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RESUMO 

 

O estudo ora apresentado tem como escopo analisar os reflexos indesejados da não observância 

do fenômeno conhecido como representações sociais postulado por Moscovici, no momento da opção 

pelos materais pedagógicos e na implementação das atividades relacionadas à leitura. A partir do 

referido paradigma, buscou-se compreender o desenvolvimento da leitura e seu estabelecimento 

enquanto hábito. Intentou-se também verificar a validade de tal pressuposto como instrumento capaz de 

alterar uma realidade social, ao mesmo tempo que analisou-se como se dá a aprendizagem sob tal prisma. 

A metodologia empregada, consiste em pesquisa bibliográfica e posterior experimentação 

predominantemente qualitativa/descritiva de cunho investigativo, valendo-se da ação participativa e 

corte transversal. Buscou-se uma acurada descrição e interpretação do objeto de estudo em apreço, sem 

causar qualquer tipo de interferência, de modo a se obter neste ato um extrato fidedigno e perfeitamente 

analisável. Levando em conta a teoria de base, pretendeu-se aprofundar a compreensão de como saberes 

advindos da representação social são capazes de produzir variações na leitura e entendimento de 

elementos apresentados aos estudantes. Tornou-se evidente mediante os resultados, que ao avaliar os 

conteúdos que lhes são apresentandos, os alunos valem-se de conhecimentos prévios oriundos de seu 

meio social e familiar, referendando-se assim os pressupostos teóricos que fundamentam o presente 

estudo. Diante disto, consolidou-se o entendimento de que as representações fazem-se presentes de 

modo que, necessariamente, precisam ser consideradas para que não haja dissonâncias que possam 

ofuscar a aprendizagem dos discentes.   

 

  Palavras-chaves: Leitura.  Aprendizagem. Teoria das Representações Sociais. 
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FAILURE TO OBSERVE THE PRESENCE OF SOCIAL REPRESENTATIONS IN 
DIDACTIC READINGS IN ELEMENTARY SCHOOL I AND THE CONSEQUENCES 
GENERATED BY THE LACK OF LITERARY DIVERSITY. 
 

ABSTRACT 

 

The study presented here aims to analyze the unwanted consequences of non-observance of the 

phenomenon known as social representations postulated by Moscovici, when choosing teaching materials 

and implementing activities related to reading. From this paradigm, we sought to understand the 

development of reading and its establishment as a habit. It was also intended to verify the validity of this 

assumption as an instrument capable of changing a social reality, while analyzing how learning takes 

place under such a perspective. The methodology used consists of bibliographical research and 

subsequent predominantly qualitative/descriptive investigative experimentation, making use of 

participatory action and cross-section. An accurate description and interpretation of the object of study in 

question was sought, without causing any kind of interference, in order to obtain in this act a reliable and 

perfectly analyzable extract. Taking into account the basic theory, it was intended to deepen the 

understanding of how knowledge arising from social representation is capable of producing variations in 

the reading and understanding of elements presented to students. It became evident from the results that, 

when evaluating the contents presented to them, students make use of prior knowledge from their social 

and family environment, thus endorsing the theoretical assumptions that underlie the present study. In 

view of this, the understanding that representations are present was consolidated in such a way that, 

necessarily, they need to be considered so that there are no dissonances that could overshadow the 

students' learning. 

 
Keywords: Reading. Learning. Theory of Social Representations. 
 

 
NO OBSERVAR LA PRESENCIA DE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LAS 
LECTURAS DIDÁCTICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA I Y LAS CONSECUENCIAS 
QUE GENERA LA FALTA DE DIVERSIDAD LITERARIA. 

 

RESUMEN 
  

El estudio que aquí se presenta tiene como objetivo analizar las consecuencias no deseadas de 

la no observancia del fenómeno conocido como representaciones sociales postulado por Moscovici, a la 

hora de elegir materiales didácticos e implementar actividades relacionadas con la lectura. A partir de 

este paradigma, se buscó comprender el desarrollo de la lectura y su establecimiento como hábito. 

También se pretendía verificar la vigencia de este supuesto como instrumento capaz de cambiar una 

realidad social, analizando cómo se produce el aprendizaje bajo tal perspectiva. La metodología utilizada 

consiste en la investigación bibliográfica y posterior experimentación investigativa predominantemente 

cualitativa / descriptiva, haciendo uso de la acción participativa y transversal. Se buscó una descripción 
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e interpretación veraz del objeto de estudio en cuestión, sin causar ningún tipo de interferencia, con el 

fin de obtener en este acto un extracto fidedigno y perfectamente analizable. Teniendo en cuenta la teoría 

básica, se pretendía profundizar en la comprensión de cómo el conocimiento que surge de la 

representación social es capaz de producir variaciones en la lectura y comprensión de los elementos 

presentados a los estudiantes. De los resultados se desprende que, al evaluar los contenidos que se les 

presentan, los estudiantes hacen uso de conocimientos previos de su entorno social y familiar, avalando 

así los supuestos teóricos que sustentan el presente estudio. Ante esto, se consolidó el entendimiento de 

que las representaciones están presentes de tal manera que, necesariamente, deben ser consideradas para 

que no existan disonancias que puedan ensombrecer el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación e 

interrupción de la información en su totalidad, sin interferir con la originalidad. El estudio de caso 

dirigido a comprender las representaciones sociales interfiere con la lectura de los estudiantes y su 

respectiva traducción del material de estudio y las imágenes. Este material, que aclara lo que ya tienen 

los alumnos en cuanto a conocimientos sobre el entorno social y familiar que utilizan diagnosticar lo 

idealizado, lo que refuerza la teoría de las representaciones sociales. En la investigación se discutió la 

forma en que los estudiantes presentan sus experiencias obtenidas al estudiar los contenidos señalados, 

en la cual lograron resaltar sensaciones inusuales en relación con las impresiones impuestas por las 

personas y sus respectivas representaciones sociales. Finalmente, se tomaron en cuenta las 

representaciones sociales presentes en la lectura, observándose las explicaciones confusas capaces de 

hacer sospechoso el desempeño del alumno. 

 
Palabras clave: Leer. Aprendiendo. Teoría de las Representaciones Sociales. 
 

 
INTRODUÇÃO 

  

A preferência confrontada ainda que indiretamente e/ou aquilo que esteja sujeito ao sentido 

vigoroso e preponderantemente acordado em face das reproduções de interesse coletivo tornam-se 

evidente em todos os contextos das relações hodiernas. Assim, não reconhecer tal eventualidade, com 

certeza algum resultado virá, seja ele desejado ou não. 

Nossa compreensão de mundo se forma ao longo da vida a partir de diversas fontes, sendo 

valiosa uma leitura multimodal e variada. Neste sentido, nas escolas há uma necessidade premente de 

um acervo literário mais vasto e sortido. Diante do não suprimento desta demanda o presente estudo se 

mostra relevante para analisar as consequências de tal lacuna. 

Diante da teoria das representações sociais proposto por Moscovi, cabe exame das 

consequências da não observação destas nos processos pedagógicos na educação básica, especialmente 

no que tange os processos de leitura, tendo como possível consequência uma influência do meio social 

na formação do estudante, de forma que aquele aluno que tem na suas origens uma família onde a leitura 

é praticada e valorizada tem mais possibilidades de vir a se tornar um leitor do que o outro em cujo lar 

em que tal prática é ausente. 
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O procedimento metodológico valeu-se de pesquisa bibliográfica, com posterior aplicação de 

experimento em um extrato delimitado por corte transversal. Empregou-se a pesquisa de ação 

participativa, sendo realizada análise descritiva das informações coletadas levando-se em conta que as 

emoções, sensações não são elementos facilmente quantificáveis. 

Durante a pesquisa foi colocado a disposição dos alunos um texto e foi lhes solicitado que após 

a leitura relacionassem com figuras que lhes foram oferecidas buscando desta forma prescrutar se suas 

escolhas ocorriam sob influência das representações sociais justamente na intenção de compreender 

como estas são capazes de influênciar a forma como as pessoas interpretam suas leituras e o próprio 

mundo. 

A efetivação da pesquisa deu-se por meio de visita a bibliotecas tanto da rede privada de ensino 

quanto públicas, além de bibliotecas estabelecidas em ambiente virtual. Para pesquisa em meio digital 

foram aplicados termos-chave relacionados ao referencial teórico bem como posteriormente filtrou-se 

em resultados considerando sua importância, data de publicação e autoria. 

A teoria das representações tem grande importância por seus possíveis impactos no ambiente 

escolar. Seja por sua observância ou negligência. Sendo assim, cabe analise e investigação destas 

consequências no desenvolvimento e evolução dos alunos na prática da leitura da palavra e do mundo, 

com vistas a formação de cidadãos com as capacidades necessárias para influenciar positivamente o 

meio onde se encontram inseridos. 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta uma vista panorâmica acerca do tema de uma 

maneira mais geral. No segundo capítulo a temática é sobre a linguagem literária trazendo as diferenças 

entre literário e não literário. No capítulo seguinte apresenta-se a teoria das representações sociais 

conforme Moscovici. No quinto capítulo é apresentado a abordagem metodologica deste estudo, 

culminando no capítulo sexto onde é oferecido ao leitor a oportunidade de ter acesso aos resultados da 

pesquisa. Por fim, têm-se nas considerações finais o parecer e ponto de vista do autor bem como suas 

próprias análises em relação aos pressupostos teóricos e resultados obtidos ao final do estudo. 

 
Objetivo Geral 

 

- Examinar casos de provável tratamento desigual em face da escolha realizada pela unidade escolar de 

materiais didáticos sobre representações sociais e respectivas práticas educacionais de leitura. 

 
Objetivos Específicos 

 

a. Interpretar com base em Moscovici o que é possível entender por teoria das representações sociais e 

respectivas prátivas educacionais de leitura. 

b. Demonstrar, por meio de investigação, a existência de possíveis resultados que comprove a ausência, no 

processo de ensino-aprendizagem, de materias sobre a socio-diversidade cultural. 
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c. Apresentar aos dicentes uma proposta pedagógica que desperte-os sobre a relevância dos estudos das 

representações sociais. 

 
Metodologia 
 

• Pesquisa exploratória orientada pelo métdo quali-quantitativo sugerido por SOUZA (2017). 

• Levantamento bibliográfico sobre a temática, bem como em sites que fazem referência ao assunto. 

• Abordagem presencial no conjuto da Escola Municipal “Professora Sônia Maria Foleiro”, localizada no 

Bairro Boa Esperança do Município de Alta Floresta – MT.  

• A partir da investigação e da indicação do problema, buscou-se a definição dos resultados para, assim, 

orientar apresentação dos métodos de tratamento estatístico dos dados. 

 
Resultados 
 

A própria vida em coletividade traduz-se em um sistema no qual todos tem voz. Um modelo 

que perpassa as gerações, introjetando-se com muita ênfase nos mais novos. DURKHEIM (2007), 

qualifica isso de fato social que se efeitua do modo  de agir do próprio ser humano, implicando, como 

regra, na capacidade de escolha da leitura, na interpretação, na objetividade e, comumente na 

temporalidade utilizada para desenvolver o propósito. Esclarece ainda que a seleção da caractersística da 

leitura, da autoria, incluindo a fase na qual o autor se encontrava quando da publicação, a autocritica, a 

aceitação ou mesmo a negação, tudo isso e muito mais pode e deve ser levado em consideração para a 

determinação de uma autoria. 

Destarte, tenha o indivíduo se esforçado ou não para entender o processo, a ascendência 

permanece sobre si, pelo simples fato de pertencer a determinada sociedade. Na literatura isso não é 

diferente, o literato é avaliado pela habilidade que lhe é latente as vezes sem lhe ser dado o direito de 

reagir contra determinado comportamento.  

O que se sabe é que nem sempre o indivíduo deseja trilhar o modelo de comportamento adotado pela 

sua comunidade, em face disso, dentro do seu universo de independência, tem sempre liberdade para 

exercer a sua vontade. Tal inquietude é sempre expressa nas obras literárias as quias dedicam analisar, 

de forma crítica a realidade social à qual ele pertence.  

Naturalmente que essa dita maneira de agir pode ter fonte na própria conduta humana que vai 

se efeituando no decorrer de sua existênncia, a qual, por circunstâqncias de sua natureza oscilante acaba 

se qualificando como feito de complexidade. Assim sendo, fica a certea de que tais oscilações emergidas 

do meio social, acabam influenciando o indivíduo, especialmente em níveil psicológico, tadiavia, sem 

permitir que este se distancie tanto dos parâmetros de sua herança sociocultural. Na mesma perspectiva, 

a literatura caminha, não em contra-regra ao processo cultural, mas em detrimento dos padrões estéticos 

convencionados. 

DURKHEIM (1895-1917), a grande inspiração de Moscovici, considerado o pai da Sociologia 
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acadêmica e autor da Teoria do Fato Social1, reeditado em 2007, discute o assunto do surgimento da 

literatura como produto das ideias que vão se processando na concomitância da movimentação humana 

na sua relação com meio socioambiental. Como dito, é nessa ótica  e na fluência das ideias, bem como 

na vigência do fazer científico que o trabalho literário se consolida juntamente com sua respectiva 

autoria. Portanto, é nessa perspectiva que a literatura vai se firmando ao ponto de efeituar-se como 

referência e, assim, fazer materializar o pensamento em verdairas obras capazes de retroalimentar o 

universo humano em sua constante vigência. 

Segundo MOSCOVICI (1990), a produção literária efeitua-se das representações sociais, a partir 

das quais emergem as várias ciências que logo vão embalando a compreensão das pessoas peritindo 

materializar nelas o verdadeiro conhecimento, ou o conhecimento científico. Na visão desse autor, o 

ponto central dessa discussão está no compartilhamento do conhecimento, pois é daí que vem a 

compreensão daquilo que até então seria associado a fenômenos, consequentemente a compreensão da 

realidade; ponto do qual as ideais vão se transformando em ações. Indo além disso, percebe-se que é pelo 

exercício das ideias que os prolemas sociais são resolvidos. 

Partindo dessa compreensão nota-se que é das representações sociais que comumente surge a 

teoria do conhecimento e da comunicação humana, passando, dessa forma, a atribuir tudo isso à 

capacidade humana de explicar a forma de processamento desse conhecer, cuja orientação literal emerge 

da prática de ensino e aprendizagem, presente em três paradigmas teóricos: o cognitivo, o 

comportamental e o construtivista social.  

Como efeito, o encaminhado iniciando pela leitura, não somente leva à aprendizagem como 

permite que o indivíduo consiga se adequar mais facilmete à realidade social à qual pertence e, a partir 

disso, à própria concepção de sociedade e, com mais clareza à assimilação do seu respectivo universo 

sociocultural, enfim, à ampla compreensão de mundo. Um processo de efeito paulatino, potanto, despido 

de julgamento ao nível de consciência daquele que se encontra tentando reconhecer o mundo, dando 

seus primeiros passos rumo à aprendizage, seja pelo exercício da leitura, seja pela iniciação científica, 

quem, por fim, merece um tratamento diferenciado e respeitoso. 

Oportunamente a discussão abre espaço para outro nível de compreensão ou para um 

entendimento mais desanuviado a respeito. Vejamos o caso daquele aluno que não consegue, à primeira 

vista assimilar uma leitura ou obra, o que leva-o a fazer seguidas leituras, o que pode estar infuso a isso? 

É a prova de que são os elementos contidos no texto que dificulta ou não permite fácil compreensão. 

Em contrapartida, pode ocorrer ao contrário, ou seja, há textos que permite ao aluno interpretar 

 
1 Fato social: um conceito sociológico que refere-se a:  “hábitos, maneira de agir e de pensar dos 

indivíduos para determinar a forma como estes deve se comportar em uma sociedade”. Émile 

Durkheim (1895-1917). Grifo nosso. 
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rapidamente o seu conteúdo, por que isso acontece? Sem dúvida que a resposta se aproxima da anterior, 

todavia, de maneira oposta, ou seja, porque, nessa, os elementos que estruturam o texto permite fácil 

interpretação. Mas, aqui pode-se notar outra indagação: qual a razão de tudo isso? A expectativa é poder 

levar o aluno ao aprimoramento do exercício da leitura, para, assim, ajudá-lo a despertar imaginação e, 

consequentemente passar a compreender a forma como mundo humano se organiza, a exemplo dos 

diversos ambientes soiais, do escalonamento serial do processo educacional, das diferentes formas de 

representações soiais, e uma infinidade de outras.  

O conhecimento social, aquele que descende do senso comum, segundo MOSCOVICI (1990), 

é a indicação de conhecimento mesmo não tendo qualquer parâmetro científico, apenas pelo fato de dar 

significativa importância aos elementos das relações socioculturais de um grupo, e logo de suas 

respectivas convicções, principalmente pelo impacto que pode causar na percepção dos indivíduos. Por 

exemplo, ao solicitar a uma criança que identifique as personagens de uma dada representação social, de 

logo se terá como resposta uma interpretação que atribui ligações ao grupo social ao qual pertence. Diante 

do exposto, é bom que se diga que, enquanto o conhecimento científico, aquele que adquire caráter de 

certeza e permanência pelo fato ter sido objeto de comprovação, o conhecimento social embora vindo das 

relações comuns, por isso, tido como incerto até que se prove ao contrário, pode não ser isso, porque nele 

se agrupa um verdadeiro depósito de subjetividades, das quais muitas verdades vão, no decorrer do tempo 

sendo reveladas, isso porque novas revelações são efeituadas, ou porque são aperfeiçoadas pela ciência, 

por isso que, paulatinamente sofre transformações. 

Em face do exposto, o mesmo autor (MOSCOVICI), por oportuno acaba aprofundando na 

discussão do conceito (ou da teoria) das representações sociais, ao considerar a importância de se 

aprender por meio de uma relação social (rapport social), como processo capaz de estabelecer um nível 

de comunicação que logo vai se efetivando, podendo este ser ainda mais fortalecido quando puder ser 

conduzido pela educação, em especial pela relação professor-aluno e, pelo respectivo objeto da 

aprendizagem, no qual se inclui a prática pedagógica e o estudo das simbologias sociais. 

CERQUEIRA (2011), por conseguinte dedica-se a explicar que a construção do conhecimento 

pode ter ligação direta também com as relações de trocas, consequentemente com as relações 

interpessoais. Partindo desse exposto, nota-se que as representações sociais apesar de serem elaboradas 

a partir das relações informais não são tão comuns, porque pode ensejar em novos conhecimentos. 

 Nesta peespectiva, todas as representações sociais ainda que de caráter provisório, ocorrem a 

partir de ideias previamente internalizadas e reconhecidas pelo meio social ao qual o indivíduo se 

encontrar inserido. É o entendimento que se pode ter a partir da reiterpretação da realidade.  

Através da teoria das representações sociais ideada por MOSCOVICI em chão da francês ainda na 

década de 1960, dentre suas inúmeras nuances ideológicas, encontra-se uma que fundamentalmente tem 

o poder de quebrar os paradigmas e consequentemente ajudar a redefinir o processo de ensino 

aprendizagem, que é a técnica da releitura dos fenômenos, aqueles que vão se desenvolvem no meio social. 
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Esse rompimento sistêmico tanto pode acontecer em nível de individualidade quanto de coletividade, 

claro, sem perder de vista a realidade social na qual os indivíduos encontram-se inseridos. Ao trazer essa 

discussão para o mundo discente percebe-se a mesma familiaridade pelo fato de refletir, por exemplo, 

nas diferenças sociocomportamentais. É bom que se diga que não estamos referindo a julgamentos do 

que seria correto ou incerto, mas de uma releitura que se deve fazer sobre essa capacidade de conversão 

de realidade e o discente percebe isso porque faz parte disso, momento a partir do qual ele mesmo passa 

a identificar em seu prórpio universo socisl, bem como a compreender as diferenças.  

A representação social em si pode ser explicada pela relação estabelecida pelo objeto, momento 

no qual não somente pode sobrevir a materialização como a classificação e a reorganização da 

representação. Além disso, ao se admitir conhecer aquilo até então desconhecido, efetivamente passa-

se a identificar as prioridades do meio, consequentemente os interesses idividuais icorporados, porque 

não dizer o fato transformador. 

A aquisição do conhecimento pela criança vai se sustanciando pela operacionalização dos recursos 

advindos das representações sociais, isso é fato. Como exemplo podemos citar o exércício do lúdico. 

Uma prática pedagógica, por meio da qual, torna possível ao aluno organizar suas ideias, 

consequentemente aprender fazendo ligações com seu próprio ambiente familiar. Modo que lhe permite 

apropriar e ampliar o conhecimento pela impressão de novos elementos em sua memória, portanto, a 

prova de uma transformação propositada que se organiza pelo contato e interpretação dos objetos. 

Segundo MENIN e SHIMIZU (2005), as representações sociais de nível educativo se 

encaminham no conjunto do ambiente escolar, as quais são articuladas de modo a permitir que a criança 

consiga aprender por meio de exercícios previamente elaborados para o referido fim, consequentemente, 

contribuir não somente para a melhoria como  para a transformação do meio onde se eencontrar 

integrado. 

Partindo desta percepção torna-se possível notar a escola como verdadeira fonte de 

representação social, um espaço no qual o  aluno adquire conhecimento o suficiente para torná-lo ciente  

de sua corresponsabilidade educacional. Nesta perspectiva a escola com sua respectiva função social 

passa a ser assimilada pela sociedade como indtrumento de transformação social. 

MOSCOVICI (1976), por meio de sua visão teórica a respeito das representações sociais 

elaboradas, ou seja, pela concepção de que uma proposta de ensino pedagogicamente organizada tanto 

pode se tornar instrumento de interesse da sociedade como propriamente do aluno, claro desde quando 

construída a partir do meio social no qual os conceitos e valores atribuídos aos objetos se articulam para 

interpretar os textos e respeectivos os fatos decorrentes ou congêneres à escolarização.  

JODELET (2001), com visão semelhante a Moscovici, concebe as imagens elaboradas e 

construídas no meio social como recurso imprescindível à leitura de mundo, seja para diagnosticar textos 

ou para justificar mediações, claro sem desconsiderar a relevência disso em relação ao olhar do próprio 
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aluno que, a partir dessa interação consegue identificar-se com essa ou aquela conduta que lhe exprimir 

valores familiares e lhe cause encontamento. Neste ponto o determinismo de Durkheim (2007), entra em 

campo para ajudar esclarecer a atração ou ligação disso com a conjuntura social, respectivamente em relação 

ao desempenhho da pessoas. 

Levando em consideração o objeto desta pesquisa, especialmente frente ao propósito de levantar 

dados junto aos discentes, após uma análise textual realizada com 30 alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental, em sala de aula, dos quais 17 do sexo feminino  e, 13 do masculino, identificou-se a presença 

de um expressivo desconhecimento e domínio acerca do assunto temático. Diante do exposto e pelas 

observações concomitantemente efeituadas pode-se considerar que a referida amostragem com seu 

respectivo resultado reflete todo o ambiente escolar junto ao qual foi realizado o diagnóstico. 

A tabelação dos dados colhhidos e que expressam as subjetividades dos entrevistados, em 

detrimento especialmente às posições hierárquicas ou social nas quais se encontram,  foi elaborada por 

meio de gráficos nominalmente expostos, exemplo:  

Gráfico 1, busca identificar as quantidades e respectivas diferenças entre proprietários negros 

e brancos, respectivamente, em relação aos empregados, assunto amplamente debatido em Durkheim 

(2007, p. 3), como marca de uma extratificação social ainda hoje muito presente na realidade brasileira. 

Mediante ao exposto, a primeira indagação feita aos alunos que apreciaram o texto em relação 

a empregadores negros e brancos e, na contra regra em relação aos seus respectivos empregados, 

identifica-se a presença de uma forte hegemonia entre as pessoas brancas na condição de 

empreendedores e respectivos empregados, privilegiando o sexo masculino em termos de posição social 

e, o feminino como padrão de beleza, mas sem o merecido reconhecimento. Ao contrário, ou dentre os 

de cor negra, percebeu-se um tratamento idêntico entre ambos os sexos sem distinção de cor e de raça. 

São os dados objetivos da pesquisa em termos quantitativos.  

Pelo exposto nota-se que a proposição identifica duas leituras, a textual e reflexiva, e a visual a qual 

utiliza as imagens como instrumento de contextualização. O material em si traduz ainda que de forma 

subjetiva um conteúdo carregado de conceituação moral o que permite ser trabalho sob diferenciados 

modos de abordar, por exemplo: dever, respeito, cuidados, etc., tudo isso muito presente e conexo à vida 

social dos alunos. Uma reflexão que remete às concepções de MOSCOVICI (2007).  

A segunda indagação possibilitou observar sobre a cor da pele em relação à empregabilidade, 

quesito identificado pelos discentes como condição social, destacando os postos de trabalho que exigem 

maior esforço físico sendo ocupados por empregados negros, o equivalenet a 74 % (etenta e quatro por 

cento), isso explica o motivo pelo qual os  alunos assimilaram isso como condição social. Aqui está a 

comprovação de que todo o predomínio dessa conjuntura social, seja em relação ao ensino, às condições 

socioeconômicas e mesmo culturais, sempre esteve nas mãos da população branca.  

Se somente 26% (vinte e seis por cento) desses ditos postos de trabalhos são ocupados por 
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empregados brancos, aí está a confirmação de que a posição social é fortemente definida pela cor da pele. 

Qual é o indicativo disso? A prevalência ainda muito assetuada do racismo em nossa sociedade. Mas, 

de onde provem isso? Do próprio ambiente social sem dúvida, onde são introjetados esses ditos valores 

racistas, dos quais descendem todo tipo de pre-julgamento. Isso combina com o entendimento de 

WAGNER (1978). 

Diante do exposto, percebe-se que a definição da identidade social e da respectiva socialização 

resulta do indicativo estabelecido para a própria prevalência social e, nessa circunstância, seja o resultado 

estável ou provisório, individual ou coletivo, biográfico ou estrutural, depende do sistema sociopolítico 

implantado. Isso explica a maneira como a sociedade se organiza e se articula. Imagine qual deve ser o 

entendimento de uma criança negra a respeito, especialmente quando essa se defrontar com a exclusão 

em detrimento àquilo que gostaria de ser. Nesse momento verifica-se a presença das chamadas 

artimasnhas da sociedade branca tentando impor um disfarce, por exemplo, para não chamar o 

afrodescendente diretamente de negro, impõe adjetivos do tipo, doméstica, mulato, criolo, escurinho, 

moreno. O que finalmente desagua naquilo que chamariamos de remédios ou remediações, conforme 

predispõe a Lei de Cotas de nº 12.711, sancionada em 2012, bem como pela decisão do TRF-4 de 

31/07/2019, que ratifica a sua manutenção sob o argumento de que “é preciso ser afro-descendente para 

ter direito cota”. Isso está correto? Quantos outros são excluídos do processo? 

É preciso lembrar conforme destaca SPINK (1995), que o simbolismo que integra o processo 

que descende das representações sociais, e que pode ser facilmente internalizado pelos alunos os quais 

passarão a utiliza-lo em seus questionamentos, credita como resposta à leitura indicada o significado do 

que ela de fato representa para o discente na sua busca de compreensão dos valores até então internalizados e 

que traduzem as convicções sociais introjetadas, quer no ambiente escolar, quer   no ambiente familiar e 

social ou onde quer que este se encontre inserido. 

Conforme destaca GILLY (2001, p. 321), o ambiente educacional tido como espaço imediato 

de mediação e interação social entre discente e demais agentes ali envolvidos, constitui na essência um 

cenário de amplas relações, onde ocorre a contra argumentação e a respectiva retroalimentação de 

interesses tão essenciais à ideia de representações sociais e, fundamentalmente dos fatos que fato passam a 

orientar as açoes projetivas de cunho educativo. 

Como enfatiza GILLY (2001, p. 323), esta perspectiva encontra-se relacionada ao 

encaminhamemto educacional cujas ações empreendidas acontecem na ocorrência de uma articulação 

hodierna a qual configura-se no conjunto da unidade escolar, seja presencialmente ou à distância, e não 

propriamente como reinvenção de realidade educacional. Ao contrário da afirmação, essa dita 

“representação não reflete a imagem da realidade escolar e suas funções sociais efetivas, mas sim uma 

construção original                            que visa legitimá-las". 

Para WAGNER (1978), o ponto central dessa discussão reside na forma de identificar os 

indivíduos que determinam essa construção, bem como na maneira como esses socializam o 
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conhecimento, uma vez que tal fenômeno pode fazer ressurgir realidades familiares e, assim, fazer 

transformar ideais em obras. De outro modo, o grande desafio a ser solucionado pela ciência do 

comportamento reside em conseguir assimilar o efeito dessas ideias. Mediante ao exposto, e indo mais além, 

propõe-se analisar o nível de conhecimento que estaria sendo socializado, bem como os elementos que estariam 

determinando a pluralidade interposta à sociedade brasieira.  

O que evidencia o uso da teoria das representações sociais tem relação direta com as 

informações extraídas na terceira indagação do estudo aplicado aos alunos, dos quais 63% auto declaram 

negras, atribuindo, desse modo, o status de empregador à sociedade branca, registrando o sentimento de 

angustia em detrimento aos valores evidenciados em seu próprio meio social. 

Contrariamente, 16% dos entrevistados se autodefiniram brancos, assumindo a postura de quem 

não se sente subalterno, portanto, em atitude de patrão. Isso pelo fato da própria base teórica das 

representações sociais lhes favorecer essa definição, logo o dito reconhecimento. Entretanto, a questão 

não reside nesse fragmento de dominação,  mas, no conjunto da sociedade que não consegue reagir a 

isso ou pelo menos exigir que mudanças ocorram, considerando que, dentre os entrevistados existe um 

índice muito elevado de afrodescendentes – negros e pardos (o equivalente a 73%), o que não é muito 

diferente da sociedade como um todo. Nesse momento identificou-se a resposta central dessa indagação 

junto o grupo investigado, ou seja, a razão da não reação a tudo isso, sendo que a própria história 

denuncia os excessos praticados pela sociedade branca, em especial, pelos empregadores brancos, 

respectivamente por seus herdeiros sempre em ato contínuo, senão quando pelo menos lutar contra esse 

determinismo imposto às gerações. Ainda dentre os alunos entrevistados, em atitude consciente, 11% 

optaram por mascarar as informações sobre a cor da pele, talvez na expectativa de buscar aproximação 

ao grupo que do ponto de vista histórico sempre esteve na predominância da estrutura social.  

 
Considerações Finais 
 

A indicação teórica das representações sociais defendida por MOSCOVICI (1990), apresenta 

concernência à prática da leitura permeada pela produção literária na infusão com a realidade escolar. 

Há muito se debate as causas que acabam estimulando o indivíduo a se investir no ofício de pesquisador, 

levando em conta a existência de oposição presente no universo discentes especialmente no que diz 

respeito às fontes de pesquisas. É notório que a tecnologia da informação tem procurado elevar a 

capacidade criativa do leitor como a única capaz estimular a hábito da leitura. 

Ainda na percepção de MOSCOVICI, a sucumbência à leitura deve ter relação direta com meio 

familiar sob o qual deve pesar a responsabilidade em face da manutenção do processo educativo. Além 

disso, mesmo não se valendo do determinismo de Durkheim, pode se ter a compreensão de que a família em 

comunhão com a escola constitui o ambiente de sustentação da criança em detrimento às suas 

experiêncas educativas, iniciando pela leitura de mundo, portanto o meio ideal para o encaminhamento 

do seu processo de intermediação e socialização. 
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É inconceível atribuir responsailidade puramente ao professor pelo processso educativo, uma vez 

que a ele compete responder somente pela escolarização, estando a educação ao encargo da família. Na 

verdade trata-se de uma ação que se complementa, porque não existe educação sem escolarização e vice-

versa. Infelizmente isso não acontece na prática, há muitas famílias confundindo as coisas e, com isso 

acaba sobrecarregando os professores e, consequentemente o próprio sistema educacional.    

MOSCOVICI é autentico ao defender a tese de que o aluno necessita de referenciais sociais para 

se auto afirmar e, isso não pode recair somente à funçaõ social da escola, mas principalmente à família, 

porque é a partir dela que os muitos valores sejam eles sociais, culturais, intelectuais ou socioeconômicos 

vão se introjetando na vida da criança, a exemplo daqueles efeituados das relações sociais de amizade e 

parentesco, de religiosidade, da cultura e da própria sociedade, porque não dizer das relações escolares. 

Tudo isso dá significado e vida ao processo de socialização, o qual depnde sempre da aquisição de novos 

conhecimentos para se materializar. A despeito disso, o desafio da proposta pedagógica é despertar o prazer 

pela leitura e respectivamente pela aprendizagem.  

Por meio do estudo projetado aos alunos, da totalidade das figuras indicadas para apreciação, por incrivel que 

pareça, em 100% delas constam patrões brancos e seus respectivos filhos. Por se tratar de um texto literário no qual 

se inclui uma matértia que aborda a construção social das imagens, por isso, eximiu-se da apresentação 

de vários referenciais com  excessão dos que preferem destacar as famílias de patrões como privilegiadas 

e seus respectivos empregados uma vez que apresentavam traços de similaridades com seus filhos, pelo 

fato estudarem na mesma unidade escolar. O ponto de exclamção vem da análise textual realisada pelos 

alunos, por meio da qual deixam de referir à idicação de pardo como efeito talvez da miscigenação entre branco e 

negro apesar da sociedade brasilera encontrar-se estruturada exatamente na mistura de cores.  

A nova análise vem comumente do meio sociambiental, o qual segundo a teoria das 

representações sociais de Moscovici, organiza-se em camadas sociais ou em estratos sociais, 

infelizmente privilegiando as chamadas camadas superiores aquelas assim identificadas por força da 

riqueza e do poder político. No ponto mais elevado da hierarquia acha-se os mandatários, geralmente de 

cor ranca e, no ponto inferior encontram-se oe trabalhadores, sendo a maioria de cor negra. 

Diante do exposto, optou-se por analisar a possibilidade de incluir também no questionário 

questões que pudesse por em evidância a situação da mulher dentro dessa trama, ou seja, estudar sobre 

sua real posição no contexto da sociedade, assim identificou-se de forma clara nas respostas dos alunos 

um esforço determinado do gênero em defesa de sua própria ascenção. Na oportunidade questionou-se 

também sobre as questões religiosas, obtendo como resposta a sinalização de uma forte predispoção 

para o assunto, podendo inclusive perceber isso muito presente na vida das famílias dos empregados, já 

como marca muito profunda na imaginação das próprias crianças. 

Na sequência percebe-se nas respostas realizadas pelos alunos, cujas indagações centraram na razão 

da escolha do assunto, sendo tais resultados logo postos em apreciação pelo professor, os quais na mesma 

proporção passam a influenciar a transformação daquele meio. Assim, a função da literatura se exprime 
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em servir de referencial ao próprio debate objetivando promover a esperada transformação tanto do 

leitor quanto da sociedade da qual todos fazem parte..  

Destarte, a teoria das representações sociais acaba se tornando compatível à legislação, às normas 

e às diretrizes da  educação brasileira, isso como resultado de um esforço efeituado pelos autores sem se 

impor às divergências adjacentes das tendências regionais ou grupais. Por isso que a adoção de materiais 

bibliográficos de autores regionais acaba abrindo ênfase para que o aluno extraiam deles aquelas tão 

esperadas respostas sobre o ambiente no qual habita e convive. Em razão disso, cabe destacar ainda a 

importância de se pôr em discussão uma matéria dessa natureza, até porque pode-se ensenjar na 

utilização da própria narrativa como meio de apropriação do conhecimento. Sequencialmente 

recomenda-se a ampliação da leitura, pois essa é a dinâmica do conhhecimento na busca de tornar o 

mundo humano ainda mais organizado. 

Por fim, pode-se concluir que a presente pesquisa aponta como resultado a afirmação de que as 

representações sociais podem influenciar na maneira como os alunos devam interpretar o mundo que os 

cercam. Nestas condições fica evidenciado que a ausência de leitura sobre o meio no qual se vive, pode 

produzir efeitos divergentes e até mesmo indesejáveis em detrimento às orientações e práticas docente.  
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