
largamente reconhecida a ênfase cognitivista dada pelos psicólogos
lais aos seus estudos, após a segunda guerra mundial, em detrimento
onentação behaviorista existente no período pré-guerra (Taylor, 1976;
rgas, 1981).
O redirecionamento teórico, de behaviorista para cognitivista, é

oduto dos trabalhos de vários estudiosos, dando-se maior ênfase ao
pacto trazido pelas idéias gestaltistas elaboradas por Fritz Heider,
lomon Asch e Kurt Lewin. A eles é consagrado o título de iniciadores
Psicologia Social moderna e a responsabilidade pela formação de

m ramo frutífero de produção científica, a cognição social (Codol, 1989).
A contribuição de Solomon Asch à Psicologia Social moderna é

conhecida a partir de seus estudos sobre influência social e percepção
pessoas (Asch, 1946, 1948, 1952, 1956). Para ele, a influência social

concebida como um conflito cognitivo, ou seja, conflito que se
tabelece entre informações obtidas diretamente pelo indivíduo e
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aquelas transmitidas por seu ambiente social. No que se refere
percepção de pessoas, Asch não só iniciou uma vasta linha de trabalho
nesta área, como também desencadeou estudos referentes a diverso
temas relevantes: representação de conjuntos, suas complexidades
diferenciações.

À Lewin é atribuída a façanha de considerar, nas explicações d
co~portamento, ~s representações subjetivas das situaçõe
estlmuladoras. l.ewin (1951) ressaltou a maneira individual de como a
informações sobre o meio ambiente são tratadas por um sistem I
cognitivo e como sujeito a elas dá um significado pessoal.

A partir das noções básicas da Gestalt, Heider (1944, 1946, 1958)
elaborou as proposições que incorporam o campo do equilíbrio cognitivo
Para ele, o homem busca construir e conservar uma visão ordenada
coerente de seu universo: as inquietações, conflitos e incoerência
humanas são, dentro da perspectiva de Heider, concebidas como força
motivacionais desencadeadoras do comportamento. Poder-se-i I

considerar como principais desdobramentos da noção de equilibn
cognitivo, as teorias que posteriormente apareceram e que foram
denominadas de teorias da coerência (Festinger, 1957; Newcomb, 1958
Brehm, 1966). Foram também de Heider (1958) as idéias centralizador
de um campo fértil de pesquisas em Psicologia Social - as sua
for~ulaç~ões a respeito dos processos de inferência causal. Após I
pubhcaçao da obra The Psychology of Interpersonal Relations" (Heid I

1958) vários outros autores buscaram sistematizar as idéias acerca d I

teoria de atribuição (Jones e David, 1965), discutir o processo de auto
atribuição (Bem, 1967 e 1972), operacionalizar os seus postulado
(Kelley, 1967) e diferenciar as atribuições entre atores e observador
(~one~ e Nisbett, 1972). As áreas escolhidas pelos pesquisadores, par
discutir os processos de atribuição, são hoje tão amplas que chegam
cobrtr'... as áreas de educação, psicologia social e dos esporte
psicologia clínica e aconselhamento, relações interpessoais, psicoloqi I

ambiental, psicologia social e do trabalho e até metodologia d
pesquisa". (Dela Coleta, 1982, p. 2).

Para Forgas (1981) os postulados orientadores da modern
Psicologia Social são aqueles baseados numa visão de homem corm
ser pensante e processador de informações oriundas do meio soci I
As informações seriam geradas diretamente por nós, por outros, pOI
nossa memória, veiculadas ou não pela linguagem, fornecidas no cur I

das nossas relações com outros indivíduos ou grupos (Codol, 1989)
Segundo postula Codol (1989), por "Cognição" entende-se o conjunto

de atividades através das quais uma informação é tratada por UIlI

aparelho psíquico: como ele a recebe seleciona, transforma e organiz
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nstrói representações da realidade e elabora conhecimentos. Para
Ilgard (1980) a cognição seria um simples termo genérico aplicável à
signação de qualquer processo de conhecimento.
Enquanto Codol destaca o feitio individual e pessoal da cognição e

Ilgard liga seu significado ao processo de conhecimento, Forgas (1981)
nfatiza a sua dimensão social ao considerar o conhecimento como
I o inevitavelmente e profundamente social: "Nosso conhecimento é

cialmente estruturado e transmitido desde o primeiro dia de nossas
vidas, é colorido por valores, motivações e normas de nosso ambiente

ocial na fase adulta, e, as idéias, conhecimentos e representações
o criadas e recriadas tanto ao nível social quanto individual". (Forgas,
81, p. 2).
Observa-se uma tendência atual, entre os psicólogos de preferirem,

m seus postulados, o paradigma cognitivista S-O-R em detrimento,
mo foi inicialmente ressaltado, do paradigma behaviorista S-R. O
rmo "S" passa a ser coonsiderado "informações" no lugar de um

Imples estímulo ambiental. "O" é introduzido para representar o
rganismo em sua atuação cognitivista e "R" passa a designar não
ma reação desencadeada automaticamente por contigências
mbientais (visão behaviorista), mas, sim, uma resposta social,
rganizada e planejada através de processos cognitivos ocorridos no

io de um aparelho psíquico quando processa informações.
Questionando o atual modelo cognitivista utilizado pelos psicólogos

ociais, Forgas, (1981) argumenta que o comportamento social não
de nem deve ser explicado apenas em termos de processamento de

formações. Para ele, os conhecimentos gerados pelos estudos com
rientação cognitivista são recursos indispensáveis que devem ser
corporados à Psicologia Social. Entretanto, não se pode limitar o
teresse desta disciplina à investigação do processamento de
formação: "Psicologia Social não é primariamente o estudo de como
oladamente o indivíduo, processador de informações, maneja-as para
r sentido aos estímulos sociais que se lhe apresentam. É um campo
is abrangente destinado a entender o comportamento socialmente

otivado e normatizado. O estudo das estratégias de processamento
informações é um dentre muitos outros tópicos relevantes de estudo".

orgas, 1981, p. 5).
Quando considera a Psicologia Social como um "campo mais
rangente" Forgas (1981) está tentando situar a disciplina como uma
a cujos estudos devam buscar respaldo teórico em outras disciplinas,

pecialmente a Sociologia, a quem o autor atribui relevante contribuição
s estudos psicológicos. No que se refere à cognição social, ele acredita

ue ela deva ir além dos fenõmenos cognitivos e tentar abarcar, ao
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explicar o comportamento social, os valores, as motivações e outros
temas semelhantes.

Deve-se também ressaltar a preocupação expressa por Farr (1981)
sobre o perigo que os psicólogos correm, ao negligenciarem ou mesmo
esquecerem a natureza social das cognições quando teorizam sobre o
~o~~ort~mento social, res.tringindo-se apenas a estratégias cognitivas
individuais de processar Informações do meio social. Uma solução
encontrada por Farr (1981), no sentido de prevenir a incursão em
limitações teórias do conhecimento psicológico na área social, seria a
busca de interligar o modelo de psicologia de relações interpessoais
preconizado por Heider (1958) às idéias de Mead (1934) sobre a
~ignificância social da linguagem. Com este posicionamento, em que a
hnguagem seria a chave para a Psicologia Social, os estudos focalizaram
principalmente os meios de comunicação entre os indivíduos e não
apenas o processamento individual de informação, como ocorre com
maioria das teorias sociais elaboradas sob a orientação cognitivista.

Assim, a cognição social, ou seja, o estudo das dimensões d
natureza social que permeiam os processos cognitivos, passaria a ser
uma alternativa para recuperar a essência e a identidade da Psicologi
Social Moderna.

2. REPRESENTAÇÓES SOCIAIS

As proposições teóricas de Serge Moscovici (1976), a respeito d
representações sociais, procuram abarcar, de forma integrador I

dimensões sociais - linguagem, relações interpessoais, valore I

motivações - enfatizadas por Forgas (1981) e Farr (1981) com
indispensáveis à explicação teórica dos comportamentos sociais.

Por repres~ntações sociais entende-se "... um conjunto de conceito,
frases e explicações originadas na vida diária durante o curso d
comunicações interpessoais". (Moscovici, 1981,p. 181).

Para Moscovici (1981), o homem é um ser pensante e como t I
for":,ula questões e busca respostas e, ao mesmo tempo, compartilh
realidades por ele representadas. Com esta visão de homem, Moscovl I
delineia sua concepção do social qual seja, de uma coletividad
pensante, que não pode ser concebida como um conjunto de cérebr
processadores de informações que as transforma em movimento
atribuições e julgamentos sob a força de condicionamentos externo
Não se deve aceitar também, apregoa Moscovici (1981), a idéia de qu
grupos e indivíduos estejam sempre e completamente sob o dornirun
ideológico de classes sociais do estado, da Igreja ou de escolas
verdadeira dimensão dos seres humanos seria aquela que os conceh
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orno pensadores autônomos e produtores constantes de suas
r presentações, para quem as "ciências e as ideologias não são mais
ue alimentos para o pensamento" (Moscovici, 1981, p. 183).

~~ proposições de Moscovici (1976), a respeito das representações
ociars, abrem novas perspectivas, em Psicologia Social, na medida
m que suas formulações trazem o firme propósito de ressaltar os
rocessos cognitivos coletivos e não os individuais, identificando as
imensõ es transcendentes que permeiam a apropriação dos
onhecimentos científicos e ideológicos, transformando-os em
alidades sociais e instrumentos próprios, de uma coletividade, no
tabelecimento de comunicação e integração interpessoais.
Moscovici (1976) busca explicitar como as cognições, a nível social,
rmitem a uma coletividade processar um dado conhecimento,
iculado pela linguagem, transformando-o numa propriedade
pessoal, pública, que permite a cada indivíduo manuseá-Io e utilizá-
de forma coerente com os valores e as motivações sociais da
letividade à qual pertence. Para Moscovici (1981), a Psicologia Social
ve se interessar pela cognição social, ou seja, pela criação, entre os

divlduos, das representações consensuais do universo.
Moscovici (1981) pressupõe a existência de dois universos de

nhecimentos reconhecidos pela sociedade: um em que a sociedade
a si mesma representada por especialistas em certas áreas do saber

flsicos, psicológicos e outros - e a quem ela restringe o poder de falar
bre estes conhecimentos. De outro lado, esta mesma sociedade
conhece a liberdade individual de seus integrantes se expressarem

m diversas áreas do conhecimento - política, educação, religião etc - e
se agruparem a partir de suas idéias compartilhadas. Assim, enquanto
conhecimento científico configura-se como um universo cujos
rticipantes só têm acesso a ele a partir do nível pessoal de
lificação, o mundo onde prevalece o "senso comum" é integrado

r todos os "amadores" e "observadores curiosos" que compartilham
Ias e interpretações do mundo. É sobre este universo consensual

Moscovici demarca a área de interesse da Psicologia Social ou,
IS especificamente, da cognição social: estudar a criação das
resentações consensuais.

21. O CONCEITO

Derivado do conceito clássico de Durkheim de representações
I tivas que designavam um conjunto de conhecimentos e crenças -
ncia, mitos, religião etc - (Moscovici, 1981), trata-se atualmente
undo Jodelet (1984) de um conceito reconhecido entre os psicólogos
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sociais para designar" ... fenômenos múltiplos. qu.e .se o~servam ~ que
se estudam aos níveis de complexidade, individuais e coletivos,
psicológicos e sociais variados." (Jodelet, 1984, p. 3572. .._

As formas em que se apresentam as representaçoes SOCI~IS.sao
atualmente variadas indo desde imagens, sistemas de referência e
categoria até teorias sobre os fenômeno~ que n.os rodei~m. E, ao mesmo
tempo, uma maneira de interpretar o dia-a-dia, ou seja, um_processo
mental de indiviíduos e grupos se posicionarem em relaçao ao seu
cotidiano. Trata-se de uma noção que se coloca na interface do
psicológico e do social, configurando~se como u~ c~nhecimen.to
espontâneo, ingênuo, senso comum obtido de expe~l.enclas ~essoals,
de informações, saberes e modelos de pensar transmitidos soclal.ment~.
Visa a elaboração de um conhecimento prático que nos permite agir
socialmente, responder às questões colocadas pelo mundo, conhecer
as descobertas da ciência, compreender e explicar os fatos que nos
rodeiam. (Jodelet, 1984). .

Como salienta ainda Jodelet (1984), representar e um ato de pensar
através do qual o sujeito relaciona-se a um dado ?~jeto, reproduzindo-
o mentalmente. A este respeito, escreve Moscovici:

"No passado insistiu-se muito no pap.el ~e in.termediários ~~tre o
percebido e o conceito. Nesta base, fOI ~Iscutlda um~ especie d
desenvolvimento genético que vai do percebido ao concebido, passando
pelo representado. Trata-se de uma construção lógica. No real,
estrutura de cada representação apresenta-nos desdobrada em dua
faces tão pouco dissociáveis quanto à página .de ~r~nte e o verso d
uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica.

Escrevemos que:

Representações _-.,.-.:...F:..iõigt,;u~ra~__
Significação

querendo com isto dizer que ela faz compreender a toda figura um
sentido e a todo sentido uma figura". (Moscovici, 1976, p. 65).. .

Jodelet (1984) apresenta um resumo das cinco pnncrp I
características do ato de representar: é sempre repres.entar um ?~J til

tem um caráter imaginativo e a propriedade de tornar I~terc~mbl~~ I I

sensível e a idéia, o percepto e o conceito; tem um ca~ater sln::'bohco
significante; tem um caráter construtivo; tem um carater autonomo
criativo. .. _ .

Pode-se concluir que as representações sociais sao coqruç
compartilhadas por um dado grupo social. Elas resultam das interaç
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estabelecidas entre os indivíduos, quando procuram processar
coletivamente um conjunto de informações sobre um dado objeto social
relevante, impregnando-o com os valores e motivações sociais
particulares do grupo e concedendo-o de tal forma que ele se torne
acessível à comunicação interpessoal.

2.2. AS CONDiÇÕES DE PRODUÇÃO

O termo representação social significa, ao mesmo tempo, um
processo e um conteúdo (Herzlich, 1972), os quais podem ser

preendidos das verbalizações indivi~uais obtidas. du~~nte u~a
ntrevista ou de respostas coletadas atraves de um questionano. Assim,

o indivíduo faz uso sistemático da linguagem para expressar suas
representações.

No que se refere às condições através das quais são formadas as
r presentações, Moscovici (1976) ressalta a importância da dispers~o
de informação, da desigualdade na focalização do objeto e da pressao

inferência.
Quando falam a respeito de um objeto social, os indivíduos, por

eterem informações distintas a seu respeito ou devido aos ~eus
nteresses diversificados sobre ele, podem apresentar um conjunto
Itamente variado de informações ou focalizar aspectos distintos do
esmo objeto. Entretanto, como o objeto precisa ser comunicado

ocialmente e existe, dentro dos grupos sociais, uma pressão no sentido
que as informações sobre ele deveriam ser aquelas "dominant:s"

o grupo, ocorre então a pressão à inferência. Deste modo, as relaçoes
terpessoais que se estabelecem através da linguagem, exigem dos
divíduos um código comum levando-os a dialogarem, exigem dos
divíduos um código comum levando-os a dialogarem, trocarem idéias
bre o objeto social em questão. Neste intercâmbio social, veiculado
Ia linguagem, observa-se uma necessidade constante de reelaborar
Informações facilitando a ocorrência da pressão à inferência. Escreve
scovici " ... o peso das pressões para a inferência na interlocução

t lectual deve-se ao fato de na vida cotidiana, sermos receptores
t ressados" e concebermo-nos como emissores que contam com

audiência conhecida, a de nossos colegas, amigos, correligionários
" (Moscovici, 1976, p. 253).
Vê-se então, que a formação das representações sociais depende
quantidade e do tipo de informações sobre o objeto social 9ue o
Ividuo dispõe, do seu interesse pessoal sobre aspectos específlcos
objeto e da influência social no sentido de pressionar o indivíduo a

11 r informações dominantes no grupo.
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2.3. AS DIMENSÕES DO CONTEÚDO

Uma questão geradora de controvérsias entre os estudiosos da
Psicologia Social refere-se à denominação dos elementos das estrutura
cognitivas. Para Codol (1970) os termos mais usados quando alguém
se refere a estas estruturas são "opiniões", "crenças", "atributos", "íten
de i~~ormação" ou "coisas". Se for considerado que as representaçõe
sociais fazem parte das estruturas cognitivas e são um exemplo delas
a dificuldade em especificar seus elementos constitutivos deveri '
permanecer (Herzlich, 1972). Segundo relato de Herzlich (1972),
Moscovici define a representação como um "universo de opiniões"
propõe, como dimensões deste universo, as informações, o campo d
representações e as atitudes.

No que se refere às informações, elas abarcam o conjunto d
conhecimentos disponíveis, a respeito de um objeto social, seja em
aspectos qualitativos e/ou quantitativos. O campo de representaçõe ,
por outro lado, envolve uma noção mais complexa na medida em qu
se refere à organização das informações a partir de um sentid
imaginativo o que, naturalmente, proporciona uma riqueza maior à
informações recebidas e organizadas: observa-se, nesta fase, uma fort
influência dos fatores ideológicos do grupo quando ocorre a estruturaçã
do campo das representações (Herzlich, 1972).
. A terceira dimensão são as atitudes, ressaltadas por Moscovici, como
mtegrantes do "universo de opiniões" que constituem as representaçõe
EI~s repre.sentam uma avaliação positiva ou negativa a respeito de UIlI
objeto social, podendo ser expressada pelos indivíduos mesmo quando
e~iste p,?ucainformação a seu respeito ou um campo de representaç (l

ainda nao totalmente organizado.
_ A relevância metodológica da identificação das condições em qu

sao formadas as representações e das dimensões de seu conteúd l

decorre das facilidades que se estabelecem para as análises
diferenciações entre grupos e melhor compreensão do contexto soei I
no qual eles se inserem. Assim, o estudo das representações soci
I~va qualquer pesqu~sador a considerar, em suas análises, o papel d
linguagem na produçao destas representações como também os fator
ideológicos do grupo, os n:ecanis~os de comunicação e a avaliaç 11

grupal concementes ao objeto social colocado sob investigação.

2.4. OS PROCESSOS GERADORES

As bases psicológicas sobre as quais Moscovici desenvolve as su ,
idéias a respeito da formação das representações sociais
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8CH-PER/OO/CO,-essencialmente cognitivistas.
Ao considerar os universos consensuais como áreas onde cada um

de nós se sente protegido contra discordâncias e incompatibilidades,
o apontar nossas preferências pelo conhecido e familiar, Moscovici

(1981) afirma que o ato de re-presentar engloba operações de
transformar o que é considerado desconhecido, e não familiar, em
percepções fáceis de serem assimiladas e categorizadas pelo nosso
universo consensual. Assim, os esforços envolvidos no processo de
representação passam, necessariamente, por processos cognitivos, de
perceber, selecionar e categorizar objetos do mundo exterior e integrá-
10às estruturas cognitivas já existentes.

Os processos cognitivos através dos quais Moscovici (1981) teoriza
geração das representações sociais são dois: ancoragem e

objetivação. Através deles, apregoa Moscovici (1981) "... familiarizamo-
nos com o desconhecido; transferimo-Io para nosso ponto de referência
onde podemos compará-Io e interpretá-Io, reproduzindo-o mais tarde,
ntre o que pensamos ser visível e tangível e então, o teremos sob

controle". (Moscovici, 1981, p. 193).

2.4.1. A Ancoragem

II

133

Entende-se por ancoragem das representações, o processo de
Incorporar o desconhecido na malha de categorias, ou seja, comparar

objeto novo e ameaçador com outros já agrupados e classificados
m categorias. Após a comparação, o objeto passaria a fazer parte de

um dado conjunto já existente e, neste caso, receberia também todas
quelas características do grupo de objetos, ou categoria, ao qual foi
similado.
Classificar significa, segundo Moscovici (1981), impor traços e

omportamentos a algo, ligá-Io a um ponto de referência da categoria
(protótipo) e, ao mesmo tempo, estabelecer entre eles um

lacionamento positivo ou negativo. Esta relação não é estabelecida
m antes haver, por parte do indivíduo, uma tomada de posição de
lor em relação ao objeto que está sendo classificado. Dependendo
julgamento, o objeto novo pode ser generalizado ou individualizado.
orrem generalizações, quando, após o julgamento, concebe-se o novo
mo próximo ao protótipo de uma categoria e a ele são repassadas as
racterísticas do protótipo. As individualizações são resultantes de
Igamentos que consideram o novo objeto como portador de
lossincrasias que tornam impossível aproximá-Io de algum dos seus
rotótipos. Individualizar ou generalizar sobre um objeto em sua fase

classificação é, segundo Moscovici (1981), expressar uma atitude
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frente ao objeto novo (coisa ou pessoa), e, ao mesmo tempo, expressar
o desejo de visualizá-Io como normal ou desviante.

Uma outra fase importante da ancoragem é o momento de nominar
o objeto já classificado e categorizado. Segundo Moscovici (1981),
nominar é retirar o objeto novo de um anonimato problemático e colocá-
10em uma malha de palavras especiais. Assim feito, o objeto pode ser
manuseado pela linguagem e pode ser também comunicado através
de imagens.

Sintetizando, a denominação do novo objeto permite: descrevê-Io e
imputar-lhe qualidades e intenções, distinguí-Io de outros objetos por
suas qualidades e imputações e, finalmente, ao nível social das
comunicações, tomá-Io sujeito a uma convenção entre aquelas pessoas
que usam e compartilham da mesma convenção. Entretanto, nominar
não deve ser entendida como uma operação puramente intelectual. Ao
contrário, ela deve ser concebida como uma operação que atende a
um propósito social, ou seja, através dela é possível acomodar o objeto
novo dentro de uma representação social dominante.

2.4.2. A Objetivação

Enquanto o processo de ancoragem, dentro da produção de
representação social, permite classificar e nominar o novo objeto, tomá-
10conhecido e familiar e, ao mesmo tempo, passível de ser comunicado
através da linguagem e interculado às nossas idéias, a objetivação
"materializa estas idéias, tomando-as objetivas, concretas, palpáveis."
(Arruda, 1983, p. 11).

A respeito do processo de objetivação, Moscovici (1981) distingu
duas fases dele integrantes: a primeira seria o momento em que um
idéia, ou uma imagem, é relacionada a algo palpável, mais concreto
identificável na realidade. Assim, as idéias são tratadas como reais, ou
seja, como uma realidade convencional, mas sempre como um
realidade.

A segunda fase configura-se pela transposição do que antes era um
simples conceito em elementos da realidade. Nesta fase podem ocorrer
distorções entre o objeto representado e sua representação. Segundo
Moscovici (1981), "E' como em nossa sociedade nós conseguimo
observar e reconhecer certas "repressões" e "complexos", como s
eles fossem quase atributos físicos da pessoa. Uma grande parte d
nosso ambiente compõe-se de tais figuras e estamos incessantement
enriquecendo-o e transformando-o ao desnaturalizar certas figuras
naturalizar outras." (Moscovici, 1981, p. 200).

No processo de objetivação, a linguagem e a memória tem papéi
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fundamentais. Enquanto através da linguagem podemos criar objetos,
conceitos e idéias e até recriá-Ios, a memória nos permite manusear
Idéias e experiências comuns, extrair imagens e vocabulários já
familiarizados que facilitam as nossas relações com objetos novos e,

o mesmo tempo, reduzem, diante deles, o desagradável estado de
nsiedade a eles associado. Desse modo, a objetivação, combinando

conceitos lingúisticos e imagens da memória, permite-nos transportar
nossas idéias para um plano mais real, concreto e físico, ou seja, o que

ntes existia apenas no plano de idéias e conceitos adquire corpo e
olidez no mundo real compartilhado por todos os integrantes de uma

dada comunidade ou grupo.

2.5. Pesquisa em Representação Social

Os estudos sobre representação social iniciados por Moscovici
(1976), ao analisar conteúdos de entrevistas e p~blic.ações a respeito
da psicanálise nos anos 60 veiculadas na França, nao so desencadear~m
o aparecimento de diversos outros trabalhos sobre o tema como tambem
Impulsionaram o desenvolvimento de metodologias aplicáveis aos seus
studos.

O que se observa na literatura sobre representações sociais é uma
vasta gama de trabalhos, combinando métodos e técnicas de análise

e dados abrangendo temas altamente variados. Dentre eles, pode-se
Identificar o interesse dos pesquisadores sobre representações da saúde
(Arruda, 1985); da saúde mental (Herzlich, 1969); do corpo (Jodelet,
1979); de imagens da cidade (Ledrut, 1973); da cultura (Kaes, 1968);
o futuro (Camilleri e Michel, 1980); da tarefa, de si mesmos e do outro

(Codol, 1969); do grupo (Codol, 1970); da dinâmica das representações
m pequenos grupos (Nakbi, 1987); de líderes políticos ~Forgas, 1980);

objetos sociais multidimensionais (Singery-Besald, 1984) e do
trabalho e da informática (Rosado, 1988).

Segundo Di Giacomo (1981) pode-se identificar, entre os que se
edicaram aos estudos das representações sociais, três grupos distintos

abordagem:
a - aqueles que se dedicaram aos fundamentos ideológicos das

presentações e produziram monografias descritivas de grandes
presentações (Jodelet, 1979; Herzlich, 1969);
b - os que desejavam testar hipóteses de ligação entre

presentações e comportamentos (Codol, 1968, 1969; Abric, 1970);
c - e um terceiro grupo, falando indiferentemente de imagens,

tereótipos ou de representações e confundindo as representações
ociais com os processos de representação individual (Herzlich, 1972;
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Doise, 1972; Le Bouedec, 1979).
No que diz respeito à coleta de dados sobre representações sociais,

existe uma gama variada de alternativas técnicas que incluem: lista d
adjetivos que os sujeitos deveriam atribuir ao objeto (Maisonneuv
(1978), entrevistas (Arruda, 1985), entrevistas semi-diretivas (Herzlich,
1969); Jodelet, 1979; Sangery-Bensaid, 1984), questionários (Moscovicl,
1976; Rosado, 1988), textos livres, sobre um dado objeto, escritos pelo
sujeitos (Camilleri e Michel, 1980) e escala multidimensional (Nakbi,
1987).

Para a análise de dados, considerando-se as hipóteses e o tipo d
dados recolhidos, é possíver usar a análise de conteúdo (Moscovici,
1976), a descrição de categorias de respostas (Arruda, 1985), a anális
de similitude (Flamente, 1981) e até análises multivariadas como suger
Di Giacomo (1981). Como as duas últimas técnicas citadas, análise d
similitude e multivariadas, são menos conhecidas, elas serão
rapidamente descritas.

A análise de similitude, inicialmente desenvolvida por Flament (1970),
é um método de descrição cujo objetivo é esclarecer as relaçõe
possivelmente existentes entre um conjunto de elementos. Desta form ,
trata-se de um método mais combinatório do que numérico que recorr
à linguagem dos gráficos. Como ponto de partida para as análise
utiliza-se uma coleção de associações estáveis a partir de um conjunt
proposto. Procura-se então, tomar evidente a estrutura da representaçA
estudada. A proximidade entre os elementos do conjunto é medida pelo
índice de semelhança (similitude). Os resultados são apresentado
através de uma matriz indicando o grau de similitude para cada par d
elementos ao qual é associado um valor numérico ou índice da similitud
(Rosado, 1988).

Por outro lado, os métodos de análises multivariadas permitem
identificar as relações entre um conjunto de variáveis independentes
uma ou mais variáveis dependentes. Os estudiosos que recorrem
estes métodos, partem do pressuposto de que uma representação SOCI I
seja constituída de um conjunto de caracteres informativos e atitudínaí
Estes conjuntos poderiam ser obtidos através de escalas tipo Lik ri
questionários ou mesmo análise de conteúdo. Computando-se
frequências, porcentagens ou graus de intensidade de cada perfil
individual, obtidos a partir de várias medidas dos diversos caracter
pesquisados, delinea-se a representação de um indivíduo. Para
chegar, a partir de perfis individuais, à organização da representaç I'

grupal, aplica-se, sobre os dados individuais, os métodos multivariado
como por exemplo, a análise fatorial (Di Giácomo, 1981).

A pesquisa em representações sociais embora ampla e vari d
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quanto aos temas estudados, as técnicas e métodos de coleta e análise
de dados, ainda continuará a despertar o interesse de futuros
pesquisadores.

Para que hajam maiores progressos nas investigações, é
indispensável que os estudiosos busquem operacionalizar suas
concepções acerca do conceito de representações sociais e definam,
objetivamente as três dimensões de seu conteúdo-informações, campo
de representação e atitudes.

Quanto à fase de coleta de dados, toma-se necessária a utilização
de técnicas que dêem aos sujeitos liberdade de expressar o pensamento
ocial vigente como também as particularidades linguísticas utilizadas

pela comunidade para se referir ao objeto social. Técnicas que serviriam
este propósito incluem entrevistas não diretivas, textos livres,

ssociações de palavras ou comparações emparelhada (Di Diacomo,
1981). Independentemente da técnica utilizada nesta fase, é
Indispensável a busca de informações a respeito da sua
confiabilidade(teste-reteste) e validade (de conteúdo, predição e
construção). Segundo relato de Di Giácomo (1981), nenhum pesquisador

m representações sociais se preocupou com esta questão.
No momento de proceder a análise dos dados, surgem, pelo menos

três métodos: análise de conteúdo (Bardin, 1977), análise de similitude
(Rosado, 1988) ou análises multivariadas (Di Giacomo, 1981). Uma
Itemativa metodológica interessante seria a conjugação dos métodos

análise de conteúdo e multivariados. Os primeiros permitiriam a
tegorização das expressões linguísticas particulares de um dado grupo

cerca do objeto social colocado sob investigação, correspondentes às
r s dimensões teóricas do conceito de representações (informações,

mpo de representações e atitudes), previamente definidas pelo
squisador. Transformando-se os dados qualitativos em indicadores

uantitativos (porcentagens, proporções ou graus de intensidade), pode-
então, recorrer às análises multivariadas (análises fatoriais, de

gressão, de variância, por exemplo). Elas permitem, ao pesquisador,
nterpretar as relações obtidas nos resultados empíricos como uma

presentação social, qual seja, uma hipótese teóricas explicativa para
Interdependência entre as informações, o campo de representações

s atitudes de um grupo a respeito de um objeto social.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em oposição aos procedimentos científicos dos psicólogos sociais
rte-americanos de estudar especificamente um dado constructo ou
nômenos e gerar micro teorias a eles concementes, Serge Moscovici
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(1976) formulou um conjunto amplo de proposições e integrou-as sob a
denominação de representações sociais. Discordando do modelo de
Psicologia Social americana, cuja ênfase recai sobre processos
individuais de processar informações, Moscovici (1976) busca decifrar
os processos através dos quais o pensamento, um elemento primordial
da cognição, torna-se consensual entre integrantes de um grupo ou
comunidade.

Um dos primeiros desafios que se apresenta aos estudiosos das
representações sociais é a sua conceituação. Vários autores, que a ela
se referem, citam trechos diferentes da obra de Moscovici para justificar
e apoiar suas idéias ou então para fundamentar críticas dirigidas à teori
das representações. Assim, a complexidade, a amplitude e ausênci
de consenso ao redor do conceito de representação social facilita crítica
e oposições às formulações teóricas que buscam fundamentá-Ia.

Quanto à investigação das condições sob as quais são produzida
as representações parece não existirem maiores problemas. A est
respeito deve-se ter o cuidado de investigar as origens e a quantidad
de informações veiculadas numa comunidade ou grupo, sobre um dad
objeto social, bem como o conjunto de idéias dominantes, utilizado pel
grupo, para se referir ao objeto.

O desafio maior no estudo das representações parece estar em
verificar, empiricamente, as noções destacadas por Moscovici (197 )
quanto às três dimensões do "universo de opiniões" (informações, camp )
de representações e atitudes) e aos processos geradores d
representações sociais (ancoragem e objetivação). Tanto as tr
dimensões quanto os dois processos estão inseridos no âmbito d
cognições consütuindo-se, portanto, em aspectos de difícil acesso direto
mas atualmente proposto como acessível através de análises qu
recaiam sobre o repertório linguístico dos grupos.

A respeito do papel da linguagem e do seu relacionamento com
representações, Eiser (1987) ressalta uma das maiores ambiguidad
da teoria de Moscovici. Para Eiser (1987, p. 70) existe uma "circularid 1
ao afirmar ~ue representações sociais existem ao nível do grupo soei I
usando a linguagem para definir o conteúdo de tais representaçõ
definir um grupo social como aquele que compartilha das rnesm
convenções de expressões linguísticas."

Para. decifrar as atividades psíquicas envolvidas na produção I••
conhecimento consensual, Moscovici preocupou-se em formul ,
proposições teóricas através das quais é ressaltada a importânci I••
contexto social. Isto é, um conhecimento sobre um dado objeto so I I
seria basicamente o processamento coletivo de um conjunto 1
informações. O processamento compartilhado produziria, ao n
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~rupal, as ~epresentações da realidade que permeiam as relações
ínterpessoais. Entretanto, não fica claro, através da obra de Moscovici,
~omo a~ representações sociais, ou seja, esta cognição compartilhada,
influencia ~ ~~mp?rtamento social. Parece que a principal contribuição
de ~OSCOVICIa PSicologia Social ainda reside no fato dele produzir uma
teoria em cognição so~~al que busca explicitar a participação do social
nos pr?cessos coqnítívos Resta ainda um longo caminho a ser
perco~ndo pelos psicólogos sociais na busca de respostas a algumas
questoes, aparentemente fundamentais:

a) .Co,:,o obt~~ dados que reflitam diretamente o processo de
organlzaçao coqnitiva sem passar pela necessidade de fazer inferências

obre o processo psíquico, partindo-se de análises do repertório
IIngúistico dos grupos?

b) Se o social é capaz de moldar o pensamento individual, levando
pes,so.as a compartilharem idéias, quais seriam os principais produtos
icolóqicos desta influência?
c) De que forma os produtos da cognição social, como por exemplo
representações sociais, afetam o comportamento dos integrantes
um dado grupo ou comunidade?
Respostas a estas questões poderiam ampliar o conhecimento hoje

I ponível nos textos de Psicologia Social sobre o comportamento
uman? em s~as r~lações interpessoais. O que se observa, nos textos

sta area, ainda e uma preocupação predominante em decifrar os
rocesso~s coçnitivos individuais ou coletivos de processamento de
formaçao~ o~lu~das do meio social, mas pouco tem sido concluído
bre os pnncipais determinantes do comportamento interpessoal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRI~, ~.C. (19~0) .. Images de Ia tâche, image du parteinaire et
coopération en situation de jeu, Cahiers de Psychologie 13 71-
82. ' ,

ARR~D~, !-.~.S ..(1983). O estudo das representações sociais: uma
contribuição a PSicologia Social do Nordeste. Revista de Psicologia
1 (1),5-14. '

(1985). A representação social da saúde num bairro
de renda baixa de Campina Grande - Paraíba. Revista de Psicologia
3(1),49-61. '
ASCH, S.E. (1946). Forming impression of personality. Journal of
Abnormal and Social Psychology, 41, 258-290.

. . (1948). The doctrine of suggestion, prestige and imitation
in social psychology. Psychologivcal Review, 55, 250-277.

vi ta de Psicologia, Fortaleza, V 11 (112), V. 12 (112); p.125-p.142, Jan.lDez:. 1993194

139



6. (1952). Social Psychological. New York: Printice Hall.
7. (1956). Studies of independence and conformity: a

minority of one againts a unanimous majority, Psychological
Monographs, 70, nO9.

8. BARDIN, L. (1977). Anãlise de Conteúdo. São Paulo, Martins Fontes.
9. BEM, D. J. (1967). Self-perception: An alternative interpretation of

cognitive dissonance phenomena. Psychological Review, 74 (3),
183-200.

10. BEM, D. J. (1972). Self-perception theory. Em: Berkowitz, L. ed.
Advances in Experimental Social Psychology, New York:
Academic Press, V. 6.

11. BREHM, J.A. (1966). A theory of Psychological Reactance. New
York: Academic Press.

12. CAMILLERI, C. e MICHEL, A. (1980). La représentation du futur
chez les Iycéens françis, italiens et anglais. Etno-Psychologie, 1,
85-109.

14. CODOL, J. P. (1969). Représentation de soi, d'autrui, et de Ia tâch
dans une situation sociale. Psychologie Française, 14,217-228.

15. (1970). La représentation du groupe, son impact SUl

le comportement des membres d'un groupe, et sur leur
représentations de Ia tâche, d'autrui, et de soi. Bulletin d
Psychologie, 24, 111-112.

16. (1989). Vingt ans de cognition sociale. Bulletin d
Psychologie, 390, 472-491.

17. DELA COLETA, J. A. (1982). Atribuição de Causalidade: Teoria
Pesquisa. Rio de Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas.

18. DI GIACOMO, J. P. (1981). Aspects methodologiques de I'analy
des représentations sociales. Cahiers de Psychologie Cognitiv
1,397-422.

19. DOISE, W. (1972). Relations et représentations intergroupes. Em
Moscovici, S. (Ed.) Introduction à Ia Psychologie Sociale. Vol •
Paris: Larouse, 195-213.

20. EISER, J. R. (1987). The Expression of Attitude. New Yor]
Springer - Verlag.

21. FARR, R. (1981) The Social origins ofthe human mind: a histori .1
note. Em: Forgas, J. P. (ed.), Social Cognition, London: Academl
Press, 247-258.

22. FESTINGER, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonan
Evanston, 111: Row, Peterson.

23. FLAMENT, C. (1970). Equilibre d'un graphe: quelques résult I
algébriques. Mathématiques et Sciens Humaines, 8, 5-10.

24. (1981). L'analyse de similitude: une technique p 1111

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 11 (1/2), V. 12 (112); p. 125-p.142, Jan.lDez. 1993IU I

140

les recherches sur les représentations sociales. Cahier d
psychologie Cognitive, 1, 375-395.

25. FORGAS, J. P. (1980). Implicit représentations of politicalleaders:
A multidimensional analyses. Journal of Applied Social
Psychology, 10, 295-230.

26. FORGAS, J. P. (1981). What is social abourt social cognition? em:
Forgas, J. P. (Ed.), Social Cognition. London: Academic Press 1-
~. '

27. HEIDER, F. (1944). Social perceptions and phenomenal causality
Psychological Review, 51,358-374.

28. (1946). Attitudes and cognitive organization. Journal
of Personality, 21,107-112.

29. (1958). The Psichology of Interpersonal Relations.
New York: Wiley.

30. HERZLlCH, C. (1969). Santé et Maladie. Analyse d'une
Représentation Sociale. Paris, La Haye, Mouton.

31. (1972). La représentation sociale. Em: Moscovici,
S. (Ed.), Introduction à Ia Psychologie Sociale. Vol. 1. Paris:
Larousse, 303-323.

2. HILGARD, E. R. (1980). The trilogy of mind: cognition, affection and
conation. Journal of the History of the Behavioral Sciences 16
107-117. ' ,

3.JODELET, D. (1979). La Représentation du Corps. Paris, EPHESS,
renéatypé.
· . (1984). Représentation sociale: phénomênes, concept
et théorie. Em: Moscovici, S. (Ed.), Psychologie Sociale. Paris: PUF
357-378. '

5. JONES, E. E. e DAVIS, K. E. (1965). From acts to disposticions: the
attribution process in person perception. Em: Berkowits, L. (Ed.)
Advances in Experimental Social Psychology, New York:
Academic Press, vol. 2, 219-266.

KAES, R. (1968). Imagens de Ia Culture chez les Ouvries
Français. Paris: Cujas

7. KE.LLEY,H. H. (1967). Atribution theory in social psychology. Em:
l.evine, D. (Ed.), Nebraska symposium on Motivation. Lincoln:
Univ. of Nebraska Press.
· LE BOUEDEC, G. (1979). Contribution à Ia Methologie d'Etude
des Représentations Sociales. Thése de doctorat, U.C.L.
· LEWIN, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York:
Harper and Brothers.
· LEDRUT, R. (1973). Les images de Ia Ville. Paris: Anthropos.

1 MAISONNEUVE, J. (1978). Recherches diachroniques sur une

Revista de Psicologia, Fortaleza, V 11 (112), V. 12 (112); p.125-p.142, Jan.lDez. 1993194

141



représentation sociale. Paris: Ed. du CNRS, Monographies
Françaises de Psychologie, nO44.

42. MEAD, G. H, (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University
Press.

43. MOSCOVICI, S. (1975). A Representação Social da Psicanálise.
Rio de Janeiro, Zahar.

44. .(1981). On Social Représentation. em: Forgas, J.P.
- (Ed.). Social Cognition, London: Academic Press, 181-209.

45. NAKBI, J. L. (1987). Dynamique des représentations dans les petits
groupes: modele S.I.O.G. Bulletin de Psychologie, 380, 549-556.

46. NEWCOMB, T.M. (1958). The cognition of persons and cognizers.
Em: Tagiuri, R. e Petrullo, L. (Ed.) Person Perception and
Interpersonal Behavior, Stamford: Stanford University Press.

47. NISBETI, R. E. (1972). The actorthe observer: divergent perception
of the causes of behavior. Em: Jones, E. E. et alI. Atribution:
Perceiving the Cayses of Behavior. Morristown, New Jersey.
General Learning Press.

48. ROSADO, E. (1988). Les influences de Ia practique de I'informatique
sur les représentations du travail et de I 'informatique. Bulletin de
Psychologie, 388, 175-183.

49. SINGERY-BENSAID, J. (1984). La représentation d'objets sociaux
multidimensionnels: I'exemple des organismes de Ia protection
sociale. Bulletin de Psychologie, 366, 833-842.

50. TAYLOR, S. (1976). Developing a cognitive social psychology. Em
Carroll, J. S. e Payne, J. W. (Ed.), Cognition and Social Behavior,
New Jersey: Lawrence Erbaum Associates. Publishers, 69-77.

142

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 11 (112), V. 12 (112); p.125-p.142, Jan.lDez. 1993194


