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Linha de Pesquisa: Cognição Social e Dinâmica Interacionais  

Projetos em   andamento 

 
 
Evitação e distância social (EVDS): uma medida indireta dos estereótipos e 
preconceitos 
 
 

Descrição: Projeto desenvolvido em parceria com os professores Marcos 
Emanoel Pereira e Rogério Fernandes Santos (UFBA), José Luis Álvaro 
Estramiana (Complutense de Madrid- Espanha) e Benvindo Felismino Samuel 
Maloa (Universidade Pedagógica- Moçambique). Objetivo desenvolvimento de 
uma medida indireta para estudo dos estereótipos e preconceitos, uma escala de 
distância virtual.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 
Integrantes: Elza Maria Techio - Integrante / Marcos Emanoel Pereira - 
Coordenador / José Luis Álvaro - Integrante / ROGERIO FERNANDES SANTOS 
- Integrante / BENVINDO FELISMINO SAMUEL MALOA - Integrante. 

 

Representação social da memória Histórica 

 
Descrição: Projeto desenvolvido em parceria com os professores Marcos Emanoel 

e Raimundo Candido Gouveia, e Dario Páez (universidad del País Vasco), cujo 

objetivo é analisar comparativamente a representação social que jovens e maiores 

de 60 anos têm sobre o período histórico do Regime militar e ditadura no Brasil. 

Projeto que se desmembra em outro, realizado em parceria com o professor 

Marcus Eugênio Lima, da Universidade Federal de Sergipe sobre a Memória 

histórica da humanidadee do Brasil, cujo objetivo é analisar a memória que os 

estudantes universitários têm sobre eventos e personagens que marcaram a 

história da humanidade e do Brasil, e a percepção que estes têm sobre o impacto 

destes eventos e personagens na atualidade.. 

 
Integrantes: Elza Maria Techio - Coordenador / Darïo Páez - Integrante / Marcus 

Eugênio O. Lima - Integrante / Raimundo Cândido Gouveia - Integrante / Marcos 

Emanoel Pereira - Integrante. 

 
 

 



Discriminação racial: o papel moderador das emoções intergrupais e dos 

valores psicossocial na justificação da discriminação racial 

 
Descrição: Projeto desenvolvido em parceria com a professora Ana Raquel 

Rosas Torres da Universidade Federal da Paraíba e José Luis Alvaro da 

Universidad Complutense de Madri d, cujo objetivo é analisar o papel justificador 

do apoio da população à violência policial contra membros de minorias sociais 

como forma de discriminação racial.. 

 
Integrantes: Elza Maria Techio - Coordenador / José Luis Álvaro - Integrante / Ana 
Raquel Rosas Torres - Integrante. 

 
 

 
Criatividade e inovação em organizações brasileiras e espanholas: 

explorando antecedentes e consequentes para subsidiar políticas de gestão 

 

Descrição: Este projeto tem como objetivo aprofundar a compreensão dos fatores 

indivi duais, grupais e contextuais que podem contribuir para a criatividade e a 

inovação organizacional, visando oferecer insumos para o desenvolvimento de 

políticas de gestão do trabalho e de capacitação de equipes de alto desempenho. 

O presente projeto está in serido em um projeto maior de cooperação internacional 

entre Brasil-Espanha que visa a ampliação de um estudo conjunto iniciado em 

2013. Até o momento o estudo está sendo realizado por meio de um surveyque 

contém um inventário que explora diversos fatores individuais e contextuais 

apontados em estudos de meta-análise como tendo papel relevante na 

explicação da criatividade e inovação organizacional. O survey é apresentado em 

três idiomas (português, castellano e euskera), sendo dirigido e respondido por 

trabalhadores de organizações públicas e privadas de variados ramos de 

atividades. O inventário foi uma iniciativa de pesquisadores da Universidad del País 

Vasco e da Universidad Autónoma de Madrid e contou com a colaboração de 

pesquisadora da Universidade Federal da Bahia que se encontrava em estágio 

pós -doutoral na Espanha em 2013. Para desenvolver o referido estudo 

ampliaram-se as parcerias com pesquisadores e organizações de outros países 

da América do Sul (Chile, Argentina) e também do Brasil (Universida de Salgado 

de Oliveira ? RJ, COPPEAD ? Universidade Federal do Rio de Janeiro, CIMATEC 

-BA). Uma das mais recentes parcerias nacionais foi a do Senai/Cimatec 

(Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia) do Serviço Nacional da 

Indústria (parte do sistema da FIEB- Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia), inaugurado em 2002 na cidade de Salvador. Espera -se que a 

cooperação internacional ampliada permita desenvolver novos estudos a partir 

dos resultados do survey, que está em curso, e que produza conhecimento em 

qualidade e quantidade sobre fatores individuais, ambientais, formas de 

organização do trabalho e modelos de liderança que favorecem a criatividade e 

inovação organizacional. A expectativa também é a de gerar insumos para a 

elaboração de programas de treinamento, desenvolvimento e capacitação 

profissional de equipes de trabalho de alto desempenho focadas em criatividade e 

inovação e que preservem o bem -estar no trabalho. Espera-se como resultado 

desse estudo, que leva em conta similaridades e diversi dades de países e culturas, 



a ampliação das possibilidades de transferência de tecnologias de gestão, 

assim como a produção de orientações adequadas a tais

 tecnologias e às realidades locais. 

 

  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Doutorado: (1). 

Integrantes: Elza Maria Techio - Integrante / Darïo Páez - Integrante / Sônia 

Guedes Gondim - Coordenador / Silvia da Costa - Integrante / Elizabete Loiola - 

Integrante / Flor Sanchez - Integrante. 

 
 

 
Condições materiais e performances sociais no compartilhamento de 
imagens: um estudo e suas selfies 

 
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Vitor José Braga
 Mota Gomes em 07/11/2016. 

 
Descrição: A proposta dessa pesquisa é compreender as práticas socia is entre 

usuários em redes de compartilhamento de fotografias, capazes de estabelecer 

interação mediada pelas imagens. Para tanto, será realizada uma análise de 

páginas de fotografias presentes em sites promotores de compartilhamento de 

Isto com vistas a compreender de que forma o surgimento de novos recursos, de 

novas plataformas que possibilitam a criação de redes sociais e a popularização 

mídias digitais estariam alterando a dinâmica das interações por meio do 

compartilhamento de fotografias, principalmente nas performances travadas 

através selfies. A hipótese que move esse trabalho é a de que essa interação 

mediada pelas imagens passou a assumir um papel fundamental na 

sociabilidade constatada contemporaneidade; essa hipótese está ancorada em 

três subhipóteses: (1) A fotografia assume tamanha importância principalmente 

pelo engajamento dos em redes sociais na internet; (2) o desenvolvimento das 

condições materiais de produção e apropriação passou a assumir um papel 

decisivo nesse processo, particularmente com as tecnologias móveis de 

comunicação; (3) o movimento para a participação dos usuários no 

compartilhamento é reflexo dessa demanda uma exposição de si, característico 

desse momento histórico dos sites de redes sociais.. 

 

 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1). 

Integrantes: José Carlos Santos Ribeiro - Integrante / Vitor José Braga Mota 

Gomes - Coordenador / Matheus Pereira Mattos Felizola - Integrante / Flávio Costa 

de Mendonça - Integrante / Madianne Clemildes de Souza Nunes - Integrante 

/ Ananda Boaventura de Andrade Medeiros - Integrante. 

 
 

 
 
 



Percepções sobre Usos e Apropriações de Dispositivos Comunicacionais 

Móveis nas Práticas Interacionais Cotidianas: um estudo com jovens 

universitários 

 
Descrição: A presente pesquisa objetiva mapear a percepção de jovens 

universitários sobre os usos e apropriações dos dispositivos comunicacionais 

móveis nas suas atividades diárias, e investigar as ressonâncias de sua 

incorporação nas dinâmicas interacionais, em especial no que diz respeito aos 

modelos de comunicação interpessoal, de sincronização interacional e de 

comportamentos sociais vivenciados. Busca -se com isto aprofundar o olhar 

sobre as implicações dos usos desses dispositivos na vida social, captando, 

através da utilização de técnic as qualitativas (ancoradas na proposição de duas 

categorias e oito sub-categorias de análise), as narrativas pessoais dos sujeitos 

sobre os sentidos, os significados e os lugares que eles ocupam em suas vidas, 

compondo e recompondo experiências de práticas comunicativas e 

interacionais. Com este intuito, serão analisadas de forma comparativa as 

mudanças identificadas nos modelos de interação vivenciados por jovens 

universitários de seis cidades brasileiras.. 

 

 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (4). 

Integrantes: José Carlos Santos Ribeiro - Coordenador / Vitor José Braga Mota 

Gomes - Integrante / Paulo Victor Barbosa de Sousa - Integrante / RODRIGO 

NEJM - Integrante / Lisianne Araújo Barberino - Integrante / Marcel Rodrigues 

QueirozAyres Dantas - Integrante / Fabrício de Souza - Integrante / Bianca 

Becker Lepikson - Integrante / Karla Cerqueira Freitas - Integrante / José 

Bonifácio do Amparo Sobrinho - Integrante / Mateus Gonçalves Ferreira dos 

Santos - Integrante / Patrícia Luz de Matos - Integrante. 

 
 
Uso dos computadores para mensuração dos estereótipos 
 

 
Descrição: Elaboração de instrumentos indiretos de mensuração dos estereótipos 
e preconceitos mediante o uso de recursos computacionais.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .  
 
Integrantes: Marcos Emanoel Pereira - Coordenador / Gilcimar Dantas - Integrante 
/ José Luis Álvaro - Integrante. 
 
 

 

 


