os interesses dos estudantes europeus de
psicologia, assim como promover o intercâmbio
científico e cultural e a sua mobilidade. Atualmente,
a EFPSA representa cerca de 300 000 estudantes e
está difundida na maioria dos países europeus. Em
Portugal, apesar de ainda ser pouco visível, a
EFPSA está bastante dinâmica: em Julho de 2012,
em Vila Nova de Foz Côa, levou a cabo a
European Summer School, que acolheu cerca de
quatro dezenas de estudantes de toda a Europa e,
em Novembro de 2012, por toda a Europa,
ocorreu o EFPSA Day. Este, em Portugal, decorreu
na Psi-UM, Braga. O objectivo principal deste
evento foi mostrar a agenda da EFPSA através dos
seus representantes nacionais (em Portugal, João
Pedro Estanqueiro - Member Representative of
EFPSA - e João Paulo Petiz -Vice-Member
Representative of EFPSA).

EFPSA Day, dia 21 de Novembro de 2012, EPsi-UM, Braga.

Com este pequeno artigo pretendo, acima de
tudo, chamar à atenção para as inúmeras
oportunidades que a EFPSA tem a oferecer a todos
nós. Desde eventos de cariz meramente científico
(European Summer School) a eventos sociais, o
EFPSA Train the Trainers e o maior e mais esperado
evento, o EFPSA Congress, de cariz científico,
cultural e social que, no mês de Abril do corrente
ano, se realizará em Izmir, na Turquia, acolhendo
cerca de 250 estudantes de toda a Europa.
Para mais informações, podes sempre enviar um
e-mail com as tuas dúvidas ou questões para
efpsa@anep.pt, ou consultar o site oficial da EFPSA
em http://www.efpsa.org/ .
Cumprimentos,
João Paulo Petiz
Vice-Presidente da Associação Nacional de
Estudantes de Psicologia
Vice-Member Representative of European
Federation of Psychology Students’ Associations
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Quando as experiências correm mal
Little Albert

Ideia e BD por
Daniel Oliveira
3º ano

Texto por
Bruna Rodrigues
Ana Gonçalves
AEPUM
3º Ano

O estudo do pequeno Albert foi publicado em 1920
sob o título de “Conditioned Emotional Reactions” no
Journal of Experimental Psychology, realizado em
coautoria com Rosalie Rayner. Watson acreditava que
as crianças apresentavam três emoções instintivas:
medo, raiva e amor. Estas emoções condicionavam-se a
uma faixa ampla de estímulos. O objectivo do estudo
era fornecer as provas experimentais que suportassem a
visão das reacções emocionais se desenvolverem por
condicionamento.
Utilizou-se
um
bebé
cujo
pseudónimo era Albert B. Albert. Quando Albert tinha
nove meses foi submetido a uma bateria de testes de
modo a comprovar a ausência de medo quando
apresentados diferentes animais e objectos (como por
exemplo rato, coelho, máscaras com e sem cabelo e
algodão). Contrariamente a outros bebés, Albert não
reagiu com medo ao estímulo da perda de protecção.
No entanto, Albert demontrou medo a ruídos altos e
repentinos. Watson decidiu então usar o estímulo de
um toque de um martelo numa barra de metal, mesmo
atrás da cabeça do Albert.
A primeira sessão constou de apenas dois ensaios
em que no primeiro, um rato branco era tirado
repentinamente de uma cesta e mostrado a Albert,
sendo que assim que Albert tocasse o rato com a mão
esquerda, o martelo era batido na barra mesmo atrás
da sua cabeça. Isto resultaria no salto e posterior queda
da criança para a frente, sem choro. No segundo
ensaio aconteceria exatamente o mesmo logo que a
mão direita de Albert tocasse o rato, resultando na
queda e choro do bebé.
Uma semana depois Albert foi submetido ao mesmo
teste, com três ensaios. No último ensaio, o bebé
desatou a chorar no instante em que lhe foi mostrado o

rato, quase instantaneamente virou abruptamente para
a esquerda, caiu de lado, pôs-se de quatro e começou a
afastar-se, gatinhando muito rápido.
Depois de condicionar Albert a ter medo do rato, o
segundo objetivo de Watson e Rayner era verificar se a
reação se transferiria a outros estímulos. Cinco dias após
os famosos ensaios já descritos, Albert foi de novo
levado ao laboratório e testado primeiro com
brinquedos e o rato. Este brincou com os brinquedos,
mas continuou com medo do rato. Depois de
constatarem que a reação condicionada ainda se
verificava, Watson e Rayner apresentaram outros
estímulos, alternando-os com ocasiões em que a
criança podia brincar com os brinquedos. Albert
demonstrou um certo medo de um coelho, um cão e
um casaco de pele. Para além disso, o bebé não
brincou com o cabelo de Watson mas brincou com o
de outros dois observadores, sugerindo que Albert
tinha medo do experimentador. No fim de um mês,
voltou a ser apresentado o rato e alguns estímulos
utilizados para a generalização, e Albert demonstrou
reacções de medo não tão fortes. Watson e Reyner
comprovaram
que
as
reacções
emocionais
directamente condicionadas, tal como as condicionadas
por transferência, persistem por um período superior a
um mês, apesar da perda de intensidade, persistindo e
modificando a personalidade ao longo da vida. Devido
a graves falhas desta investigação, o estudo do
pequeno Albert não pode ser considerado uma
demonstração conclusiva da aplicabilidade dos
princípios de condicionamento. No entanto, teve a
importante função de legitimar a nova abordagem
behaviorista que, dentro de uma década, se tornaria a
força preponderante na psicologia norte-americana.
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