
Projetos de pesquisa RSPE 2019 

 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESCOLAS EFICAZES POR GESTORES 

DE ESCOLAS PÚBLICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Data de Início: 03/03/2014 

 
Responsável: Profª Drª HELENICE MAIA GONCALVES 
Descrição: 
 
Entende-se como escola eficaz aquela que melhora a aprendizagem dos seus alunos, 
principalmente aqueles cuja origem socioeconômica é menos favorável e, também como 

aquela escola que busca diminuir as diferenças de desempenho entre os diferentes alunos 
(correspondendo ao chamado princípio de equidade). Parte-se do princípio de que a escola 
preocupa-se não só com o rendimento do aluno, mas também com as perspectivas de bom 
funcionamento organizacional da escola. O ponto de vista adotado sobre a eficácia 

escolar baseia-se além do desempenho do aluno, no clima organizacional e de trabalho da 
escola. Esta pesquisa busca conhecer e comparar as representações sociais de escolas 
eficazes de gestores escolares (diretores, diretores adjuntos, coordenadores, orientadores) 
de instituições públicas do estado do Rio de Janeiro. A Teoria das Representações Sociais 
utiliza conceitos sobre atitudes, imagens, símbolos e os integra, favorecendo a compreensão 
da realidade circundante. Cabe registrar que este é um subprojeto do projeto “Gestão Escolar 
para a Escola Inclusiva: metodologias de ensino e objetos pedagógicos como facilitadores 
do processo ensino-aprendizagem da pessoa com deficiência”, aprovado e financiado através 
do Edital FAPERJ n. 41/2013 - Programa “Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no 
Estado do Rio de Janeiro – 2013. 

 

 

 

RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS EDUCATIVAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Data de Início: 01/02/2010 
 

Responsável: Prof Dr.PEDRO HUMBERTO FARIA CAMPOS 
Descrição: 
O presente projeto tem como objetivo central o estudo das relações entre as práticas 
educativas e as representações sociais. A principal abordagem adotada nesta pesquisa é a 
do estudo estrutural das representações, uma vez que se busca poder comparar 
representações, estudar os processos de transformação e analisar dinâmicas sociocognitiva 
destas mesmas representações. Considerando os parâmetros de pesquisa traçados por Abric, 
não são excluídos métodos qualitativos ou multidimensionais, tomando por foco as 
possibilidades no real de estudarmos representações no campo educacional e as práticas 
educativas relativas a cada objeto focado. O presente projeto busca distinguir as 
representações que os professores têm do seu papel no contexto de trabalho, ou seja, o papel 
educativo percebido pelos professores dentro da instituição escolar e o nível das práticas 
propriamente dito. Deste modo, ele visa estudar separadamente as práticas (como conjuntos 
de ações) e o papel, como conjunto de expectativas que a sociedade e a escola produzem e 
são reapropriados (reconstruídos) pelos sujeitos em seus sistemas cognitivos. Assim, um 
conjunto de estudos empíricos foi desenvolvido, articulados em torno da relação entre 

práticas docentes e representações em diferentes campos: a prática dos educadores físicos nas 
escolas; práticas docentes no ensino fundamental e práticas docentes inclusivas. 

 
 

 

 
 

 



APROXIMAÇÕES ENTRE A SOCIOLOGIA DE PIERRE BOURDIEU E A 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UM MODELO DE ESTUDO 

DOS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS NA ESCOLA 
Data de Início: 03/03/2014 

 
Responsável: Prof. Dr. PEDRO HUMBERTO FARIA CAMPOS 
Descrição: 
Aproximar a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici e a teoria de 
sociedade de Pierre Bourdieu permite uma abordagem mais ampla das relações sociais. Em 
comum, os dois autores privilegiam 

a dimensão simbólica na construção da realidade social e têm como desafio comum superar 

a dicotomia subjetividade x objetividade na relação indivíduo-sociedade. Por meio desta 
aproximação conceitual, o texto busca constituir um olhar psicossocial para a Educação, 
particularmente a escola, sem adotar de antemão uma teoria (TRS) em detrimento da outra 
(Bourdieu), mas problematizando-as reciprocamente. O objetivo do projeto é examinar a 
visão da realidade (ou do espaço) social no pensamento de Pierre Bourdieu e na Teoria das 
Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici, tomando por desencadeador uma 
discussão sobre a noção de “campo”, proposta por Bourdieu, e a noção de “grupo” na TRS. 
Na sociologia de Bourdieu, o campo é organizado por princípios como capital econômico e 
capital cultural, supondo lutas no espaço social, conforme posições sociais, habitus, práticas 
culturais dos agentes. Na Teoria das Representações Sociais (TRS), os grupos, em suas 
comunicações, se voltam para o campo de um objeto que lhes mobiliza, supondo igualdade 
na relação de seus membros ao construírem um conhecimento do senso comum, consensual, 
a respeito deste objeto. Em seu conjunto, o projeto propõe que o estudo das representações 
sociais seria um caminho privilegiado para o estudo do capital simbólico e vice-versa. 
Defende que refletir sobre as contribuições e as lacunas das duas abordagens teóricas aqui 
apresentadas (Bourdieu e TRS) pode favorecer, sobremaneira, o olhar investigativo para a 
instituição escolar. O presente projeto visa discutir o conceito de “capital simbólico” de 
Bourdieu, que é da ordem da representação, cotejando-o com a noção moscoviciana de 
representações sociais, buscando assim um olhar mais abrangente para a instituição escolar, 
espaço social de tramas e de trocas simbólicas. Objetivos: a) examinar e propor uma 

articulação teórica entre os conceitos e noções de “posição”, “campo” e “grupo” nos dois 
autores; b) examinar e propor uma articulação teórica entre os conceitos de “representações 
sociais” e de “habitus”; c) discutir a relação entre “capital simbólico” e representações 
sociais, sugerida como possibilidade para o entendimento do simbólico na escola, que 
envolve construções simbólicas de sujeitos e de grupos associadas a contextos 
socioeducacionais e culturais mais amplos, com o desenvolvimento de estratégias 
metodológicas inovadoras para este fim. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



O MODELO FIGURATIVO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 

DESDOBRAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
Data de Início: 15/01/2013 

 
Responsável: Profª Drª RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA   
 
Descrição: 
Em sua obra seminal (La psychanalise, son image, son public), Moscovici (1961) propõe que 
a estrutura da representação tem duas faces indissociáveis, a figurativa e a simbólica. Essa 
proposição permite compreender, por um lado, uma dimensão imagética, em que imagens 
expressam um esquema cognitivo, e por outro lado, significados revelando a construção 

social do signo do objeto para o grupo. Com esta ideia, Moscovici anuncia dois processos 
formadores das representações sociais: a objetivação (concretização doobjeto em uma 
imagem) e ancoragem (relação do objeto com as práticas sociais dos grupos). Ou seja, na 
representação de um objeto, há seleção de elementos e re-contrução na produção da imagem 
(objetivação), assim como os significados elaborados associam-se a redes de significação 
inseridas no contexto cultural (ancoragem). Na pesquisa sobre a representação social da 
psicanálise por diferentes grupos na França, Moscovici propõe o que denomina de “modelo 
figurativo”, mais diretamente associado ao processo de objetivação. Este modelo, com seus 
elementos, reflete a organização psíquica dos grupos pesquisados. Alguns autores 
avançaram teoricamente a ideia de “modelo figurativo”, posteriormente também chamado 
de “núcleo figurativo”. Jodelet (2001) se refere a uma estrutura imagética da representação 
que se torna guia de leituras, referência para compreender a realidade. A noção de imagem 
social, proposta por Moliner (1996), também pode contribuir para essa análise. Segundo o 
autor, a elaboração de uma imagem mental que se expressa em um esquema figurativo é um 
momento privilegiado do processo de representação. Pode- se dizer que a “abordagem 
estrutural”, proposta por Abric (1976), avançou no sentido de investigar e analisar os 
elementos da representação, e como eles se organizam, ao passo que na “abordagem 
processual”, associada à proposta original de Moscovici, os estudos campo ainda esclarecem 
pouco como se chega a um “modelo figurativo”, com base na análise do material empírico. 
É este aspecto que o projeto aqui apresentado pretende desenvolver, tendo como uma das 
referências os estudos de Mazzotti (1998), que defende que os “núcleos figurativos” das 
representações sociais são constituídos por figuras de linguagem. Ao se investigar tais 
figuras com utilização de procedimentos da retórica, é possível compreender os elementos 

que compõem as representações e como eles se organizam ao condensarem os significados 
do grupo a respeito do objeto representado. Supõe-se que este procedimento ofereça 
condições para a proposição de um “modelo figurativo” da representação social. Em seu 
conjunto, o projeto propõe, principalmente, avançar a ideia de modelo (ou núcleo) figurativo 
por meio de estudos empíricos, buscando investigar e compreender as imagens do objeto 
significado pelo grupo. 

 

 
 

 

 


