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EMENTA
Pesquisadores que compõem o Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade-Educação, da Fundação Carlos Chagas
(CIERS-Ed/FCC)1, realizaram um levantamento junto ao Banco de
Teses/Dissertações da CAPES de todas as teses/dissertações defendidas no Brasil,
no triênio 2010/2011/2012, que tinham no título ou definiam como palavra-chave
“representações sociais” e que tinham sido defendidas na área de Educação. O
levantamento identificou um total de 834 dissertações de mestrado e 222 teses de
doutorado defendidas, em todas as áreas, que assinalaram no título “representações
sociais” ou que registraram o termo entre suas palavras chaves. Deste montante,
38,6% (322) das dissertações e 39,6 % (88) das teses foram defendidas na área de
educação. Em recente palestra por ocasião da X Jornada Internacional sobre
Representações Sociais, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais a
Professora Regina Helena de Freitas Campos relatou que realizou um levantamento
no Diretório de Pesquisas do CNPq e identificou 290 grupos de pesquisas que
tinham linhas de pesquisas em representações sociais. Desses 100 deles, 30,5% do
total estão na área de Educação; 35,5% na área de Ciências Humanas e Sociais,
Antropologia, Psicologia, Historia, Sociologia, Comunicação; 13,8% na área de
Saúde (saúde coletiva, genética, medicina, farmácia, odontologia); 5,6% na área de
Ciências Sociais Aplicadas (direito, geociências, serviço social, arquitetura,
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Em 2006, foi criado Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação
CIERS- ed) do Departamento de Pesquisas Educacionais (DPE) com o apoio da Fondation Maison des Sciences de
l'Homme (França) e sob iniciativa de Serge Moscovici, Denise Jodelet e Clarilza Prado de Sousa. O objetivo primordial do
CIERS-ed é o de realizar investigações científicas no âmbito da educação por meio do estudo da teoria das representações
sociais em articulação com outros referencias teórico-metodológicos de modo a analisar e refletir sobre os processos
educacionais, bem como seus consequentes sociais, desenvolvidos em instituições de ensino.
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economia doméstica, turismo, ecologia); 7,6 % na área de Letras e Artes.
Esses dados vêm confirmando que a área de Educação vem respondendo por cerca
de 30% dos estudos de representações sociais no Brasil.
Nesse universo de estudos, há trabalhos repetitivos, outros carecem de
aprofundamento, ao lado de pesquisas que trazem contribuições significativas. Tal
constatação deixa clara a necessidade de uma análise da produção em
representações sociais, visando compreender a trajetória percorrida, desde que
Serge Moscovici propôs sua teoria na França em 1961, procurando identificar as
características dos trabalhos que vem sendo desenvolvido, indicar lacunas, projetar
possibilidades e limites e oferecer orientação para estudos futuros aos pesquisadores
da área.
Ao evidenciarmos esses dados em reunião com pesquisadores da Universidad
Nacional Autônoma de México - UNAM, Universidade Autônoma Metropolitana –
UAM; Universidad de Buenos Ayres– UBA, foi observado que porcentagens e
características semelhantes são encontradas no México e Argentina. Evidentemente
o número de produções no Brasil é consideravelmente maior, embora se mantenha a
mesma proporção entre as áreas. Essa constatação motivou o desenvolvimento
conjunto da presente pesquisa. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que se realizará
concomitantemente em três países permitindo um alcance maior dos resultados e a
colaboração internacional das IES e pesquisadoras envolvidas. A pesquisa será
desenvolvida com o método de revisão integrativa que propõe sínteses de pesquisas
relacionadas, “síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de
resultados de estudos significativos na prática” (SOUZA, SILVA, CARVALHO,
2010.p.102). O estudo permitirá a elaboração de um panorama amplo das pesquisas
em representações sociais nesses países, favorecendo ainda ao grupo de
pesquisadores envolvidos, conduzir suas pesquisas e dos seus orientandos como
maior referencial teórico analítico. Pretende-se desenvolver a análise no Brasil na
área de educação, mas as pesquisas a serem realizadas no México e Argentina
envolverão as produções em outras áreas (Psicologia Social, Psicologia comunitária)
além da área de Educação. Não é preocupação dos pesquisadores realizar estudos
comparativos, mas identificar problemas, possibilidades, limites e perspectivas para
estudos futuros. Durante a pesquisa haverá a realização de reuniões técnicas, entre
os pesquisadores envolvidos, para definir procedimentos comuns, dimensões de
análises, critérios de seleção dos estudos a serem analisados, possiblidades de
integração de bases de dados, indicação de um referencial de análise
predeterminado. Buscar-se–a ainda, concluir a pesquisa com a publicação de livros
com edições e divulgações simultâneas no Brasil, México e Argentina. No presente
Projeto descreve-se somente o estudo brasileiro e os momentos em que haverá
interfaces com o grupo internacional.
O estudo a ser desenvolvido terá como objetivo analisar a produção bibliográfica
publicada no Brasil, na área de Educação, que tem como fundamento a Teoria das
Representações Sociais (TRS), em parceria com pesquisadores que realizarão
estudo similar no México e Argentina. Os objetivos específicos que orientarão o
projeto são os seguintes :
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 Organizar em conjunto com pesquisadores internacionais e nacionais a
sistemática de trabalho conjunto.
Definir as dimensões de análise da produção bibliográfica, de forma a permitir
uma análise ampla e aprofundada de toda produção a ser examinada.
Definir critérios para seleção da produção a ser analisada.
Selecionar os temas a serem considerados para análise de cada pesquisador.
Estruturar os instrumentos de coleta, armazenamento e processamento dos
dados.
Analisar criticamente os dados coletados no Brasil
Analisar criticamente em conjunto com os pesquisadores nacionais e
internacionais envolvidos, os os dados coletados nos três países.
Elaborar dos relatórios, artigos sobre as análises realizadas parcialmente e
final das atividades.

Evidentemente todos os objetivos do projeto não serão cumpridos nesse primeiro
semestre. Está previsto portanto, a continuidade da pesquisa em semestre
subsequentes. Haverá a participação de professores convidados que juntamente com
os alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado discutirão em cada fase da
pesquisa, os dados, as questões problemáticas que uma pesquisa deste porte
enfrenta.
Cada aluno do curso identificará uma dimensão de análise, para planejar o processo
de revisão integrativa. Dessa forma, espera-se que no final do projeto se tenha um
processo múltiplo, amplo e diversificado da revisão empreendida.
A avaliação do aluno envolverá cumprimento das atividades, participação em
classe, desenvolvimento das atividades em grupo.
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