
 LINHA 2 – PSICOLOGIA SOCIAL: INDIVÍDUO E SOCIEDADE 
 
 
Tem como objetivo desenvolver conhecimento, a partir de várias perspectivas teóricas, sobre temas da 
área de Psicologia Social, seguindo desde uma abordagem individual até uma perspectiva grupal e 
societal sobre os fenômenos psicossociais. Dentre os temas de investigação, destacam-se: assuntos 
como atitudes, preconceito, identidade social, personalidade, desigualdade social, movimentos sociais, 
direitos humanos, comportamento do consumidor, relacionamentos amorosos, práticas na educação.  
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Atual- Uma medida implícita para avaliar os cinco grandes fatores de personalidade 
Descrição: O objetivo desta pesquisa é desenvolver um instrumento de medida implícita para acessar os 
cinco grandes fatores de personalidade. Para isso, será utilizado um teste de associação implícita em que 
o tempo de associação de conteúdos relacionados ao indivíduo e conteúdos referentes aos cinco grandes 
fatores servirá como indicador de níveis de traço latente. A pesquisa será conduzida em duas etapas 
subsequentes, uma de elaboração dos itens e outra de prova empírica do instrumento. Os resultados 
poderão revelar uma medida implícita com adequadas evidências de validade e fidedignidade dos cinco 
grandes fatores de personalidade para a população brasileira. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (3) 
Integrantes: Jean Carlos Natividade - Coordenador / Livia Gois da Fonseca - Integrante / Marina Castro 
Sonnenfeld Vilela - Integrante / Aline Mendonça Lima Degrave - Integrante. 
Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Auxílio financeiro. 
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2016 – Atual - Psicologia e Desigualdade Racial  
Descrição: Os processos de racialização brasileira, historicamente eivados de racismo, além de 
estabelecer grandes desigualdades sociais, constituem também modos de subjetivação. O racismo 
culmina em consequências danosas no que tange à experiência dos negros e indígenas diante de 
privilégios historicamente instituídos, presentes nas relações atuais. É oportuno o estudo dessas 
temáticas, de resto ainda pouco estudadas pela Psicologia, a fim de realçar seu comprometimento com a 
desconstrução do racismo na nossa sociedade. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (4) 
Integrantes: Maria Helena Rodrigues Navas Zamora - Coordenador / Flavia Carvalho Pfeil - Integrante / 
Kenia Soares - Integrante / Anna Luiza Martins – Integrante/ Rachel Baptista - Integrante / Gian Cabral - 
Integrante / Mariana Avillez - Integrante / Jesiane Santos – Integrante / Priscilla Costa Correa – Integrante/ 
Sergio Henrique Teixeira – Integrante, Juan Teles – Integrante / Daniela Porta Guimarães – Integrante / 
Camila Câmara - Integrante. 
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