
RSPE 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DE 
PRÁTICAS SOCIAIS NA MODERNIDADE 
 
Data de Início: 01/01/2019 
 
Professora responsável:  EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON  
 
Descrição: A modernidade, entendida como o paradigma sociocultural que começou a 
ser construído no Ocidente nos séculos XVI e XVII, não apenas acelerou os processos de 
mudança nas sociedades como também tornou as práticas sociais permanentemente 
modificadas pelas novas informações sobre elas, em um processo reflexivo e 
retroalimentado. A alta conectividade, associada à intensa comunicação midiática, 
torna atuais e relevantes, temas antes distantes das preocupações e do olhar dos 
diferentes grupos sociais. Nesse sentido, a teoria das representações sociais (TRS) torna-
se ferramenta privilegiada para a análise dos conceitos construídos, consumidos e 
comunicados nos grupos sociais. Busca-se aqui analisar temas salientes na atualidade à 
luz da TRS, tal como eles se apresentam para grupos ligados à educação (alunos, 
professores, gestores, instituições etc) e de que forma as representações sociais desses 
objetos influenciam as práticas sociais e são circularmente influenciadas por elas. Temas 
como direitos humanos, meio ambiente e saúde, políticas públicas, globalização, 
natureza e impactos da ciência e da tecnologia, entre outros, são analisados enquanto 
objetos de representação social para esses grupos. Este projeto privilegia uma 
abordagem qualitativa dessas representações, mas se utiliza de uma gama ampla de 
ferramentas de coleta de dados, incluindo o uso de questionários e consultas a base de 
dados quantitativos, e também entrevistas, material textual e grupos focais. A análise 
desses dados leva ao uso de ferramentas computacionais estatísticas (software 
STATISTICA) e de análise textual (IRaMuTeQ). 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FORMAÇÃO E DOS SUJEITOS DO CAMPO 
PARA PROFESSORES DE ESCOLAS RURAIS 
 
Data de Início: 03/04/2018 
 
Professora responsável:  EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON  
 
Descrição: A educação é um dos pilares fundamentais do processo de construção 
nacional e de modernização. No caso da Educação do Campo, ela ainda se associa à 
questão da terra, também central nesses processos de formação nacional. Nesse 
sentido, a Educação do Campo não é um processo neutro, mas representa a luta entre 
a proposta do capitalismo liberal de uma educação instrumental para o campo e uma 
proposta contra-hegemônica pensada a partir do campo para a produção da vida no 



campo. Essa luta se coloca para os docentes que trabalham junto aos povos do campo 
em projetos de educação. Buscando contribuir nas discussões sobre a formação desses 
professores, o objetivo deste projeto de pesquisa é a caracterização e a avaliação do 
processo de formação continuada de educadores em um projeto para docentes que 
atuam em escolas rurais do Município de Taubaté, SP, considerando os aspectos 
epistêmicos, psicossociológicos, sociais e políticos dessa formação. Para isso, propõe-se 
uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, na qual diferentes tipos de dados serão 
coletados: textos legais, estudos técnicos e propostas produzidos pela gestão municipal 
sobre a formação continuada para os professores da área rural; questionários, para 
levantamentos sociodemográficos e pesquisa de representações sobre a formação e 
sobre a Educação do Campo; relatos orais obtidos com entrevistas com professores da 
área rural sobre a formação e sobre o trabalho com os alunos e a comunidade; e, relatos 
biográficos escritos produzidos pelos professores durante a formação. O material de 
natureza textual será analisado por meio de análise de conteúdo; já os questionários 
serão analisados por meio de estatísticas descritivas e técnicas fatoriais. Além dos 
resultados diretos que se espera obter a partir das pesquisas desenvolvidas – a 
caracterização e a avaliação de uma formação continuada para docentes de escolas 
rurais –, a proposta contribuirá para o conhecimento da realidade regional da Educação 
do Campo, informando políticas públicas para o setor e fornecendo elementos de 
avaliação e aperfeiçoamento dessa formação para o Município. O projeto permitirá, 
também, a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação em duas 
temáticas conectadas: formação de professores e Educação do Campo. 
 
 
 

O MODELO FIGURATIVO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 
DESDOBRAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
Data de Início:  15/01/2013 
 
Professora responsável:  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 do objeto 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. 

 
 


