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Esse curso – disciplina projeto- tem como objetivo analisar sete anos de pesquisas realizadas
e publicadas como dissertações e teses na área de representações sociais e educação.
Objetivo Geral
Analisar a fundamento a Teoria das Representações Sociais (TRS), em parceria com
pesquisadores que produção bibliográfica publicada no Brasil, na área de Educação, que tem
como realizarão estudo similar no México e Argentina.
Objetivos Especifícos
 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.
 Organizar livros em conjunto com demais pesquisadores para publicação das análises
realizadas.
As pesquisas do tipo análise de conhecimento, ou estado da arte produzido em determinada
área, é sustentada e movida pelo “desafio de conhecer o já construído e produzido para
depois buscar o que ainda não foi feito”. (FERREIRA, 2002, p.259.).
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Caracteriza-se como uma estratégia metodológica de pesquisa que visa oferecer
condições de identificar como determinado campo de estudo está estruturando a articulação
dos referenciais teóricos que o fundamentam, os procedimentos de pesquisas utilizados, a
problemática que alcança e a que falta desenvolver, as contribuições significativa e
sedimentada por dados de pesquisas relevantes. Para FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI e
ENS, 2006, esses estudos quando realizados com recortes temporais, espaciais e temáticos
possibilitam análises que favorecem um panorama mais amplo e aprofundado do campo em
estudo.
Na área de educação, há estudos significativos realizados com esse propósito. É preciso
ressaltar a contribuição que apresentam, principalmente quando se inicia nova pesquisa ou
quando se realiza o processo de orientação de trabalhos de mestrado ou doutorado. Exemplo
disso, são os sempre lembrados estudos de estado da arte sobre formação de professores de
ANDRÉ, M; ROMANOWSKI, J (1999), os de ROMANOWSKI, J (2002), os de
BRZEZINSKI, I; GARRIDO. (1999) e o estudo produzido por SOARES, M. MACIEL
(2000) sobre alfabetização no Brasil, dentre outros.
Adequando os procedimentos para o presente estudo, a partir da pesquisa realizada com
método integrativo por Lousada (2017) e das propostas feitas por Souza, Silva, Carvalho
(2010) foram definidas 4 Fases de pesquisa.
1° Fase – Elaboração das dimensões de análise e critérios para seleção das pesquisas, a serem
incluídos. Dada a importância dessa primeira Fase, será feita uma reunião técnica entre os
participantes da pesquisa- nacionais e internacionais - para primeiramente definir as
dimensões de análise e temas a serem enfocados garantindo assim a uniformidade nas
decisões do trabalho a ser realizado. Para subsidiar a tomada de decisão dessa primeira Fase,
será realizado um levantamento preliminar, nas fontes indicadas, antes da reunião técnica. Tal
medida permitirá tornar mais concreto o trabalho a ser realizado e avaliar facilidades e
dificuldades de utilização de determinadas fontes bem como do tipo da característica do
material que poderá ser obtido. Nessa reunião ainda, será elaborada uma matriz com as
dimensões e temas a serem analisados pelo grupo. Exemplificando: 1) como dimensões é
possível considerar: como os estudos analisam as opiniões e crenças que sustentam as lógicas
sociais, analisar como o processo de comunicação se estabelece nos processos de objetivação
e ancoragem e identificar as pesquisas promoveram mudanças sociais; 2) como temas é
possível analisar os temas voltados para formação do professor, aqueles que estudam a
identidade, subjetividade, políticas públicas, alunos, etc. Os temas se definem tanto pelo
objeto de estudo quanto pelo sujeitos do estudo. Serão especificados também nessa reunião
técnica os procedimentos de coleta e análise que serão utilizados.
1° Fase - Elaboração e teste dos Roteiros e para coleta dos dados. Antes do início da coleta de
dados é preciso testar os Roteiros de coletas de dados. Essa Fase se faz necessário uma vez
que se pretende desenvolver um programa eletrônico para armazenamento dos dados. Nesse
sentido, o teste do Roteiro é fundamental para garantir tanto a elaboração quanto o
processamento dos dados. Roteiros elaborados apresentados em estudos integrativos incluem:
definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da amostra, métodos de análise, conceitos
embasadores empregados, além de todos os outros a serem definidos dependendo das
dimensões e temas a serem explorados. Além disso considerando que será possível também
realizar análises semânticas dos resultados, será necessário reunir os resumos dos trabalhos
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selecionados, os quais poderão ser processados pelo ALCESTE ou Iramuteq ou
ainda ATLAS TI. Softwares que permitem um processamento com um corpus
adequadamente preparado favorecendo uma classificação, a partir das palavras mais
frequentes e mais significativas desse corpus. A organização do corpus em classes favorece
uma análise dos sentidos e significados que direcionam os textos processados.
2° Fase - Coleta dos dados dos dados – O processo de coleta dos dados, com o Roteiro já
testado, deverá ter uma duração longa mas permitirá que se faça síntese provisórias. Neste
sentido seria interessante que a coleta fosse feita por ano de publicação, o que facilitaria as
análises críticas intermediárias. Essas análises críticas intermediárias permitirão publicações
com dados parciais.
3° Fase – Análise crítica dos estudos incluídos –Esta Fase envolverá processamento de todos
os dados coletados, sistematização do mesmo e finalmente análise de todos os dados de
acordo com as dimensões estabelecidas na Fase 1, por período de coleta.
4° Fase – Elaboração dos livros para publicação - nessa última Fase, serão elaborados os
livros nacionais e internacionais propostos, bem publicações de novos artigos derivados.
Pesquisadores participantes
Participarão da pesquisa mestrandos, doutorandos, pos doutorandos e professores convidados.
Entre o grupo internacional comporão a equipe professores da Universidad Autonoma de
México :Fátima Flores-Palácios- UNAM/ YUCATAN – México; Martha de Alba – UAM;
Serena Erendira Serrano Oswald – UNAM/ DF- México.
Resultados esperados
Os alunos e todos os participantes elaboração artigos para publicação em livros e periódicos
da área bem como para apresentação em anais de revistas.
Financiamento do estudo
O projeto conta com financiamento do CNPq – Projeto produtividade científica –e contou
com financiamento do PIPEq para levantamento de todos os dados do Banco de Teses da
CAPES e outras fontes, bem como de apoio estatístico para processamento dos corpus
construídos para análises. Outras demandas serão feitas à agências de fomento para permitir
publicações dos resultados.
Duração
O estudo terá duração de dois anos.
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