
Semana Aula Data

1

2

3 06-06 Métodos não-experimentais

4

5

6 13-06 Relato científico

7

8

20-06

9

10

11 27-06 Princípios e métodos no estudo da percepção

12

13

14 04-07 Psicofísica

15 11-07 Apresentação de propostas de projetos

16

17

18 18-07 Princípios e métodos no estudo da memória

19

20

21 25-07 Condicionamento clássico e operante, reforço e punição

22

23

24 01-08 Fenômenos relacionados aos condicionamentos

25

26

27 08-08 Prática de psicofisiologia (iWorx)

28

29

30 15-08 Apresentação de experimentos por terceiros II

31 22-08 Prova

32 27-08 Apresentação de projetos

33

34

35

36

Prática de psicofisiologia (iWorx); 

Apresentação de experimentos por terceiros I

Apresentação de projetos

Prova substitutiva e de recuperação

Prática em memória

Visita aos laboratórios animais

Prática em condicionamentos I (Sniffy)

Prática em condicionamentos II (Sniffy)

Apresentação geral

Delineamento experimental, tipo de variáveis

Prática percepção

Visita aos laboratório humanos

Teoria e prática em Percepção
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Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada



Roteiro da aula
• Psicologia experimental – a 

ciência

• Psicologia experimental – a 
disciplina

• Bibliografia, cronograma, 
avaliações, etc...

• Prática – Efeito Stroop



Psicologia experimental:  
Etimologia

Psico-logia
←ψυχή (psuchè) espírito, vida, 

respiro 

– alma

←λόγος (logos) palavra, 
linguagem 

– lei, conhecimento

Experimental
experiri <- testar

Eros e Psyche, 
Antonio Canova, 1793



Brittanica Concise Encyclopedia: 
“Abordagem ou tipo da psicologia dedicado à 

utilização de princípios e procedimentos empíricos
no estudo de fenômenos psicológicos. O psicólogo 
experimental procura executar testes sob 
condições controladas com o objetivo de 
encontrar um efeito ou lei desconhecido, examinar 
ou estabelecer uma hipótese, ou de ilustrar uma lei 
conhecida. As áreas de estudo que se baseiam 
em maior parte no método  experimental incluem 
sensação e percepção, aprendizagem e memória, 
motivação e psicologia fisiológica. Métodos 
experimentais também são usados em psicologia 
da criança, psicologia clínica, psicologia 
educacional e psicologia social.”

Psicologia experimental - definição



� MSN Encarta: 

“Estudo da mente por meio de experimento. 

A área da psicologia que estuda os mecanismos basais 
da mente, p. ex., percepção, pensamento, 
aprendizagem e memória, muitas vezes usando 
experimentos com indivíduos em situações 
controladas. ”

� Collins English Dictionary:

“O estudo científico do comportamento individual do 
homem e outros animais, especialmente da 
percepção, aprendizagem, memória, funções motoras 
e pensamento.” 

Psicologia experimental - definição



Conclusão:

“Psicologia experimental é o estudo dos processos 
mentais e do comportamento por métodos experimentais.”

Anote:

• Processos mentais não são necessariamente conscientes.

• Psicologia experimental investiga tanto humanos como 
outros animais.

• “Comportamento” pode ser aberto (= ‘visível’ a um 
observador externo) ou encoberto (= ‘invisível’ a um 
observador externo). De certa maneira, a definição é 
tautológica: processos mentais são um tipo de 
comportamento.

Psicologia experimental - definição



Psicologia experimental 
como método

Parte dos manuais e cursos de psicologia experimental se concentram 
em aspectos metodológicos:

• Como planejar e realizar experimentos em humanos

• Como planejar e realizar experimentos em animais

• Como sondar estados mentais internos por métodos de 
experimentação comportamental

• Procedimentos-padrão

• Instrumentos disponíveis

• Como descrever e analisar dados empíricos



Psicologia experimental 
como campo de saber
Outros recursos de psicologia experimental se concentram 
em achados obtidos com estes métodos:

Psicologia cognitiva experimental:

Sensação, percepção, atenção

Aprendizagem, memória

Representação de conhecimento, resolução de 
problemas, linguagem, tomada de decisão, outros 
processos superiores

Psicologia social experimental:

Processos interativos: ex. obediência, colaboração

Processos de grupos: ex. conformismo

Psicologia experimental da motivação e da emoção

Psicologia experimental aplicada:

Investigação de problemas em contextos específicos: 
ex. ensino de matemática



Ementa: combinação destas abordagens 
(mas com viés metodológico)

INTRODUÇÃO
• O experimento como método na ciência

• Observação e experimento na psicologia

MÉTODOS NA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
• Delineamentos experimentais e análise de dados

• Aspectos morais e éticos (deixamos para NHT1002-15 Bioética)

• Ler e descrever uma pesquisa empírica

• Métodos empíricos e instrumentos em humanos (visita aos labs)

• Métodos empíricos e instrumentos em animais (visita aos labs)

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DE PROCESSOS MENTAIS BÁSICOS
• Psicofísica, princípios e métodos em sensação, atenção e 

percepção 

• Princípios e métodos em aprendizagem e memória

• Psicofisiologia, princípios e métodos em motivação e emoção

• Introdução à psicologia experimental social

• Psicologia experimental de outros processos mentais



Psicologia Experimental é uma disciplina obrigatória no 
Bacharelado em Neurociência:

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
Código: MCTC020-15
TPI: 2-4-4
Carga Horária: 72hs
Recomendações: Psicologia Cognitiva
Ementa: História de psicologia experimental; Aspectos gerais de 
estudos em psicologia experimental; Metodologia experimental; 
Aspectos éticos na psicologia experimental; Instrumentos e 
métodos comportamentais em humanos; Instrumentos e 
métodos comportamentais em animais; Psicofísica; Paradigmas 
de pesquisa em sensação, atenção, aprendizagem, memória, 
motivação e emoção; Condicionamento; Introdução à psicologia 
experimental social. 
Aulas práticas em planejamento e execução de experimentos 
comportamentais e uso de equipamentos, instrumentos e 
software.



Psicologia experimental 
dentro da psicologia

Áreas dentro da psicologia:

• Psicologia fisiológica / psicobiologia

• Psicologia clínica

• Neuropsicologia

• Psicologia educacional

• Psicologia e orientação vocacional

• Psicologia social

• Psicologia do desenvolvimento

Como método, psicologia experimental é uma de várias 
abordagens possíveis dentro de cada destas áreas.

Como área, psicologia experimental possui intersecções 
com cada uma destas outras áreas.



Psicologia experimental entre 
outros métodos

Fricção tradicional entre métodos experimentais e 
métodos interpretativos (ex. teorias baseadas em 
análise de casos psiquiátricos) – ex. Carl Gustav 
Jung: 

“Quem quiser saber sobre a psique humana 
aprenderá quase nada da psicologia experimental. 
Seria melhor aconselhado a abandonar a ciência 
exata, guardar o traje acadêmico, abandonar o 

estudo, e vaguear pelo mundo com coração 
humano.” (Neue Bahnen der Psychologie)

Psicologia experimental é um de vários métodos 
para entender como a mente funciona, com 
vantagens e desvantagens.



Psicologia experimental 
entre outras ciências

Psicologia experimental é filha de duas 
abordagens:

Filosofia (racionalista)
Perguntas fundamentais sobre fenômenos da mente

Primeiros desenvolvimentos teóricos

Hoje: problema mente-corpo (filosofia da mente) e 
‘filosofia experimental’

Fisiologia (e medicina) (empiricista)
Qual a correspondência entre estimulação e 
sensação?

Hoje: correlatos e mecanismos fisiológicos de 
processos mentais e consequências fisiológicas de 
estados mentais – neurociência



Psicologia experimental e neurociência:
Psicologia experimental fornece dados 
comportamentais sobre processos investigados 
com outros métodos, como neuroimagem e 
métodos neurofisiológicos; muitas vezes seus 
métodos são aplicados concomitantemente.
Conceito de que psicologia é necessário mas 
não suficiente para a plena compreensão de 
‘como a mente funciona’.
Ele é central em, por exemplo, as Ciências 
Cognitivas, uma convergência de abordagens 
para o estudo da cognição (e na filosofia da 
interdisciplinaridade do BNC e da UFABC).



Bibliografia (segundo ementa)
Bibliografia básica:

COZBY, P. C. Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento. São Paulo: 
Atlas, 2003.

KANTOWITZ, B. H.; ROEDIGER III, H. L.; ELMES, D. G. Psicologia Experimental: 
Psicologia para compreender a pesquisa em psicologia. Tradução da 8ª edição 
norte-americana. São Paulo: Thomson, 2006.

LOMBARD-PLATET, V. L. V.; WATANABE, O. M.; CASSETARI, L. Psicologia 
Experimental: Manual Teórico e Prático de Análise do Comportamento. São 
Paulo: Edicon, 2003.

Bibliografia complementar:
American Psychological Association. Manual de Estilo da APA: Regras básicas. Porto Alegre: Artmed,

2006.

GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, T. F. Ciência Psicológica: Mente, Cérebro e Comportamento. Porto

Alegre: Artmed, 2005.

KINGDOM, F. A. A.; PRINS, N. Psychophysics: A Practical Introduction. London: Academic Press, 2009.

MYERS, A; HANSEN, C. Experimental Psychology. 7ª ed. Florence, KY: Cengage Learning, 2012.

MYERS, D. G. Psicologia. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

NEATH, I.; VANHORN, D. R.; FRANCIS, G. CogLAB on a CD. Florence, KY: Cengage Learning, 2007.

SENIOR, C.; RUSSELL, T.; GAZZANIGA, M., editores. Methods in Mind. Boston, MA: The MIT Press, 2009.



Psicologia experimental: 
bibliografia

Livros recomendados:
Psicologia Experimental:
Psicologia para Compreender a Pesquisa em Psicologia 
(Tradução da 8ª edição norte-americana)

Kantowitz, Barry H.
Roediger III, Henry L.
Elmes, David G.

São Paulo: Thomson Learning Editions, 2006

Foco em metodologia e funções cognitivas em humanos.
Em inglês “Experimental Psychology”



Métodos de Pesquisa em Ciências do Comportamento

(Tradução da 7ª edição norte-americana)

Cozby, Paul C.

São Paulo: Editora Atlas S. A., 2001/2003/2009

Foco em metodologia geral em pesquisa com humanos.



Psicologia Experimental:
Manual teórico e prático de análise do comportamento
4ª ed.

Lombardi-Platet, Vera L. V.
Watanabe, Olga M.
Cassetarari, Leila

Edicon Editora 2003

Princípios básicos da análise experimental do comportamento, focalizando 
em procedimentos laboratoriais para estudo de aprendizagem em animais 
(condicionamento etc.).

Hoje utilizamos mais o manual do software Sniffy para estes aspectos.



Psicologia experimental: 
livros na biblioteca

Como a mente funciona
Pinker, Steven
São Paulo: Companhia das Letras (2008)

Inteligência artificial, antropologia, tomada de decisão, evolução

Neurociência Cognitiva
Gazzaniga, Michael S.
Ivry, Richard B.
Mangun, George R.
Porto Alegre: Artmed (2006)



Revistas e periódicos

Mente & Cérebro (infelizmente hoje em dia somente virtual! – ex pelo portal 
goRead)

Site (interessante): http://www2.uol.com.br/vivermente/

� Imprensa popular:



� Imprensa popular – sempre encontra-se mais em inglês...

� Podcasts

http://www.scientificamerican.com/sciammind/

http://www.abc.net.au/rn/allinthemind/

Neuropod

http://www.nature.com/neurosci/neuropod/ (descontinuado)

http://www.brainsciencepodcast.com/

60 second mind

https://www.scientificamerican.com/podcast
/60-second-mind/



Revistas e periódicos

� “Imprensa” especializada - no Brasil:

Psicologia: Reflexão e Crítica
Psicologia: Teoria e Pesquisa
Psicologia USP

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-7972

Acta Comportamentalia: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0188-8145



Revistas e periódicos
Internacionais:

Journal of Experimental Psychology:

e muitos outros...

Muitos mais específicos:
p. ex. só sobre memória

Ou mais gerais:
Science, Nature, PNAS, Plos 
One



Acesso...

http://www.periodicos.capes.gov.br/

Portal Capes de periódicos



Busca

pubmed.gov

http://scholar.google.com.br/



http://www.sciencedirect.com/
(Elsevier)



Sites
SBNeC (Sociedade Brasileira de 
Neurociências e Comportamento): 
coNeCte

http://blog.sbnec.org.br/

Enfoque em anúncios



http://www.suzanaherculanohouzel.com/ -

blog da Suzana Herculano-Houzel



Blog de Psicologia Experimental: 
http://psicologiaexperimental.blogs.sapo.pt/

Com coleção
interessante de vídeos.



Docentes

Prof. Dr. Peter M. E. Claessens
(psicofísica, modelagem quantitativa de 
fenômenos cognitivos, causalidade)

peter.claessens@ufabc.edu.br

Prof. Dr. Yossi Zana
(percepção, percepção de tempo,  
modelagem de processos cognitivos)

yossi.zana@ufabc.edu.br

... e colegas do Núcleo Interdisciplinar 
de Neurociência Aplicada



A sua monitora
Katarina D. Fernandes
(kathydfernandes@gmail.com)

Horários de atendimento de monitora e dos docentes 
serão anunciado em breve.



Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada 
(NINA)
Programa de Pós-Graduação em Neurociência e 
Cognição
Bacharelado em Neurociência

Palestras, blogs, etc. visite: neuro.ufabc.edu.br

do ponto de vista administrativo, esta disciplina é vinculada ao CMCC

UFABCCMCC

NINA
BNC



http://neuro.ufabc.edu.br/timing

Oportunidades para iniciação científica



Disciplinas relacionadas na 
UFABC

Psicologia Cognitiva: voltada para funções cognitivas (percepção, 
memória, etc.) + funções cognitivas superiores

Neuroetologia: comportamento sob a perspectiva evolutiva; bases 
neurobiológicas de alguns comportamentos

Introdução à Neurociência: voltada para mecanismos neurais, 
neuroanatomia e fisiologia básica 

Morfofisiologia Humana I: voltada para fisiologia do corpo humano 
(celular, somatosensorial, motor)

Neuropsicofarmacologia: bases neurofarmacológicas de 
comportamentos, comunicação neural e distúrbios mentais

Progressos e Métodos em Neurociência

...



material: TIDIA-Ae & 
monitores

http://tidia4.ufabc.edu.br – worksite “BNC: PsiExp 2019.2.N” para turma noturna



Horários e Cronograma
Temas serão disponibilizados no repositório da disciplina no TIDIA-Ae

Temas passíveis de mudança ao longo do quadrimestre

Terça feira: 19 às 23h, prática

Quinta feira: 21 às 23h, teoria

Atendimento:

Quinta feira: 19 às 20h, bloco Delta, sala 243.

Por email: yossi.zana@ufabc.edu.br



Avaliação (provisória)
Relatórios das atividades em aula prática 

Avaliação baseada na qualidade e pontualidade do relato 

Projeto experimental em grupo 

Em grupos de 4 alunos

Planejamento – projeto escrito – (execução) – relatório 

Prova final Dia 22/08

Prova sub

Dia 03/09

Sub apenas com atestado médico e demais casos explicitados pela 
Resolução ConsEPE nº 181

Relato de participação em experimento



Recuperação
Quando

03/09

A quem se aplica:

Alunos com F ou D ao final das avaliações regulares

Formato

Prova escrita

Conteúdo que aborda aspectos teóricos e práticos vistos durante o 
quadrimestre

Conceito final

Recuperação insatisfatória: F ou D

Recuperação satisfatória: D ou C



Projeto experimental 
em grupo
Grupos de 4 alunos;

Instruções serão disponibilizadas na pág. da disciplina no TIDIA-Ae

Datas importantes:
Até 22/06: Folha de rosto do projeto e alocação de tutores

11/07: Apresentação preliminar (oral e TIDIA-Ae)

15/08: Entrega do projeto final escrito (TIDIA-Ae)

27/08 e 30/08: Apresentação e defesa da proposta (oral)



Avaliação (provisório)

� Relatórios das atividades em aula prática 30%

� Avaliação baseada na qualidade e pontualidade do relato 

� Projeto em grupo 30%

� Em grupos de 4 alunos

� Planejamento – projeto escrito – (execução) – relatório 

� Prova final 40%

� Dia 22/08

� Prova sub + Recuperação

� Dia 03/09

� Participação em experimento;

� Bônus de 0.4 a discentes que obtiveram nota de pelo menos 5

� Conversão: Acima de 8,5=A; Abaixo de 8,5=B; Abaixo de 7,5=C; 
Abaixo de 6,0=D; Abaixo de 5,0=F  



Participação voluntária em 
pesquisa

Objetivo: Conhecer um projeto de pesquisa real e em 
andamento

Atividade 

Relatório de uma página sobre o experimento e sua 
experiência

Lista de experimentos em andamento na pág. da disciplina no 
TIDIA-Ae

Será atualizada nos próximos dias

Data limite para submissão do relatório: 15/08

TIDIA-Ae



Combinamos

� Durante a apresentação de conteúdo, desligar 
monitores

� Somente usar computadores quando for necessário 
pelo roteiro da aula prática

� Celulares em modo silencioso

� Esperamos colaboração ativa durante as aulas


