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Linha de Pesquisa: Cognição Social e Dinâmica Interacionais 

Projetos de pesquisa em andamento

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

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.

Integrantes: Elza Maria Techio - Integrante / Marcos Emanoel Pereira - Coordenador / José
Luis  Álvaro   -  Integrante /  ROGERIO FERNANDES SANTOS -  Integrante /  BENVINDO
FELISMINO SAMUEL MALOA – Integrante.

Discriminação  racial:  o  papel  moderador  das  emoções  intergrupais  e  dos  valores
psicossocial na justificação da discriminação racial

Projeto  desenvolvido  em  parceria  com  a  professora  Ana  Raquel  Rosas  Torres  da
Universidade  Federal  da  Paraíba  e  José  Luis  Alvaro  da  Universidad  Complutense  de
Madrid, 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.

Representação social da memória Histórica

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 humanidade e 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  /  Jéssica  Alencar  -  Integrante  /  Helder  Lukelo  -  Integrante  /  RAFAELLA
BITENCOURT COSTA – Integrante.
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Representações sociais da COVID-19

O presente projeto faz parte de uma investigação internacional, envolvendo pesquisadores
de psicologia  social  de várias universidades que estudam como a nossa vida cotidiana,
trabalho,  escola  e  relações  sociais  é  afetada  pelo  surto  do  coronavirus.  O  objetivo  da
pesquisa  é  investigar  como a experiência  da pandemia  de COVID-19 influencia  nossas
rotinas  diárias,  nossa saúde mental,  relações sociais  e aspectos político,  bem como as
percepções psicológicas das pessoas em diferentes sociedades.

Integrantes:  Elza  Maria  Techio  -  Coordenador  /  Darïo  Páez  -  Integrante  /  James  W
Pennebaker  -  Integrante  /  Elena  Zubieta  -  Integrante  /  Raimundo  Cândido  Gouveia  -
Integrante / Huseyin Cakal - Integrante / Anderson Mathias - Integrante / Catarina L.Carvalho
- Integrante / Isabek R. Pinto - Integrante / Yuri Sá Oliveira Sousa - Integrante / Honorata
Dias - Integrante / MAÉLLI ARALI LIMA RODRIGUES - Integrante / José Joaquin Pizarro –
Integrante.

Percepções sobre Usos e Apropriações de Dispositivos Comunicacionais Móveis nas 
Práticas Interacionais Cotidianas: um estudo com jovens universitários

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
técnicas 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..

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 Queiroz Ayres 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.

Cooperação científica interinstitucional para o estudo das transformações em 
processos e produtos comunicacionais decorrentes da expansão das tecnologias 
digitais, convergências de mídia e contextos de regionalização

Este projeto faz parte do Programa de estímulo a mobilidade e ao aumento da Cooperação
Acadêmica da Pós-Graduação em Instituições de Ensino Superior de Sergipe (PROMOB).
Foi aprovado através do Edital CAPES/FAPITEC/SE N° 10/2016. Fazem parte o PPGCOM
da Universidade Federal de Sergipe, que sedia o projeto, tendo como parceiros o Programa
de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal
da Bahia e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
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Integrantes: José Carlos Santos Ribeiro - Integrante / Suzana Barbosa - Integrante / Sonia
Aguiar Lopes - Integrante / Carlos Eduardo Franciscato - Coordenador / Lia da Fonseca
Seixas - Integrante / Adalton dos Anjos Fonseca - Integrante / Josenildo Guerra – Integrante.

Infância  e  Adolescência  em  Isolamento  Físico:  as  percepções  de  crianças  e
adolescentes sobre suas rotinas durante a pandemia Covid_19

Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  analisar  as  percepções  de  crianças  e
adolescentes sobre os diversos aspectos que compõem suas rotinas durante o período de
isolamento físico provocado pela pandemia da Covid_19. Os objetivos secundários são: (1)
Identificar  as  principais  atividades  ligadas  à  escolarização  realizadas  pelas  crianças  e
adolescentes no período de isolamento; (2) Verificar as brincadeiras e demais atividades
lúdicas realizadas pelas crianças e adolescentes neste período; (3) Analisar as percepções
das  crianças  e  adolescentes  sobre  os  relacionamentos  com  sua  família  durante  o
isolamento; (4) Avaliar os padrões interacionais e as relações entre pares durante o período
de isolamento; e (5) Examinar os usos e apropriações das tecnologias digitais a partir de
três campos interrelacionados: educação, interações, ludicidade.

Integrantes: José Carlos Santos Ribeiro - Integrante /  Rodrigo Nejm- Integrante / Bianca
Becker - Coordenador / Ilka Dias Bichara - Integrante / Mayara Carvalho – Integrante.

Caminhos Infracionais do adolescente e medidas socioeducativas

Em  continuidade  a  trabalhos  anteriores  sobre  trajetórias  infracionais  e  trajetórias
institucionais  socioeducativas,  pretende-se  realizar  um trabalho  de  análise  das  medidas
socioeducativas  brasileiras  em  relação  ao  seu  potencial  de  alteração  dos  caminhos
infracionais do adolescente. A existência, na literatura, de um grande número de trabalhos
que envolvem medidas socioeducativas enseja uma proposta de organização e análise que
seja  capaz  de  estabelecer  um  cenário  do  estado  da  arte.  Completados  30  anos  da
promulgação  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA,  1990),  no  qual  foram
estabelecidas as medidas socioeducativas para as infrações de adolescentes, as perguntas
que emergem são: a socioeducação praticada tem se mostrado eficaz e suficiente para o
que se propõe? Que critérios seriam adequados para se empreender tal avaliação? Que
propostas  poderiam  ser  feitas  no  sentido  de  melhorias,  substituição  ou  anulação  de
aspectos socioeducativos que fazem parte da prática destas medidas? Para obter respostas
a tais  questões,  será realizada  uma revisão exaustiva  da literatura.  A forma de análise
deverá emergir dos próprios dados a serem obtidos na revisão, a partir de categorizações,
com  vistas  aos  critérios,  à  avaliação  e  às  propostas  a  serem  feitas,  tendo,  como
fundamentação teórico-metodológica a Psicologia Cultural de orientação semiótica..

Integrantes: Marilena Ristum - Coordenador / Liliane Viana de Souza - Integrante / Andréa
Sandoval Padovani - Integrante / Agnaldo Júnior Santana Lima - Integrante / Ramiro Coni
Santana – Integrante.

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

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
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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..

Integrantes: Marilena Ristum - Coordenador / Andréa Sandoval Padovani – Integrante.

Formação em psicologia, atuação psicológica e níveis de assistência à saúde

Este  projeto  tem  como  objetivo  geral  analisar  práticas  psicológicas  e  da  psicanálise
realizadas  e  desenvolvidas  nos  diferentes  níveis  de  atenção  (primário,  secundário  e
terciário),  no campo dos estudos sobre o ambiente universitário  e do Sistema Único de
Saúde  (SUS)  para  formação  e  atuação  profissionais.  Considerar  nas  análises  os
marcadores  sociais  (raça,  gênero  e  classe  social,  etc.).Sustentar,  com  rigor  e
sistematização, estudos no campo das humanidades em articulação com as áreas afins..

Integrantes: Mônica Lima de Jesus - Coordenador / Clara Magalhaes Chamusca - Integrante
/ Maricelly Gomez Vargas - Integrante / Danilo Conceição de Carvalho - Integrante / Juliana
Brito  -  Integrante  /  Denise  Maria  Barreto  Coutinho  -  Integrante  /  Vania  Bustamante  -
Integrante / Suely Aires - Integrante / Clafylla Oliveira – Integrante.

Sociabilidades de jovens vivendo com HIV/aids: os novos discursos biomédicos e seu
impacto nas relações afetivo-sexuais

O projeto de pesquisa em tela pretende dar continuidade e aprofundar algumas discussões
desenvolvidas no Projeto Sociabilidades de jovens vivendo com HIV/aids: repercussões e
efeitos da soroidentidade,  aprovado pelo  CNPq,  em 2011,  e finalizado  em 2014.  Essas
discussões encontram-se também vinculadas a uma trajetória de pesquisa online sobre as
práticas e sentidos do barebacking (sexo desprotegido de forma intencional) no contexto
brasileiro, bem como sobre aspectos da sexualidade e do risco entre homens que vivem
com HIV e fazem sexo com homens. Este estudo utiliza-se das contribuições do movimento
construcionista,  particularmente, no campo da psicologia social  para a compreensão dos
significados construídos por jovens vivendo com HIV e as repercussões da sua condição
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sorológica em suas relações afetivo-sexuais. No decorrer desta trajetória, após também a
identificação de comunidades virtuais organizadas em torno da soropositividade para HIV,
criadas  para  possibilitar  a  troca  de  experiências,  informação  e  relacionamentos  entre
pessoas  soroconcordantes  e/ou  sorodiscordantes,  reflexões  importantes  têm  sido
produzidas.  Aqui,  pontua-se  a  questão  da  soroidentidade  (ser  identificado/a  como
soropositivo/a ou soronegativo/a para HIV) como uma questão complexa que tanto pode
demarcar  formas de sociabilidades  através de um atributo  biológico  (a sorologia),  como
também  produzir  formas  de  resistência,  apoio,  proteção,  vínculo  e  prazer.  Mais
precisamente neste projeto,  pretende-se aprofundar  a análise  sobre as relações afetivo-
sexuais desses jovens e a forma como os discursos/linguagens biomédicos (por exemplo,
informação e conhecimento sobre carga viral indetectável e CD4) impactam ou aparecem
como mediadores desses processos (relacionamentos). Condizente com uma proposta de
pesquisa  qualitativa,  exploratória,  de  base  etnográfica,  buscando  produzir  trajetórias
narrativas,  serão  utilizadas  diferentes  estratégias  (observação  participante,  entrevistas
semiestruturadas e autobiográficas), em contextos diversos de interação - online e offline.
Para auxiliar a análise dos dados não-estruturados, será utilizado o programa QSR Nvivo.
Trata-se,  basicamente,  de  um  software  específico  usado  para  o  tratamento  e
armazenamento  de  dados  qualitativos  (formatação,  categorização,  comparação  e
organização  dos  segmentos  de  textos),  referente  aos  documentos  de  pesquisa,  por
exemplo, entrevistas semiestruturadas e produções discursivas dos fóruns online. Espera-se
que este projeto possa ampliar a produção de informação e conhecimento sobre modos de
vida,  redes  socioafetivas,  perspectivas  e  novos  significados  em  relação  ao  HIV/aids,
especificamente entre jovens vivendo com HIV/aids.

Integrantes: Mônica Lima de Jesus - Integrante / Inês Dourado - Integrante / Caio Cerqueira
- Integrante / Felipe Matheus Duarte - Integrante / Leonara Silva - Integrante / Gilberto Rios
Alves - Integrante / Luis Augusto Vasconcelos da Silva - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro.
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