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Funcionamento     

1º Ciclo/– 2º semestre 

Objectivos  

1. Etologia dos processos de interacção com o ambiente

1. Perspectivar comportamento e processos internos como interface de adaptação a

um ambiente variável

2. Ilustrar, em perspectiva evolutiva e comparada, a evolução das representações da

realidade ilustrando a diversidade de processos apesar da uniformidade das

funções impostas pela estrutura da interacção com o ambiente («perguntas» e

«respostas» do organismo ao meio)

3. Apresentar a evolução da mente humana a partir dos processos animais

2. Sistemas sociais e acasalamento

1. Compreender os determinantes dos sistemas sociais e de acasalamento e como

ambos esyão ligados

2. Compreender como a mente humana modifica sem pôr em causa a lógica

evolutiva, a constituição de sociedades e sistemas de acasalamento

Competências a desenvolver  

1. Conseguir pensar a psicologia em termos de funções de relação com o ambiente

2. Pensar a nossa espécie como um organismo que, embora específico, tem de resolver os

mesmos problemas que as outras

3. Dominar os conceitos básicos da etologia animal e humana

4. Compreender a metodologia de investigação na etologia

Pré-Requisitos:  

Não há pré-requisitos. 

Conteúdos programáticos  

1. O que é a Etologia? Breve história e objecto

1. Ciclo funcional e sistema comportamental

2. Monitorização e adaptação a ambientes mutáveis mas expectáveis



 

1. Nos organismos unicelulares: ensaio e erro de uma só resposta  

2. Nos invertebrados: mapas internos, estímulos sinais e mecanismos 

desencadeadores  

3. Vertebrados e a evolução da representação interna do ambiente, com particular 

insistência nas alterações dos inferiores para os superiores 

4. Mamíferos e aves e o aparecimento da “curiosidade”, da associação entre estímulos 

presentes ou em memória, e o aparecimento da representação mental do ambiente  

5. Primatas, equipotencialidade, relações triádicas, controlo executivo, memória 

prospectiva e a questão da teoria da mente Homo fóssil e o desenvolvimento de 

mente reflexiva, memoria episódica, teoria da mente e lógicas das relações físicas e 

mentais  

3. Homo sapiens, etologia, cultura e psicologia – o aparecimento da mente moderna e como 

ela codifica as relação com o ambiente  

4. Estrutura social e sistemas de acasalamento 

1. Diversidade dos sistemas e sua caracterização 

1. Afiliação, dominância, agressão e contra-agressão 

2. Determinantes evolutivos, ecológicos e organísmicos dos sistemas sociais e 

de acasalamento 

2. Animais eussociais 

1. Himenópteros 

2. Ratos toupeira 

3. O caso de Homo sapiens 

3. Mamíferos 

1. A viviparidade e suas consequências 

2. Tipos de sistemas sociais 

3. Sistemas de acasalamento 

4. Primatas 

5. Os pongídeos 

1. Proximidade genética com Homo sapiens 

2. Sistemas sociais e de acasalamento em Pongo, Pan, Gorilla 

3. O caso do género Homo 

1.  
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Métodos de ensino                                                                                                                                                                                                



 

O método de ensino compõe-se de dois momentos, estreitamente relacionados. Há uma aula 

teórica em que é apresentado um tipo de processos (por exemplo, a reacção a estímulos não 

configuracionais) e, em seguida, procede-se a uma discussão da semelhança dos processos 

descritos àqueles que os alunos conhecem quer na nossa espécie quer em casos que tenham 

observado com animais. Em vários casos, e dada a própria natureza da matéria, é improvável 

que os alunos se lembrem de casos semelhantes ou de qualquer semelhança com os humanos; 

nesses casos é, normalmente, apresentado um filme ou um conjunto de filmes que ilustam o que 

foi apresentado. Quando o filme é apresentado, pede-se aos alunos que identifiquem os processos 

descritos anteriormente na parte expositiva e que pensem na sua função. É esta segunda parte 

que garante que, para os alunos, a matéria é compreendida, assimilada e integrada e que os faz 

compreender os processos descritos, e é por isso que as TP se seguem imediatamente à aula 

teórica.  

Os métodos são, pois, de exposição (sempre com discussão caso surja) seguidos de discussão com 

exemplos dados pelos próprios alunos ou previamente preparados pelo professor.  

Essa dualidade de ensino reflecte-se na avaliação: os alunos são avaliados por um exame que 

procura avaliar a extensão dos conhecimentos obtidos e por um ensaio (feito por um pequeno 

grupo) geralmente incidindo na relevância dos processos estudados para a conduta humana.  

 

Modalidades de Avaliação (Regime Geral de Avaliação e/ou Regime Final Alternativo)                                                                                                                                                                                                 

A avaliação compõe-se de ensaio escrito ou relatório final. O ensaio ou relatório final é avaliado em termos de 
parâmetros pedagógicos (clareza, integração, domínio da bibliografia, sentido crítico); os temas tratados 
procuram avaliar em que medida as competências que se procurou transmitir foram adquiridas. A participação 
nas aulas também é objecto de avaliação.  

 

Elementos de Avaliação (Propostas de datas de avaliação, prazos de entrega de trabalhos, ponderação 
percentual de cada elemento de avaliação)  

A avaliação, composta por dois momentos, consiste em 60% da nota do exame mais 40% da nota 

do ensaio. Em princípio, e salvo condições a estabelecer, os alunos devem ter aprovação nos dois 

componentes para terem nota final positiva.  

 

Regras relativas à melhoria de nota                                                                                                                                                                                              
A melhoria de nota é possível mediante a realização de novo relatório/ensaio   

Exigências relativas à assiduidade *                                                                                                                                                                                                 

Se os alunos faltarem mais do que a 3 aulas sofrerão uma penalização de 1 valor por falta.. 

Regras específicas relativas aos estudantes considerados em situação de excepção (estudantes-
trabalhadores, atletas de alta competição, alunos dirigentes associativos, alunos militares, pais e mães 
estudantes, alunos com necessidades educativas especiais) *                                                                                                                                                                                                 

Língua de ensino                                                                                                                                                                                                



 

A UC pode ser dada em Inglês ou Português consoante haja ou não um número significativo de alunos 
Erasmus 

 

* No caso de se aplicar 


