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Descrição: O presente projeto de pesquisa se insere na linha de pesquisa "Transições Desenvolvimentais 
e Processos Educacionais" do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA no qual a professora 
orienta trabalhos de mestrado e doutorado. O projeto parte da premissa de que na clínica psicanalítica 
como nas demais clínicas desde o encaminhamento até a chegada da criança para atendimento acontece 
por meio dos responsáveis: pais, escola e todo aquele que possa responder pela criança. Tal ocorrência 
esta fundamentada no fato da criança ter se tornado objeto de cuidado e atenção de diferentes 
especialidades: pediatria, psiquiatria, educação, psicanálise, direito entre outros. . O presente projeto tem 
por objetivo geral examinar o tratamento dado à queixa escolar pela psicanálise com vistas a discutir a 
articulação do sintoma da criança e os laços sociais promovendo um intercâmbio com os campos do saber 
que se ocupam da queixa escolar..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Andrea Hortelio Fernandes - Coordenador / Cynara Teixeira Ribeiro - Integrante. 
Número de orientações: 1 
 
O sintoma na psicanálise e sua articulação com fenômenos da linguagem expressos pela literatura 
 

 
Descrição: O fenômeno da linguagem é o veículo pelo qual a criança ou adulto pode expressar as 
dificuldades no seu desenvolvimento e é por este viés que o projeto se insere na linha de pesquisa 
"Transições Desenvolvimentais e Processos Educacionais" do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da UFBA no qual a professora/ pesquisadora orienta trabalhos de mestrado e doutorado. A pesquisa parte 
da premissa de que a linguagem sendo algo particular ao ser humano revela-se como o veículo e 
instrumento pelo qual um sujeito em sofrimento mental se expressa ao procurar ajuda profissional para 
tratar do seu mal-estar psíquico. A literatura ao utilizar a linguagem escrita e oral, também, pode ser 
concebida como uma via pela qual os escritores produzem obras que retratam os sintomas, desejos, 
fantasias, sonhos e sofrimentos inerentes ao homem. Portanto, a presente pesquisa pretende examinar a 
concepção de sintoma na psicanálise em sua articulação com fenômenos da linguagem expressos pela 
literatura, tomando por base os abalos identificatórios presentes no fenômeno do duplo inerente à 
constituição de todo sujeito. A literatura vem em auxílio à psicanálise ao despatologizar processos 
estruturais do desenvolvimento..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .  
 
Integrantes: Andrea Hortelio Fernandes - Coordenador. 
Número de orientações: 2 
 
 
O tratamento dado ao sintoma na clínica com crianças, adolescentes e adultos pelo viés da 
psicanálise e da literatura 
 

 
Descrição: O projeto está inserido na linha de pesquisa Desenvolvimento e Contextos Culturais do 
Programa de Pós-graduação do Instituto de Psicologia da UFBA. Tem por objetivo examinar o tratamento 
dado ao sintoma considerando as especificidades da clínica com crianças e com adultos. Parte do 
pressuposto segundo o qual a psicanálise freudiana e lacaniana sofreu forte influência da literatura na 
formalização do conceito de sintoma. Tem por método a construção de casos clínicos extraídos das obras 
de Freud e Lacan, em especial, O caso Hans, O caso Schreber e o Seminário 23 de Lacan sobre James 
Joyce. O projeto agrega pesquisas de mestrandos e doutorandos em que o tratamento dado ao sintoma 
está embasado por uma escuta da singularidade de cada sujeito, seja criança ou adulto, para além do 
contexto dos manuais diagnósticos..  



Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .  
 
Integrantes: Andrea Hortelio Fernandes - Coordenador / Sheyla Machado - Integrante. 
 
 

Violência, luto e trauma na adolescência ? perspectivas cruzadas entre psiquiatria e psicanálise 
 
 

Descrição: Trata-se de um componente do projeto de pesquisa interinstitucional "Violência, trauma e 
subjetivações na atualidade" (UERJ, UFRJ, Université Paris Diderot - Paris VII, UFJF, UFS, UFBA, ICC, 
EBEP), subsidiado pelo edital MCTI/CNPQ/MEC/CAPES Nº 22/2014 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas. Nesse projeto, analisa-se a relação entre violência, luto e trauma na adolescência 
contemporânea, a partir do cruzamento de perspectivas entre psiquiatria e psicanálise. O pano de fundo 
para essa investigação são as incidências da violência na subjetividade no contexto das tecnologias 
políticas de regulação dos indivíduos e populações na atualidade, nas quais a gestão dos riscos joga um 
papel proeminente. Será realizada uma pesquisa documental no DSM-III, DSM-IV e DSM-5, em artigos 
publicados nacional e internacional entre 1970-2015 com os descritores trauma, estresse pós-traumático, 
luto e adolescentes/adolescência e em material de divulgação científica para leigos. A noção de trauma em 
suas diferentes designações ? neurose traumática para a psicanálise e estresse pós-traumático para a 
psiquiatria ? será revisitada aqui a partir da análise das descontinuidades históricas e epistemológicas que 
acabaram por forjar uma transição política e epistemológica importante para um status positivo da categoria 
do ?traumatizado?, acoplado a uma superposição da figura do cidadão à vítima no contexto do capitalismo 
neoliberal e pós-industrial dos anos 1990 (Eliacheff; Larivière; 2007). Uma varredura preliminar na literatura 
internacional sobre o tema do trauma mostra vastíssima produção que abarca modalidades muito diferentes 
de contingências potencialmente traumáticas (catástrofes ecológicas, guerras, terrorismo, etc), abarcando 
faces muito heterogêneas da violência. O presente trabalho pretende analisar a relação entre violência, luto 
e trauma na adolescência, a partir das perspectivas cruzadas entre o discurso psiquátrico e o discurso 
psicanalítico. Especificamente, o estudo (1) analisará a produção bibliográfica sobre estresse pós-
traumático e luto, descrevendo seus objetos e enunciados em suas condições de produção discursivas; (2) 
reconstituirá historicamente a emergência da categoria nosológica do estresse pós-traumático no DSM-III 
e acompanhará seus desdobramentos nas versões subseqüentes; (3) Esquadrinhará a noção de trauma 
na psicanálise de extração freudo-lacaniana, de modo a inseri-la na análise das linhas de força das disputas 
ético-políticas que constituem sua formulação. Será realizada uma pesquisa documental no DSM-III, DSM-
IV e DSM-5, em artigos publicados nacional e internacional entre 1970-2015 com os descritores ?trauma?, 
?luto? e ?adolescentes/adolescência? e em material de divulgação científica para leigos. O corpus do 
estudo terá ainda textos da obra freudiana sobre a noção de trauma. Os dados estão sendo categorizados 
em uma matriz e serão submetidos à análise de discurso..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (5) .  
 
Integrantes: Cristiane de Oliveira Santos - Coordenador / Fábia Maria Duarte - Integrante. 
Número de orientações: 5 
 
A Presença da Psicanálise no Curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia: pistas para 
uma cartografia 
 

 
Descrição: O curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia tem quase 50 anos de existência e a 
psicanálise faz parte dessa história. O objetivo desta investigação é iniciar uma cartografia de tal percurso, 
destacando a presença desta práxis, fundada por Sigmund Freud. Destacaremos a trajetória de docentes 
psicanalistas no curso, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito da psicanálise, nesse quase meio 
século de formação de psicólogos e psicólogas na UFBA. Esta investigação se insere num Grupo de 
pesquisa cadastrado no CNPq desde 2010, que vem documentando e examinando, acompanhando e 
avaliando determinados processos de ensino-aprendizagem na UFBA, as modificações em curso, e visa 
reforçar a produção de conhecimentos rigorosos e consistentes, valorizando sua história e a relação 
universidade-comunidade. Em 1919, Freud publica o artigo ?Deve-se ensinar psicanálise na 
universidade??, no qual discute que ainda que a formação do psicanalista não seja uma formação 
universitária, é importante sustentar sua presença nesse lugar milenar de produção de conhecimentos. Ele 
insiste, ao longo de sua obra, que esta práxis é, a um só tempo, um método de tratamento, um corpo teórico 
que interroga a cultura e suas produções e um modo de pesquisa. Em outras palavras, a especificidade de 
seu modelo de transmissão considera o sujeito e seu desejo como inseparáveis do ato de pesquisar. Ao 
formular o pensamento como inconsciente, ?isso pensa?, Freud se destaca da lógica cartesiana, segundo 
a qual há um lugar de garantia da existência do sujeito e da verdade. A disjunção entre o pensar da 
consciência que diz ?eu sou? e o pensar inconsciente permite a construção de outra racionalidade, 
constituindo-se como campo de conhecimento e impactando vários outros campos. Em 1953, no Discurso 



de Roma, Jacques Lacan interroga a presença da psicanálise, ?seu lugar na sociedade dos pensadores, 
sua relação com seus pares e a sua missão de ensino?. Julgamos relevante atualizar tais perguntas, dando 
início a uma cartografia sobre essa longa e permanente presença da psicanálise na universidade brasileira, 
com foco na Bahia que foi o único lócus de formação de profissionais da psicologia durante muitos anos. 
No rastro desta investigação, já foram produzidos teses, dissertações, artigos e capítulos de livros, 
devidamente registrados no nosso Currículo Lattes. Neste primeiro ano, revisitaremos a literatura sobre o 
tema, disponível no SciELo Brasil e no Banco de Teses da CAPES. Apenas no 2o ano iremos produzir 
narrativas com docentes de psicanálise que estiveram e estão em atividade no curso de Psicologia da 
UFBA..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (3) .  
 
Integrantes: Denise Maria Barreto Coutinho - Coordenador / Julia Prestes - Integrante / Juliana Barbosa - 
Integrante / Crisleane de Araujo Silva - Integrante. 
Número de orientações: 3 
 
Epistemologias e saberes não-cartesianos na interface artes-humanidades 
 
 

 
Descrição: Este projeto visa integrar ensino-pesquisa e extensão, perseguindo as seguintes questões: 
Como sustentar, com rigor e sistematização, objetos de investigação em artes e humanidades, em uma 
conjuntura ainda fortemente marcada pela cultura científica, superando restrições da epistemologia 
cartesiana? De que maneira tal embate se manifesta na universidade, gerando conhecimentos e práticas 
e, sobretudo, constituindo um circuito de reprodução de sujeitos? Não se trata aqui de abolir aquilo que a 
tradição tem estabelecido a respeito do lugar das ciências na produção de conhecimentos, mas alargar a 
discussão sobre o papel e a importância de reflexões, saberes e fazeres de outros modos de conhecer e 
existir no mundo, trazendo para o debate outras epistemologias que, desde o início do século 20, têm 
operado com ferramentas não hegemônicas para a construção de sistemas de pensamento em parâmetros 
não-cartesianos, como é o caso das obras de Sigmund Freud, Gaston Bachelard, Paul Feyerabend, Paul 
Valéry, Thomas Kuhn, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, Boaventura de 
Sousa Santos e igualmente da obra viva e oral, mas não apenas, de Mestres e Mestras de saberes 
tradicionais, como é o caso de Mestre Antonio Bispo dos Santos, liderança quilombola nacional que em seu 
livro Colonização, quilombos modos e significados (2015) mobiliza a epistemodiversidade, propondo e 
utilizando saberes de povos tradicionais, no caso, quilombolas, em perspectiva contra-hegemônica, sem 
contudo negligenciar o debate e a troca de conhecimentos com a Universidade..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (5) .  
 
Integrantes: Denise Maria Barreto Coutinho - Coordenador / Hebe Alves - Integrante. 
 
 
A perspectiva transdisciplinar da psicanálise: uma epistemologia não-cartesiana 
 
 

Descrição: Se a interdisciplinaridade foi, avant la lettre, condição necessária para a construção do campo 
psicanalítico, a transdisciplinaridade forneceu elementos que justificam a pertinência e o vigor da 
psicanálise na produção contemporânea de conhecimentos. O encontro de saberes era não apenas 
incentivado, mas permanentemente advogado por Freud como constitutivo da formação universitária. Ao 
estabelecer pontes com diferentes campos, fazendo aquele edifício teórico ser atravessado por marcas 
outras e, consequentemente, modificar-se, Freud viveu, operou e transmitiu uma verdadeira experiência, 
instituindo uma nova episteme, no dizer de Foucault. O movimento freudiano circunscreve um novo campo 
de saber, marcado por não-linearidade, presença do contraditório, acolhimento da complexidade e, desde 
sua fundação afasta-se do modelo disciplinar, ainda que lhe seja tributário. O presente projeto de pesquisa 
terá início introduzindo o contexto de elaboração da obra freudiana e perseguindo a hipótese de que há 
uma antecipação da interdisciplinaridade em Freud; em seguida, apresenta o estado da arte sobre os 
termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; por fim, defende a tese de que o estatuto da psicanálise 
corresponde mais à práxis transdisciplinar do que ao simples diálogo ou integração interdisciplinar, 
apontando ainda para uma possível superação do paradigma disciplinar. O objetivo, comum aos demais 
projetos que temos desenvolvido, continua sendo enfrentar as seguintes questões: Como sustentar, com 
rigor e sistematização, investigações em artes e humanidades em uma conjuntura ainda fortemente 
marcada pela cultura científica cartesiana? De que maneira tal embate se manifesta na universidade, 
gerando conhecimento, saberes e práticas e, sobretudo, constituindo um circuito de formação de sujeitos 
formadores e produtores de conhecimento?.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) .  



 
Integrantes: Denise Maria Barreto Coutinho - Coordenador. 
 
 
Recursos Psicológicos E Sociais De Idosos Negros Frente Aos Eventos De Vida 
 

 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .  
 
Integrantes: Dóris Firmino Rabelo - Coordenador / Naylana Rute da Paixão Santos - Integrante. 
 
 
Desenvolvimento familiar e o idoso: rede de suporte social, dinâmica familiar e a convivência 
intergeracional 
 
 

 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (9) .  
 
Integrantes: Dóris Firmino Rabelo - Coordenador / Anita Liberalesso Neri - Integrante / Jessica de Medeiros 
Possatto - Integrante / Laila Lorena Nogueira Batista da Silva - Integrante / Ronaldo da Silva Lima Junior - 
Integrante / Helom Sadraque Nogueira Gomes Santos - Integrante. 
Número de orientações: 11 
 
 
As tecnologias digitais como contextos de brincadeira e o estabelecimento de uma nova cultura 
lúdica digital 
 
 

 
Descrição: A crescente proliferação do acesso às tecnologias digitais na rotina comum das sociedades 
urbanizadas e a constituição de uma cultura digital intensamente ativa associadas ao fenômeno da 
internalização da infância abrem possibilidades para o estabelecimento de novos contextos de brincadeira 
marcadamente influenciados pelas características do contexto digital.Considerando a criança um sujeito 
político e social de direitos, que produz cultura e possui algo a dizer sobre suas experiências, a presente 
investigação pretende explorar o fenômeno das tecnologias digitais como contextos de brincadeira e o 
estabelecimento de uma nova cultura lúdica digital a partir da perspectiva das próprias crianças, lançando 
mão das metodologias participativas.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Ilka Dias Bichara - Coordenador / Bianca Lepkison Becker - Integrante / Gerlon de Jesus 
Magalhães Santos - Integrante / Leilanne Arjones Dandreamatteo - Integrante. 
 
 
 
Ensino Como Arte: A Palestra-Performance 
 
 

 
Descrição: Em minhas proposições artísticas e teóricas mais recentes (LORDELO, 2015, 2017, AS 
TRANSPARÊNCIAS ENGANAM, 2018), tenho podido exercitar interesses de pesquisa cada vez mais 
autônomos, explorando temas como a natureza da criação artística; como se pode entender a cena e a 
performance no mundo contemporâneo; os textos ? científicos e literários, em especial ? como disparadores 
e produtores de novas ficções e arranjos coreográficos e cênicos. A partir da inserção no Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas ? CECULT/UFRB, tenho procurado potencializar relações entre as 
diferentes linguagens artísticas que pratico, bem como entender as conexões entre prática e teoria; criação 
artística e aprendizagem no contexto universitário. A palestra-performance, subgênero de performance 
existente desde os anos 60, tem como precursores artistas como Yvonne Rainer, John Cage e Joseph 
Beuys; é uma espécie de prática artística expandida que ultrapassa o formato de uma conferência 
acadêmica. Em seu formato híbrido, pode ser considerada um esforço que vai de encontro à ideia de que 
o discurso é algo que tem menos valor, ou é puramente teórico (MILDER, 2011); uma palestra-performance 
é um modo de performar o texto; de justapor o conceito e a ação (ROCHA, 2014). Este estágio doutoral, na 
medida em que explorará a natureza e formato da palestra-performance, está interessado em investigar e 
tensionar os limites entre escrita, performance e experiência. A pesquisadora Patricia Milder (2011) utiliza 



a expressão teaching as art (ensino como arte) para delimitar a noção de palestra-performance. Esta 
proposta se mostra extremamente interessante e em consonância com a vocação do nosso centro na 
universidade; em particular, no momento em que passo a integrar o corpo de professores de uma 
Licenciatura Interdisciplinar em Artes, curso com projeto pedagógico interdisciplinar e inovador que se inicia 
no CECULT, no semestre em curso..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 
Integrantes: Lia da Rocha Lordelo - Coordenador / Daniella de Aguiar - Integrante / Thereza Rocha - 
Integrante. 
 
 
Cenas Capitais: A Cidade Produzindo Arte 
 

 
Descrição: Este projeto de pesquisa, de natureza interdisciplinar e teórico-prática, tem por objeto de 
investigação a Cidade de Salvador, e dá início ao primeiro plano integrado de investigação do grupo de 
pesquisa ?Caminhos da criação e espaço semiótico: cenas e escrituras?. O grupo, formado por três 
docentes do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), da UFRB, reúne 
pesquisadoras com formação interdisciplinar, nas áreas de Artes, Arquitetura e Urbanismo, Audiovisual e 
Comunicação, Planejamento Urbano e Psicologia. Para o projeto individual da pesquisadora, o recorte feito 
para a etapa que tem Salvador como cidade-objeto propõe o estudo de cenas e performances na cidade: 
ações e eventos urbanos que, por sua natureza, enquadramento ou outras características quaisquer, 
produzem estranhamento, algum tipo de deslocamento simbólico no contexto cotidiano da cidade. A 
orientação metodológica do projeto geral será a técnica da deriva, formulada por Guy Debord; a técnica 
prevê a circulação da pesquisadora por diferentes espaços do centro da cidade sem um trajeto pré-
determinado, de modo a dar conta da complexidade, efemeridade e imprevisibilidade de fluxos e eventos 
da urbe. A produção de diversos dados documentais e artísticos sobre a cidade de Salvador tem como 
objetivo contribuir para a compreensão da cidade como fenômeno complexo e interdisciplinar, propondo 
novos meios de estudá-la, enxergá-la e, consequentemente, novos modos de habitá-la. Este projeto tem 
duração de um ano..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  
 
Integrantes: Lia da Rocha Lordelo - Coordenador / Juliana Souza Santos - Integrante. 
 
 
Pesquisa-intervenção em Empregabilidade Juvenil baseada na Teoria da Ação Contextual 
 

 
Descrição: Foca-se em desenvolver um programa de pesquisa que investiga a eficácia de uma intervenção 
que aborda especificamente o desemprego juvenil e o emprego precário de jovens. Baseia-se em uma 
abordagem conceitual e um método de pesquisa na perspectiva da Teoria da Ação, iniciada e refinada no 
Canadá ao longo de 20 anos, e que vem acompanhando em muitos aspectos do desenvolvimento juvenil. 
Especificamente, propõe-se, primeiro, utilizar este quadro e método para investigar o desemprego juvenil e 
o emprego precário na perspectiva de projetos voltados para empregabilidade realizados por jovens e outra 
pessoa que considerem significativa; em segundo lugar, projetar e testar uma intervenção baseada nesses 
projetos para uso com essa população. A partir desse método, vamos identificar o projeto em conjunto e 
monitorá-lo ao longo do tempo. A pesquisa inclui componentes qualitativos e quantitativos. Na parte 
qualitativa, o objetivo da investigação é identificar as atividades conjuntas executada no projeto em conjunto 
do (a) jovem com a pessoa significativa e apoia-los na execução dessas atividades durante um determinado 
período de tempo. Na parte quantitativa, abordaremos como esses próprios projetos e intervindo neles 
facilitam os resultados do emprego dos jovens, a partir das seguintes variáveis: ?objetivos atingidos?, 
?adaptabilidade de carreira?, ?sentido de vida? e ?apoio social?..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .  
 
Integrantes: Luciana Dutra-Thomé - Coordenador / Abner Santos Matos - Integrante / Lorena Machado 
Gonçalves dos Santos - Integrante / Gabriela Carvalho Calcabrine - Integrante. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa / Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
 
 
 
 
 
 



 
Recursos desenvolvimentais e desenvolvimento juvenil positivo (PYD) no Brasil 
 
 

 
Descrição: O projeto tem como proposta testar um modelo para uma melhor compreensão do que é a 
juventude, sustentada na concepção de que os jovens são seres humanos com forças e recursos. As bases 
teóricas do projeto são a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano Bronfenbrenner, o Modelo 
Integrativo de Garcia-Coll e os 5Cs do Desenvolvimento Juvenil Positivo de Lerner, concepções que 
permitem o exame de resultados desenvolvimentais levando em consideração diversas camadas presentes 
no contexto sistêmico de relações interativas na família, comunidade e sociedade. O objetivo geral é 
avançar o conhecimento sobre mecanismos promotores de PYD no contexto brasileiro e desenvolver 
referências baseadas em evidência científica para políticas públicas voltadas para promoção do bem-estar 
dos jovens. O projeto terá a participação de 400 estudantes entre 15 e 24 anos, de ambos os sexos, de 
Universidades e Instituições de Ensino Médio em Salvador, Bahia. O instrumento usado será o questionário 
4-H PYD (Positive Youth Development), o qual sofreu tradução e tradução reversa pilotadas e testadas a 
fim de assegurar adequação linguística e psicométrica. Serão realizadas análises de regressão através da 
técnica de equações estruturais para identificar padrões nos vários recursos desenvolvimentais, interações 
e associações com os diferentes resultados positivos estudados. Serão utilizados os Programas MPlus e 
AMOS..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  
 
Integrantes: Luciana Dutra-Thomé - Coordenador / Lorena Machado Gonçalves dos Santos - Integrante. 
 
 
Juventude brasileira: Um estudo sobre fatores de risco e proteção 
 

 
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Silvia Helena Koller em 12/11/2015. 
 

Descrição: O estudo sobre resiliência e vulnerabilidade em criança em situação de risco social e pessoal, 
que tem sido desenvolvido desde 1995, ampliou seu foco desde 2004 para abranger também estudos com 
jovens brasileiros. Foi organizada uma equipe nacional, com apoio do Grupo de Trabalho constituído na 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) tornando mais acessível a 
possibilidade de realizar uma pesquisa em nível nacional com co-coordenações em várias capitais/cidades. 
Em 2006, a equipe foi ampliada para estudo internacional, contando com uma coleta de dados no Peru e 
outra em planejamento na Argentina e com a consultoria de duas pesquisadoras internacionais (uma dos 
USA e outra de Portugal). Portanto, este estudo incluirá dados de aproximadamente 8000 jovens brasileiros, 
das capitais: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Porto Alegre, Manaus Recife, e São Paulo. As 
análises incluíram ainda dados do interior de vários estados, de cidades como Arcos (Minas Gerais), Maués 
(Amazonas) e Presidente Prudente (São Paulo). Este estudo continua em andamento e visa a investigar 
aspectos relacionados aos comportamentos de risco, fatores de risco e de proteção de jovens de 14 a 24 
anos de idade, ambos os sexos, nível socioeconômico baixo de todas as regiões do país. Por meio das 
respostas dos jovens está sendo possível obter informações sobre dados biosociodemográficos e 
constituição de suas famílias. Além destes, são levantados aspectos relacionados à educação e ao trabalho; 
saúde/qualidade de vida e sexualidade; comportamentos de risco (drogas, suicídio, sexualidade, violência); 
fatores de risco (violência intrafamiliar e na comunidade, exposição às doenças/drogas, deficiência, 
discriminação, institucionalização, vida na rua, conflito com a lei, empobrecimento/pobreza, 
separação/perda na família, suicídio); e, fatores protetores sociais (lazer, rede de apoio, coesão/satisfação 
familiar, relações de amizade) e pessoais (espiritualidade, valores/moral..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 
Integrantes: Luciana Dutra-Thomé - Integrante / S H Koller - Coordenador / Renata Libório - Integrante / 
Débora Dalbosco Dell'Aglio - Integrante. 
 
 
Sob O Signo Da Pobreza: Dinâmicas Psicossociais E Educacionais De Pessoas De Camadas 
Populares A Partir Da Perspectiva Da Psicologia Semiótico- Cultural [Chamada Universal ? 
Mcti/Cnpq N º 28/2018] 
 
 

 
Descrição: Analisaremos as dinâmicas psicossociais e educacionais de pessoas de camadas populares na 
transição entre diferentes contextos socioculturais em três diferentes centros urbanos na Bahia. Todos os 
dias, no Brasil, milhões de pessoas de camadas populares fazem essa transição: elas atravessam a 
membrana entre a sua residência, a escola, a universidade e inúmeros espaços urbanos. Dependendo de 



quem narra essas transições, cada contexto pode ter diferentes significados (um exemplo muito eloquente 
é usar o signo ?favela? e o signo ?comunidade? como sinônimos de contextos de pobreza). As ruas 
demarcam a transição entre o ?dentro? e o ?fora? de cada membrana. Isso acontece, por exemplo, com 
adultos que são ?pais? ou ?membros? de uma dada comunidade e, então, tornam-se ?faxineiras? ou 
?lixeiras? fora dos limites dessa comunidade. Neste estudo, portanto, serão analisados precisamente os 
momentos cruciais do ato de atravessar as membranas, observando as linhas fronteiriças físicas, simbólicas 
e sociais de diferentes contextos no movimento da casa para a escola ou universidade, cruzando os 
espaços urbanos. O que acontece com a experiência psicológica dessas pessoas quando elas cruzam a 
membrana ao ir da sua residência na periferia urbana para a universidade ou para a escola? Quais são as 
consequências dessas transições entre fronteiras? Como um dos lados da fronteira é significado em relação 
ao outro lado? Como estar de um lado produz autonarrativas sobre si mesmo e sobre os seus projetos de 
vida? Quais as consequências das definições de identidade para o acesso ao bem estar público e à 
construção de projetos de vida? Acreditamos que essas questões podem ser respondidas observando o 
atravessamento das membranas sociais e registrando os signos produzidos por essas pessoas. A 
relevância deste estudo reside em aspectos científicos e aspectos sociais. No que concerne aos primeiros, 
o conhecimento produzido poderá ampliar a compreensão do tema da pobreza, uma vez que a maior parte 
dos estudos que abordam trajetórias de pessoas de camadas populares se centra na dimensão estritamente 
econômica. Sobre a relevância social, a partir das análises realizadas sobre as narrativas dos participantes, 
será possível refletir sobre elementos que constituem essas trajetórias e que, uma vez conhecidos, poderão 
fomentar políticas, programas e projetos no âmbito das instituições voltadas para a promoção da cidadania 
e igualdade social..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (6) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Marilena Ristum - Integrante / Patrícia Carla 
Silva do Vale Zucoloto - Integrante / Eliseu de Oliveira Cunha - Integrante / GIUSEPINA MARSICO - 
Integrante / Verônica Gomes Nascimento - Integrante / Jaan Valsiner - Integrante / Nandita Chaudhary - 
Integrante / SANTOS, GILBERTO LIMA DOS - Integrante / Dionis Soares de Souza - Integrante / Vívian 
Volkmer Pontes - Integrante / Pablo Mateus dos Santos Jacinto - Integrante / Ayla Arapiraca Galvão - 
Integrante / Adrielle de Matos Borges Teixeira - Integrante / Laís Nunes Souto - Integrante / Sandra Carolina 
Buitrago Rivera - Integrante / Luca Tateo - Integrante / Min He - Integrante / Giovana Zen - Integrante / Maria 
Cláudia Santos Lopes de Oliveira - Integrante / Marcelo de Oliveira Faria - Integrante / Anna Emilie Sander 
Christensen - Integrante / Pernille Hammer úr Skúoy - Integrante / Thomas Madsen - Integrante / Ana Luisa 
Rêgo Nunes - Integrante / Cibele Brasil dos Reis - Integrante / Jade Ponte da Cruz - Integrante / Larissa 
Novaes - Integrante / Renata Reis Rodrigues - Integrante. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
 
 
 
Investigações em Psicologia Cultural: Cultura, Linguagem, Transições e Trajetórias 
Desenvolvimentais (CULTS) 
 

 
Descrição: Interessa-se pelo estudo do desenvolvimento em contextos culturais, apoiada sobretudo em 
metodologias de cunho idiográfico e etnográfico, com ênfase nas dinâmicas semióticas reguladoras do 
funcionamento psicológico orientada teoricamente pela Psicologia Cultural. Desenvolve pesquisas que 
envolvem a análise de transições e trajetórias desenvolvimentais , considerando a relação do sujeito com 
as diversas instituições (família, creche, escola, universidade, sistema socioeducativo, coletivos etc)..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (12) / Mestrado acadêmico: (10) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto - 
Integrante / Eliseu de Oliveira Cunha - Integrante / Ramon Cerqueira Gomes - Integrante / Verônica Gomes 
Nascimento - Integrante / Giuseppina Marsico - Integrante / Alan Souza Pereira Silva - Integrante / NIARA 
DE ALBUQUERQUE VIANNA QUERINO - Integrante / RENATA MOREIRA DA SILVA - Integrante / Gilberto 
Lima dos Santos - Integrante / Dionis Soares de Souza - Integrante / Guacira Cavalcante Oliveira - 
Integrante / Vívian Volkmer Pontes - Integrante / Lawanda Fiaes de Almeida - Integrante / Maria Ivana 
Amado Chaves Guerra - Integrante / Pablo Mateus dos Santos Jacinto - Integrante / Ayla Arapiraca Galvão 
- Integrante / Tatiele Santos dos Reis - Integrante / Aila Nunes Nunes - Integrante / Adrielle de Matos Borges 
Teixeira - Integrante / Laís Nunes Souto - Integrante / Mariana Leonesy da Silveira Barreto - Integrante / 
Isadora Sebadelhe Araújo Valério ElAouar - Integrante / Silvana Maria Grisi Sarno - Integrante / Leonardo 
Rafael Leite da Rocha - Integrante / Sandra Carolina Buitrago Rivera - Integrante / Carolina Correia Sales 
de Souza - Integrante / Carolina Silva Pereira Rebouças - Integrante / Nara Jesus Brito - Integrante. 
 
 



 
Dinâmicas Semióticas Nas Trajetórias Universitárias De Estudantes Negros 
 
 

 
Descrição: O objeto de estudo deste projeto são as trajetórias universitárias de estudantes negros, 
considerando a necessidade de produção de conhecimento psicológico sobre a experiência vivida por eles 
dentro deste espaço específico de educação. Com isso, pretende fornecer elementos para a compreensão 
de como as vivências universitárias entrelaçam-se com a tarefa desenvolvimental desses jovens negros. 
Este projeto faz parte de uma pesquisa de Doutorado realizada pela tutora, sob orientação da professora 
Drª Maria Virginia Machado Dazzani, que objetiva analisar como estudantes negros negociam significações 
na construção do self nas suas trajetórias universitárias..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Adrielle de Matos Borges Teixeira - Integrante 
/ Larissa Novaes de Santana - Integrante. 
Financiador(es): Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil - Bolsa. 
 
 
 
Narrativas e Trajetórias Escolares: A produção narrativa das queixas escolares 
 

 
Descrição: O objetivo geral da proposta será, de um lado, realizar um estudo de revisão crítica da 
contribuição epistemológica e metodológica das teorias da narrativa em psicologia e educação e, do outro, 
a partir dessa revisão, apropriarmo-nos de suas ferramentas para aprofundar e revisitar os resultados das 
pesquisas recentes realizadas, pela proponente, sobre as queixas escolares...  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / CUNHA, ELISEU DE OLIVEIRA - Integrante 
/ Ana Luisa Rêgo Nunes - Integrante / Cibele Brasil dos Reis - Integrante / Jade Ponte da Cruz - Integrante. 
Financiador(es): PIBIC-UFBA - Bolsa. 
 
 
Acompanhamento Terapêutico Escolar Como Estratégia De Intervenção No Processo De Inclusão 
Escolar De Crianças Diagnosticadas Com Autismo 
 
 

 
Descrição: Neste projeto serão desenvolvidas diversas ações no sentido de promover a inclusão escolar 
de estudantes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto de uma escola 
pública municipal de Salvador-Bahia e, do mesmo modo, oferecer as condições para a formação de 
estudantes para a atuação em Acompanhamento Terapêutico Escolar (ATE). Serão objeto de intervenção 
dois estudantes regularmente matriculados numa escola pública municipal de Salvador, situada no bairro 
do Rio Vermelho, e suas respectivas turmas e professores. A escola em questão já mantém uma longa 
relação de cooperação com o grupo de pesquisa e extensão vinculado à coordenadora do projeto. A 
intervenção deverá acontecer por dois semestres letivos consecutivos. Serão contemplados estudantes 
diagnosticados com TEA, indicados pelo corpo técnico-pedagógico da escola, além de suas respectivas 
turmas e professores..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Verônica Gomes Nascimento - Integrante / 
Renata Reis Rodrigues - Integrante. 
Financiador(es): Pró-Reitoria de Extensão Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Extensão - Bolsa. 
 
 
Família, Escola E Desempenho Acadêmico: Construindo Redes De Apoio E Intervenção 
 

 
Descrição: O projeto pretende oferecer condições de atuação e discussão sobre o desempenho acadêmico 
e a participação da família no processo de escolarização de alunos da rede pública municipal de SSA, 
contando, ainda, com o envolvimento da escola. Os objetivos específicos são: acompanhar as atividades 
pedagógicas e extracurriculares de uma turma do ensino fundamental I; realizar seminários e grupos de 
discussão com o corpo técnico-pedagógico e com as famílias dos respectivos estudantes e com 



comunidade escolar; promover a participação das famílias no processo de escolarização dos seus filhos 
através do acompanhamento familiar, seminários e oficinas; realizar atividades de interação escola e 
família; promover uma discussão crítica sobre o as dificuldades no processo de escolarização, 
considerando que diversos aspectos que estão relacionados a ele, enfatizando a relevância da qualidade 
da relação escola-aluno-família..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Verônica Gomes Nascimento - Integrante / 
Rodrigo Aragão de Jesus - Integrante. 
Financiador(es): Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil - Bolsa. 
 
 
Narrativa, Identidade e Trajetória Escolar: A produção narrativa da queixa escolar 
 
 

Descrição: O projeto pretende desenvolver e aprofundar um dos aspectos de uma pesquisa que teve o 
apoio do CNPq e que trata de significados e práticas relacionados à queixa escolar. O tema da queixa 
escolar é central na Psicologia Escolar e Educacional. Por queixa escolar, grosso modo, entende-se as 
demandas formuladas e expressas por pais, professores e outros agentes pedagógicos acerca de 
dificuldades e problemas atribuídos a estudantes no contexto escolar: pais e agentes pedagógicos 
frequentemente se queixam que o estudante apresenta um desempenho que não atende às expectativas 
pedagógicas (diz-se, por exemplo, que a criança ainda não sabe ler e escrever, que ela tem dificuldade de 
aprender, que é um sujeito desinteressado, desatento, distraído, que tem um comportamento agressivo 
com colegas e professores, que ela atrapalha a turma e assim por diante). Frequentemente essa queixa, 
sobretudo no interior da escola pública, tem demandado a atenção e intervenção de serviços de saúde e, 
consequentemente, a atuação de profissionais como psicólogos, pedagogos, psiquiatras, neurologistas, 
terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Até aqui, nos trabalhos que tenho realizado, venho investigando 
aquilo que podemos chamar de produção e percurso da queixa escolar, sua concepção e a natureza da 
sua gênese (PATTO, 1990; SOUZA, 2007), ou seja, como a queixa é expressa, quais são os atores 
relacionados a ela e como esses atores a representam simbolicamente. Meu objetivo também tem sido 
compreender as práticas relacionadas à queixa e, com isso, a quem essa queixa é dirigida, como ela é 
acolhida e quais as intervenções dos profissionais mobilizados para acolhê-la (notadamente professores, 
psicólogos, assistentes sociais, médicos etc). Do ponto de vista teórico-metodológico, de um lado, tenho 
lidado com dados empíricos (que envolvem estudantes do Ensino Fundamental I de escolas públicas do 
Estado da Bahia, identificados com alguma demanda relacionada com a queixa escolar). Por outro lado, 
minha abordagem sobre a queixa escolar está firmemente assentada na Psicologia Cultural de base 
Semiótica (VALSINER, 2000; 2004; 2007a; 2007b, DAZZANI & FARIA, 2009). Por essa razão, o que tem 
interessado é como o discurso da queixa é construído. E nesse sentido, isso não se confunde com estudos 
estritamente em Sociologia da Educação ou Psicologia da Aprendizagem. Com a presente proposta 
pretendo fazer uma revisão teórico-conceitual da ideia de que há um discurso da queixa. Até aqui, no 
confronto com os dados empíricos, com as falas dos atores educacionais e dos estudantes, tenho me dado 
conta da grande relevância teórica do fato de que a queixa escolar, em primeiro lugar, deve ser entendida 
no plural. Qual seja, devemos estar atentos para o fato de que as queixas escolares são histórias narradas 
por pais, professores, estudantes e outros sujeitos vinculados à escola a partir das suas experiências e 
práticas sociais. O problema, entretanto, é que, seguindo certa tendência já consolidada na pesquisa em 
Psicologia Escolar e Educacional, estive pouco atenta à natureza e implicações epistemológicas dessa ideia 
de ?histórias narradas? ou narratividade. Estive preocupada com o que os atores diziam e os seus 
significados, mas não com o fato de que esses discursos/narrativas expressam e criam identidades e 
posições desses atores em relação às trajetórias escolares. Por essa razão, com este projeto, pretendo 
desenvolver um estudo de revisão crítica da contribuição das teorias narrativas em psicologia e educação 
e, com isso, apropriar-me dessa ferramenta para investigar a queixa escolar por um novo ângulo..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Jonatan Santana Batista - Integrante / 
Damodara Matos Rosalino - Integrante / João Paulo França Guerra de Almeida - Integrante. 
 
 
 
Queixa Escolar: Significados e práticas 
 
 

 
Descrição: Esta pesquisa tem como objeto central compreender e analisar como os sujeitos vinculados ao 
contexto da escola pública compreendem, significam e atendem à queixa escolar. Por queixa escolar 
entende-se as demandas formuladas por pais, alunos, professores e coordenadores pedagógicos acerca 



de dificuldades e problemas enfrentados por estudantes no ambiente escolar. Nos últimos anos, esse tema 
tem recebido grande atenção da comunidade acadêmica tanto no campo da Educação quanto em 
investigações em Psicologia e no seu entorno há a proliferação de uma rica literatura. Ora, um fenômeno 
comum e significativo é que pais e agentes pedagógicos se queixam que o estudante apresenta um 
desempenho que não atende às expectativas pedagógicas. Frequentemente essa queixa, sobretudo no 
interior da escola pública, tem demandado a atenção e intervenção de serviços de saúde e/ou social, 
consequentemente, a atuação de profissionais como psicólogos, pedagogos, psiquiatras, neurologistas, 
assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Esta pesquisa investigará aquilo que 
chamaremos de produção da queixa escolar, ou seja, como a queixa é expressa, quais são os atores 
relacionados a ela e como esse atores representam simbolicamente os elementos que a compõem. 
Procuraremos compreender também que tipo de resposta é dada à queixa e, com isso, teremos de entender 
a quem essa queixa é dirigida, como ela é acolhida e quais as intervenções dos profissionais mobilizados 
(notadamente professores, psicólogos, assistentes sociais, médicos etc) para atendê-la..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (4) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto - 
Integrante / Gilberto Lima dos Santos - Integrante / GIUSEPINA MARSICO - Integrante / ELISEU DE 
OLIVEIRA CUNHA - Integrante / Verônica Gomes Nascimento - Integrante / Yasmin Cunha de Oliveira - 
Integrante / Jonatan Santana Batista - Integrante / Géssica Graciela dos Santos - Integrante / Damodara 
Matos Rosalino - Integrante / João Paulo França Guerra de Almeida - Integrante. 
 
A produção da queixa escolar na rede publica de ensino e e nos serviços de atenção à infância: 
signficados e práticas 
 
 

 
Descrição: Esta pesquisa integra pesquisadores que trabalham com o tema da ?queixa escolar? no âmbito 
de escolas públicas na Bahia. Frequentemente a ?queixa?, sobretudo na escola pública, demanda a 
atenção e intervenção de serviços de saúde e, consequentemente, a atuação de profissionais como 
psicólogos, pedagogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Desse modo, 
pretendemos investigar criticamente os significados e práticas que envolvem a queixa escolar. Este estudo 
envolverá a participação de escolas públicas municipais e estaduais da Bahia e seus diversos atores, tais 
como professors, gestores, coordenadores pedagógicos, estudantes e suas respectivas famílias, além de 
profissionais que atuam nos services de atenção à infância e adolescência, dentre eles, psicólogos, 
medicos, assistentes sociais etc..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (8) / Mestrado acadêmico: (3) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto - 
Integrante / Gilberto Lima dos Santos - Integrante / Vania Nora Bustamante Dejo - Integrante / Olívia Maria 
Costa Silveira - Integrante / Tatiana de Amorim Badaró - Integrante / Lucília Batista de Santa Rosa - 
Integrante / GIUSEPINA MARSICO - Integrante / ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA - Integrante / Verônica 
Gomes Nascimento - Integrante / Yasmin Cunha de Oliveira - Integrante / Jonatan Santana Batista - 
Integrante / Géssica Graciela dos Santos - Integrante / Damodara Matos Rosalino - Integrante / João Paulo 
França Guerra de Almeida - Integrante / Jaan Valsiner - Integrante / Yoriko Omi - Integrante. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
 
Parceria Família-Escola: Investigando Significados 
 
 

 
Descrição: O objetivo do presente estudo será contribuir para a compreensão da relação família-escola, 
considerando os significados que as famílias atribuem a essa relação. Pretendemos investigar o modo como 
os pais, mães e/ou guardiãs de crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e 
privadas de Salvador percebem, participam e significam a parceria entre família e escola. Nesta pesquisa 
dois conceitos são centrais: parceria família-escola e significado. Consideramos o termo parceria como 
ações, atividades e iniciativas que pais, professores e/ou comunidade oferecem para contribuir diretamente 
na aprendizagem e desenvolvimento acadêmico de alunos (Nogueira, 1998; Epstein, 2001). Do mesmo 
modo, o significado é tomado aqui como ?um fenômeno culturalmente mediado que depende da existência 
prévia de um sistema simbólico compartilhado? (Bruner, 1990, p. 28). O tema dessa pesquisa nasceu de 
uma atividade que coordeno na Universidade Federal da Bahia junto a famílias pobres na cidade de 
Salvador. Essa atividade é um projeto de intervenção intitulado Família, Escola e Desempenho Acadêmico: 
construindo redes de apoio e intervenção. Ele é apoiado pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador 
e Permanecer/UFBA e ainda está em andamento, conduzido pelo meu grupo de pesquisa. Seu objetivo tem 
sido a construção de redes de apoio relacionadas à participação da família no processo de escolarização 
de crianças com baixo desempenho acadêmico. Participam desse projeto 03 escolas públicas municipais 



de Salvador, localizadas em 02 bairros de ocupação popular..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .  
 
Integrantes: Maria Virgínia Machado Dazzani - Coordenador / Patrícia Carla Silva do Vale Zucoloto - 
Integrante. 
 
 

 
Caminhos da criminalidade nas trajetórias de vida de adolescentes: focalizando a trajetória 
institucional 
 
 

 
Descrição: Proposto como continuidade ao projeto anterior, que analisou a trajetória de criminalidade de 
adolescentes até o momento de internamento na CASE, esse projeto pretende analisar a trajetória 
institucional. A despeito do avanço na legislação, ainda permanecem o assistencialismo e práticas punitivas, 
pautados na responsabilização exclusiva do adolescente pela escolha da trajetória infracional. A literatura 
é carente de estudos que deem voz aos adolescentes, que analisem sua história de vida e considerem suas 
percepções e sentimentos sobre suas experiências durante o internamento. Assim, propõe-se, como 
objetivo geral, compreender a trajetória institucional de adolescentes que cumprem medida socioeducativa 
de internação. Objetivos específicos: 1. Reconstruir, em conjunto com o adolescente, sua trajetória 
institucional, destacando os eventos mais significativos; 2. Identificar, na trajetória institucional, indicadores 
de rupturas relacionadas ao afastamento da criminalidade; 3. Descrever, de forma contextualizada, os 
recursos institucionais, pessoais, relacionais e simbólicos utilizados nos processos de transição pós 
rupturas, durante o internamento; 4. Analisar as decisões frente às normas que regem o cotidiano da 
instituição em termos do conceito de agency (protagonismo); 5. Analisar a percepção dos adolescentes 
sobre as ações dos educadores de medida e sobre a relação que estabelecem com os internos. Nesse 
estudo de casos múltiplos, participarão adolescentes de ambos os sexos, que cumprem MSEI em uma 
CASE, em número a ser definido pelo critério de saturação. Serão coletados dados sociodemográficos, 
através de documentos da instituição e questionário. A seguir, será feita a entrevista narrativa 
(audiogravação), com questão disparadora relacionada ao objetivo geral e roteiro de questões mais 
específicas, se necessário. Os dados da narrativa serão organizados pelo pesquisador e apresentados, em 
novos encontros, ao adolescente para que juntos reconstituam a trajetória. Os resultados serão 
interpretados à luz da Psicologia Cultural, especialmente com a utilização dos conceitos de trajetória de 
vida, pontos de bifurcação, agency, ruptura-transição e recursos..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (2) .  
 
Integrantes: Marilena Ristum - Coordenador / Andréa Sandoval Padovani - Integrante. 
 
 
 
Programa de estimulação cognitiva e comportamental em escolares em situação de 
vulnerabilidade associada à contaminação ambiental 
 
 

 
Descrição: Na infância, crianças a partir de 3 a 4 anos já demonstram, em algum grau, problemas de 
comportamento como impulsividade, hiperatividade, desobediência, desafio às regras e agressividade. 
Esses tipos de comportamentos estão presentes em, pelo menos, 10-20% da educação infantil, agravados 
em ambientes socioeconomicamente desfavoráveis (Williford and Shelton, 2008). A presença de 
dificuldades cognitivas e comportamentais influencia na memória, aprendizagem e na autorregularão, 
podendo desencadear um impacto psicossocial e prejuízos na qualidade de vida e saúde mental da criança 
e de seus familiares. Os problemas de comportamento na escola têm lançado desafios quanto ao 
desenvolvimento de programas educativos específicos e/ou multidisciplinares que intervenham para a 
ampliação de atitudes pró-sociais e colaborativas entre as crianças, contribuindo no ambiente de ensino e 
aprendizagem. A população do presente estudo envolve comunidades socioeconomicamente vulneráveis 
de Simões Filho Bahia, que se encontram expostas a contaminantes ambientais. A presença de um 
contaminante ambiental específico, ao qual, a população está exposta por via atmosférica, o manganês, 
advindo das emissões de uma eletrosiderúrgica, contribui para a maior ocorrência de problemas de 
comportamento. Estudos prévios nessas comunidades sugerem a existência de déficits cognitivos e 
comportamentais importantes em memória, controle da impulsividade e problemas de atenção (Carvalho, 
2013; Carvalho et al., 2012; Menezes-Filho et al., 2011). Considerando este fato, elaboramos o presente 
projeto de pesquisa PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E COMPORTAMENTAL EM 
ESCOLARES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSOCIADA A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. 
Nele serão utilizadas técnicas cognitivo-comportamentais focadas no desenvolvimento de soluções de 



problemas e autorregularão em crianças de duas escolas públicas do município. Com essas técnicas, 
objetiva-se reduzir os déficits específicos que interferem na aprendizagem e na autorregularão além de 
prevenir e diminuir problemas comportamentais e emocionais..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: José Neander Silva Abreu - Coordenador / José Antonio Menezes-Filho - Integrante / Chrissie 
F. de Carvalho - Integrante / Mauricio Fonseca - Integrante / Quézia Aguiar - Integrante / Daniele Monteiro 
Silva - Integrante / Ana Carolina Neiva - Integrante. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro. 
 
 
 
 
Dispersão De Poluentes De Atividade Industrial E Efeitos No Comportamento De Escolares Do 
Município De Simões Filho, Bahia (Pieces). 
 
 

 
Descrição: Comunidades do município de Simões Filho, Bahia, têm sido impactadas por emissões 
atmosféricas da eletrosiderúrgica de ligas ferro-manganês localizada no quilômetro 30 às margens da BR-
324. Estudos realizados pelo Neuroclic, em parceria com o Labtox têm observado que a população das 
Vilas de Cotegipe e Santa Luzia tem queixas relativas à deposição de poeira escura nas casas, vegetação 
e relatam agravos respiratórios. Constatamos em alguns estudos níveis elevados de manganês (Mn) 
quando mensurados no cabelo, cabelo axilar e mesmo nas unhas. No cabelo do escalpo encontramos 
concentrações médias de Mn até 15 vezes superiores aos valores normais. Além disso, observamos efeitos 
no desempenho intelectual (QI) de crianças e de suas mães associados com os níveis de Mn no organismo 
em 2011. Nos estudos recentemente publicados observamos associação dos níveis de Mn no organismo 
das crianças em idade escolar com efeito na memória, inteligência e função motora e, sobretudo no 
comportamento externalizante, que envolve agressividade e desatenção. Objetivamos neste estudo 
modelar a emissão atmosférica de material particulado ultra-fino (PM2.5) e estimar a exposição atmosférica 
aos compostos do Mn emitidos pela eletrosiderúrgica em todo o município de Simões Filho e avaliar a 
associação entre tal exposição com efeitos no comportamento de crianças (7 a 13 anos) nas escolas de 
ensino fundamental deste município..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: José Neander Silva Abreu - Integrante / José Antonio Menezes-Filho - Coordenador / Chrissie 
F. de Carvalho - Integrante / Donna Mergler - Integrante / Mirian Rocha Vázquez - Integrante / Cecília Araújo 
- Integrante / Ana Leonor Pardo Campos Godoy - Integrante / Édler Luis Albuquerque - Integrante / Armando 
Hiroumi Tanimoto - Integrante / Cassio dos Santos Lima - Integrante. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro. 
 
 
Investigação Da Motivação Cognitiva, Emoções E Personalidade Em Estudantes Do Ensino Médio E 
Superior 
 
 

 
Descrição: Investigações sobre fatores de personalidade, incluindo diferenças individuais e motivos de 
aprendizagem têm sido considerados como preditores do desempenho acadêmico e dos fatores 
motivacionais explicativos da aprendizaagem. Apesar de avanço significativo com instrumentos de medida 
de motivação cognitiva, há carência de estudos brasileiros com medidas objetivas das relações entre 
personalidade, motivação acadêmica, inteligência e emoções. Objetivos: O projeto de pesquisa possui 
como objetivo investigar como os fatores de personalidade, inteligência, necessidade de cognição e 
desempenho acadêmico se relacionam no meio acadêmico universitário e no ensino médio.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) .  
 
Integrantes: José Neander Silva Abreu - Coordenador / IGOR G. MENEZES - Integrante / Adriele Brasil 
Vieira Wyzykowski - Integrante. 
 
Binding Visuoespacial Para Objetos E Localização Como Marcadores Neuropsicológicos Para O 
Retentor Episódico Da Memória De Trabalho 
 
 

 



Descrição: O projeto de pesquisa possui como objetivo investigar as características psicométricas e propor 
normas de interpretação dos escores de um novo teste para avaliação de memória visuoespacial baseado 
no modelo multicomponente de memória. Materiais e métodos: O estudo consistirá da aplicação do novo 
teste, denominado Teste de Arrumação do Armário (TAA) Por fim, o TAA será aplicado em amostras clínicas 
a fim de observar possíveis diferenças no desempenho e processamento cognitivo subjacente a prejuízos 
cerebrais.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: José Neander Silva Abreu - Coordenador / IGOR G. MENEZES - Integrante / Gustavo M. 
Siquara - Integrante / Mauricio Fonseca - Integrante / Jonatas R Bessa - Integrante / Andrea Matos - 
Integrante / Yuri Eduardo Gomes de Santana - Integrante / Thayana Santos Duarte - Integrante / Cassio 
dos Santos Lima - Integrante. 
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
 
Efeitos da promoção da responsividade verbal materna e da leitura compartilhada entre mãe e bebê 
sobre a linguagem e os problemas de comportamento no segundo ano de vida 
 
 

 
Descrição: A linguagem é um importante preditor da autorregulação emocional e comportamental. Nos 
primeiros anos da infância, o desenvolvimento da linguagem pode ser estimulado pela responsividade 
materna, particularmente, pela responsividade verbal da mãe. O objetivo geral deste estudo é avaliar os 
efeitos do Programa de Responsividade Materna/Pró-linguagem sobre a responsividade verbal da mãe e 
sobre a linguagem e os problemas de comportamento da criança no segundo ano de vida. O Programa de 
Responsividade Materna/Pró-Linguagem consiste em um aprimoramento do Programa de Responsividade 
Materna, que foi avaliado nos últimos seis anos e revelou resultados positivos sobre a responsividade de 
mães e o desenvolvimento geral de bebês de famílias sociovulneráveis no primeiro ano de vida. Para avaliar 
os efeitos desta nova versão do programa serão realizados dois estudos complementares. O Estudo 1 terá 
o objetivo específico de desenvolver o módulo da intervenção voltado para a responsividade verbal materna 
e para a leitura compartilhada entre mãe e bebê. Participarão deste estudo 10 mães da comunidade do Alto 
das Pombas (Salvador/BA). Oito mães formarão o grupo focal para a adaptação linguística do novo módulo 
da intervenção e duas mães participarão do piloto do módulo. O Estudo 2 visa a avaliar os efeitos do 
Programa de Responsividade Materna/Pró-linguagem sobre a responsividade verbal materna, o 
desenvolvimento geral do bebê aos 11 meses e o desenvolvimento da linguagem e de problemas 
internalizantes e externalizantes aos 24 meses. Trata-se de um ensaio clínico randomizado piloto com dois 
grupos. As 60 díades participantes, selecionadas em duas Unidades Básicas de Saúde de Salvador, serão 
aleatoriamente distribuídas entre os grupos intervenção (n= 30) e controle (n= 30). Os procedimentos de 
coleta de dados acontecerão em cinco fases: aos três meses, para avaliar indicadores gerais da 
responsividade materna e do desenvolvimento do bebê antes da intervenção; aos 11 meses para avaliar 
os efeitos do primeiro segmento da intervenção sobre a responsividade geral e sobre o desenvolvimento 
global do bebê e para avaliar a responsividade verbal materna e a leitura compartilhada antes do novo 
módulo da intervenção; aos 14 meses, para avaliar os efeitos da intervenção sobre a responsividade verbal 
materna e a leitura compartilhada; e, por fim, aos 24 meses para avaliar os efeitos da intervenção sobre a 
linguagem receptiva e expressiva e sobre os problemas internalizantes e externalizantes da criança. Após 
a realização da coleta de dados aos três meses terá início a intervenção com o Programa de 
Responsividade Materna Pró-Linguagem, que visa a promover a responsividade da mãe por meio do vídeo-
feedbak da interação mãe-criança. As 30 díades do grupo intervenção receberão entre 12 e 14 visitas 
domiciliares entre o terceiro e o décimo terceiro mês de vida da criança, cada uma com cerca de 60 minutos 
de duração. Durante o mesmo período as 30 díades do grupo controle receberão mensalmente pelo correio 
13 folhetos com informações sobre o desenvolvimento da criança a cada mês. Para verificar os efeitos do 
programa de intervenção serão utilizados modelos mistos de análise de variância com covariantes..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .  
 
Integrantes: Patrícia Alvarenga - Coordenador. 
 
Avaliação piloto de um pacote de intervenção para favorecer a parentalidade e o desenvolvimento 
socioemocional infantil nos três primeiros anos de vida 
 
 

 
Descrição: O objetivo do presente estudo é avaliar os efeitos de três intervenções subsequentes para 
favorecer a parentalidade e o desenvolvimento socioemocional infantil nos três primeiros anos de vida, 
visando a elaboração de um pacote de intervenção que possa ser oferecido a populações que vivem em 
situação de vulnerabilidade social. Neste projeto piloto, as intervenções que compõem o pacote serão 
avaliadas em três estudos independentes, com amostras distintas. O Estudo 1 avaliará os efeitos de uma 



intervenção para favorecer a transição para a parentalidade em casais primíparos. Participarão do estudo 
10 gestantes nulíparas, seus companheiros e pais do seu primeiro filho, e os bebês. Será utilizado o 
delineamento de séries temporais interrompidas. O Estudo 2 avaliará os efeitos de uma intervenção para 
favorecer a responsividade materna. Participarão 60 díades mãe-criança, incluídas em um ensaio clínico 
randomizado piloto com dois grupos. O Estudo 3 avaliará os efeitos de uma intervenção sobre as práticas 
de socialização emocional maternas. Será empregado um delineamento quasi-experimental pré-teste/pós-
teste com grupo-controle não equivalente. Participarão deste estudo 100 mães de crianças de ambos os 
sexos, entre três e cinco anos, selecionadas por conveniência em escolas particulares, cujas mensalidades 
custem até R$ 300,00. A partir da amostra de 100 mães inicialmente selecionadas para o estudo, 30 
participantes cujos filhos apresentem problemas internalizantes em nível clínico serão convidadas a 
participar dos grupo intervenção e comparação. Entre as contribuições científicas do estudo, destaca-se a 
publicação de um artigo científico com a proposta de um pacote de intervenção sintetizando os pontos fortes 
de cada uma das três intervenções avaliadas e seus parâmetros de implementação.  .  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (2) .  
 
Integrantes: Patrícia Alvarenga - Coordenador / Cesar Piccinini - Integrante / João Marcos Oliveira - 
Integrante / Taiane Costa de Souza Lins - Integrante / Maria Ángeles Cerezo - Integrante / Elizabeth Batista 
Wiese - Integrante / Deise Fernandes Mendes - Integrante. 
 
 
 
Adaptação e evidências de validade da Coping with Children?s Negative Emotions Scale (CCNES) 
 

 
Descrição: O presente estudo tem como objetivo adaptar a Coping with Children?s Negative Emotions Scale 
(CCNES) para mães e pais brasileiros de crianças entre três e oito anos de idade. Para tanto, este estudo 
será dividido em seis etapas: a) tradução da escala; (b) avaliação por especialistas e síntese das versões 
traduzidas; (c) avaliação da escala por público-alvo através de dois grupos focais; (d) retrotradução; (e) 
teste piloto; (f) coleta de dados e avaliação das propriedades psicométricas da escala adaptada. Os grupos 
focais e a coleta de dados serão realizados no Rio de Janeiro e em Salvador. Participarão dos grupos 
focais, em cada cidade, dois pais e duas mães de crianças entre três e oito anos de idade, enquanto no 
teste piloto participarão três pais e três mães. A coleta de dados para a avaliação das propriedades 
psicométricas da CCNES contará com a participação de 50 mães residentes em cada uma das cidades. As 
participantes, além de responderem à versão adaptada da CCNES, responderão a uma ficha de dados 
sociodemográficos. Após a coleta dos dados será avaliada a consistência interna das subescalas da 
CCNES, assim como a dimensionalidade da escala, através da análise fatorial. Após as análises 
preliminares, em uma segunda etapa do estudo, a amostra será ampliada para 350 participantes para o 
exame das evidências de validação da versão brasileira da escala..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Patrícia Alvarenga - Coordenador / Taiane Costa de Souza Lins - Integrante / Deise Fernandes 
Mendes - Integrante / Luciana Pessôa - Integrante. 
 
Formação Universitária E Interdisciplinaridade 
 
 

 
Descrição: O projeto FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E INTERDISCIPLINARIDADE quer atuar no âmbito de 
uma compreensão crítica sobre currículos de formação e o percurso do pensamento interdisciplinar, bem 
como nutrir o debate sobre a propriedade da formação geral e interdisciplinar no estágio em que essa 
discussão se configura, atualmente, em duas universidades do nosso estado: a Universidade Federal da 
Bahia e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Propõe assim, avaliar, na UFBA e na UFRB, como 
está sendo desenvolvido o projeto de uma educação geral de base interdisciplinar, tanto do ponto de vista 
conceitual quanto da sua materialização nas atividades acadêmicas, de extensão e de pesquisa propostas 
aos estudantes. Essas iniciativas, posteriores à adesão dessas instituições ao REUNI e consequentes à 
evolução do debate sobre a adequação das formações universitárias propostas no ensino superior 
brasileiro, carecem ainda de avaliação sistemática e se encontram em momentos diferentes nessas duas 
IFES. O estudo está inscrito no campo da investigação qualitativa, é tributário das abordagens 
fenomenológicas representadas pelo interacionismo simbólico e pela etnometodologia e adotará, para 
produção de dados e alcance dos objetivos estabelecidos,a pesquisa documental e entrevistas 
compreensivas com discentes, docentes e gestores. Esse projeto tenciona contribuir para o 
desenvolvimento da abordagem interdisciplinar em cursos de graduação nas duas instituições onde será 
desenvolvido, permitindo que outras universidades, do estado da Bahia ou fora dele, encontrem em seus 
resultados e produtos inspiração e o apoio pedagógico necessário para constituírem outras experiências 
nesse campo do conhecimento, utilizando criticamente o modelo de formação docente que resultará desse 



estudo..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  
 
Integrantes: Sonia Maria Rocha Sampaio - Coordenador. 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro. 
 
 
Habilidades linguísticas e fatores associados em estudantes do ensino fundamental 
 
 

 
Descrição: O objetivo principal do presente projeto é o de verificar os níveis de habilidades linguísticas e 
dos fatores associados (motivação para aprender, estratégias e estilos de aprendizagem) das crianças 
participantes do estudo, bem como analisar a relação entre esses construtos..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (6) .  
 
Integrantes: Thatiana Helena de Lima - Coordenador / Joana de Lima Tavares - Integrante / Carolina 
Monteiro da Silva Ferreira - Integrante / Jaqueline Pinto Rebello - Integrante / Maria Fernanda Brasida 
Miranda - Integrante / Marcos Vinicius Santana dos Santos - Integrante / Thais Rodrigues Monteiro - 
Integrante / Egon Ralf Souza Vidal - Integrante / Emili de Lima Marques - Integrante. 
 
 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA, DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E TRANSIÇÕES ESCOLARES 
 

 
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Neide de Brito Cunha em 11/03/2017. 
 

 
Descrição: O propósito deste projeto é reunir pesquisadores interessados em desenvolver trabalhos no 
âmbito da avaliação psicoeducacional. Poderão ser exploradas metodologias quantitativas e qualitativas 
que favoreçam o uso, a adaptação e a construção de instrumentos de observação e avaliação, bem como 
estudados seus parâmetros psicométricos. Também poderá ser promovida a intervenção psicológica em 
contextos educativos para remediação ou prevenção de dificuldades de aprendizagem. Serão incentivadas 
as pesquisas em conjunto, com diferentes perspectivas e em todos os níveis de educação. Esperam-se 
como produtos, publicações de pesquisas em revistas científicas e em livros, assim como a participação 
dos membros em reuniões e eventos científicos, que deverão ser amplamente divulgados..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) .  
 
Integrantes: Thatiana Helena de Lima - Integrante / Neide Brito Cunha - Coordenador / Susana Gakyia 
Caliatto - Integrante / Sandra Maria da Silva Sales de Oliveira - Integrante / Ana Filipa Alves - Integrante / 
Ana Cristina Azevedo Martins - Integrante / Leandro da Silva Almeida - Integrante / Andreia Osti - Integrante. 
 
 
REDETAC - Rede De Colaboração Interinstitucional Para A Pesquisa E O Desenvolvimento Das 
Terapias Analítico-Comportamentais 
 
 

 
Descrição: A REDETAC é uma rede de colaboração para o desenvolvimento e a produção de evidências a 
respeito das terapias analítico-comportamentais. Tem como objetivos específicos: - desenvolver estudos 
interinstitucionais sobre terapias analítico-comportamentais, por meio de estudos de processo-resultado, 
estudos experimentais com delineamentos de caso único e séries de casos (time-series research); - 
desenvolver estudos de modelos experimentais (com animais e humanos) que contribuam para a 
elucidação de mecanismos envolvidos nos principais transtornos e problemas do comportamento humano; 
- desenvolver e sistematizar métodos de avaliação e formulação de caso compatíveis com o modelo 
selecionista de análise, característico da análise do comportamento; - desenvolver e avaliar 
sistematicamente protocolos de intervenção compatíveis com a perspectiva idiográfica da análise do 
comportamento; - desenvolver e validar instrumentos de avaliação e de observação de comportamentos no 
contexto clínico;.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) .  
 
Integrantes: Tiago Alfredo da Silva Ferreira - Coordenador / Denis Roberto Zamignani - Integrante. 
 



Análise Do Comportamento, Subjetividade E Cultura 
 

 
Descrição: O grupo de pesquisa se destina à investigação de fenômenos referentes a subjetividade e cultura 
a partir do referencial da Análise do Comportamento. Tal investigação ocorre a partir da interface entre uma 
metodologia de pesquisa teórico-conceitual e metodologias de investigação empírica (qualitativa e 
quantitativa). Os temas subjetividade e cultura são explorados a partir de duas linhas de pesquisa: 1) 
Análise do Comportamento Clínica e 2) Processos Psicológicos Básicos.  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (2) .  
 
Integrantes: Tiago Alfredo da Silva Ferreira - Coordenador / Mateus de Mattos Souza - Integrante / Felipe 
Melo Souza Santos - Integrante / Maurício Cardoso Borges Lacerda Moura - Integrante / joão Pedro Alves 
Matos - Integrante / Amanda Raña Ferreira - Integrante / Sidarta da Silva Rodrigues - Integrante / Aline 
Souza Simões - Integrante / Bruno Oliveira Santana dos Santos - Integrante / Júlia Castro de Carvalho 
Freitas - Integrante. 
 
 
A participação masculina na construção cotidiana do cuidado infantil 
 
 

 
Descrição: O projeto aborda a participação masculina na construção cotidiana do cuidado infantil. O recorte 
é apresentado em diálogo com as produções mais presentes, especialmente na área da psicologia sobre o 
envolvimento paterno. Através da discussão de alguns estudos contemporâneos mostra-se o predomínio 
de uma visão heteronormativa nas pesquisas: os estudos são feitos com homens que na grande maioria 
das vezes moram com a companheira que é a mãe da criança, frequentemente se trata do primeiro filho e 
são pessoas de classe media. Com a intenção de contribuir para preencher essa lacuna, este trabalho visa 
compreender a participação masculina no cuidado infantil, o que muitas vezes implica a paternidade, mas 
não exclusivamente, pode não estar mediada por uma relação de conjugalidade com a mãe da criança e 
se dar usando a linguagem de construção de relações de parentesco por consideração. Como parte do 
embasamento teórico do estudo opta-se por trabalhar com a noção de cuidado o que necessariamente 
envolve um diálogo com várias matrizes disciplinares, tais como: cuidado, gênero e divisão sexual do 
trabalho, cuidado como construção de projeto de pessoa, horizonte para as práticas de saúde, como projeto 
de felicidade, cuidado como o revezamento de implicação e reserva visando propicia experiências de 
integração e que permitam dar sentido à existência (FIGUEIREDO, 2009). O projeto tem como objetivos 
gerais: Compreender como se da a participação masculina no cuidado de crianças, em diversos contextos 
familiares e socioeconômicos, na perspectiva de homens e mulheres. Espera-se também: Qualificar a 
discussão sobre paternidade, cuidado infantil, participação masculina ao integrar contribuições da 
antropologia, a psicologia e a saúde coletiva, no marco de uma discussão teórica mais ampla sobre o 
cuidado. O delineamento metodológico envolve a realização de entrevistas narrativas com homens de 
camadas sociais media e baixa que cuidam de crianças. Espera-se também incluir como entrevistadas a 
mulheres que dividem o cuidado com os homens assim como eventualmente outros homens que estão no 
lugar de cuidadores. Os participantes serão procurados nas redes sociais dos pesquisadores e a 
participação se dará após a devida apresentação e assinatura do Termo de Cosnetimento Livre e 
esclarecido (TCLE)..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) .  
 
Integrantes: Vania Nora Bustamante Dejo - Coordenador. 
 


