Projetos de Pesquisa - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Nº

CONSEPE

Data

1

106/2014

13/11/2014

2

013/2013

22/03/2013

3

036/2014

14/04/2014

4

5

6

7

141/2019

058/2020

192/2011

149/2012

21/11/2019

Título

Ser tão forte: desenvolvimento territorial
sustentável

Escravidão, cultura sexual e mestiçagem. Bahia,
séculos XVII-XIX
Nomisma, riqueza e valor: um estudo sobre o
pensamento econômico de Aristóteles

A filosofia antiga em seu contexto ético, político,
econômico, religioso e literário.

Área

Objetivo Geral

Coordenador(a)

Sociologia

Combater a pobreza e a desiguladade de gênero, através de ações
emancipatórias, fortalecendo a identidade territorial, a organização, a
articulação e a institucionalidade, numa perspectiva de consolidar uma
visão de futuro embasada na construção do desenvolvimento territorial
sustentável.

ACÁCIA BATISTA DIAS

História
Filosofia

Revisitar os discursos produzidos no período colonial e século XIX
sobre as mulheres “negras”, mestiçagem e sexualidade.
Investigar quais as implicações em dissociar a Metafísica e a Ética na
interpretação dos escritos econômicos de Aristóteles.

ADRIANA DANTAS REIS
ADRIANA SANTOS TABOSA

Filosofia

Apresentar uma investigação fundamentada nas recentes
confrontações acadêmicas que refutam a perspectiva historiográfica,
que buscou abranger a filosofia antiga em esquematizações, tendo por
intuito compreender a filosofia antiga por intermédio de características
peculiares, discutindo diretamente os próprios textos e fragmentos dos
filósofos desse período. Pretende-se abordar os aspectos essenciais e
os problemas fundamentais da filosofia antiga, com base no reexame
da perspectiva historiográfica.

ADRIANA SANTOS TABOSA

AGABO BORGES DE SOUSA

28/05/2020

Escola Epicurista – O pensamento de Epicuro e
sua compreensão de ser humano

História da
Filosofia

O objetivo central é conhecer a antropologia da escola epicurista e
suas implicações físicas, históricas, sociais, teológicas e psicológicas,
considerando que sua literatura lida com questões fundamentais da
existência humana.
Como metas devemos discutir a compreensão de felicidade; a
compreensão de psique, sua constituição e funções, destacando as
sensações (asthesis); as antecipações ou pré-moções (prolepses); os
sentimentos ou afecções (pathos), além das questões da physis, que
influenciam a maneira como se percebe o ser humano.

23/11/2011

O diálogo das escolas filosóficas do II século e a
influência dos movimentos helenizantes no médio
crescente, a partir da literatura apocalíptica
veterotestamentária

Filosofia

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto
histórico, identificando seus fundamentos filosóficos no contexto da
influência helÊnica no Médio Crescente século II a.C.

ÁGABO BORGES DE SOUSA

26/10/2012

O movimento apocalíptico de Daniel: estudo dos
movimentos helenizantes no médio crescente no II
sec. a.C., a partir da literatura apocalíptica
veterotestamentária

Filosofia

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu contexto
histórico, identificando seus fundamentos filosóficos no contexto da
influência helênica no Médio Crescente do século II a.C.

ÁGABO BORGES DE SOUSA

ALDO JOSÉ MORAIS SILVA

ALESSANDRA OLIVEIRA
TELES

8

042/2014

09/05/2014

As artes da princesa: cultura artística e identidade
em Feira de Santana no século XX

História Regional
do Brasil

Compor um quadro analítico inicial acerca de contribuições das
diferentes linguagens artísticas para a produção dos referenciais
identitários feirenses no século XX, através de múltiplas e sucessivas
aproximações com as experiências concretas dos sujeitos e
instituições responsáveis por este campo da cultura na cidade.

9

122/2018

22/10/2018

Camelôs em Feira de Santana (BA): ordenamento
territorial e desenvolvimento local

Análise Regional

Analisar como a precarização do trabalho contribui para o ordenamento
territorial e o desenvolvimento de Feira de Santana.

Projetos de Pesquisa - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Nº

CONSEPE

Data

Título

Área

Objetivo Geral

Coordenador(a)

ANDRÉA DA ROCHA
RODRIGUES PEREIRA
BARBOSA

10

131/2009

16/11/2009

A sexualidade juvenil soteropolitana (1970-1990):
as representações sobre a violência e o lúdico da
prática sexual

História

Pesquisar praticas sexuais dos jovens soteropolitanos e as
representações que se estabeleciam sobre estas práticas na Cidade
do Salvador, entre 1970 a 1990. Analisar os crimes sexuais que
envolveram adolescentes do sexo feminino a partir das perspectivas de
gênero e classe. Investigas as vivencias sexuais de homens e
mulheres que viveram a adolescência no período da pesquisa; traçar o
perfil social, étnico e etário das pessoas envolvidas nas práticas
sexuais estudadas.

11

057/2020

28/05/2020

Modelo animal de reforçamento diferencial de
resposta zero (DRO)

Psicologia
Experimental

Os objetivos dessa pesquisa são: (1) verificar se ocorre ressurgência
comportamental após o DRO; e (2) verificar se o DRO aumenta a
resistência do comportamento à extinção.

BRUNA COLOMBO DOS
SANTOS

12

056/2011

04/04/2011

Formação territorial da Bahia: subsídios para a
construção de um atlas histórico da Bahia
colonial.(sécs.XVI-XVIII)

História Regional
do Brasil

Compreender o processo de formação do território baiano utilizando-se
de recursos literários e visuais.

CAIO FIGUEIREDO
FERNANDES ADAN

Educação para os direitos humanos: eticidade e
ação criativa em diferentes contextos do brincar

Psicologia

Descrever, analisar e interpretar os elementos da eticidade
encontrados no contexto de brincadeiras de crianças da educação
infantil em diferentes contextos educacionais: regular, indígena e
quilombola, no sentido da educação para os direitos humanos.

CARLOS CÉSAR BARROS

Psicologia

Identificar, descrever e analisar criticamente as categorias psicológicas
trabalhadas pelo autor e seus escritos.

CARLOS CÉSAR BARROS

Filosofia

Defender a plausibilidade da definição da arte como tecnologias
poéticas.

CHARLISTON PABLO DO
NASCIMENTO

Região oeste da Bahia: As suas novas formas de
organização do espaço agrário

Sociologia do
Desenvolvimento

Investigar e compreender os processos que permitiu a configuração da
atual estrutura fundiária presente hoje no Oeste da Bahia, bem como
as suas relações com os novos grupos e/ou classes sociais que se
formaram a partir do processo de modernização da sua agricultura
desde o final da década de 1970 e os grupos sociais remanescentes.

CLOVIS CARIBE MENEZES
DOS SANTOS

O Brasil na cooperação Sul-Sul: América de Sul,
África e BRICS

Relações
Internacionais,
Bilaterais e
Multilaterais

Analisar, com ênfase na atuação do Brasil, os sentidos, dinâmicas,
alcances e limites da Cooperação Sul-Sul, nos âmbitos dos processos
de integração regional, da cooperação economia, tecnológica e em
políticas sociais entre Estados do Sul Global, e da cooperação política
entre atores do Sul Global em organizações internacionais.

CLOVIS CARIBE MENEZES
DOS SANTOS

Psicologia

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral estudar as condições
de formação da psicologia como campo específico de conhecimentos
(dimensão mais ampla dos saberes e poderes), assim como os efeitos
das configurações deste campo nos processos formativos no âmbito
das práticas educacionais em psicologia (dimensão mais circunscrita
da formação como apropriação dos processos de produção de si na
relação consigo e com os outros).

DIEGO ARTHUR LIMA
PINHEIRO

13

036/2016

16/06/2016

14

024/2013

25/03/2013

15

030/2019

15/03/2019

16

17

18

125/2008

121/2018

117/2019

27/08/2008

22/10/0201

30/09/2019

Psicologia e reconhecimento dos direitos
humanos: categorias psicológicas na teoria do
reconhecimento de Axel Honneth
Filosofia da representatividade poética e suas
tecnologias: um projeto de definição da arte

Poderes de normalização, saberes da norma: a
formação psi em questão

Projetos de Pesquisa - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Nº

19

20

21

CONSEPE

133/2017

206/2010

029/2018

Data

08/12/2017

Título

Área

Objetivo Geral

Coordenador(a)

Analisar a interação entre o Estado e os movimentos sociais na
elaboração de políticas públicas que tenham impacto no
desenvolvimento rural no Estado da Bahia a partir de ações
executadas no contexto da política territorial.

EDINÚSIA MOREIRA
CARNEIRO SANTOS

Direito

Analisar a motivação das decisões judiciais à luz do realismo jurídico
norte-americano e das teorias pragmáticas da argumentação jurídica.
Mostrar como a Lógica do Razoável de Luis Recasens Siches amplia
os limites da lógica formal contemporânea e permite sustentar uma
Lógica dos Juízos de valor. Resgatar as bases do realismo jurídico de
Jerome Frank, apresentados originalmente em “Law and the modern
mind”. Identificar o entendimento de Chaim Perelman acerca das
motivações das decisões judiciais independente da norma.

EDUARDO CHAGAS OLIVEIRA

Geografia Física

Utilizar séries temporais de dados de sensoriamento remoto do polo de
Jeremoabo, no período de 2001-2014, para mapear classes de uso e
cobertura vegetal, bem como caracterizar a fenologia de tais classes
por meio de métricas fenológicas derivadas de séries temporais de EVI
da plataforma Terra MODIS.

ELANE FIÚZA BORGES

ELCIENE RIZZATO AZEVEDO

Política territorial e desenvolvimento rural: a ação
Geografia Humana
do Estado e dos movimentos sociais

22/11/2010

Os juízos de valor e a motivação das decisões
judiciais: entre o realismo e a pragmática jurídica

22/03/2018

Discriminação e caracterização fenológica da
cobertura vegetal a partir de séries temporais do
sensor MODIS no Polo de Desertificação de
Jeremoabo BA

História do Brasil

Preservação e disponibilização dos registros de notas cartoriais de
Feira de Santana e região, referentes ao período de 1827 a 1930.
Consolidar e incentivar grupos de pesquisa com especial interesse na
área social, econômica e cultural do semiárido baiano durante o século
XIX e no pós abolição.

22

080/2011

14/04/2011

Catalogação e digitalização dos livros de notas do
tabelionato do 1º Ofício da Comarca de Feira de
Santana (1830-1930)

23

020/2015

27/03/2015

Um rio de lutas-historia e memória dos
movimentos sociais no Submédio São Francisco
(1968-1994)

História do Brasil
República

Conhecer a história e preservar a memória das lutas sociais
desencadeadas no Submédio São Francisco entre 1968 e 1994.

EURELINO TEIXEIRA COELHO
NETO

24

153/2006

10/11/2006

História e memória da esquerda e das lutas
sociais: Bahia, Brasil, séc. XX

História do Brasil
República

Investigar a história, registrar e preservar a memória e das
organizações de esquerda e das lutas sociais no século XX, com
ênfase para a Bahia.

EURELINO TEIXEIRA COELHO
NETO

25

072/2020

18/06/2020

Efeitos da Pandemia de COVID-19 na interação
familiar de pessoas com desenvolvimento atípico

Psicologia

Descrever os efeitos da pandemia de COVID-19 na interação familiar
de pessoas com desenvolvimento atípico, no Brasil.

GLEICE DE OLIVEIRA
CORDEIRO

IONE CELESTE JESUS DE
SOUSA

IVONE MAIA DE MELLO

26

066/2010

08/03/2010

Escolarização e formação profissional em Feira de
Santana-1910/1960-os grupos escolares, a Escola
Normal da Feira e o Ginásio Santanopólis

História do Brasil

Identificar e investigar registros sobre três instituições escolares
urbanas em Feira de Santana, entre 1910 e 1960-o Grupo Escolar
José Joaquim Seabra, a Escola Normal de Feira de Santana e o
Colégio Santanopólis-e trata-los enquanto fontes para uma História e
uma Memória da escolarização e da preparação profissional, via
instituições escolares, nesta cidade.

27

067/2017

29/06/2017

O conceito de sinthoma em Lacan e suas
consequências clínicas

História, Teorias e
Sistemas em
Psicologia

Investigar o conceito de sinthoma na obra de Jacques Lacan e suas
consequências para a clínica contemporânea.
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Nº

28

29

30

31

32

CONSEPE

027/2015

047/2020

053/2019

068/2020

039/2016

Data

31/03/2015

14/04/2020

Título

Urbanização e produção de cidades na Bahia

Portal de informações do Agronegócio da Bahia

26/03/2019

Mapbiomas Árida.

18/06/2020

O surgimento da subjetividade como objeto de
estudo da psicologia: terapêutica das paixões em
Descartes

Área

Objetivo Geral

Investigar os condicionantes que, ao longo da história, permitiram que
o sistema de cidades médias e pequenas da Bahia tivesse as
características que possuem atualmente, junto a uma análise dos
JANIO LAURENTINO DE JESUS
Ciências Humanas padrões de segregação socioespacial existente nessas, bem como do
SANTOS
caráter das propostas de planejamento e gestão que, nas últimas
décadas, foram adotadas, em tese, para superar problemas que
entravam a promoção de justiça social e de melhoria de vida.

Ciências
Ambientais

Criar, produzir e publicar de um portal sobre Agronegócio na Bahia, por
meio de tecnologia adequada de processamento de dados, que seja
um sistema inteligente para a agricultura, pecuária, aquicultura e
demais atividades relacionadas à atuação da SEAGRI.

JOCIMARA SOUZA BRITTO
LOBAO

GeoCiências

Desenvolvimento de um sistema de detecção e monitoramento
biofísico de áreas degradadas e com risco de desertificação no
Semiárido Brasileiro tendo como piloto a área foco do Projeto
BRA/14/G32, as ASD – SE e a região do Alto Sergipano, onde estão
sendo realizadas intervenções de campo (implantações de quatro
URADs nos assentamentos Florestan Fernandes, João Pedro Teixeira
e Modelo localizados no Município de Canindé do São Francisco,
Assentamento Flor da Serra/ Quilombo Serra da Guia, localizado no
Município Poço Redondo).

JOCIMARA SOUZA BRITTO
LOBÃO

Filosofia

A pesquisa tem por objetivo examinar o surgimento da subjetividade
como objeto de estudo da psicologia a partir das correspondências que
Descartes manteve com a Princesa Elisabeth ao tratar das paixões da
alma.

JOSE PORTUGAL DOS
SANTOS RAMOS

História da
Filosofia

Examinar o modo como diversas concepções de método foram
laboradas ao longo do século XVI, sobretudo, aquela que é
estabelecida no Proêmio do Livro dos Físicos do Curso de
Conimbricense da Companhia de Jesus (1592-1606), com propósito de
averiguar o estatuto do marco epistemológico estabelecido nos
Ensaios científicos de Descartes publicados no início da modernidade,
mais precisamente em 1637.

JOSÉ PORTUGAL DOS
SANTOS RAMOS

LAURÊNIO LEITE SOMBRA

LAURÊNIO LEITE SOMBRA

27/06/2016

Revolução metodológica e revolução científica do
séc. XVII: o advento do método e dos ensaios
científicos de Descartes

Ciências Humanas

Investigar processos e estruturas fundamentais que embasam a
constituição humana de sentido e a constituição correlata de sujeitos
individuais e coletivos, num contexto de relações antagônicas entre
sujeitos.

Ciências Humanas

Investigar processos e estruturas fundamentais que embasam a
constituição humana de sentido e a constituição correlata de sujeitos e
numa perspectiva ontológica de constituição do ser social ao mesmo
tempo objetiva e discursiva.

33

073/2015

28/09/2015

A constituição do sentido e dos sujeitos: uma
investigação hermenêutica e política

34

034/2019

15/03/2019

Nenhuma rede é maior que o mar: rede de
sentidos, antagonismo e ontologia

Coordenador(a)

Projetos de Pesquisa - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Nº

CONSEPE

Data

Título

Área

Objetivo Geral
Investigar a obra de Maquiavel e Espinosa para, a partir de alguns
recortes conceituais - desejo, afetos, política -, estabelecer relações
entre ambos.

Coordenador(a)

Objetivos Específicos
(a) O conceito de homem como desejo em Espinosa. Implicações da
teoria dos afetos para a construção das teses políticas de Espinosa. O
conceito de homem como desejo em Maquiavel. A ausência do
conceito explícito de afetos alegres em Maquiavel como possível ponto
de diferença significativa entre suas concepções de homem. As
implicações do conceito de homem como ser desejante, em Maquiavel,
para suas teses políticas.

35

035/2019

15/03/2019

Maquiavel e Espinosa entre desejo e política

(b) Em quê os conceitos de homem como desejo de Espinosa e
Maquiavel se aproximam? O uso do termo agudíssimo, nos elogios a
Maquiavel, como se verá abaixo na seção „fundamentação teórica‟,
deverá ser investigado neste bloco, uma vez que Espinosa preza mais
a geometria que a retórica, e o termo 'agudíssimo' [acutissimus
Machiavellus prolixe ostendit - G, III, 298] é específico da retórica, não
Ciências Humanas
da geometria. Há gratuidade nesta escolha, ou ela tem implicações
para a diferença entre ambos em suas teses acerca do homem e da
política?

LUIZ CARLOS MONTANS
BRAGA

(c) Haveria um Maquiavel latente, pressuposto, nas teses políticas de
Espinosa, especialmente no Tratado político, a extrapolar o elogio com
pequenas ressalvas e as citações explícitas? Em outros termos,
existiria uma espécie de ossatura conceitual maquiaveliana nas teses
políticas de Espinosa?

Psicologia do
Trabalho e
Organizacional

(d) Por fim: qual o grau de semelhança entre suas filosofias políticas?
Pode-se dizer que ambas trabalham com o chão afetivo a dar
sustentação à criação e manutenção das cidades? Qual o grau de
dessemelhanças? O ponto de que a filosofia política de Espinosa se
sustenta em uma ontologia de fundo, elaborada à maneira geométrica,
é uma diferença que salta aos olhos. Contudo, no que se refere à
construção da política, aos seus resultados, à questão prática do
campo das ações, seria tão significativa esta dessemelhança? Em
suma: em quê as soluções políticas de ambos se aproximam? Em quê
se distanciam?
Identificar quais as estratégias utilizadas por trabalhadoras para
enfrentar os sintomas da síndrome pré-menstrual no contexto do
MAGNO OLIVEIRA MACAMBIRA
trabalho.

36

028/2019

15/03/2019

Estratégias de enfrentamento para a síndrome da
tensão pré-mesntrual

37

005/2019

18/02/2019

Sexualidades encarnadas: a genealogia da
O objetivo geral pressupõe a consolidação de três etapas que, por
subjetividade de Foucault, da experiência da carne Ciências Humanas
mera convenção, chamaremos de “teórica”, “prática” e “prático-teórica”.
à patologização da sexualidade.

MALCOM GUIMARÃES
RODRIGUES

Projetos de Pesquisa - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF)
Nº

38

39

40

CONSEPE

019/2014

055/2019

069/2020

Data

19/03/2014

26/03/2019

Título

Sartre e as fronteiras da escolha

Maquiavel entre os anglo-americanos

Área

Objetivo Geral

Coordenador(a)

Filosofia

Analisar e explorar os horizontes do conceito sartiano de escolha
original, considerando o dilema ético da escolha pelo sofrimento, em
face a problematização freudiana subjacente ao conceito de pulsão de
morte, visando não só uma confrontação entre os dois conceito, mas
uma possível conciliação por meio da qual possamos compreender as
razões pelas quais o “desejo de ser Deus”, tal como definido por Sartre
(1943), pode se realizar no sofrimento.

MALCOM GUIMARÃES
RODRIGUES

História da
Filosofia

Estudar como as obras de Maquiavel influenciaram a produção política
dos estadunidenses no período colonial e após a independência. Como
parte deste projeto ainda, entender quais são as matrizes norteNILO HENRIQUE NEVES DOS
americana do republicanismo, bem como analisar a discussão sobre o
REIS
alcance político em suas instituições, identificando a tensão entre o
bem público e os direitos individuais, em uma sociedade com uma
diversidade de convicções e interesses.

18/06/2020

O objetivo geral proposto para este projeto consiste em avaliar as
Capital Natural, Infraestruturas Ecológicas e
condições e o papel do capital natural, das infraestruturas ecológicas e
Serviços Ecossistêmicos. Estratégias de
Planejamento
dos serviços ecossistêmicos frente aos processos de antropização do
avaliação, controle e mitigação nos municípios de Urbano e Regional território, considerando às mudanças climáticas e os eventos extremos
Salvador e Feira de Santana. Bahia-Brasil.
do clima previstos para as próximas décadas nos municípios de
Salvador e Feira de Santana.

RINALDO CESAR
NASCIMENTO LEITE

RICARDO AUGUSTO SOUZA
MACHADO

41

088/2012

12/06/2012

História da história: crônica, memória e história na
elaboração historiográfica

História

Sistematizar e avaliar interpretações do Brasil, prioritariamente da
Bahia, de uma das suas regiões ou localidades, de recortes temáticos,
obras autorais e estudos historiográficos específicos, desde as
crônicas coloniais aos paradigmas analíticos modernos e
contemporâneos, com abordagens das tipologias de escrita da história,
suas fundamentações filosóficas, visões historiográficas,
circunstâncias das produções intelectuais, situação dos autores nas
respectivas conjunturas da elaboração, características essenciais dos
seus estilos literários e suas tendências e perspectivas.

42

101/2017

11/09/2017

A botânica na Bahia Atlântica colonial: políticas
científicas, naturalistas e instituições (1768-1808)

História das
Ciências

Analisar o papel desempenhado pela botânica na formulação de
políticas coloniais para a Bahia Atlântica entre os anos de 1768 a 1808.

RODRIGO OSÓRIO PEREIRA

43

194/2012

13/12/2012

Uma crítica à linguagem segundo as
“investigações filosóficas” de Ludwig Wittgenstein

História da
Filosofia

Discutir e analisar sobre o modo como se deu o engano, ou melhor,
sobre a natureza do erro de interpretação da noção de significação
para o homem ao longo de sua história.

TATIANE PEREIRA BOECHAT

44

029/2015

31/03/2015

Planejamento e urbanização no território baiano:
uma análise sobre a nova configuração territorial
das cidades de salvador e Feira de Santana

Geografia

Estudar como as ações do poder público tem promovido a nova
configuração territorial nas cidades de Salvador e Feira de Santana.

TELMA MARIA SOUSA DOS
SANTOS

45

012/2011

23/02/2011

Turismo, planejamento e urbanização: uma
investigação sobre as localidades de Arembepe e
Imbassaí no litoral norte da Bahia

Geografia

Estudar como o planejamento estatal voltado para a dinamização da
atividade turística tem promovido a urbanização das localidades de
Arembepe e Imbassaí no Litoral Norte da Bahia.

TELMA MARIA SOUSA DOS
SANTOS
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Título

O antipsicologismo e a certeza de Wittgenstein

Área

Objetivo Geral

Coordenador(a)

Filosofia

Desenvolver pesquisa sobre a reflexão tardia de Wittgenstein sobre a
certeza e sobre a gramática dos conceitos psicológicos, relevando,
sobretudo, aqueles aspectos que nos permitiriam compreender a sua
investigação sobre a filosofia da psicologia como essencialmente
vinculada à noção de certeza elaborada em Da Certeza e em linha de
continuidade com a perspectiva anti-psicologista do Tractatus.

WAGNER TELES DE OLIVEIRA

Nosso projeto possui duas ordens de objetivos gerais, dos quais
desdobram-se objetivos específicos. Uma exclusivamente teórica,
outra institucional. A primeira diz respeito à produção de conhecimento
filosófico, mais especificamente a respeito da obra de Wittgenstein. A WAGNER TELES DE OLIVEIRA
outra ordem de objetivos tem a ver com os impactos institucionais
relativos ao desenvolvimento de pesquisas amparadas pela interação
entre grupos, pesquisadores e instituições.
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142/2019

25/11/2019

Normatividade, valor e subjetividade em
Wittgenstein.

Filosofia

48

062/2011

06/04/2011

Povos indígenas do Brasil: os olhares de Freyre e
Caio Prado Júnior

História do Brasil

Analisar as obras Casa Grande e Senzala e Formação do Brasil
Contemporâneo visando identificar a forma como os seus autores
construíram interpretações acerca dos povos indígenas.

ZENEIDE RIOS DE JESUS

