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RESUMO

Esta tese é resultado de uma pesquisa sobre as representações sociais de construtivismo
veiculadas na Internet, a qual teve como pressuposto fundamental a idéia de Moscovici (1961)
de que a mídia tem papel determinante na popularização das teorias científicas, na formação e
veiculação das representações sociais e na edificação de condutas humanas. Compreendendo
a Internet como novíssimo espaço de circulação de comunicações sociais, portanto, campo
privilegiado (e ainda não explorado) para estudos das representações sociais, elencamos este
meio midiático como campo investigativo da nossa pesquisa, uma vez que ela se constitui no
“grande oceano do novo planeta informacional” (LEVY, 2000, p. 126), além de possibilitar a
interação com diferentes formas de imagens, diferentes indivíduos, diferentes ‘mundos’,
configurando-se como importante espaço de produção simbólica e, por conseguinte, de
análise do processo representacional no mundo contemporâneo. Baseado nestas questões,
traçamos como objetivo analisar o discurso circulante veiculado on-line sobre o
construtivismo, buscando apreender as representações sociais compartilhadas a respeito. Este
objetivo foi construído em face da inserção da teoria construtivista no meio educacional há
mais de duas décadas e da sua consolidação como referência em diferentes contextos sociais,
principalmente no midiático. A questão que direcionou a pesquisa foi: como esta teoria
consegue penetrar em várias camadas sociais, influenciar as leituras de mundo e os
comportamentos de diferentes pessoas? Que modificações ela sofre nesta trajetória e qual o
papel da Internet neste processo? O corpus da pesquisa foi constituído pelas matérias sobre a
teoria disponibilizadas na Internet, nas páginas em português da Google, no período de 27 de
julho de 2004 a 17 de agosto de 2004. Os dados foram analisados com base no esquema de
análise de conteúdo elaborado por Moscovici (1961) e nos pressupostos teóricos da
comunicação social, em especial da hipermídia. Os resultados revelaram que a Internet
participa de forma determinante no processo de popularização da teoria construtivista, não
somente difundindo seus pressupostos teórico-metodológicos para o domínio público
(difusão), mas propagando crenças e imagens positivas destes (propagação) e utilizando-os a
serviço de interesses políticos e financeiros (propaganda). A popularização do construtivismo
na Internet e as representações sociais veiculadas a respeito configuram um processo no qual
a teoria passa de marco teórico-pedagógico para grife, assumindo um caráter extremamente
comercial e o status de solução para os problemas da educação e da sociedade, incitando
atitudes e condutas no público, o mais geral possível, que vêm atender aos interesses
mercadológicos. Reconhecendo a diversidade, a renovação permanente de informações e a
negociação de sentidos presentes na Internet e as inúmeras formas de acesso à informação
disponibilizadas por ela, consideramos os resultados da pesquisa como frutos das
características inerentes a este meio midiático, ao tempo em que chamamos atenção para a
relatividade destes resultados, para a plasticidade dos saberes e sentidos veiculados on-line,
para o grande desafio que a hipermídia impõe ao estudo dos fenômenos comunicacionais, das
representações sociais e das discussões educacionais e, sobretudo, para a necessidade de
novas pesquisas que investiguem as formas de socialização das informações e de
comunicação propiciadas pela hipermídia e suas implicações na construção dos universos
simbólicos e nas práticas sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Representações Sociais, Construtivismo, Internet

ABSTRACT

This thesis is resulted of a research on propagated the social representations of constructivism
in the Internet, which as had estimated basic the idea of Moscovici (1961) of that the media it
has determinative paper in the popularization of the scientific theories, in formation e
propagation of the social representations and in the construction of behaviors human beings.
Understanding the Internet as latest space of circulation of social communications, therefore,
privileged field (and still not explored) for studies of social representations, we choose this
half midiático as investigative field of our research, it if it constitutes in the "great ocean of
the new informational planet" (LEVY, 2000, p. 126), besides making possible the interaction
with different forms of images, different individuals, different ' world ', configuring itself as
important space of symbolic production e of analysis of the representational process in the
world contemporary. Based in these questions, we trace as objective to analyze the circulating
speech propagated on-line on the constructivism, searching to apprehend the social
representations shared the respect. This objective was constructed in face of the insertion of
the theory constructivist in the educational way has two decades more than, as well as of its
consolidation as reference in different social contexts, mainly in midiático. The question that
directed the research was: as this theory obtains to penetrate in some layers of our society, to
influence the world readings e the behaviors of different people? That modifications it suffers
in this trajectory and which the paper of the Internet in this process? The corpus of the
research was constituted of the substances on the theory found in the Internet, in pages in
Portuguese of Google, in the period of 27 of July of 2004 the 17 of August of 2004. The data
they had been analyzed on the basis of the project of analysis of content elaborated for
Moscovici (1961) and in the estimated theoreticians of the social communication, in special of
the hypermedia. The results had disclosed that the Internet participates of determinative form
in the process of popularization of the constructivism theory, not only spreading out its
estimated theoretician- methodological for the domain public (diffusion), but propagating
positive beliefs and images of its postulates (propagation) and using them it service of
interests politicians e financiers (propaganda). The popularization of the constructivism in the
Internet and social representations of this theory propagated configure one process in which
the theory passes of pedagogical theoretical landmark for grief, assuming a commercial
character extremely and the status of solution for problems of the education and the society,
stirring up attitudes and behaviors in public, most general possible, that comes to take care of
to the interests politicians e marketing. Recognizing the diversity, the permanent renewal of
information and the negotiation of directions gifts in the Internet, as well as the innumerable
ones forms of access to the information found by it, we consider results of the research as
fruits of the inherent characteristics to this way midiático, to the time where we call the
attention for relativity these results, for the plasticity of knowing them and sensible
propagated on-line e for the great challenge that the hypermedia imposes to the study of
communication phenomena, of the social representations and in educational quarrels and for
the necessity of new research that they investigate the forms of socialization of the
information and communication propitiated by hypermedia and its implications in the
construction of the symbolic universes and in practical social.

KEY-WORDS: Education; Social Representations; Constructivism; Internet

RÉSUMÉ

Cette thèse est résulté de la recherche a dessus propagé les représentations sociales de
construtivismo dans l'Internet, a eu le code symbolique polyvalent de l'instruction du débutant
estimé par idée dont Moscovici (1961) de cela mesuré il a déterminatif à empaqueter dans
popularização des théories scientifiques, dans la formation et la propagation du
représentations sociales et dans la construction des êtres humains de comportements.
Arrangement le dernier espace d'Internet de la circulation de social les communications, donc,
champ privilégié (et non exploré toujours) seront études des représentations sociales, nous
nous elencamos ce demi de midiático champ d'investigativo de notre recherche, en raison de il
s'il constitue dans l'"grand océan du nouvel informacional planète " (LEVY, 2000, p. 126),
sans compter que rendre l'interaction avec différentes formes de possible images, différents
individus, 'monde 'différent, se configurant l'espace important de la production symbolique e,
de analyse du processus de representacional dans le contemporain du monde. Basé dedans ces
questions, nous trace l'objectif que vous analysez le discours de circulation propagé en ligne
sur le construtivismo, vous recherchant appréhendez le social les représentations ont partagé
le respect. Ceci l'objectif a été construit dans le visage de construtivista de l'insertion de la
théorie dans la manière éducative a les deux vies de décennies que, bien du son référence de
consolidation dans différents contextes sociaux, principalement dans le midiático. La question
qui a dirigé la recherche était: la cette théorie vous obtient pénétrez ajoute dedans des couches
de notre société, vous influencez les lectures du monde et comportements des personnes
différentes? Ce modifications qu'il souffre dans cette trajectoire et qui au papier de l'Internet
dans ce processus? Le corpus de la recherche a été constitué des substances sur les
disponibilizadas de théorie dans Internet, en pages dans le Portugais de Google, dans la
période de 27 de juillet de 2004 les 17 d'août de 2004. Les dates où ils avaient été analysés sur
la base du le projet de l'analyse du contenu a élaboré sera Moscovici (1961) et dans
théoriciens estimés de la communication sociale, dans spécial du hipermídia. Les résultats
avaient révélé que l'Internet participe de la forme déterminative en cours de popularização de
théorie de construtivista, écartant non seulement hors du son estimée le domaine de
théoricien-metodológicos sera le public (diffusion), mais propagation croyance et images
positives de ses postulats (propagation) et de les employer il service des politiciens d'intérêts
et des financiers (propagande). Le popularização du construtivismo dans l'Internet et les
représentations sociaux le respect. configure un processus dans lequel la théorie passe de
borne limite théorique pédagogique soyez grife, assumant le film publicitaire au caractère
extrêmement et le statut de solution soyez des problèmes de l'éducation et société, remuant
vers le haut des attitudes et des comportements l'en public que vous mangez le soin de prise
de vous les politiciens et la vente d'intérêts. Identification de la diversité, le renouvellement
permanent d'information et négociation des cadeaux de directions dans l'Internet, puits
l'innombrable ceux vous forme de l'accès les disponibilizadas de l'information par lui, nous à
considérer résultats des fruits de recherches des caractéristiques inhérentes vous la cette
manière midiático, vous les équipes où nous attirons l'attention serez relativité ceux-ci les
résultats, seront la plasticité de savoir elles et e en ligne propagé sensible la volonté soit grand
défi que le hipermídia vous impose l'étude des phénomènes sociaux de comunicacionais, des
représentations et de education. et soyez la nécessité de la nouvelle recherche cela ils étudient
les formes de socialisation d'information et la communication propitiated par hipermídia et ses
implications dans construction des univers symboliques et dans social pratique.
UNITERMES: Éducation, Représentations Sociales - Construtivismo - Internet
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ANTECEDENTES DO OBJETO DE ESTUDO: O TRAJETO CONSTRUTIVO

Naquela casa vazia que ele mesmo levantara
Um mundo novo nascia de que sequer suspeitava.
O operário emocionado olhou sua própria mão.
Sua rude mão de operário, de operário em construção.
E olhando bem para ela teve um segundo a impressão
De que não havia no mundo coisa que fosse mais bela.
(Vinicius de Moraes)

A teoria construtivista passou a ocupar, desde a década de 80, um lugar
considerável em nossa cultura. O seu caráter científico, o valor da sua aplicabilidade, as suas
explicações, proposições e soluções para os problemas referentes ao processo de ensinoaprendizagem têm sido referências em diferentes campos: nas reformas educativas, na
teorização educacional (seja pelos críticos ou defensores), nas práticas pedagógicas escolares,
nas conversas informais dos professores, na forma de os pais ensinar os filhos, nos anúncios
das escolas, nas publicações de livros, revistas, nos congressos e seminários de educação, etc.
A sua presença é tão marcante em diferentes contextos brasileiros que, parafraseando
Moscovici (1978, p.18) a respeito da Psicanálise, podemos afirmar que o construtivismo
“abandonou a esfera das idéias para ingressar na vida das pessoas, nos pensamentos, nas
condutas, nos costumes e no universo das conversações de grande número de indivíduos”,
transformando suas vidas. Exatamente por isso, o construtivismo tornou-se um excelente
objeto de estudo para se compreender como uma teoria científica, de domínio de especialistas,
se converte para o domínio comum, como a população a representa, que imagem é feita dela e
por que vias.
Esta compreensão torna-se necessária no contexto atual fundamentalmente por três
razões: A primeira pelo fato de que a socialização das descobertas científicas, ou seja, a
apropriação da ciência pelo senso comum resulta, conforme defende Moscovici (1978), na

14

construção de um novo tipo de conhecimento, de uma nova teoria, a qual denominou de
representação social. As representações sociais, segundo este autor, se formam a partir da
apropriação dos conhecimentos produzidos e organizados no campo das ciências (universo
reificado) e transposto nas conversações (universo consensual) e nos acontecimentos
cotidianos que nos chamam a atenção. Esta apropriação se organiza sob a aparência de um
saber, de uma teoria que orientará as condutas e a comunicação dos indivíduos. “As
representações sociais são conjuntos dinâmicos de forma de apreensão e expressão do
cotidiano vivenciado pelo homem e seu status é o de produção de comportamentos e de
relações com o meio ambiente”. (MOSCOVICI, 1978, p.50).
A segunda, devido à consolidação da teoria construtivista como referencial no
cenário educacional brasileiro, tanto no âmbito das políticas e reformas educativas, quanto no
âmbito da prática pedagógica, visto que toda a retórica reformista do ensino, atualmente, se
fundamenta nos pressupostos construtivistas e que há um número bastante expressivo de
escolas públicas e privadas que dizem adotar uma proposta pedagógica fundamentada na
teoria construtivista. O construtivismo se tornou, conforme afirma Silva (1998), a grande
narrativa da educação e da pedagogia e, como comenta Rossler (2000), um instrumento de
legitimação científica de uma série de políticas e propostas de reformas na educação, com
vistas a uma suposta melhoria da qualidade de ensino.
A terceira se refere ao fato de as representações sociais, enquanto forma de
conhecimento, interferirem no processo de produção de conhecimentos dos indivíduos e nos
seus comportamentos, sendo, portanto, inerentes às práticas educativas, em todas as suas
nuances e instâncias, principalmente na prática docente, uma vez que o comportamento dos
professores em sala está relacionado também com as representações sociais que estes
compartilham. Sendo assim, a representação social que têm de construtivismo, as imagens, os
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significados e as opiniões elaboradas e compartilhadas por eles orientam suas atitudes,
reforçam suas crenças e valores, determinando, assim, suas práticas em sala de aula.
Em função do exposto, buscamos em 2000/2001 compreender o processo de
popularização da teoria construtivista entre os docentes e a conseqüência desse processo na
suas práticas pedagógicas. Naquela pesquisa1, objetivamos apreender as representações
sociais (explicações, crenças, imagens, valores e atitudes) acerca do construtivismo
compartilhadas pelos professores de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental da rede pública de
Teresina-Pi, que tinham como fundamento, para sua ação educativa, a referida teoria, seja em
nível de proposta curricular (professores municipais2), seja em nível de orientações e
prescrições (professores estaduais3) e as implicações dessas representações nas suas práticas
pedagógicas.
Os resultados do estudo confirmaram o papel preponderante que esta teoria tem
assumido no contexto educacional e revelaram a existência, entre os professores pesquisados,
da representação generalizada do construtivismo como um modelo teórico-metodológico
inovador, eficaz e necessário para a realização de uma educação de qualidade, tendo em vista
que os sujeitos condicionaram a melhoria da ação pedagógica e o sucesso dos alunos à
conversão dos postulados construtivistas em prática, na sala de aula. Embora a maioria dos
docentes pesquisados tenha reconhecido não dispor de elementos suficientes para utilizar o
construtivismo no cotidiano da sala de aula, revelaram que esta teoria suscitava, para eles, de
forma generalizada, atitudes favoráveis, uma vez que:

1

Esta pesquisa resultou na dissertação de Mestrado: Construtivismo: representações e práticas do professor.
Teresina: UFPI, 2001.
2

A rede municipal de Teresina (PI) adotou oficialmente, desde 1995, uma proposta pedagógica fundamentada no
Construtivismo.
3

A rede estadual do ensino fundamental de Teresina (PI) não tinha uma proposta pedagógica definida.
Entretanto, com o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) passou a receber orientações para
a elaboração desta, tendo o construtivismo como referencial teórico nestas orientações.
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• consideraram as atividades utilizadas por professores construtivistas como as
mais possibilitadoras de aprendizagem;
• recorreram ao construtivismo para subsidiar seus discursos pedagógicos, sendo
suas falas permeadas de termos construtivistas;
• demonstraram interesse de serem construtivistas e intenção de buscar a
superação dos obstáculos que os impediam de realizar tal objetivo. Em seus
discursos predominavam duas tendências: ser construtivista e não ser
construtivista ainda;
• 90% dos sujeitos pesquisados afirmaram ser construtivistas, ainda que
parcialmente e os poucos professores que não se consideraram construtivistas
(10%) não apresentaram nenhuma objeção em relação à teoria, apenas lamentavam
não ter conhecimento suficiente para desenvolvê-la;
• achavam o construtivismo inovador, um avanço para a prática educativa;
• buscavam desenvolver, em sala de aula, atividades que julgavam ser
construtivistas e aquelas que consideravam não condizentes com os postulados
construtivistas procuravam não desenvolver.
Apesar de todos os sujeitos terem manifestado uma crença positiva e uma atitude
favorável em relação ao construtivismo, constatamos que esta teoria era pouco compreendida.
Muitas vezes, as explicações e interpretações dadas, por estes docentes, apresentavam-se
distorcidas e contraditórias, baseadas em chavões e estereótipos, ora associados a concepções
empiristas ora ao espontaneísmo.
A pesquisa possibilitou perceber, ainda, que a dispersão de informação e a pressão
à inferência (elementos inventariados por Moscovici como determinantes das representações
sociais) foram decisivos na formação das representações compartilhadas pelos sujeitos sobre a
teoria construtivista. Em relação à dispersão de informação, ou seja, em relação à circulação
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do conhecimento sobre o construtivismo entre os professores, verificamos que se manifestou
de diferentes maneiras: no âmbito oficial através das normatizações e políticas educacionais
(as diretrizes pedagógicas estabelecidas pela Proposta Curricular elaborada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Teresina e os PCNS); nos cursos de capacitação de
pouca duração, com abordagem pouco fundamentada teoricamente e de caráter prescritivo;
nas conversas extra-escolares destes professores; nos congressos, seminários e palestras
educacionais que traziam o construtivismo como tema central.
Em relação à pressão à inferência, verificamos que os professores sofriam uma
forte pressão para trabalharem (ou pelo menos dizer que trabalhavam) fundamentados neste
referencial teórico, para emitirem opiniões a respeito e para revelarem-se conhecedores e
adeptos da teoria. Esta pressão foi exercida não só no âmbito escolar, a partir das inúmeras
determinações dos órgãos deliberativos da educação (no caso as Secretarias de Educação
municipal e estadual), para que os professores utilizassem as atividades construtivistas, mas
também no âmbito social a partir dos inúmeros discursos em torno de uma ação educativa
baseada nos princípios construtivistas e das exaustivas críticas feitas ao ensino tradicional
(principalmente nos últimos tempos) presentes nos meios de comunicação, nas revistas
especializadas, nas propagandas de escolas, etc... Todos estes fóruns educacionais e sociais
favoreceram o contato dos docentes com a teoria, ao tempo em que contribuíram para sua
transformação em um saber informal, em um conjunto simbólico, extremamente valorizado,
embora pouco compreendido. Favoreceram, também, a consolidação de atitudes psitivas em
relação a ela, garantindo a unidade do grupo daqueles que defendiam uma prática
construtivista, que estavam em consonância com as novas exigências dos órgãos deliberativos
da Educação, que se contrapunham ao tradicional, ao ultrapassado e que precisavam assumir
estas funções.
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É importante ressaltar que os conflitos vivenciados pelos docentes que, de certa
forma, se viam obrigados a trabalhar numa perspectiva construtivista, a desenvolver
atividades construtivistas e a usar materiais considerados construtivistas em sala de aula, sem
terem uma fundamentação consistente e uma orientação permanente que os capacitassem para
tal, contribuíram para que, embora tivessem apropriado em seus discursos os ideais
correspondentes às novas disposições e tentassem concretizá-los no cotidiano escolar, não
conseguissem transformar realmente suas práticas, torná-las efetivamente construtivistas4,
como bem afirmaram em seus depoimentos.
Acreditamos que as considerações ora apresentadas, a partir do estudo realizado
acerca das representações que os professores das escolas públicas de Teresina-Pi
compartilhavam sobre o construtivismo, bem como do conhecimento das implicações destas
representações na prática, foram fundamentais, não só para compreender a atuação docente,
mas ainda para oportunizar um possível redimensionamento no processo de formação e nas
práticas dos professores que trabalham ou têm a intenção de trabalhar fundamentados neste
referencial. Entretanto, reconhecemos a necessidade de uma análise mais ampla sobre a
temática principalmente porque, como foi abordado anteriormente, a fácil adesão, por parte
dos professores, não se restringe aos professores da escola pública, mas principalmente das
escolas particulares, visto o exorbitante número de escolas particulares que afirmam, nos seus
discursos, ser construtivistas. Também, porque os discursos circulantes acerca do
construtivismo não se limitam ao nível interpessoal (nos discursos dos professores e outros
profissionais da área) nem ao nível institucional, com no caso a escola e o Estado, mas abarca
os meios de comunicação, como revistas, jornais, internet, etc, sendo estes meios não apenas
portadores, mas também formadores das representações sociais deste referencial, pois como

4

Consideramos, no estudo realizado, como práticas construtivistas as que partiam dos postulados da teoria de
Piaget e de Vygotsky, teóricos citados pelos sujeitos como representantes do construtivismo.
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afirma Moscovici (1978): os meios de comunicação constroem e compartilham
representações.
Todas essas considerações instigaram-nos uma curiosidade: A comunicação
midiática teria contribuído para os professores pesquisados consolidarem esta atitude tão
favorável em relação ao construtivismo, a terem uma opinião tão positiva deste e um saber tão
estereotipado? Esta curiosidade, não superada pela pesquisa realizada no mestrado, mas - pelo
contrário - induzida por ela, levou-nos ao problema que propomos investigar no doutorado, a
saber: Qual o discurso midiático sobre a teoria construtivista? Que aspectos estão presentes no
discurso midiático construtivista e quais seus impactos na conduta das pessoas, especialmente
daquelas envolvidas diretamente no processo de ensino, no caso, o professor? Como a mídia
tem contribuído para a construção e a consolidação da representação social de construtivismo
na nossa sociedade, especificamente entre estes profissionais? Como esta teoria é propagada
no sistema midiático? Que imagem é veiculada? Quais os sentidos e significados que
permeiam esta imagem veiculada?
Baseado nestas questões, traçamos como objetivo de nosso estudo analisar o
discurso circulante veiculado na mídia sobre o construtivismo, buscando apreender as
representações sociais compartilhadas a respeito e seus processos de formação.
Este objetivo foi construído seguindo os mesmos questionamentos e a mesma
curiosidade que moveram Moscovici (1978) na sua pesquisa sobre a representação social da
Psicanálise, qual seja: como uma teoria científica consegue penetrar em várias camadas de
uma sociedade, influenciar as leituras de mundo e os comportamentos de diferentes pessoas?
Que modificações ela sofre nesta trajetória e qual o papel dos meios de comunicação de massa
neste processo? Vale ressaltar que estes questionamentos também nos instigaram face à
similaridade da situação que estamos vivendo: a inserção da teoria construtivista no meio
educacional há mais de duas décadas, bem como a sua consolidação como referência em

20

diferentes contextos sociais, principalmente no midiático. Assim, a idéia desta pesquisa partiu
dos nossos estudos e observações sobre o fenômeno “construtivismo” que curiosa e
repentinamente vem ganhando espaços em todo o território brasileiro, especialmente na
mídia, tornando-se uma das maiores referências teóricas dos últimos tempos, inclusive para
algumas mensagens publicitárias.
É importante destacar, contudo, que embora a própria realidade concreta venha nos
colocando diante de alguns anúncios de escolas que afirmam oferecer um ensino
construtivista, de jogos, guias e materiais pedagógicos que se apresentam como auxiliadores
de uma prática construtivista e de livros didáticos que, para serem adotados nas escolas,
trazem explicitamente na sua capa as famosas frases: “seguimos os PCNs” ou “adotamos a
linha construtivista”, surpreendeu-nos constatar, com a pesquisa, ser a publicidade uma das
áreas mais férteis da e para a popularização do construtivismo na mídia.
O número expressivo, entre os materiais coletados na Internet, de anúncios de
escolas e empresas que utilizam o construtivismo na venda de produtos e serviços chamou
nossa atenção mais especificamente e despertou nossa preocupação, principalmente porque
demonstra o caráter comercial que esta teoria vem adquirindo na nossa sociedade e o quanto
ela tem se tornado objeto promissor no campo da publicidade. Em função disso, o objetivo
desse trabalho foi se afunilando no sentido de analisar o construtivismo enquanto grife,
enquanto produto publicitário, buscando compreender como os discursos publicitários se
utilizam das representações sociais de construtivismo para vender seus produtos, que imagem
de construtivismo é veiculada nestes discursos publicitários e sob que viés. Exatamente por
isso, optamos para uma análise mais sistematizada em relação aos textos publicitários que
utilizam, nas suas mensagens, o construtivismo. Acreditamos que estes discursos estão
recheados de crenças, imagens, valores, constituindo-se campo de produção de sentidos e de
representações sociais. Apreender as representações sociais presentes nos discursos
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publicitários, saber como eles se utilizam das representações compartilhadas socialmente a
respeito da teoria para vender seus produtos e como podem interferir na construção de novas
representações e comportamentos dos indivíduos torna-se necessário não somente no trabalho
que desenvolvemos, mas numa realidade em que as teorias educativas transformam-se em
produtos de mercado. Seu estudo, portanto, pode oportunizar uma reflexão mais crítica sobre
os meios de comunicação e suas possíveis relações com a conduta humana, sobre o papel das
teorias educativas numa realidade educacional capitalista e neoliberal e as implicações no
imaginário e na vida das pessoas. Poderá, enfim, contribuir com novas questões para o debate
em torno da qualidade da educação.
O meio midiático escolhido na nossa investigação foi a Internet. Segundo Levy
(2000, p. 126) ela se constitui “[...] o grande oceano do novo planeta informacional”, o
principal meio de circulação de informações na atualidade. Além do mais, este meio de
comunicação possibilita a interação com diferentes formas de representação e imagens,
diferentes indivíduos, diferentes “mundos”, configurando-se, portanto, como um importante
espaço de produção simbólica e, por conseguinte, de análise das representações sociais de
determinado objeto social. Estas considerações justificam nossa escolha por este sistema de
comunicação.
Todo o desenrolar dos estudos, das investigações e das reflexões efetuadas, por
nós, sobre a popularização do construtivismo na Internet é tornado público a partir da
concretização dessa tese. Esperamos contribuir não apenas para incitar novas leituras desta
teoria, mas para apontar reflexões sobre a importância das representações sociais veiculadas
na mídia, especialmente na mídia digital (Internet) e suas implicações no âmbito escolar e
social.
No intuito de oferecer uma visão panorâmica deste documento, apresentamos a
seguir, de forma sintética, o esquema de sua organização:
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Tendo em vista o objetivo de analisar as representações sociais de construtivismo
veiculadas na mídia, apresentamos inicialmente um diálogo acerca das representações sociais,
resgatando o seu conceito, suas finalidades, seus processos de formação, os tipos que deles
resultam e sua relação com a ideologia e o poder simbólico. Considerando, ainda, que as
representações sociais são geradas e expressas no processo comunicacional, ainda nesse
capítulo, tecemos alguns comentários sobre a relação existente entre as representações sociais
e a comunicação social, destacando a comunicação midiática que prepondera na nossa
realidade. Estes são os conteúdos do primeiro capítulo.
Reconhecendo o papel que a mídia tem exercido atualmente na nossa sociedade e a
necessidade de ampliarmos o seu conceito, expandindo-o para as formas híbridas de signos
(imagens, sinais, mapas, palavras, textos, etc) que caracterizam a mídia atual (hipermídia) e
que performatizam os processos simbólicos, apresentamos um traçado geral da natureza do
discurso midiático, inclusive o da hipermídia (Internet), buscando analisar as características
que constituem o discurso nesse espaço cibernético. Inteirar-se da natureza da mídia e da
hipermídia, bem como dos processos simbólicos e das relações de poder que as envolvem,
constituem elementos fundamentais para a compreensão do objeto de estudo e é a tarefa que
desenvolvemos no segundo capítulo.
Lembrando que a motivação primeira despertada em nós consistiu em investigar o
papel da mídia na socialização da teoria construtivista e na sua consolidação enquanto
referência na nossa sociedade, especificamente entre os professores, enquadramos nosso
estudo no campo da popularização da ciência. Em face disso, apresentamos no terceiro
capítulo uma discussão sobre a popularização das teorias científicas, buscando uma
caracterização desse processo e as implicações disso no pensamento e na ação social dos
indivíduos e grupos. Ainda nesse capítulo, fazemos uma reflexão sobre as novas formas de

23

socialização da ciência e de atribuições de sentidos que os atuais suportes tecnológicos e
comunicacionais, especialmente a Internet, estão fazendo emergir.
No quarto capítulo, apresentamos alguns comentários acerca do objeto de estudo:
A representação social de construtivismo, situando-o no domínio da popularização da ciência
e destacando a sua relevância na sociedade atual, ao tempo que apresentamos alguns outros
trabalhos que somam a este e destacamos a necessidade detectada de mais estudos que
discorram sobre o papel da mídia de um modo geral, e da Internet, de modo específico, na
socialização das teorias científicas, na formação e veiculação das representações sociais e nas
ações dos indivíduos.
No quinto capítulo, discorremos sobre o percurso metodológico vivenciado
durante a pesquisa, buscando detalhar os procedimentos utilizados na caçada aos documentos,
na delimitação do corpus para análise e na análise propriamente dita do material. A escolha de
cada procedimento foi realizada em consonância com a especificidade do objeto e dos
objetivos do trabalho e com a natureza do campo investigativo da pesquisa.
No sexto e sétimo capítulos, apresentamos a pesquisa de campo, nos quais
buscamos dialogar com os referenciais teóricos que subsidiaram este trabalho, sintonizandoos com o problema colocado pela pesquisa. No sexto capítulo enfocamos o processo de
popularização do construtivismo efetivada pela Internet: a sua difusão, propagação e
propaganda, ao tempo em que discutimos as representações sociais veiculadas a respeito e o
poder do discurso construtivista on-line. Em função da notória presença do construtivismo no
campo da publicidade constatado nas nossas observações cotidianas e, especificamente,
durante a investigação, no sétimo capítulo aprofundamos a questão, onde a partir dos
pressupostos históricos, filosóficos e técnicos e através das estratégias que caracterizam o
discurso publicitário, analisamos o papel que o construtivismo assume para este campo, as
imagens veiculadas e as estratégias utilizadas na sua construção enquanto grife.
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No oitavo capítulo, tecemos considerações finais sobre o estudo desenvolvido. A
popularização do construtivismo na Internet e as representações sociais desta teoria por ela
veiculadas são, por fim, colocadas como um processo no qual a teoria passa de marco teórico
pedagógico para grife, assumindo um caráter extremamente comercial e o status de solução
para os problemas da educação e da sociedade, incitando atitudes e comportamentos no
público, o mais geral possível, que vêm atender aos interesses políticos e mercadológicos.
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1. DIALOGANDO COM AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

As representações sociais são entidades quase
tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam
incessantemente através de uma fala, um gesto, um
encontro em nosso universo cotidiano. A maioria das
relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou
consumidos, as comunicações trocadas, delas estão
impregnadas. (Serge Moscovici)

1.1 Resgatando o conceito de representação social

O conceito de representação social tal como entendemos hoje foi formulado por
Serge Moscovici no seu estudo sobre a apropriação da ciência pelo senso comum e
sistematizado na sua obra La Psicanálise - son image et son public em 19615. Segundo esse
autor, as representações sociais são “teorias” construídas coletivamente nas interações sociais
que orientam a comunicação e o comportamento dos indivíduos e grupos. No processo de
interação social, os indivíduos vão elaborando o conhecimento, reconstruindo valores e idéias
que circulam na sociedade, extrapolando aquilo que é imediatamente fornecido pelas ciências
e filosofia, construindo uma concepção comum de mundo que serve de guia para a prática
social.

5

Esta obra é resultado da tese de doutorado de Moscovici e foi publicada em 1961 no livro La Psychanalyse,
son image et son public: étude sur la représentation sociale de la psychanalyse. Paris, PUF, 1961, 1.ed., 649 p.
Este livro é composto de duas partes. A primeira corresponde aos resultados da pesquisa de opinião e análise
teórica e foi traduzida para o português em 1978 com o título: A representação social da psicanálise. Zahar
Editores, RJ, 1978. A segunda parte corresponde a análise de conteúdo do material da imprensa e é intitulada: La
psychanalyse dans la press française: analyse du contenu et des processus de communication. Esta parte nunca
foi traduzida para o português, sendo pouco conhecida no Brasil entre os estudiosos da área e se constitui
referência substancial na nossa pesquisa. Convém destacar, portanto, que sempre que fizermos referência a esta
obra, estaremos nos reportando a esta segunda parte, já que a primeira parte se refere à obra traduzida em 1978.
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Para elaborar esse conceito, contudo, Moscovici partiu – e se contrapôs - a
conceitos já existentes tais como: o conceito de imagem enquanto uma cópia fiel do real e o
conceito de representações coletivas elaborado por Durkheim. De acordo com Durkheim
(1898), as representações coletivas se referem a uma classe genérica de fenômenos psíquicos
e sociais, abrangendo a ciência, a ideologia, o mito, a religião, as crenças, etc, tendo caráter
estático e predomínio sobre o pensamento individual. Moscovici se contrapôs a estas noções
por acreditar que o sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos e distintos, mas
estão inseridos em um contexto de relações mútuas e por acreditar que as representações
constituem uma forma específica de leitura do mundo concreto, própria de uma sociedade
moderna, pluralista e complexa, que se caracteriza pelas interações sociais, pelo
desenvolvimento da ciência e pela pluralidade e mobilidade sociais. Assim, define as
representações como dinâmicas, históricas e sociais (não coletivas) e como “uma forma de
conhecimento particular de nossa sociedade e irredutível a qualquer outra”. (MOSCOVICI,
1978, p. 46). Contrapondo-se, portanto, à noção de representações coletivas, argumenta que as
representações sociais não são uma classe geral de idéias e crenças, mas são específicas e
estão relacionadas com um modo particular de compreender e de se comunicar – “um modo
que cria tanto a realidade como o senso comum” (MOSCOVICI, 2003, p. 49). Na verdade,
elas mais restituem o mundo do que o simulam, explica ele:

As representações compartilhadas, sua linguagem penetram tão
profundamente em todos os interstícios do que nós chamamos realidade que
podemos dizer que elas o constituem. Elas constituem, pois, a identidade do
self [...], o mercado, as características de uma pessoa ou de um grupo. É
incontestável que elas possuem um efeito socialmente criativo ou
construtivo, que há não muito tempo poderia causar surpresa, mas que é
normalmente aceito hoje. (MOSCOVICI, 2003, p.212).
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Nessa ótica, podemos dizer que as representações sociais recriam não apenas a
realidade social, mas também a realidade intra-individual, visto que toda representação de
algo é “uma forma de conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que
ele conhece”. (MOSCOVICI, 1978, p. 65).
Em relação ao conceito de imagem, Moscovici (1978, p. 48) defende que ela não é
uma reprodução passiva de um dado da realidade, mas uma produção do sujeito feita em
relação a um objeto a partir de determinado contexto social. “O objeto está inscrito num
contexto ativo e dinâmico, pois que é parcialmente percebido pela pessoa ou a coletividade
como prolongamento do seu comportamento e só existe para eles enquanto função dos meios
e dos métodos que permitem conhecê-lo”.
A imagem é uma das dimensões das representações sociais, juntamente com a
informação e a atitude. Enquanto esta se remete a uma orientação global (favorável,
desfavorável ou intermediária) em relação ao objeto da representação social, aquela se refere
à organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito desse objeto (conceito). É a
imagem, diz Moscovici (1978), que constitui o conteúdo concreto de um aspecto da
representação. É ela que dá materialidade ao conceito de determinado objeto, integrando-o às
redes de significações sociais existentes. Por isso, seu conceito remete à organização
complexa e coerente de juízos de valor que traduz não apenas uma escala destes valores individuais ou coletivos -, mas representa aspectos da produção simbólica elaborada por
indivíduos ou grupos que, ao modificarem seu modo de ver, tendem a influenciar-se e a
modelar-se reciprocamente. É, pois, um modelo social no qual objetos, pessoas e situações
tornam-se portadores de significações sociais indexadas pelas relações sociais, econômicas,
culturais e simbólicas.
O caráter dinâmico das representações sociais é explicado, por Moscovici, pelo
fato de elas operarem em um conjunto de relações e de comportamentos que surgem e
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desaparecem em função das próprias modificações que as ciências, as religiões e as ideologias
sofrem e que são aceleradas pelos meios de comunicação de massa, visto que estes meios
multiplicam estas mudanças e aumentam a necessidade de um elo entre as ciências e as
crenças de um lado; e nossas atividades concretas como indivíduos sociais de outro.

Em outras palavras, existe uma necessidade contínua de re-constituir o
senso-comum ou a forma de compreensão que cria o substrato das imagens
e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar. Do mesmo modo,
nossas coletividades não poderiam funcionar se não se criassem
representações sociais baseadas em tronco das teorias e ideologias que elas
transformam em realidades compartilhadas, relacionadas com as interações
entre pessoas que, então, passam a constituir uma categoria de fenômenos à
parte. (MOSCOVIC, 2003, p. 48).

As representações sociais são, para ele, um terceiro gênero de conhecimento,
diferente da ideologia e das ciências, no qual seu estudo se refere a algo que liga sociedade ou
indivíduos a sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar. De acordo com este teórico, elas
surgem justamente da necessidade de que o ser humano tem de conhecer o mundo e de
resolver problemas, de tornar conhecido o desconhecido, familiar e presente aquilo que está
distante ou ausente. Entretanto, ele afirma que não é fácil transformar palavras, idéias ou seres
não-familiares em usuais, próximos e atuais. Para isso é necessário pôr em funcionamento
dois mecanismos de pensamento baseados em conclusões passadas. A ancoragem e a
objetivação. Esses dois processos atuam simultaneamente, porém diferenciadamente, sendo
que um vai do objeto à sua linguagem (objetivação) e o outro vai da sua imagem à edificação
social da realidade. É a partir da objetivação que um esquema conceptual se torna real, que
um excesso de significações é materializado. Através da ancoragem, confronta-se o objeto
social com os sistemas de valores e opta-se entre os elementos deste, buscando uma
identificação com o grupo social e assegurando sua incorporação social.
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O processo de familiarização do não familiar envolve, portanto, uma dinâmica na
qual os objetos e indivíduos sociais são percebidos, compreendidos e reconstruídos em
relação a conhecimentos, experiências e valores pré-existentes. Exatamente por isso,
Moscovici considera que as representações sociais são sempre complexas e necessariamente
inscritas dentro de um referencial de um pensamento pré-existente; sempre dependentes de
crenças ancorados em valores, tradições e imagens do mundo. Elas são objeto de um
permanente trabalho social, no e através do discurso, de tal modo que cada novo fenômeno
pode ser reincorporado dentro dos modelos explicativos e justificativos que são familiares e
aceitáveis:

Esse processo de troca e composição de idéias é, sobretudo, necessário, pois
ele responde às duplas exigências dos indivíduos e das coletividades. Por
um lado, para construir sistemas de pensamento e compreensão e, por outro
lado, para adotar visões consensuais de ação que lhes permitem manter um
vínculo social, até mesmo a continuidade da comunicação da idéia.
(MOSCOVICI, 2003, p. 216).

Ainda na definição das representações sociais, Moscovici (1978, p. 40) aborda:

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se
entrecruzam e se cristalizam continuamente, através de uma palavra, de um
gesto, ou de uma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a
maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou
consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas
correspondem, de um lado, à substância simbólica que entra na sua
elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa
substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito correspondem a uma
prática científica ou mítica.
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Neste sentido, a representação de um objeto social é um processo de recriação
deste, que se constitui de duas faces indissociáveis: a face figurativa e a face simbólica, visto
que ao mesmo tempo em que destaca uma figura, carrega-se de significados, vinculando-a
num sistema de valores, noções e práticas, segundo os grupos sociais de onde tiram suas
significações e em saberes anteriores, reavivados por uma situação social particular. As
representações sociais estão, pois, ligadas a sistemas de pensamento mais amplos (ideológicos
ou culturais), a um estado de conhecimentos científicos, à condição social e à esfera da
experiência privada e afetiva dos indivíduos. Com isso, podemos afirmar que elas são um
conjunto organizado de explicações, atitudes, crenças e de informações referentes a um objeto
ou a uma situação, determinado ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua
vivência), pelo sistema social e ideológico no qual está inserido e pela natureza dos vínculos
que ele mantém com esse sistema social. A este respeito, Moscovici (2003, p. 216) acrescenta
que “o status de uma representação social é o status simbólico: estabelecendo um vínculo,
construindo imagem, evocando, dizendo e fazendo com que se fale, partilhando um
significado através de algumas proposições transmissíveis”.
Com base nas idéias de Moscovici, Jodelet (2001) conceitua as representações
sociais como fenômenos complexos ativados e em ação na vida social que engloba vários
elementos (informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes,
imagens...), mas que se constitui numa totalidade significante que serve de matriz de leitura
da realidade e de guia para as ações, fornecendo os códigos de comunicação e sendo uma
visão consensual dos grupos.
Abric (1998) corrobora com a definição das representações sociais enquanto um
saber prático do senso comum que orienta as ações e as relações sociais, ao afirmar que se
tratam de “um sistema de pré-codificação da realidade porque determina um conjunto de
antecipações e expectativas” (ABRIC, 1998, p. 25). Contudo, esse autor amplia o leque das
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funções destas estruturas ao elencar que, além de servir de sistema de compreensão da
realidade (função de saber) e de guia para ação (função orientadora), as representações sociais
dão um sentido à pertença do indivíduo ao grupo, definindo suas identidades sociais (função
identitária) e servem para justificar o porquê da prática de determinadas ações (função
justificatória). Assim, as representações sociais constituem um tipo de conhecimento que
ajuda os indivíduos a definir e interpretar o real, a se inserir como afiliado em determinado
grupo social, a tomar determinadas decisões e a se posicionar frente às decisões tomadas.
Bauer (2002) conceitua as representações sociais como a produção cultural de uma
comunidade que tem como objetivo resistir a conceitos, a conhecimentos e a atividades que
ameaçam destruir sua identidade. Elas funcionam como “um sistema cultural imunizante em
um contexto intergrupal: inovações simbólicas são ativamente neutralizadas através de sua
ancoragem em formações tradicionais” (BAUER, 2002, p. 252). Sua operacionalidade, diz
ele, se dá a partir de duas funções: a função simbólica, através da qual os indivíduos e grupos
lidam com imagens variáveis da realidade para estabelecer um sentido de ordem, transformar
o não-familiar em familiar, ancorando novos conhecimentos em antigos esquemas, criando
uma estabilidade temporária através da objetivação e localizando a si próprios entre os demais
através de um senso de identidade social; e a função pragmática, na qual estas estruturas
simbólicas motivam, guiam, planejam e justificam as ações dos indivíduos.
Embora a noção de representação social, enquanto um sistema de interpretação da
realidade que orienta a relação dos indivíduos com o mundo físico e social, seja assinalada,
indiscutivelmente, pelos teóricos que estudam a temática, Wagner (1998, 2002) aborda que o
seu conceito não é tão homogêneo como pensamos, mas multifacetado, pressupondo
diferentes modos de entendimento. Tomando como referência as inúmeras pesquisas
realizadas nesse campo, ele afirma que nem todas as pesquisas se referem à mesma
compreensão, pois ora uma representação social é entendida como um processo social que
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envolve comunicação e discurso e sob o qual objetos sociais são construídos e elaborados, ora
como atributos individuais, como estruturas individuais de conhecimento e sentidos
compartilhadas entre outras pessoas e grupos. Esta diversidade no conceito de representação
social dá origem, segundo ele, a diferentes interpretações e usos nem sempre compatíveis
entre si, o que pode ser tanto um problema como uma possibilidade para o enriquecimento da
teoria.
O teórico acrescenta que o uso distinto do conceito de representação social
depende do interesse explicativo do pesquisador e do procedimento de avaliação utilizado por
ele. Se o pesquisador estiver interessado em desvendar as características das representações
sociais distribuídas entre sujeitos e grupos, ele vai usar o conceito de representações sociais
enquanto um sistema de conhecimentos de indivíduos representativos de grupos específicos e
buscará uma avaliação individual a partir de uma amostragem de vários indivíduos. Como
exemplo deste trabalho, citamos os estudos de Jodelet (1991) sobre a loucura e o nosso acerca
das representações sociais de construtivismo compartilhadas pelos docentes das escolas
públicas de Teresina (Pi) (SILVA, C., 2001).

Por outro lado, se o pesquisador estiver

interessado no processo coletivo e no produto social do discurso e da comunicação buscará
estudar as representações enquanto “atributos das unidades sociais per se” (WAGNER, 2002,
p. 164). Nesse caso avaliará as representações dos grupos através de documentos, análise da
mídia ou sondagens. Isso garante que a visão coletiva da representação social resultante
“contenha não somente opiniões de subgrupos mais ou menos importantes, mas também que
tome em consideração as diferentes versões, ponto de vista e profundidade de elaboração de
um único e mesmo objeto social em um grupo social, mais abrangente”. (WAGNER, 2002, p.
166). Entendemos a pesquisa que realizamos e discorremos neste documento - as
representações sociais de construtivismo na mídia – como um exemplo desse tipo de estudo.
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Embora reconheça que o uso de um conceito, e não do outro, bem como de
determinado procedimento de avaliação fique a cargo do interesse do pesquisador, Wagner
defende um estudo “macro redutivo”, no qual relaciona tanto a dimensão social quanto a
individual, visto que, segundo ele, o processo social explica o individual. “O sistema coletivo
de entendimento, justificação e racionalização que o grupo desenvolve sobre suas práticas
define a perspectiva dentro da qual os membros do grupo podem alcançar um entendimento
de sua situação social e de sua identidade”. (WAGNER, 2002 p. 169). Continuando nos seus
argumentos, afirma que é somente através dessa tradução macro redutiva que se pode analisar
a transformação dos fatos sociais em um fenômeno mental individual, representação ou
comportamento e cita a pesquisa de Moscovici como um exemplo desta tradução, tendo em
vista que o teórico discutiu extensivamente os meios de comunicação de massa (jornais e
revistas) contemporâneos à sua investigação realizada com a população.
Wagner (1998, p. 4) define, pois, uma representação social como “um conteúdo
mental estruturado – isto é cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico – sobre um fenômeno
relevante que toma a forma de imagens e metáforas e que é conscientemente compartilhado
com outros membros do grupo social”.
Jodelet (2001) discorre sobre a diversidade existente na definição e nas abordagens
em torno das representações sociais ao lembrar que seu estudo encontra-se, na maioria das
vezes, na encruzilhada entre a psicologia e a sociologia e se insere, fundamentalmente, em
dois campos: o campo que estuda o conhecimento do senso comum e o campo que estuda as
representações sociais como construções com caráter expressivo, elaborações de sujeitos
sociais sobre objetos socialmente valorizados. No primeiro caso, elas emergem como uma
forma de conhecimento prático orientado para a compreensão do mundo e para a
comunicação dos conteúdos que circulam na sociedade. No segundo caso, elas emergem
como um fenômeno cognitivo, uma atividade de elaboração psicológica e social do sujeito em
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relação à realidade, envolvendo a pertença social e tendo implicações afetivas e normativas
através das interiorizações de experiências, práticas, modelos e pensamento transmitidos pela
comunicação e interações sociais.
Sobre a polaridade de conceituação e a diversidade de abordagens e campos de
pesquisa que envolvem as representações sociais, duas questões fundamentais são enfatizadas
por Jodelet (2001): A primeira é que, mesmo com esta complexidade em sua definição e em
seu tratamento, as representações sociais devem sempre ser estudadas a partir das relações
sociais que as afetam e da realidade em que elas intervêm. A segunda é que o próprio modelo
das representações sociais, elaborado por Moscovici (1978), impulsiona a diversidade e a
invenção e traz, em si, o desafio da complexidade:

Se a realidade das representações sociais é fácil ser compreendida, o
conceito não o é: Há muitas boas razões para isso. Na sua maioria, elas são
históricas [...]. As razões não-históricas podem ser todas reduzidas em uma
única: sua posição “mista” no cruzamento entre uma série de conceitos
sociológicos e uma série de conceitos psicológicos. (MOSCOVICI, 1978, p.
41).

Nesse sentido, a complexidade que envolve o conceito de representações sociais
deve ser respeitada nos estudos realizados na área, mesmo que pareça um desafio, sob o risco
de reduzi-las a uma única abordagem e de negá-las enquanto realidades vivas que se
constroem e reconstroem na dinâmica das interações sociais e nos processos de comunicação
que delas engendram.
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1.2 A sociogênese e os tipos de representações sociais

No tópico anterior, mostramos que as representações sociais são uma forma de
conhecimento elaborada e partilhada socialmente que serve de guia para uma leitura
consensual de mundo e para as práticas de indivíduos e grupos. O seu processo de elaboração
se dá nas interações sociais, nos acontecimentos cotidianos que nos chamam a atenção:

Uma frase, um enigma, uma teoria, apanhados no ar, aguçam nossa
curiosidade, prendem a atenção. Fragmentos de diálogo, leituras
descontínuas, expressões ouvidas [...] misturam-se às suas expressões;
brotam as recordações, as experiências comuns apossam-se delas. Graças a
esses falatórios, não só as informações são transmitidas e os hábitos do
grupo confirmados, mas cada um adquire uma competência enciclopédica
acerca do que é o objeto da discussão. À medida que a conversa coletiva
progride, a elocução regulariza-se, as expressões ganham em precisão. As
atitudes ordenam-se, os valores tomam seus lugares, a sociedade passa a ser
habitada por novas frases e visões. (MOSCOVICI, 1978, p. 53).

Vimos também que as representações sociais surgem a partir da necessidade que
temos de compreender esses acontecimentos, de torná-los familiares. “A finalidade de todas
as representações é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade”.
(MOSCOVICI, 2003, p. 54). Mas de onde surge esta não-familiaridade das coisas? De onde
vêm as idéias ao redor das quais as representações sociais são formadas ou geradas?
Segundo Moscovici (2003), a maioria das informações provindas da ciência, da
arte, da economia diferem, de muitas maneiras, das opiniões familiares, das experiências
práticas dos indivíduos e dos boatos e, assim, constituem-se, para estes indivíduos, como
irreais. Contudo, quando estas informações emergem com toda a sua concretude, os limites
entre o irreal e o real se tornam confusos, aquilo que era visto como imaginação se torna
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realidade, porém uma realidade distante e, portanto, não-familiar, problemática. “A presença
real de algo ausente, a exatidão relativa de um objeto é o que caracteriza a não-familiaridade”.
(MOSCOVICI, 2003, p. 56). Esta não familiaridade, por sua vez, incomoda, amedronta as
pessoas e a coletividade e as obriga a transferi-la para um contexto comum:

As representações sociais que nós fabricamos de uma teoria científica, de
uma nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço
constante de tornar comum e real algo que é incomum (não-familiar), ou
que nos dá um sentimento de não familiaridade. E através delas nós
superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e físico, que
é, com isso, enriquecido e transformado. (MOSCOVICI, 2003, p. 58).

Conforme foi abordado, embora Moscovici (1978, p. 207) tenha apontado as
representações sociais como um conhecimento - elaborado e partilhado coletivamente –
resultante da popularização daquilo que foi produzido no campo das ciências e da filosofia,
não restringiu a gênese desse conhecimento a estes campos, mas, substancialmente, à
necessidade de estabelecer um elo entre o estranho e o familiar, seja de que natureza for este
objeto:

Toda violação das regras existentes, um fenômeno ou uma idéia
extraordinários [...] eventos anormais que perturbem o que pareça ser o
curso normal e estável das coisas, tudo isso nos fascina, ao mesmo tempo
em que nos alarma. Todo desvio do familiar, toda ruptura da experiência
ordinária, qualquer coisa para a qual a explicação não é óbvia, cria um
sentido suplementar e coloca em ação uma procura pelo sentido e
explicação do que nos afeta como estranho e perturbador.

Sobre isso, Jodelet (2001, p. 20) aborda:
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um acontecimento surge no horizonte social, que não se pode mostrar
indiferente: mobiliza medo, atenção e uma atividade cognitiva para
apreendê-lo, dominá-lo e dele se defender. A falta de informação e a
incerteza da ciência favorecem o surgimento de representações que vão
circular de boca em boca ou pular de um veículo de comunicação a outro.

A autora acrescenta que o ato de construir representações sociais corresponde
sempre a um pensamento que se reporta a um objeto, independente da sua natureza:

Este pode ser tanto uma pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento
material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma idéia, uma teoria,
etc.; pode ser tanto real quanto imaginário ou mítico, mas é sempre
necessário. Não há representação sem objeto. (JODELET, 2001, p. 22).

Ao se referir às representações sociais enquanto forma de conhecimento prático
orientado para a comunicação social, Jodelet (2001) explica, porém, que elas emergem a
partir de conteúdos que circulam na sociedade provenientes de diferentes origens: das
produções culturais mais remotas, constituintes do imaginário cultural; das produções
culturais mais atuais que abarcam o processo de socialização do indivíduo, isto é, o território
do habitus, das disposições adquiridas em função da pertença a determinados grupos sociais; e
da interação social.
Wagner (1998) também corrobora com a idéia de que os objetos que dão origem às
representações sociais são muitos e diversificados, entretanto, argumenta que esta diversidade
de origem traz implicações na constituição das representações sociais, tanto nos aspectos
relacionados às suas características como às suas funções. Segundo ele, os objetos sociais
nascem, evoluem, adquirem determinadas características e funções de acordo com suas
origens e implicações, nesse sentido, a sociogênese das representações sociais necessita ser
considerada nos estudos realizados neste campo.
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Ao elaborar a teoria sobre a sociogênese das representações sociais, Wagner
(1998) identifica três tipos de representação social:
1) A representação social da ciência popularizada que tem como origem as
idéias científicas e filosóficas e que se caracteriza como um discurso circulante da ciência no
universo consensual. Este domínio se refere à abordagem original das representações sociais
estudada por Moscovici sobre a Psicanálise e pode ser identificada em outros estudos, como
por exemplo os desenvolvidos por nós acerca da teoria construtivista.
2) A representação social da imaginação cultural que se refere às
representações de objetos culturais construídos ao longo da história, compartilhados desde a
infância e, por isto, mais estáveis e duradouras, como por exemplo, a representação social de
mãe, de esposo, de tuberculoso, de loucura, etc.
3) A representação social de estruturas sociais e eventos específicos que se
referem às representações polêmicas, oriundas de situações ímpares e conflituosas que
mudam a rotina estabelecida e abarcam um grupo mais restrito, com significados menos
persistentes na interação social. Elas são mais recentes na história e possuem validade
limitada, ou seja, são menos estáveis e menos válidas, pois são compartilhadas por grupos
menores de indivíduos. A representação social de grevista é um bom exemplo deste tipo.
Complementando as idéias de Wagner, Carvalho, M. (2003) toma como elemento
definidor do tipo e das características de determinada representação social não apenas a
origem dos objetos, mas a sua destinação. Para a autora, a representação social da imaginação
cultural tem como origem o universo do senso comum, o dia-a-dia das pessoas e aí são
elaborados e veiculados. São representações arraigadas nos grupos. A representação social de
estruturas e eventos sociais pode, segundo ela, apresentar uma trajetória semelhante, tendo
como origem o interior dos grupos aos quais pertencem os representantes. São representações
mais transitórias e mais restritas, uma vez que duram menos tempo e abarcam grupos
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específicos. A representação social da ciência popularizada tem sua origem no universo
científico, visto que os objetos partem das academias, laboratórios ou centros de pesquisa e
seguem para o universo do senso comum, através da veiculação efetuada pelos meios de
comunicação, de publicações instrucionais e até de conversas cotidianas.
Partindo desse pressuposto e considerando que a popularização das teorias
científicas resulta em um processo de construção de representações sociais, as quais têm na
comunicação sua gênese e veiculação, sentimos a necessidade de apresentarmos alguns
comentários sobre as representações sociais e a comunicação social, especialmente a
comunicação midiática. Discorrer sobre essa temática é a tarefa que cumprimos a seguir.

1.3 As representações sociais e a comunicação social

Falar de representações sociais implica necessariamente falar de comunicação,
pois é no processo comunicacional que as representações sociais são geradas e expressas.
Como mostra Moscovici (2003, p. 371): “Uma condiciona a outra, porque nós não podemos
comunicar sem que partilhemos determinadas representações e uma representação é
compartilhada e entra na nossa herança social quando ela se torna um objeto de interesse e de
comunicação”. A interdependência entre elas é inerente aos seus próprios processos de
constituição e necessitam, segundo ele, serem levados em conta nos estudos destas estruturas
sociais, sob o risco de torná-los incompletos.
O teórico acrescenta que: “Quando estudamos representações sociais nós
estudamos o ser humano, enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não
enquanto ele processa informação ou se comporta. Mas precisamente, enquanto seu objetivo
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não é comportar-se, mas compreender”. (MOSCOVICI, 2003, p. 43). A faculdade humana de
compreender, porém, brota da comunicação social e não do contato com os objetos, como
muitos pensam. O mundo dos objetos se constitui apenas um pano de fundo para as pessoas e
suas interações sociais. Exatamente por isso, Moscovici (2003) considera a comunicação
como parte dos estudos das representações sociais. Seus trabalhos marcam bem este
postulado, visto que estabelecem justamente a relação entre estes dois campos, relação esta
apresentada no próprio conceito de representações sociais formulado por ele: “Uma
representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto exprime [...] é uma
modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos
e a comunicação entre indivíduos”. (MOSCOVICI, 1978, p. 27).
Moscovici (2003) ratifica esta tese ao explicar o uso da expressão representações
compartilhadas. Segundo o teórico, elas são compartilhadas porque seus elementos são
construídos através da comunicação e estão relacionados pela comunicação, sendo as regras
de sua interação e influência determinantes na estrutura do conhecimento e da linguagem
resultantes. “Falo, por isso, de representações compartilhadas para indicar que as formas de
nosso pensamento e de nossa linguagem compatibilizam-se com as formas de comunicação e
as coações que isso impõe”. (MOSCOVICI, 2003, p. 209).
Esta interdependência entre estes dois campos é recorrente nos escritos de muitos
teóricos sobre representações sociais, seja definindo-as, seja explicando sua gênese ou
identificando suas funções. Jodelet (2001), por exemplo, coloca que a comunicação, enquanto
vetor de transmissão da linguagem, é portadora em si mesmo de representações sociais. Em
outro momento, Jodelet (2001, p. 22) aborda o seguinte:

[...] as representações sociais – enquanto sistemas de interpretação que
regem nossa relação com o mundo - orientam e organizam as condutas e as
comunicações sociais [...] como fenômenos cognitivos, envolvem a
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pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas,
com as interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e
pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação
social, que a ela estão ligados.

Mais na frente, ela comenta que a comunicação engaja processos de interação
social de influência, consenso ou dissenso e polêmica, contribuindo para forjar representações
que, apoiadas numa energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva dos grupos.
“Energética e pertinência sociais que explicam, juntamente com o poder performático das
palavras e dos discursos, a força com a qual as representações instauram versões da realidade,
comuns e partilhadas” (JODELET, 2001, p. 32).
Sobre o assunto, Duveen (2003, p. 8) coloca que:

As representações sociais entram no mundo comum e cotidiano em que nós
habitamos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que lemos e
olhamos. Em síntese, as representações sociais sustentadas pelas influências
sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas e servem
como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós nos
ligamos uns aos outros.

Moscovici (1978) discute o papel da comunicação na formação das representações
sociais a partir de três enfoques: dos fenômenos cognitivos, da criação de um universo
consensual e, por último, dos fenômenos de influência e de pertença sociais. No enfoque dos
fenômenos cognitivos, ele explica que o pensamento, suas operações, suas lógicas e seus
estilos são diferenciados entre indivíduos e grupos em função de determinadas condições de
emergência, quais sejam: a dispersão ou defasagem das informações que se dá em função das
desigualdades na forma como circulam entre grupos; a focalização, que se dá em função dos
interesses e da implicação dos sujeitos; a pressão à inferência referente à necessidade sofrida
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pelo indivíduo de agir, de tomar posição ou de obter o reconhecimento diante da pressão
exercida pelo grupo. No aspecto da criação de um universo consensual, explica que esta se dá
a partir dos dois processos - objetivação e ancoragem - sob os quais os conteúdos são
organizados e ressignificados, adquirindo valor pragmático. Enquanto a ancoragem incorpora
o objeto desconhecido a um conjunto de categorias existentes, a objetivação materializa o que
foi incorporado pela ancoragem, tornando-o concreto. Em relação aos fenômenos de
influência e de pertenças sociais, ele mostra a influência dos meios de comunicação de massa
na formação das representações sociais e sua relação com a conduta humana, conforme será
desenvolvido no tópico subseqüente.

1.4 As representações sociais e a comunicação midiática

Se as representações sociais se constroem e são expressas nos espaços de
comunicações, e se estes espaços, em sua grande maioria, são mediados pela mídia, podemos
afirmar que ela tem uma grande responsabilidade pela formação das representações sociais e
pelas repercussões dessas representações nas interações e práticas sociais. Os estudos de
Moscovici (1961, 1978, 2003) vêm justamente nos mostrar isso. Segundo esse teórico, a
percepção pública de temas relevantes é construída com base nas informações veiculadas na
mídia, as quais vão sendo apropriadas pelos indivíduos e grupos e ressignificadas por estes
com base em suas experiências e valores: “As representações sociais são construídas na
mídia, nos lugares públicos através desse processo de comunicação que nunca acontece sem
transformação”. (MOSCOVICI, 2003, p. 205).
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O autor explica ainda que, mediante este processo no qual a comunicação
midiática estabelece mediações significativas entre aquilo que é veiculado e o universo
simbólico dos indivíduos e grupos, novos conhecimentos e sentidos são formulados, dando
origem a condutas condizentes a estes sentidos. Ao descrever a realidade ou narrar
acontecimentos, a mídia sugere, direta ou indiretamente, ao seu público, que opinião, visão e
atitude tomar diante de determinada temática. Assim, os meios de comunicação, além de
socializarem uma informação, orientam, estimulam a manifestação de atitudes e opiniões a
respeito e criam representações as mais diversas, em consonância com os valores individuais
e particulares que cada um tem.
O reconhecimento do papel dos meios de comunicação de massa na formação e
veiculação das representações sociais é recorrente nos estudos de muitos outros teóricos.
Jodelet (2001), por exemplo, comenta que a visibilidade das representações sociais, no dia-adia, se dá em múltiplas ocasiões, entre elas nas palavras e imagens veiculadas pela mídia.
Segundo a autora, as redes de comunicação midiática influenciam, manipulam, solicitam
mudanças e, portanto, são determinantes fundamentais na construção das representações.
Jodelet (2001, p. 63) ratifica esta idéia ao nos chamar atenção para a existência de uma certa
categoria de pessoas que tem como ofício criar representações:

São todos aqueles que se dedicam à difusão dos conhecimentos científicos e
artísticos: médicos, terapeutas, trabalhadores sociais, animadores culturais,
especialistas das mídias e do marketing político. Em muitos aspectos eles se
assemelham aos criadores de mitos das civilizações mais antigas: seu saberfazer é codificado e transmitido, conferindo aos que o possuem uma
autoridade segura.

Guareschi e Jovchelovitch (2002, p. 20) compartilham desta idéia ao discutir sobre
a gênese destas estruturas psicossociais:
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O modo mesmo da sua produção se encontra nas instituições, nas ruas, nos
meios de comunicação de massa, nos canais informais de comunicação
social, nos movimentos sociais, nos atos de resistência e em uma série
infindável de lugares sociais. É quando as pessoas se encontram para falar,
argumentar, discutir o cotidiano, ou quando elas estão expostas às
instituições, aos meios de comunicação, aos mitos e a herança históricocultural de suas sociedades que as representações sociais são formadas. Os
meios de comunicação de massa, particularmente, tem sido um objeto de
investigação para a teoria.

Wagner (2002) discutindo sobre o caráter interdisciplinar da pesquisa em
representações sociais também aborda a relação entre representações sociais e comunicação
midiática ao defender que um trabalho no campo das representações sociais deve considerar
três aspectos: as representações das pessoas e dos grupos, dos eventos políticos que trazem
um novo fenômeno destacado pela primeira vez em uma sociedade e das representações
transportadas pela mídia.
Vale ressaltar que esta relação é discutida até mesmo entre teóricos que não
trabalham propriamente com a teoria das representações sociais. Fausto Neto (1999), por
exemplo, comenta que as mídias transformam-se em lugares de passagens daquilo que a
sociedade produz discursivamente. Elas seriam uma instância de mediação do processo de
visibilidade da produção de sentidos realizadas pelas instituições. Além de ser instrumento de
representação é, ao mesmo tempo, dispositivo, espécie de verdadeiros nichos, onde a
realidade se estrutura como uma referência. O poder das mídias está na capacidade de
construir - via discursos- conceitos e referências que, em última análise vão se tornando o
nosso próprio cotidiano. É nesta operação via competência dos modos de dizer e dos modos
de mostrar, engendrados pelas práticas midiáticas, que os objetos vão se tornando uma
realidade específica de nossos dias, ou seja, vão tomando corpo no próprio tecido social.
Partindo do exposto acima, torna-se evidente que os meios de comunicação
midiáticos intervêm na realidade social como formadores e veiculadores de representações
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sociais, como referência simbólica, como espaço construtivo de saberes, sentidos e imagens
que servem de guia para a leitura do mundo e para a conduta humana. Nesse sentido,
configuram-se como um fundamental campo de análise para se compreender os sistemas de
significação (crenças, valores, etc.) de uma sociedade a as suas implicações no pensamento e
na prática dos indivíduos e grupos, visto que o conhecimento sobre o mundo e a forma de agir
sobre ele é construído, entre outras coisas, pelas teorias, idéias e imagens que circulam nos
meios de comunicação midiáticos.
Considerando que, conforme nos explica Joffe (2002), a predisposição das pessoas
para endossar certas representações sociais de um acontecimento, e não outras, emerge das
experiências vivenciadas em constante desenvolvimento que interagem com imagens
mediatizadas pelos meios de comunicação, chamamos atenção para um aspecto que
consideramos fundamental no pensamento de Moscovici: o de que o pensamento e a ação
humanas não são meras reproduções do que é transmitido pelos sistemas de comunicação,
mas reelaborações, verdadeiras teorias:

Nas ruas, nos bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as pessoas
analisam, comentam, formulam “filosofias” espontâneas, não oficiais, que
têm impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, na
maneira como eles educam seus filhos, como planeja seu futuro, etc. os
acontecimentos, as ciências e as ideologias apenas lhes fornecem o
“alimento” para o pensamento. (MOSCOVICI, 2003, p. 45, grifo do autor).

Foi a partir dessa perspectiva que direcionamos nossa pesquisa e é com o propósito
de compreender um pouco sobre um dos “alimentos” que contribuem para a construção ou a
consolidação do pensamento e da ação humana que vamos discorrer, a seguir, sobre as
representações sociais e suas relações com a ideologia e o poder simbólico.
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1.5 Representações sociais, ideologia e poder simbólico

Considerando que as representações sociais não são sistemas cognitivos isolados,
mas contextualizados, que concorrem para a pertença e a participação dos sujeitos no mundo
em que vive; considerando que o mundo cultural é organizado a partir de signos que adquirem
valor para determinados grupos sociais, tornando-se legítimos, hegemônicos, onde a ideologia
tem papel central nessa construção social, pressupomos que existe uma relação entre
representações sociais, ideologia e poder simbólico. Em face disso, apresentamos algumas
considerações a respeito.
Iniciaremos abordando que, embora a representação social constitua um
conhecimento diferente da ideologia, como define Moscovici (1978), a presença da dimensão
ideológica nestas estruturas simbólicas é bastante reconhecida entre os teóricos das
representações sociais, independente da concepção de ideologia adotada: seja como um
conjunto de idéias, valores, filosofia de uma pessoa ou grupo; como idéias distorcidas,
enganadoras que expressam interesses dominantes e sustentam relações de dominação; como
modo e estratégia em que as formas simbólicas passam a servir para manter as relações
sociais entre as pessoas, ou seja, uma maneira de se criar, produzir ou manter determinadas
relações sociais e subjetividades; etc.
Numa concepção mais geral de ideologia, Guareschi (2002, 2003) comenta a
respeito da relação existente entre ela e a representação social. Ao se reportar ao conceito de
representação social, afirma que este envolve várias dimensões, tanto no que se refere a seu
conteúdo, como à sua gênese e a seus efeitos, sendo, portanto, um conceito dinâmico, social e
político-ideológico (valorativo).
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Guareschi (2002) explica que, embora Moscovici tenha deixado clara a dimensão
ideológica da representação social apenas na fase onde ela é apropriada por um grupo ou
instituição, tornando-se discurso estruturado e estruturante e impondo uma ordem
estabelecida6, essa dimensão ideológica está presente, ainda que implicitamente, nas idéias do
pesquisador sobre os processos de constituição da representação social: a objetivação e a
ancoragem, visto que a ação de ancorar, de trazer para categorias e imagens conhecidas o que
ainda não está classificado implica numa opção valorativa; por sua vez, o ato de classificar e
nomear – objetivar – também não é neutro, mas serve de mediação nas relações de dominação
e exploração socioeconômica. Logo, as representações (enquanto estruturas sociais
emergentes a partir desses dois processos) não são neutras.
Para Guareschi (2002, p. 200), a dimensão valorativa, jamais pode ser separada
das ações, e por isso, de uma maneira ou outra, “ela está presente tanto no processo de
construção das representações sociais, como em sua estrutura. Perder a dimensão de nãoneutralidade dos processos e representações é empobrecer e mistificar tanto a uns, como a
outras”. O pesquisador cita alguns estudos que comprovam esta dimensão ideológica das
representações sociais, entre eles, o realizado por Joffe (2002). Esta autora explica que as
diferenças nas representações sociais que vários grupos sustentam podem ser atribuídas às
diferentes posições sociais de cada indivíduo, mas que a ideologia dominante tende a
propagar imagens de alguns grupos específicos. Nesse estudo, ela mostra como as
representações sociais da AIDS se fundamentam em ideologias dominantes, tais como: o
individualismo, o colonialismo e o heterosexualismo. Sobre o assunto, Guareschi acrescenta:
“Se as representações sociais se fundamentam sobre essas ideologias, irão, necessariamente,
conservar também essa dimensão mistificadora”. (GUARESCHI, 2002, p. 200-201).

6

Esta fase se refere à terceira etapa evolutiva do processo de popularização da ciência apresentada por
Moscovici. No terceiro capítulo desse trabalho, intitulado “Refletindo sobre a popularização das teorias
científicas”, explicamos, de forma mais detalhada, esse assunto.
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Tomando a ideologia numa concepção mais específica, baseada nas idéias de
Thompson (1995), em que ela é vista como o emprego de modos e estratégias de criação e de
manutenção da dominação, através do uso de formas simbólicas, Guareschi apresenta alguns
estudos que demonstram como a sociedade capitalista explora as representações sociais da
população. O estudo realizado por Guareschi (2002) sobre as seitas religiosas constitui um
exemplo fundamental da prática ideológica de empregar as formas simbólicas para criar e
manter as relações de dominação. Analisando as práticas de cultos de diferentes igrejas
neopentecostais, os discursos de pastores e fiéis destas igrejas e os seus programas exibidos na
TV e nas rádios, o pesquisador denuncia a manipulação das estruturas simbólicas e os perigos
que advêm desta manipulação. Ele mostra como, através da manipulação de imagens, mitos,
valores, significados, em suma, das representações sociais da população, estas seitas se
perpetuam e mantêm seu vínculo com a população, ou seja, como as estruturas simbólicas são
ideologicamente utilizadas para manutenção da dominação.
Ainda sobre a questão, temos a discussão realizada por Spink (1992) no seu artigo
sobre representações sociais e ideologia. A autora defende que as representações sociais são
sempre ideológicas. Primeiro porque, enquanto uma forma de conhecimento elaborada pelos
indivíduos, elas se constituem como uma atividade sócio-cognitiva que é construída em
condições sócio-históricas. Segundo porque, enquanto conhecimentos que têm como
finalidade instauração ou manutenção de práticas sociais, possibilitam a emergência da
ideologia como representações hegemônicas a serviço das relações de poder.
Jodelet (2001) também reconhece o papel da ideologia na construção das
representações: “Certamente, há representações sociais que cabem em nós como uma luva ou
as que atravessam os indivíduos: as impostas pela ideologia dominante ou as que estão ligadas
a uma condição definida no seio da estrutura social”. Segundo Jodelet (2001, p. 32-34), a
inserção social do indivíduo tem relação com o caráter das representações sociais, visto que o
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lugar e a posição social que eles ocupam e as funções que desenvolvem determinam não
somente os conteúdos representacionais, mas também a sua organização, “por meio da relação
ideológica que mantém com o mundo social, as normas institucionais e os modelos
ideológicos aos quais obedecem”. A autora acrescenta que mesmo nos casos de determinação,
em que a partilha das representações é um dado pré-existente da comunicação, podem-se
observar fenômenos de aderência às formas de pensamento da classe, do meio ou do grupo
social a que se pertence, por causa da solidariedade e das afiliações sociais, uma vez que
partilhar uma idéia significa afirmar um vínculo social e uma identidade. “A partilha serve à
afirmação simbólica de uma unidade e de uma pertença. A adesão coletiva contribui para o
estabelecimento e o reforço do vínculo social” (JODELET, 2001, p. 34).
Considerando que os sujeitos cognoscentes se inserem em contextos sociais nos
quais se desenrolam as disputas simbólicas pela imposição da verdade sobre as coisas e sobre
o mundo; considerando ainda as representações sociais como forma de interpretação e
atribuição de significados, Domingos Sobrinho (2002) corrobora com a idéia de que a
representação social pressupõe uma dimensão ideológica, por entender que as representações
sociais dos indivíduos e grupos são construídas a partir das formas dominantes presentes no
seu mundo, das suas experiências passadas e presentes. Isso não significa dizer que as
representações sociais sejam uma reprodução destas formas dominantes, mas uma
ressignificação de um sentido primeiro, que é hegemônico, legítimo:

O objeto real não existe em si mesmo, porquanto resulta sempre de uma
construção compartilhada de sentido. Assim, se a realidade é formada por
um conjunto de relações de forças, estas devem influenciar, do mesmo
modo, a construção dos sentidos dos diferentes objetos do mundo social.
(DOMINGOS SOBRINHO, 2002, p. 65-66).
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Baseado na concepção de cultura, elaborada por Bourdieu, que inclui não apenas a
construção de sentidos, mas a disputa pelos sentidos legitimados, Domingos Sobrinho (2002)
discute a relação entre a construção das representações sociais e o poder simbólico. Segundo
ele, essa legitimação dos sentidos se dá por um poder que atua não pela força física ou
coercitiva, mas pela magia despertada pelos próprios signos hegemônicos.
Os signos hegemônicos, diz o autor, fazem parte das crenças, opiniões
estabelecidas, aceitas como verdades e se constituem o fundamento da dominação política. No
processo de definição dos signos hegemônicos, ou seja, do que é legítimo, as instituições
operam no sentido de estabelecer relações sociais, as quais podem impor determinadas
definições legítimas e excluir as adversas. Nesse processo, a linguagem tem um papel crucial:
o de nomear e atribuir valor aos seres e objetos do mundo. Fundamentados em Pierce e
Bourdieu, Domingos Sobrinho (2002, p. 68) afirma que o signo hegemônico, enquanto
veículo de informação do poder simbólico, influencia a estrutura imagética da representação
que a torna guia de leitura e teoria de referência para a compreensão da realidade:

As representações sociais de Educação, da família, da língua, do corpo, da
raça, da casa, do bairro, construídas a partir dos signos legítimos e dentro de
um espaço social concreto no qual se desenrolam as relações de dominação
simbólica, possuem forte tendência a circunscrever os sujeitos e suas ações
nos marcos dos movimentos reprodutivos societários.

Exatamente por isso, para Domingos Sobrinho (2002, p. 64) o estudo das
representações sociais apresenta-se como “uma ferramenta extremamente útil para
desmistificar as ilusões homogeneizadoras da realidade social”. A reflexão sobre a relação
entre poder simbólico e o processo de construção das representações sociais é de suma
importância para buscarmos “decifrar/denunciar os sentidos hegemônicos atribuídos a muitos
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objetos do mundo social, que estão na base das crenças na naturalização das coisas e das
relações e na imposição da violência simbólica que causa tanto sofrimento simbólico”.7
(DOMINGOS SOBRINHO, 2002, p. 64).
É importante ressaltar que a ruptura com as relações de cumplicidade a qual estão
submetidas as vítimas da violência simbólica só poderá ocorrer com a transformação “das
condições sociais de produção das tendências que levam os dominados a adotar, sobre os
dominantes e sobre si mesmo, o próprio ponto de vista dos dominantes” (BOURDIEU, 1999,
p. 54). Assim, a mudança nas relações de subordinação depende da perpetuação ou
transformação das estruturas que originam essas disposições, como por exemplo, a estrutura
de um determinado mercado de bens simbólicos responsável pela organização e
hierarquização dos bens circulantes. A respeito, Domingos Sobrinho (2002, p. 68) defende:

As representações sociais são uma importante via para a desconstrução da
eficácia do poder simbólico, na medida em que permite ao pesquisador,
interventor ou trabalhador social, entre outros, conhecer nas suas múltiplas
dimensões, as condições concretas de produção das ressignificações dos
signos hegemônicos, assim como a organização interna das mesmas, fruto
da dinâmica que caracteriza a formação das representações sociais.

Esta discussão sobre a relação entre ideologia, representações sociais e poder
simbólico nos ajuda no entendimento das questões referentes ao objeto de estudo, visto que a
teoria construtivista tem-se constituído num signo hegemônico da nossa sociedade, numa das
maiores referências teóricas da nossa cultura pedagógica e escolar, signo este que tem se

7

O autor define “sofrimento simbólico” como uma forma de sofrimento que não é fruto nem de causa orgânica
(doenças, envelhecimento), nem de causas psicológicas, nem de causas diretamente sociais (fome, desemprego,
falta de moradia), mas fruto da posição social em que ocupam, dos choques de interesses, necessidades e funções
que exercem e vivenciam nas relações como o seu meio e as diferentes pessoas e da violência simbólica a que
são submetidos. Como exemplo, ele cita: as vítimas do fracasso escolar, dos adolescentes vestibulandos, os
homossexuais e “todos aqueles que não estão de acordo com as normas e padrões legitimados” (DOMINGOS
SOBRINHOS, 2002, p. 64).
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consolidado e se legitimado nos discursos e práticas das autoridades educativas e,
principalmente, nos discursos veiculados pela mídia. Reconhecendo a mídia como um dos
meios construtores e divulgadores dos signos hegemônicos da sociedade de um modo geral - e
da teoria construtivista de um modo específico - e como formadores e veiculadores de
representações sociais, faremos, em seguida, uma discussão sobre a mídia na sociedade
contemporânea, sua relação com as representações sociais, seus aspectos ideológicos e seu
poder simbólico.
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2. ENTENDENDO A MÍDIA NA ATUALIDADE: UM OLHAR A PARTIR DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Estamos inseridos num mundo cada vez mais
simbólico. É o capital simbólico que prepondera nos
dias de hoje e quem cria e legitima esse capital são os
meios de comunicação. (Celso Schröder)

2.1 A mídia no contexto atual

No primeiro capítulo desse trabalho, discutimos a relação existente entre as
representações sociais e a comunicação midiática defendida por muitos teóricos, como
Moscovici, Jodelet, Guareschi, Wagner, Joffe, entre outros. Todos eles são categóricos ao
afirmarem que a mídia é uma das principais responsáveis pela criação e difusão de
determinadas representações sociais, as quais, por sua vez, passam, em grande parte, a
comandarem, orientarem as ações e as comunicações de diferentes indivíduos e grupos.
Porém, se quisermos analisar de que forma a mídia se constitui campo fundamental de
produção e veiculação de representações sociais e, conseqüentemente, de orientação de ações
e comunicações, temos que entender como são construídas suas práticas discursivas, sua
produção de sentidos, sua apropriação pelo público e as relações de poder que a envolvem na
atualidade.

Este capítulo discorre sobre estas questões, destacando alguns aspectos que

julgamos estar mais diretamente ligados ao objetivo do nosso trabalho que é discutir a mídia a
partir das representações sociais. Iniciaremos falando sobre a sua importância na sociedade
atual.
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O papel da comunicação, na atualidade, tem-se tornado cada vez mais central, a
ponto de, como nos diz Guareschi (2003), considerarmos impossível conceber qualquer
fenômeno nos dias de hoje fora da comunicação, principalmente com o avanço da tecnologia.
Se fizermos uma retrospectiva desde a invenção da imprensa, passando pela descoberta da
comunicação eletrônica (telefone, rádio, TV) até o surgimento da Internet, vemos o quanto
aumentou a importância da comunicação e o quanto isso se relaciona com o desenvolvimento
das novas tecnologias.
No século XX, por exemplo, uma das mais importantes transformações ocorridas
corresponde à aceleração do fluxo de informação e da transmissão de formas simbólicas
efetuadas pela tecnologia da informação. Sobre isto, Guareschi coloca que um dos traços
fundamentais da contemporaneidade é o inesgotável fluxo de conteúdos simbólicos
disponibilizados pelos meios de comunicação a um número cada vez maior de pessoas e a
função sociabilizadora que estes meios assumem. Na verdade, as relações do homem com o
mundo, hoje, cada vez mais são construídas através da mídia. As pessoas buscam a TV, o
rádio, o jornal, a revista e agora a Internet para informarem-se sobre a realidade que as cerca,
para se comunicarem, exporem seus pontos de vista, terem acesso às opiniões dos outros,
tomarem conhecimento das descobertas científicas, dos acontecimentos políticos, etc.
Guareschi comenta que a realidade do final de século exigiu cada vez mais que os sujeitos
lidassem com uma imensa gama de informações que invadiam diariamente sua vida. Saber
lidar com esse fluxo acelerado de informações, dando-lhes um significado, interpretando-as,
integrando-as em sua visão de mundo é, segundo o autor, uma tarefa inevitável dos homens
modernos.
A importância dos meios de comunicação na contemporaneidade se torna mais
notória se reconhecermos que eles não são considerados apenas veículos de informação, mas
verdadeiros veículos de formação, “um autêntico sistema de ensino paralelo”, conforme
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defende Lopes (2001, p. 31), visto que, em nossa sociedade, a educação formal não satisfaz
mais e a formação permanente substitui a escola; uma educação permanente que se dá pelas
informações, saberes e valores que circulam nos diferentes meios comunicacionais. Na
verdade, os meios de comunicação se configuram como um fundamental campo onde os
temas e valores, na nossa sociedade, são compartilhados e discutidos.
A este respeito, Guareschi (2003) nos lembra que o debate político nos últimos
anos perdeu seu lócus histórico: o espaço público das ruas e praças. Esse debate hoje se dá
quase integralmente através da mídia, o que confere aos órgãos de comunicação um
considerável poder de construção do real e de convencimento.

O consumo dos produtos da mídia, especialmente a eletrônica representa
hoje o principal espaço de ocupação do tempo livre da população. O acesso
à informação, crucial nos nossos dias, depende de uma forma sem
precedentes em tempos anteriores, da relação dos indivíduos com os meios
de comunicação. (GUARESCHI, 2003, p. 45).

O autor coloca que a realidade está cada vez mais sendo definida pela
comunicação. Ela cria a realidade, constrói a realidade. “Uma coisa passa a existir,
sociologicamente falando, quando é veiculada. Para a grande maioria da população, para os
milhões de brasileiros, algo “existe” no momento em que é mostrado na mídia”.
(GUARESCHI, 2003, p. 28). Qualquer coisa, por mais insignificante que seja (criações
artísticas, boatos, ciência, etc.) adquire o estatuto de realidade, passa a se constituir como real
ao ser veiculada pelos meios de comunicação.
É importante destacar, contudo, que os meios de comunicação se constituem não
apenas um campo de debates de temas sociais, mas um lugar onde os sentidos são negociados
e as subjetividades (re)construídas. Dessa forma, eles não apenas constroem o mundo, dando-
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lhe visibilidade e sentido, mas influencia decisivamente a construção das pessoas e de suas
subjetividades. Os estudos de Thompson (1995, 1998) nos mostram isso ao defenderem que
os meios de comunicação servem para transmitir informações e conteúdos simbólicos. Eles
têm, conforme diz o teórico, uma dimensão simbólica irredutível: relacionam-se com a
produção, o armazenamento e a circulação de materiais que são significativos para os
indivíduos que os produzem e os recebem, interferindo nas suas relações:

O desenvolvimento dos meios de comunicação é, em sentido fundamental,
uma reelaboração do caráter simbólico da vida social, uma reorganização dos
meios pelos quais a informação e o conteúdo simbólico são produzidos e
intercambiados no mundo social e uma reestruturação dos meios pelos quais
os indivíduos se relacionam entre si. Se “o homem é um animal suspenso em
teias de significados que ele mesmo teceu”, como Geertz uma vez observou,
então os meios de comunicação são rodas de fiar no mundo moderno e, ao
usar estes meios, os seres humanos fabricam teias de significação para si
mesmos. (THOMPSON, 1998, p. 19-20).

Para o autor, o uso dos meios de comunicação implica a atribuição de novos
sentidos ao real, a criação de novas formas de ação e interação no mundo social, de novos
tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e
consigo mesmo. O desenvolvimento dos meios de comunicação fez surgir uma complexa
reorganização de padrões de interação humana através do espaço e do tempo. Esta interação
se dissocia do ambiente físico de tal modo que os indivíduos podem interagir uns com os
outros, ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal, e nesse processo
trocarem pontos de vistas, negociarem sentidos e valores. Ela permite ainda novas formas de
ação à distância que possibilitam aos indivíduos dirigirem suas ações para outros, dispersos
no espaço e no tempo, como também responderem a ações e acontecimentos ocorridos em
ambientes distantes.
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O desenvolvimento dos meios de comunicação, também, permitiu a criação de
novas maneiras de se exercer o poder. Sobre este assunto, Thompson (1998) explica que há
diferentes formas de poder, as quais refletem os diferentes tipos de atividades que os seres
humanos se ocupam e os diferentes tipos de recursos de que se servem no exercício desse
poder: o econômico, o político, o coercitivo e o simbólico. O econômico provém da atividade
produtiva que implica o uso e a criação de vários tipos de recursos materiais e financeiros. O
político deriva da atividade de coordenação dos indivíduos e da regulamentação dos padrões
de sua interação, ou seja, da hegemonia das relações e tem como sustentação basicamente o
poder coercitivo e o simbólico. Enquanto o primeiro (coercitivo) implica o uso real ou a
ameaça da força física para subjugar ou conquistar o oponente, o poder simbólico usa as
formas simbólicas para intervir no curso dos acontecimentos, influenciar as ações dos outros e
produzir eventos. Este poder surge da atividade de produção, transmissão e recepção das
informações e conteúdos simbólicos, ou seja, do significado das formas simbólicas, as quais
induzem os indivíduos a praticarem determinadas ações.
É importante lembrar que há várias instituições que assumem o papel particular na
acumulação das informações e comunicações e no uso de recursos materiais e financeiros para
forjarem os meios com os quais a informação e o conteúdo simbólico serão produzidos e
distribuídos pelo mundo social, como a igreja, as escolas, as universidades e principalmente
as indústrias da mídia. No que concerne a estas últimas, percebemos o seu papel
preponderante principalmente porque têm tornado este poder mediado através da
globalização. Para Thompson (1998), uma das características da globalização da comunicação
é que os produtos da mídia circulam numa arena internacional. O material produzido num país
é distribuído no mercado global. Este fluxo internacional dos produtos da mídia é um
processo estruturado no qual certas organizações detêm o controle, levando algumas regiões
do mundo a extrema dependência de outras para o suprimento de bens simbólicos. Esse
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processo de globalização, segundo o autor, foi o que firmou o quarto poder (simbólico),
fazendo-o se sobrepor aos demais (econômico, político e coercitivo).
Guareschi (2003) vem corroborar com essa idéia de que hoje o poder simbólico se
apresenta como um dos mais importantes, devido, principalmente, ao desenvolvimento dos
meios de comunicação. Segundo Guareschi (2003, p. 38), quem usufrui desse poder é quem
tem acesso aos recursos que criam e garantem esse poder simbólico, que são os meios de
comunicação, uma vez que o fator primordial de produtividade do capitalismo na nossa
sociedade é a informação. “Quem detém informação, detém o fator central do
desenvolvimento” e, por conseguinte, detém o poder social, político, econômico. Nesse
sentido, o controle dos meios de comunicação e do fluxo de conteúdos simbólicos assume um
papel crucial como instrumento de poder nas sociedades modernas.
O autor explica que com o desenvolvimento dos meios de comunicação,
principalmente da mídia escrita, instaurou-se também um novo processo de conhecimento,
denominado de “nova cultura”, formado por duas camadas: a camada alimentada pela mídia,
pelo seu fluxo constante de mensagem; e a camada constituída pela sociedade intelectual dos
criadores e dos que têm possibilidade de se fazerem ouvir, de absorver os elementos propostos
para fazer outras mensagens a serem difundidas pela mídia, de manipular, mistificar as
informações, transformando-as em instrumento de poder. Guareschi (2003, p. 44) nos lembra,
ainda, que esse controle dos conteúdos simbólicos circulantes em determinada sociedade
sempre foi do interesse dos dirigentes do período, mesmo em era democrática:

De certa maneira, controlar o fluxo de informações que circula por dada
sociedade significa, em grande medida, controlar a produção do “imaginário
social”, ou seja, atuar diretamente sobre a forma como os indivíduos
representam para si mesmos, e em seu grupo social, as relações e as
condições de vida a que estão submetidos. Estas mesmas condições que
hoje se encontram em processo de profunda transformação.
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Estas transformações sociais, segundo Thompson (1998), são caracterizadas
basicamente pelo processo de midiação da cultura moderna, no qual a produção, a
transmissão e a recepção das formas simbólicas8 são predominantemente mediadas pelos
aparatos técnicos e institucionais das indústrias da mídia, ou seja, por uma rede complexa,
transnacional, de interesses institucionais.
Vale ressaltar, aqui, as idéias de um outro teórico que julgamos importante nesta
discussão: Foucault. Embora este autor não tenha discutido diretamente a natureza da mídia e
o poder dos discursos veiculados por ela, admitiu que o poder está atrelado à produção de
verdades e que estas, por sua vez, são produzidas e transmitidas, entre outras formas, nos
aparelhos de informação:

Em nossas sociedades, a economia política da verdade tem cinco
características importantes: a "verdade" é centrada na forma do discurso
científico e nas instituições que o produzem; está submetida a uma
constante incitação econômica e política (necessidade de verdade tanto para
a produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias
formas, de uma intensa difusão e de um imenso consumo (circula nos
aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão do corpo social é
relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é
produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de
alguns grandes aparelhos políticos e econômicos (universidade, exército,
escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de
confronto social (as lutas ideológicas). (FOUCAULT, 1986, p.13, grifo do
autor).

A produção e a disseminação de discursos são regulamentadas por sistemas de
verdade, os quais, para Foucault (1986), estão ligados a sistemas de poder que os produzem e
apóiam-nos e efeitos de poder que eles induzem e que os reproduzem, surgidos em função de

8

Dentro da perspectiva de Thompson (1995, 1998), formas simbólicas são um amplo espectro de ações e falas,
imagens e textos que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e pelos outros como constructos
significativos.
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necessidades políticas e econômicas e sendo objeto de intensa difusão e consumo. Esse poder,
segundo o autor, se mantém e se torna aceito não pela sua força proibitiva e repressora, mas
pelo seu caráter criador, construtivo, porque ele forma saber, produz coisas e discursos, que
vão gerir a vida dos homens, aproveitando suas potencialidades, aumentando a sua utilidade
econômica e diminuindo os inconvenientes políticos que estes possam causar.
Foucault (1986) acrescenta que cada sociedade tem seu regime de verdade, ou
seja, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e
instâncias que permitem distingui-los dos falsos, a maneira como são sancionados certos
discursos e não outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.
Partindo dos pontos aqui expostos e considerando que os discursos midiáticos
constroem não somente os objetos de que fala, mas práticas sociais e subjetividades inscritas
em formas regulamentadas de poder, reconhecemos que o estudo sobre a natureza desses
processos torna-se extremamente relevante e necessário, principalmente porque, como nos diz
Guareschi (2003), embora a comunicação tenha se desenvolvido e ganhado grande
importância no mundo moderno, as análises e reflexões sobre suas implicações ainda são
pouco expressivas.
A este respeito, Fausto Neto (1999) afirma que o campo de análise dos processos
discursivos midiáticos é bastante novo no Brasil, porém seu desenvolvimento vem
acontecendo em função dos objetivos em compreender as intenções e os efeitos de suas
mensagens para além da própria existência no campo das mídias enquanto fenômeno técnicocultural. Para ele, a década de 80 é marcada pela crise dos grandes relatos e é constituída pelo
funcionamento das estratégias simbólico-discursivas. O autor explica que a questão dos
poderes e de seus efeitos se estrutura em torno de projetos discursivos que estabelecem como
questões, entre outras, a eficácia, a imagem e a oferta de novas formas e padrões de
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comportamentos. “A dimensão comunicativa assume para as instituições uma feição central,
instituindo-se como arma, através da qual se travam batalhas e se disputam poderes, políticas,
verdades, etc”. (FAUSTO NETO, 1999, p. 11).
Para Fausto Neto, as mídias, no mundo contemporâneo, informam e organizam o
espaço-tempo, permitem o mapeamento de agentes, projetos e estratégias em luta, disputas e
formas de resistência sociais. Nelas ocorrem disputas de sentidos em que grupos, atores e
instituições sociais se preocupam em influenciar ou orientar ações e políticas. A comunicação
por elas veiculada empenha-se em viabilizar a existência de um mundo próprio à sua imagem,
desagrega e reconfigura culturas e interesses e exige linguagens, locus e discursos produzindo
sentido e dramaticidade que são estruturados e estruturadores das relações que envolvem
Estado, interesses e subjetividades. Nesse sentido, configuram-se como um campo
fundamental e necessário no entendimento das questões sociais e das práticas humanas.
Por fim, queremos destacar mais dois pensamentos que, também, julgamos
relevante nesta discussão. O primeiro se remete à idéia que Moscovici já colocara de que as
representações sociais são saberes populares construídos e compartilhados socialmente, que
estão nas mentes das pessoas e na mídia e que são orientadoras da ação dos indivíduos e
grupos. O segundo se refere a outro pensamento de Guareschi. Segundo ele, nas sociedades
complexas, em que a comunicação cotidiana é, em grande parte mediada pelos canais de
comunicação de massa, “as representações sociais e os símbolos tornam-se a própria
substância sobre as quais as ações são definidas e o poder é – ou não – exercido”.
(GUARESCHI; JOVCHELOVITCH, 2002, p. 20). Dessa forma, a construção e a veiculação
das representações sociais pelos meios de comunicação e sua intrínseca relação com o poder
simbólico constituem, sem dúvidas, um dos fundamentais e emergentes objetos de reflexão
científica e justificam a relevância do presente estudo.
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Comentado sobre a importância da mídia na atualidade e sobre a necessidade de
mais estudos sobre a temática, passaremos a discorrer sobre a natureza do seu discurso, dando
destaque à construção de sentidos e de representações sociais, realizada tanto na sua produção
como na sua recepção, e ao poder simbólico envolvido.

2.2 O discurso midiático, representações sociais e poder simbólico

Conforme discute Guareschi (2003), todo processo comunicacional que ocorre
numa sociedade é complexo e multifacetado, visto que a mensagem sofre interferência ao
longo de sua trajetória até o receptor dos elementos intermediários inseridos no contexto
específico. No caso do processo comunicacional mediado pelos meios de comunicação de
massa9, notamos que esta influência se torna mais expressiva, uma vez que os profissionais
encarregados de transmitir as mensagens através dos diversos veículos comunicacionais não
são meros transmissores, mas verdadeiros construtores de conteúdos. De uma mesma
informação podem ser apresentados resultados diferentes: “depende de quem dá a “forma” a
essa informação, de quem a pinta, de quem a molda”. (GUARESCHI, 2003, p. 10, grifo do
autor). Vale lembrar que Moscovici (1978), através de seus estudos sobre a Psicanálise, já nos
havia mostrado que a comunicação não se constitui um processo de mera transmissão de
mensagens, mas de re-elaboração destas em função das normas e valores sociais embutidos no

9

Embora a concepção de comunicação de massa esteja tradicionalmente atrelada à idéia da produção de
mensagens de sentido único, destinadas a uma vasta quantidade de destinatários - receptores passivos e
indiferenciados -, criando um conteúdo compartilhado homogeneamente, referimo-nos neste trabalho sempre à
comunicação de massa remetendo-a a uma comunicação institucionalizada de produção e difusão generalizada
de bens simbólicos direcionados para uma pluralidade de destinatários que ressignificam esses conteúdos e
incorporam-nos em suas vidas, conforme defende Thompson (1998).
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trajeto desta comunicação, tanto no âmbito dos comunicadores como dos receptores.
É importante ressaltar que a comunicação, de um modo geral, seja como atividade
formal ou informal, científica ou assistemática, não é neutra e pode servir, como defende
Geuss (1988), para iluminar ou obscurecer, emancipar ou dominar, assim como toda e
qualquer prática social. Em se tratando da comunicação midiática, essa característica torna-se
ainda mais forte, não podendo ser tratada como uma mera transmissão de informações,
inocente e desprovida de caráter ideológico, mas como uma produção, uma elaboração
calcada em interesses e valores de determinados grupos. O pensamento de Guareschi (1989,
p. 9, grifo do autor) vem justamente ao encontro disso:

A comunicação “elabora” o nosso cotidiano, legitima o nosso cotidiano,
justifica e transforma, se necessário, o nosso cotidiano. Assim como, para
viver, você precisa de arroz, feijão, carne e de outros alimentos, para
“sobreviver” na sociedade, você precisa de família, escola, religião,
trabalho, meios de comunicação, política...Mas o arroz você não come cru.
Alguém deve prepará-lo, cozinhá-lo, temperá-lo. É exatamente isso o que
acontece, também, com as instituições sociais (família, trabalho, etc.):
Alguém precisa “cozinhá-las”, “temperá-las”; é isso que eu chamo de
“elaborar”. E quem faz isso é a comunicação silenciosa, indireta, subjacente
[...] mas tremendamente eficaz! Pois sem isso a sociedade seria diferente.

A compreensão desse processo, contudo, não é tão simples de ser feita. Daí a
necessidade de estudar com maior acuidade a maneira como os assuntos importantes são
tratados nos meios de comunicação e como estes meios elaboram o cotidiano, principalmente
porque os discursos veiculados por eles contribuem para a construção de saberes e posturas,
nem sempre conscientes, assumidas pelo público em geral e para a formação de certas
representações sociais que atuam no sentido de promover e legitimar suas ações.
Entre muitos trabalhos que nos ajudam a decifrar o modo como a mídia constrói a
informação, queremos registrar os realizados por Guareshi et al (2003) e sistematizados no
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livro Os construtores da informação. A partir de um estudo sobre os principais comentaristas
da televisão e dos rádios do Rio Grande do Sul, os autores questionam o papel dos
profissionais da mídia – jornalistas, radialistas, artistas e técnicos – que manejam
cotidianamente os recursos técnicos e se valem desses recursos para gerar o conteúdo dirigido
ao público. Segundo eles, os comentaristas, aqueles que analisam um fato e o transmitem ao
público de acordo com sua visão e interpretação, não são tão imparciais, mas têm seus ideais,
valores e interesses interferindo na forma como interpretam e transmitem uma notícia, um
fato, uma mensagem. No capítulo Os transgênicos na mídia: práticas sociais e ideologia, do
referido livro, Veronese e Felippe mostram que os meios de comunicação criam certas
representações que interessam a determinados grupos que detêm o monopólio de sua
operacionalidade e apontam estes meios como uma arma poderosa, até mais que mísseis e
bombas, visto que através do jogo de manipulação das informações travam, assim como os
campos de batalhas, verdadeiras guerras.
A respeito, Moscovici (2003) aborda que quando uma nova idéia penetra na esfera
pública surgem verdadeiras lutas culturais, polêmicas intelectuais e oposições entre diferentes
modos de pensar, dando margem a uma batalha ideológica. “A única diferença entre uma
ciência e uma guerra é que na ciência você não mata as pessoas; as pessoas não morrem na
batalha científica das idéias”. (MOSCOVICI, 2003, p. 373). É no meio dessa batalha, dessa
guerra de idéias, que as representações sociais surgem e é exatamente por isso que elas não
são imparciais.
Moscovici (2003) também reconhece o caráter ideológico presente nos discursos e
nas representações sociais produzidas pela mídia ao afirmar que os meios de comunicação são
um dos determinantes das representações sociais e que eles reforçam a ideologia dos grupos
dominantes, contribuindo na coerção das classes subalternas, estabelecendo a ideologia
dominante como senso comum. Na verdade, valendo-se de recursos técnicos e linguagens, das
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quais o público nem sempre percebe sua operacionalidade, a mídia interage e alimenta o
conhecimento do senso comum. Hertez (apud GUARESCHI, 2003, p. 12), concorda com a
idéia, ao afirmar que os discursos midiáticos “são formas veladas de produção e estruturação
de conteúdo que nem sempre se tornam explícitas ou manifestas, ao expressar as idéias,
valores e concepções que são ou se tornam dominantes”. Elas informam, distraem, divertem e,
sobretudo, influenciam os indivíduos, tornando-se “instrumentos de mitificação e legitimação
de diferentes formas de dominação que perpetuam relações de classe”. (GUARESCHI, 2003,
p. 318).
Segundo Guareschi (2003), a mídia, quando comprometida com os poderes
hegemônicos, na defesa desses interesses, fabrica acontecimentos a fim de configurar a
realidade que visa divulgar. A partir dessa fabricação, as mensagens são elaboradas e lançadas
ao grupo social, as quais formam e transformam os modos de pensar e agir do grupo alvo,
interferindo na cultura local. Como dissemos, esta fabricação não se dá aleatoriamente, mas
com base nos valores expressos e dominantes do senso comum.
Na compreensão desse processo, no qual a mídia constrói seus discursos, os
objetos de que fala e, por consegüinte, representações sociais, consideramos relevantes
também os estudos desenvolvidos pela Análise do Discurso proposta por Orlandi (1988,
1999) e os desenvolvidos por Thompson (1998).
De acordo com Orlandi (1988), todo discurso, inclusive o midiático, é formulado
não só a partir do sujeito que fala, mas também da interação com o sujeito que recebe ou que
se supõe que receberá tal discurso. Geralmente, ele se ancora no real, na própria experiência
dos receptores, o que direciona sua interpretação para os caminhos definidos pelo produtor da
mensagem.
Como o discurso midiático se produz nesta interação entre o sujeito que fala e
aquele que recebe ou se imagina que receberá a mensagem, as apropriações do real feitas pela

66

mídia não são condutoras de significados por elas mesmas, mas são sistemas repletos de
representações simbólicas que dependem, para sua interpretação, tanto do trabalho do
produtor, no sentido de codificá-la adequadamente, quanto das condições do receptor para
interpretá-las. Nesse sentido, se caracteriza como um produto social e se remete à polifonia e,
como tal, não pode ser visto como dotado de um sentido único e portador de uma única voz.
Segundo Orlandi (1988, p. 43), os sentidos não existem em si, mas são
determinados pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em
que as palavras são produzidas, ou seja, “as palavras mudam de sentido segundo as posições
daqueles que as empregam”. Retomando as idéias de Moscovici (1978, 2003), percebemos
uma certa similaridade com este enfoque quando ele considera a comunicação como um
processo no qual os sujeitos envolvidos mudam não somente o uso das palavras, mas a
freqüência desse uso e os seus sentidos com base em seus valores e nas normas sociais. O
resgate das idéias de Jodelet (2001) também nos permite vislumbrar uma articulação entre as
idéias de Orlandi (1988, 1999) com os aportes teóricos das representações sociais. Como
enfatizamos anteriormente, Jodelet argumenta que a situação social em que o indivíduo está
inserido e as funções que exerce neste contexto repercutem nas representações sociais por ele
compartilhadas, determinando não somente o conteúdo dessas representações sociais, como
também a sua organização.
Orlandi (1988) acrescenta que todo falante e todo ouvinte ocupa um lugar na
sociedade e esse lugar é decisivo no processo de significação. Entretanto, a autora não se
refere apenas a um contexto imediato no qual os sujeitos estão envolvidos, mas ao contexto
sócio-histórico, ideológico. “As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e
pela língua”. (ORLANDI, 1988, p. 32). Esta visão de que todo dizer é sustentado por um jádito e de que as margens do dizer do texto também fazem parte dele são fundamentais,
segundo Orlandi, para compreender o funcionamento do discurso e a sua relação com os
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sujeitos e com a ideologia.
A comunicação midiática, para a autora, é um processo complexo de constituição
de sujeitos e produção de sentidos num determinado contexto social e que se diferenciam
conforme a história das formações discursivas. Fundamentada em Foucault, Orlandi (1988)
conceitua formação discursiva como um conjunto de regras anônimas e históricas,
determinadas no tempo e no espaço que definem as condições do exercício da função
enunciativa e interpretativa. Para ela, as formações discursivas definem o que pode e deve ser
dito em uma determinada situação e também os sentidos que podem ser atribuídos ao dito.
Estas formações discursivas se delimitam a partir das relações que estabelecem com as
formações ideológicas.
Logo, por mais que o discurso midiático tenha como atributo a postulação da
verdade, a informação objetiva e o condicionamento da sua produção a regras editoriais,
comerciais e ideológicas, como é o caso do discurso jornalístico, ele se remete à polifonia e à
polissemia, tendo em vista que é marcado ideologicamente pelo discurso dos outros e é
construído e interpretado em contextos e processos múltiplos.
Em relação aos estudos de Thompson (1998), consideramos demasiadamente
relevante nesta discussão suas idéias no que concerne à interpretação do discurso midiático.
Para ele, embora o homem, atualmente, interaja no mundo cada vez mais a partir de imagens
construídas através da mídia, esta interação é baseada numa certa autonomia interpretativa,
por parte deste. Deste modo, a recepção da mídia constitui um processo hermenêutico, uma
vez que implica um certo grau de atenção e uma atividade interpretativa da parte do receptor,
através da qual os bens e os produtos culturais veiculados nela adquirem sentido. Esta
interpretação é um processo criativo em que o intérprete inclui uma série de conjecturas e
expectativas para apoiar a mensagem que ele procura entender. Algumas dessas conjecturas,
para Thompson, são pessoais, referentes à história singular do indivíduo. Outras, em sua
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maioria, são de caráter social e histórico, compartilhadas por um grupo, constituindo um pano
de fundo de conhecimentos implícitos que os indivíduos adquirem através de um processo
gradual de inculcação e que lhes fornece uma estrutura para assimilar o novo.
As maneiras de compreender os produtos da mídia variam de um indivíduo (ou
grupos de indivíduos) para outro, e de um contexto histórico para outro. O significado de
uma mensagem transmitida pela mídia não é um fenômeno estático, fixo e transparente para
todos. “Antes, o significado ou sentido de uma mensagem deve ser visto como um fenômeno
complexo e mutável, continuamente renovado e, até certo ponto, transformado pelo próprio
processo de recepção, interpretação e reinterpretação”. (THOMPSON, 1998, p. 44).
Estas idéias de Thompson vêm justamente ao encontro do pensamento de
Moscovici (2003) sobre a formação das representações sociais. Ao explicar a terminologia
sociedade pensante, empregada nos seus trabalhos, este pesquisador defende que as pessoas e
grupos não são receptores passivos, nem estão completamente sob controle de uma ideologia
dominante - muito embora sejam influenciados por ela - mas pensam, produzem e comunicam
suas próprias representações e soluções. Dessa forma, não são meros reprodutores dos
conteúdos produzidos pelos intelectuais e transmitidos pela mídia ou qualquer outra
instituição encarregada disso, mas reelaboram esse conteúdo, ressignificam-no a partir de
categorias já existentes, de suas experiências e dos valores sociais que embasam sua vida,
através do processo de ancoragem, como comentado.
Thompson (1998) aborda, ainda, que a apropriação das formas simbólicas
transmitidas pela mídia tem uma abrangência muito além do contexto inicial da recepção.
Uma vez discutida por indivíduos durante a recepção,

elas são elaboradas discursivamente e compartilhadas com o círculo mais
amplo de indivíduos que podem ter participado (ou não) do processo inicial
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de recepção. Desta e de outras maneiras, as mensagens podem ser
retransmitidas para outros contextos de recepção e transformadas através de
um processo contínuo de repetição, reinterpretação, comentário, riso e
crítica. Esse processo pode acontecer numa variedade de circunstâncias –
em casa, ao telefone, no lugar de trabalho – e pode envolver uma
pluralidade de participantes [...] através desse processo de elaboração
discursiva, a compreensão que um indivíduo tem das mensagens
transmitidas pelos produtos da mídia pode sofrer transformações, pois elas
são vistas de um ângulo diferente, são submetidas aos comentários e à
crítica dos outros, e gradualmente impressas no tecido simbólico da vida
cotidiana. (THOMPSON, 1998, p. 45).

É

exatamente

nessas

interações,

engendradas

por

vários

processos

comunicacionais, que as informações e imagens veiculadas pela mídia vão se tornando foco
de debates entre diversos indivíduos e grupos, vão se misturando às suas experiências e
cotidianos, vão, como falara Moscovici, sendo ressignificadas, dando origem às
representações sociais, ou seja, a saberes socialmente partilhados.
Thompson (1998) chama-nos atenção para o fato de que na comunicação
globalizada, onde a informação cada vez mais se difunde em escala global, a recepção destes
materiais simbólicos é feita por indivíduos específicos, que estão envolvidos em situações e
contextos sociais e históricos particulares e que contam com recursos que lhe são disponíveis
para dar sentido às mensagens da mídia e incorporá-las em suas vidas. Assim, as mensagens,
no processo de apropriação, são freqüentemente transformadas, conforme a adaptação dos
indivíduos aos contextos práticos da sua vida cotidiana. Segundo este autor, à medida que a
globalização da comunicação se torna mais intensa e extensa e a circulação mais global, o
processo de apropriação permanece intrinsecamente contextual e envolve um distanciamento
dos contextos espaço-temporais da vida cotidiana, que permite aos indivíduos conceberem,
ainda que parcialmente, diferentes maneiras de viver e condições de vida totalmente
diferentes das que eles experimentam no dia-a-dia.
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O teórico acrescenta que a apropriação localizada dos produtos globalizados da
mídia é também uma fonte de tensão e conflito potencial, visto que estes produtos podem
veicular imagens e mensagens que chocam com, ou não comportam inteiramente, os valores
associados a uma maneira de vida tradicional. Esta discordância, muitas vezes, faz parte das
intenções manifestas dos produtos midiáticos. As tensões e os conflitos provocados pela
apropriação da mídia também podem ser experimentados como uma forma de conflito
pessoal, até onde a formação pessoal pode ser informada pelo conteúdo simbólico dos
produtos da mídia:

Quanto mais estes materiais simbólicos são extraídos de fontes as mais
diversas, mais os indivíduos experimentam o choque de valores como um
conflito pessoal – isto é, como um conflito entre as competitivas exigências
que lhe são feitas ou entre os incompatíveis objetivos a que aspiram. De
qualquer maneira, os indivíduos são constantemente chamados a
reconciliar, ou simplesmente a manter em difícil equilíbrio, mensagens que
conflitam uma com as outras ou com os valores e crenças enraizadas nas
práticas rotineiras da vida cotidiana. (THOMPSON, 1998, p. 158).

Diante dessa situação, segundo Thompson (1998), os indivíduos vão recebendo
seletivamente as informações veiculadas, dando mais atenção aos aspectos que lhe são de
maior interesse e ignorando outros e vão lutando para dar sentido a fenômenos que desafiam
sua compreensão, esforçando-se para relacioná-los a contextos e condições de sua própria
vida, incorporando-as na própria compreensão que têm de si mesmos e dos outros. Eles as
usam como veículos para reflexão e auto-reflexão, como base para refletirem sobre si
mesmos, os outros e o mundo a que pertencem.

Apropriar-se de uma mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo
e torná-lo próprio. [...] é adaptar a mensagem à nossa própria vida e aos
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contextos e circunstâncias em que a vivemos; contextos e circunstâncias
que normalmente são bem diferentes daqueles que a mensagem foi
produzida. (THOMPSON, 1998, p. 45).

Nesse processo, passam a depender cada vez mais de seus próprios recursos para
construir uma identidade de si mesmos. Com isso, o seu self (eu) se torna mais aberto e
reflexivo, tendo seu desenvolvimento alimentado cada vez mais por materiais simbólicos
mediados.
Moscovici (1978) também comentara sobre estes conflitos vivenciados pelo
homem no afluxo das informações circulantes e as implicações disso em suas vidas, ao
explicar a formação das representações sociais. Como vimos, para ele as representações
sociais emergem onde existe perigo para a identidade coletiva, quando a comunicação de um
conhecimento submerge as regras que a sociedade as colocou. Elas são resultantes de um
esforço de conciliar diferentes regras e valores e de compreender situações, acontecimentos e
objetos que nos são estranhos. Esforço este que se concretiza na seleção dos valores que
fazem parte do novo e na sua integração ao mundo físico e mental do indivíduo (objetivação e
ancoragem), transformando-o, que contribui para a construção intra-individual do sujeito, da
sua identidade, uma vez que ao ressignificar seu modo de ver o objeto, este e o indivíduo se
ressignificam reciprocamente e se fundem: “aquele que conhece se substitui no que ele
conhece”. (MOSCOVICI, 1978, p. 65).
Por último, Thompson (1998) coloca que a recepção e a apropriação dos produtos
da mídia são processos sociais complexos em que, muitas vezes, os indivíduos se sentem
perdidos, incapazes de encontrarem uma saída, paralisados pela profusão de imagens e
opiniões disseminadas e pelas tensões e conflitos geradas. Muitas vezes, diz ele, as imagens
midiáticas são manipuladas cinicamente e exploradas com a finalidade de mobilizar
determinados sentimentos e ações, tornando-se necessário uma atitude mais crítica e reflexiva
frente ao conteúdo simbólico que é veiculado, aos dispositivos e as estratégias utilizadas na
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transmissão desse conteúdo, visto que, segundo ele, estas formas simbólicas podem ser usadas
com o objetivo de manter ou produzir determinadas relações, desde que mobilizadas nesse
sentido.
A este respeito, retomamos aos estudos de Guareschi (2002, 2003) que mostram
como os meios de comunicação utilizam as estruturas simbólicas, as representações sociais da
população para a manutenção de determinadas relações de dominação. Ainda sobre esta
questão, aborda que à medida que determinado meio de comunicação vai construindo uma
imagem social de determinado objeto, seja teoria, pessoa, partido, etc., a população leitora
deste meio poderá se comportar de maneira diferenciada com relação a tal objeto. Entretanto,
à medida que toda a mídia trabalhar na direção da construção ou reprodução de tais
representações e imagens, fica difícil a população fazer uma leitura e tomar posicionamento
de forma crítica. Guareschi (2003) coloca, ainda, que infelizmente boa parte da população
ainda não é capaz de se posicionar criticamente perante aquilo que a mídia lhe apresenta e que
em face das estratégias de manipulação da informação e das produções simbólicas é
necessário estarmos sempre questionando sobre até que ponto não estamos sendo
influenciados e condicionados por ela.
Partindo desses pressupostos, defendemos que os discursos midiáticos devem ser
entendidos como sistemas de significação, representação e poder e, também, como espaços de
veiculação e formação de representações sociais diversas. Não podemos pensar que estes
discursos produzam mensagens fechadas, que serão decodificadas de maneira uniforme por
todos os receptores, nem que tais discursos não se ancorem em pressupostos ideológicos,
capazes de conduzir a determinada interpretação. Contudo, não podemos desconsiderar que é
nas situações de interação dos sujeitos e grupos, num determinado contexto, que os discursos
midiáticos são (re)construídos e apropriados e, por conseguinte, as representações sociais são
elaboradas e compartilhadas. Se as apropriações desses discursos são múltiplas, as
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representações sociais resultantes desse processo de apropriação também serão múltiplas. É
importante não perdermos isso de vista, sob o risco de identificarmos determinadas
representações sociais como meramente absorção de discursos e ideologia. Como bem nos
lembra Moscovici (1988), embora as representações sejam sociais e não produções simbólicas
de indivíduos isolados, elas não são homogêneas e uniformes. “Parece uma aberração
considerar as representações como homogêneas e partilhadas como tais por toda uma
sociedade. O que quisemos enfatizar ao abandonarmos a palavra “coletivo” foi essa
pluralidade de representações e sua diversidade dentro de um grupo”. (MOSCOVICI, 1988, p.
219, grifo do autor).
Por outro lado, se as representações sociais se constroem, entre outras coisas, a
partir dos discursos veiculados na mídia e se estes discursos são condicionados historicamente
pelos signos construídos socialmente e pela ideologia, conhecer as representações sociais
produzidas e veiculadas pela mídia constitui uma forma de compreender e refletir sobre os
signos hegemônicos, as relações de poder, as verdades que estão por detrás destas
representações e suas possíveis implicações no pensamento e ações da população que tem
acesso a ela. Acreditamos que nosso trabalho caminha nessa direção. Conjugar tais reflexões,
via a nova mídia (Internet), é uma tarefa que se impõe neste momento – dado o seu papel na
nossa sociedade - e que realizamos no tópico subseqüente.
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2.3 Uma mídia chamada Internet

O mundo é tão pequeno que está ao alcance das nossas
mãos, ou melhor, no clique do mouse. (João Medeiros)

No universo da informação e da comunicação, entendemos mídia como qualquer
suporte ou veículo de mensagem. Logo, o impresso, o rádio, a televisão, o cinema, a Internet
são mídias. É importante destacar, contudo, que muitas pessoas questionam se a Internet pode
ser considerada mídia, face às inúmeras e significativas diferenças que ela apresenta em
relação às demais. Entretanto, é quase unânime entre os pesquisadores da área considerá-la
mídia, embora concordem que se trata de uma mídia bastante diferente. Levy (2000), no seu
livro sobre a cibercultura, faz um estudo a respeito das características dessa mídia,
enfatizando suas diferenças em relação às mídias clássicas. Negreiros (2005), por sua vez, em
seu artigo Internet, uma mídia sem limites, explica que o que leva algumas pessoas a não
considerá-la mídia é o fato de ela estar aberta para qualquer pessoa publicar um conteúdo e
esclarece que é exatamente a sua capacidade de difusão de informação que a torna a mídia
predominante do século XXI. A autora acrescenta que se a mídia é entendida como um
processo de mediação, a Internet faz esta mediação entre determinado conteúdo de site e seu
leitor. Pereira e Moraes (2003), estudando o formato narrativo e as condições de produção da
notícia em rede, analisam a Internet dentro de uma nova definição de meio de comunicação,
dentro de um modelo sistêmico que leva em consideração o processo comunicativo no atual
contexto histórico-social e defendem que ela se constitui uma mídia que tem uma lógica
singular, mas que não a desqualifica como tal.
Chegando ao consenso de que a Internet é uma mídia, precisamos entender que se
trata de uma nova mídia, revolucionária como nenhum outro meio de comunicação foi capaz
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de ser. Esta revolução se caracteriza não apenas nos seus aspectos físicos e técnicos, mas
sobretudo nas implicações socioculturais que tem trazido, à medida que se constitui como o
maior depositário de informações acessíveis a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo.
Sabemos que cada uma das mídias usa, no processo de transmissão e recepção de
mensagens, diferentes modalidades perceptivas e apresenta características que lhe são
específicas. O cinema, por exemplo, envolve visão e audição; o impresso, a visão e o tato; já a
Internet coloca simultaneamente em jogo a audição, o tato, a visão e a sinestesia, ou seja,
diferentes modalidades sensoriais, diferentes linguagens que se integram dentro de um único
ambiente de informação digital. Daí ela ser considerada uma mídia híbrida e daí a
terminologia hipermídia. Segundo Santaella (2004), hipermídia significa a integração de
textos, de imagens de todas as espécies (fixas e animadas), de sons, de vários setores
tecnológicos e várias mídias anteriormente separadas que se convergem em um único
aparelho: o computador.
Levy (2000) define a hipermídia como um hipertexto mais desenvolvido que
integra texto com imagem, vídeo e som articulados entre si de forma interativa, vinculando as
informações contidas em seus documentos ou hiperdocumentos, criando uma rede de
associações complexas através de links10, ou seja, de vínculos, de conexões entre elementos
em uma estrutura de dados que permite a navegação dentro de um documento hipertextual. A
Internet se constitui, portanto, como este grande sistema de conexão de redes que serve para
transportar as informações e possibilitar a comunicação entre diferentes pessoas e grupos. O
próprio nome Internet vem de internetworking que significa ligação em redes. Dentre as redes
que a compõem, a mais empregada é a www (Wold Wide Web11).

10

Na Internet, o link é qualquer elemento de uma página da web que pode levar o navegador a uma nova tela,
documento ou figura. É importante destacar que deste capítulo em diante aparecerão algumas palavras em inglês
que tem uso corrente no Brasil, originando alguns neologismos, como clicar, deletar, mouse, etc.
11

WWW - abreviatura de World Wibe Web geralmente chamado apenas de Web. Pode ser descrita como um
sistema de hipermídia para a recuperação de informações através da Internet. Na Web tudo é representado como
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Levy (2000) explica que a www ou Web é uma função da Internet que junta em
um único e imenso hipertexto ou hiperdocumentos (imagens e sons) todos os
hiperdocumentos e hipertextos que a alimentam. É um sistema de interconexão e de pesquisa
de documentos com a capacidade de transformar a Internet em um hipertexto gigante,
independente da localização física dos arquivos do computador. “Na Web cada elemento de
informação contém ponteiros ou links que podem ser seguidos para acessar outros
documentos sobre assuntos relacionados [...] virtualmente todos os textos formam um único
hipertexto, uma única camada textual fluida”. (LEVY, 2000, p.107).
O avanço da informática, precisamente com o uso de programas complexos e de
padrões descritivos de estruturas de documentos textuais (HTML) permite uma exploração de
imagens tridimensionais interativas na Web por intermédio de qualquer máquina ligada a
rede. Com isso, a interconexão de mundos virtuais disponíveis na Internet gera um espaço em
permanente transformação e o computador vai cedendo lugar à comunicação:

A informática contemporânea – programas e hardware – está
desconstruindo o computador em benefício de um espaço de comunicação
navegável e transparente, centrado na informação.[...]. O computador não é
mais o centro, e sim, um nó, um terminal, um componente da rede universal
[..] é impossível traçar seus limites, definir seu contorno. É um computador
cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar algum, um
computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o
ciberespaço em si. (LEVY, 2000, p. 44).

Navegar na Internet tornou-se a mais moderna forma de aquisição de informações,
sobre praticamente qualquer assunto, já que um usuário tem acesso a uma imensa quantidade
de dados, espalhados por toda a rede, de forma prática e dinâmica, podendo a informação
hipermídia (em formato HTML) e os documentos estão ligados através de links a outros documentos. A HTML
(Hipertext Markup Language) é uma linguagem de marcação hipertextual. Uma coleção de comandos de
formatação que criam documentos hipertextuais, ou melhor, páginas da Web. Toda página da Web é criada a
partir do código HTML.
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existente ser atualizada e aperfeiçoada continuamente, por pessoas espalhadas pelo mundo
inteiro, durante todo o tempo. O acesso aos servidores da Internet pode ser feito por qualquer
pessoa, por meio de um computador, através de uma linha telefônica simples ou de uma rede,
ou por ondas de rádio capturadas por uma antena, lhe possibilitando o uso dos serviços já
existentes. Como muitos endereços estão oferecendo diversos serviços gratuitamente, a
informação está cada vez mais acessível e disponibilizadas a todos. Nesse sentido, podemos
dizer que o uso da Internet tem-nos possibilitado a abertura de um novo espaço de contato
com a informação e de comunicação, com formas transversais, interativas e cooperativas que
implicam em mudanças qualitativas na ecologia dos signos, um ambiente inédito que resulta
da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e que fez emergir, como diz
Santaella (2004), um universo paralelo ao universo físico. A Internet se converteu “em uma
mescla inacreditável de infra-estruturas subsidiadas e dedicadas à investigação, de redes
privadas de empresas, de centros de informação de todo tipo e um sem-fim de grupos de
discussão” (NORA apud SANTAELLA, 2004, p. 39-40).
Este universo paralelo, que conforme explica Santaella, tem sua matriz na Internet
e abriga megalópoles ou bancos de dados comerciais e uma infinidade de portais e sites de
todas as espécies, vem sendo chamado de ciberespaço. Para Santaella (2004, p. 46), o
ciberespaço é:

Todo e qualquer espaço informacional multidimensional que, depende da
interação do usuário, permite a este o acesso, a manipulação, a
transformação e o intercâmbio de seus fluxos codificados de informação.
[...]. O espaço que se abre quando o usuário conecta-se com a rede. [...] é
um espaço feito de circuitos informacionais navegáveis. Um mundo virtual
da comunicação informática, um universo etéreo que se expande
indefinidamente mais além da tela, por menor que esta seja, podendo caber
até mesmo na palma da nossa mão.
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Levy (2000) conceitua o ciberespaço como o meio de comunicação que surge da
interconexão mundial dos computadores, abarcando não apenas a infra-estrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico das informações que ela abriga, assim
como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. O ciberespaço não se
constitui somente pela Internet, mas por uma hidrografia que abarca as redes independentes
de empresas, de associações, de universidades, as mídias clássicas (bibliotecas, museus
jornais e revistas) que a alimentam. O ciberespaço é “um mundo imenso, infinitamente
variado e perpetuamente mutante” (LEVY, 2000, p. 107). Um espaço infinito e dinâmico,
caracterizado por uma explosão constante de informação e uma linguagem digital, construído,
habitado e alimentado pelos seus produtores, exploradores e consumidores.
Mas que características constituem o ciberespaço e o distinguem das outras
mídias? Segundo Levy (2000), o ciberespaço além de poder fazer tudo que as mídias clássicas
fazem, agora de forma digital, traz inovações em relação a estas. Entre estas inovações,
ressaltamos a combinação de vários modos de comunicação. Os principais e inovadores
modos de comunicação e interação propiciados por esta nova mídia são:
1-acesso à distância e transferência de arquivos
No ciberespaço, as comunidades dispersas se comunicam por meio de uma
telememória. “Uma vez que uma informação pública se encontra no ciberespaço ela está
virtual e imediatamente à minha disposição, independentemente das coordenadas espaciais do
seu suporte físico” (LEVY, 2000, p. 94). Logo, pode-se ler um livro, navegar em um
hipertexto, olhar uma série de imagens, interagir com uma simulação, ouvir uma música
gravada em uma memória distante, alimentar essa memória com textos, imagens, etc.
2- correio eletrônico
Através deste modo de comunicação é possível, de forma rápida e prática, trocar
mensagens entre pessoas e instituições as mais diversas, independente de suas posições
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geográficas, que estejam conectados a uma rede de computadores, através de endereços
eletrônicos (e-mails). Atualmente estas mensagens são basicamente textos, imagens e sons,
mas futuramente podem ser cada vez mais multimodais.
3- conferências eletrônicas (newsgroups ou news)
É um dispositivo sofisticado que permite a discussão de grupos de pessoas em
conjunto sobre temas específicos. As mensagens não são dirigidas às pessoas, mas a temas e
subtemas. Os indivíduos que participam compartilham um espaço virtual de comunicação
efêmera onde são inventados novos estilos de escrita e de interação. A Internet permite o
acesso a um número enorme de conferências eletrônicas que são feitas e desfeitas o tempo
todo, permitindo que pessoas possam ser contactadas a partir de seus centros de interesse e
não pelo nome ou posição geográfica.
4- groupwares
São conferências eletrônicas avançadas (programas) que funcionam como
memória do grupo alimentadas permanentemente. Estas conferências permitem a discussão
coletiva, a divisão de conhecimentos, as trocas de saberes entre indivíduos e grupos de estudo,
mesmo a distância (aprendizagem coletiva) com acesso a tutores on-line aptos a guiarem as
pessoas em sua aprendizagem, além de acesso a dados e hiperdocumentos e simulações.
De acordo com Levy (2000), a interconexão e a digitalização da informação
inerentes ao ciberespaço propiciam outras inovações em relação às mídias clássicas, a saber:
1- o fim dos monopólios da expressão pública, visto que qualquer grupo ou
indivíduo a partir de meios técnicos pode contribuir e participar, dirigindo-se a baixo custo a
um imenso público internauta, podendo colocar em circulação obras ficcionais, produzir
reportagem, propor suas sínteses e sua seleção de notícias sobre determinado assunto.
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2- a crescente variedade de modos de expressão, uma vez que é composta de
hipertextos ou hiperdocumento multimodais, filmes, simulação gráfica, possibilita novas
formas de escrita e leitura de imagens e novas retóricas da interatividade.
3- a disponibilidade progressiva de instrumentos de filtragem e de navegação
Na Internet, há instrumentos automáticos ou semi-automáticos de filtragem,
navegação e orientação que permitem que cada navegador obtenha rapidamente a informação
que mais lhe interesse. Eles diminuem os conteúdos destinados a uma massa anônima e
deslocam o centro de gravidade informacional para o indivíduo ou grupo em busca de
informações.
4- o desenvolvimento das comunidades virtuais e dos contatos interpessoais a
distância por afinidade
O ciberespaço possibilita o contato de diferentes pessoas que, embora estejam
distantes, apresentem temas de interesses comuns, formando assim comunidades virtuais.
Uma comunidade virtual é construída sobre afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre
projetos mútuos, em um processo de cooperação ou troca, independente das proximidades ou
filiações institucionais. “Uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se
simplesmente de um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por meio de um
novo correio eletrônico mundial” (LEVY, 2000, p.130). Através delas, se abre um campo de
debate mais participativo, que encoraja um estilo de relacionamento quase independente dos
lugares geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos
(comunicação assíncrona), permitindo que os membros de um grupo se coordenem,
cooperem, alimentem e consultem uma memória comum e isto quase em tempo real, apesar
da dispersão geográfica e da diferença de horários.
Levy (2000) acrescenta que o surgimento e o crescimento do ciberespaço, bem
como as inovações propiciadas por ele, foram orientados decisivamente pela interconexão que
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caracteriza este meio midiático, visto que os veículos de informação não estão mais no
espaço, mas todo o espaço se tornaria um canal interativo. “A interconexão constitui a
humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio informacional oceânico, mergulha
os seres e as coisas no mesmo banho de comunicação interativa. A interconexão tece um
universal por contato” (LEVY, 2000, p. 127), já que, por meio de computadores ou das redes,
as pessoas mais diversas podem entrar em contato, acessar de qualquer lugar as diversas
comunidades virtuais e seus produtos.
A interconexão generalizada, motor primário do crescimento da Internet, emerge
como uma nova forma de universal. Levy (2000) explica, contudo, que este universal não se
articula mais sobre o fechamento semântico exigido pela descontextualização, muito pelo
contrário. Esse universal não totaliza mais pelo sentido, ele conecta pelo contato, pela
interação geral. Dessa forma, o ciberespaço não engendra um cultura universal porque de fato
está em toda parte, mas porque possibilita a participação nesse espaço que liga qualquer ser
humano a outro, que permite a comunicação das comunidades entre si e consigo mesmas, que
suprime os monopólios de difusão e permite que cada um emita para quem estiver envolvido
ou interessado. Por meio dos computadores ou das redes, as pessoas mais diversas podem
entrar em contato, dar as mãos ao redor do mundo. “Em vez de se construir com base na
identidade do sentido, o novo universo se realiza pela imersão. Estamos todos no mesmo
banho, no mesmo dilúvio comunicacional. Não pode mais haver um fechamento semântico ou
uma totalização”. (LEVY, 2000, p. 119-120).
É esta interação e esta imersão que fazem com que a obra não se encontre mais
distante de nós, que participemos dela, a transformemos, sendo em parte seus autores. A
iminência das mensagens aos seus receptores, sua abertura, a transformação contínua e
cooperativa de uma memória-fluxo dos grupos humanos, todas essas características atualizam
o declínio da totalização. Cada conexão suplementar acrescenta ainda mais heterogeneidade,
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novas fontes de informação, novas linhas de fuga, a tal ponto que o sentido global encontra-se
cada vez mais difícil de circunscrever, de fechar, de dominar.
É exatamente esta universalidade que transforma a Internet num sistema de caos.
Uma vez que seu crescimento incontido acolhe todas as opacidade do sentido. Esse sistema de
desordem, essa universalidade desprovida de significado central, a qual a cibercultura origina
é chamada, por Levy (2000), de universal sem totalidade, significando não que tudo pode ser
acessado, mas que o todo está definitivamente fora do alcance: “Em suma, a universalidade
vem do fato de banharmos todos no mesmo rio de informações, e a perda da totalidade, da
enchente diluviana. Não contente de correr sempre, o rio de Heráclito agora transbordou”.
(LEVY, 2000, p. 151). Esse transbordamento garante a ruptura da identidade do sentido, do
fechamento semântico ou da totalização.
A nova ecologia das mídias polarizadas pelo ciberespaço dissolve a pragmática
das comunicações que havia, desde a escrita, reunido o universal e a totalidade. Como
sabemos, no universal fundado pela escrita o sentido mantém-se imutável pelas
interpretações, traduções e difusões, estando associado ao fechamento semântico, visto que o
significado da mensagem é o mesmo em toda a parte, no presente e no passado. “O domínio
englobante do significado, a pretensão ao “todo”, a tentativa de instaurar em todos os lugares
o mesmo sentido (ou, na ciência, a mesma exatidão) encontram-se, para nós, associadas ao
universal” (LEVY, 2000, p. 116, grifo do autor). Já o universal totalizante presente no
ciberespaço nos leva à situação existente antes da escrita, mas em outra escala e em outra
ordem à medida que:

(...) a interconexão e o dinamismo em tempo real das memórias on-line
tornam possível para os parceiros da comunicação compartilhar o mesmo
contexto, o mesmo imenso hipertexto vivo. Qualquer que seja a mensagem
abordada encontra-se conectada a outras mensagens, a comentários, a glosas
em evolução constante, às pessoas que se interessam por ela, aos fóruns
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onde se debate sobre ela aqui e agora. Seja qual for o texto, ele é o
fragmento talvez ignorado do hipertexto móvel que o envolve, o conecta a
outros textos e serve como mediador ou meio para uma comunidade
recíproca, interativa, interrompida. (LEVY, 2000, p. 118).

Assim, através das características que constituem esta nova mídia, vivenciamos
uma situação na qual os textos não são auto-suficientes nem as significações são fixas e
independentes, mas se “constroem e se estendem por meio da interconexão das mensagens
entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação que
lhe dão sentidos variados em uma renovação permanente” (LEVY, 2000, p.15). Acreditamos
que essa realidade dinâmica e aberta propiciada pela Internet, em que se instala a pluralidade
de vozes e sentidos, tem alterado significativamente nossa forma de compreender e
representar o mundo e de atuar frente a ele. Teceremos mais esclarecimentos acerca do
assunto nos próximos tópicos.

2.4 A Internet e as representações sociais

É impossível separar o humano do seu ambiente
material, assim como dos signos e das imagens por
meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao
mundo.[...] As imagens, as palavras, as construções de
linguagem entranham-se nas almas humanas, fornecem
meios e razões de viver aos homens e suas instituições
e são recicladas por grupos organizados e
instrumentalizados, como também por circuitos de
comunicação e memórias artificiais. (Pierre Lévy)

Conforme vimos, a Internet tem alcance e abrangência ímpares, que nenhuma
outra mídia eletrônica (TV, rádio) ou impressa (jornais, revistas e correios) contempla: uma
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informação pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e por qualquer
pessoa que tenha acesso a um computador devidamente equipado. Como atualmente podemos
encontrar computadores ligados à Internet em praticamente todos os lugares (empresas, lares,
escolas, universidades, clubes, igrejas, etc.) e como a Internet tem usos os mais diversos:
localização de pessoas, empresas e assuntos (pesquisa); troca de informações (comunicação);
ministração de cursos (educação); apresentação de produtos e serviços (marketing);
comercialização de produtos e serviços (vendas); uso de jogos, vídeos, sons e diversos
passatempos (entretenimento), entre outros, podemos dizer que ela tem trazido implicações
fundamentais no modo de pensar e de viver das pessoas, como nunca visto. Conforme nos
lembra Guareschi (2003), ela está, por exemplo, modificando as formas como as pessoas se
relacionam, como aprendem, como se divertem, como compram, como consultam um médico
e, até mesmo, como fazem sexo. Dessa forma, parafraseando Bourdieu (1997, p. 29) sobre a
televisão, podemos dizer que o mundo social, atualmente, é descrito e prescrito pela Internet.
Por outro lado, vimos também que este sistema midiático não somente é mais
aberto e participativo do que as outras mídias, já que qualquer um pode ser emissor e receptor
de informações, como também vem romper com a identidade do sentido, o fechamento
semântico e com o monopólio das informações. Dentro desse contexto, podemos dizer que a
Internet se configura como um lugar estratégico de produção do real, de atribuição de sentidos
a este e de constituição de subjetividades e práticas sociais.
Levy (2000), em seu livro A cibercultura, mostra que a Internet, assim como as
outras tecnologias da comunicação, inaugura um novo regime de circulação de informações e,
conseqüentemente, um novo regime de metamorfose das representações e dos conhecimentos.
Em contrapartida, inaugura também uma nova forma de posicionamento em relação à
realidade.
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Sobre o assunto, Ramal (2000, p. 25) aborda que a nova forma de escrita oriunda
deste novo modelo comunicacional, o hipertexto, se configura como um instrumento de
mediação para a produção, a recepção e a significação do conhecimento:

Sua linguagem é uma tecnologia intelectual que tem influência na
estruturação dos nossos modos de expressão e na maneira de organizarmos
o pensamento, substituindo os sistemas conceituais fundados nas idéias de
margens, hierarquia, linearidade por outros de multilinearidade, nós, links e
redes.

A concepção que predomina é a de descentramento, na qual uma infinidade de
termos e pontos se encontram em contínua (re)produção e negociação de informações e
sentidos, gerando novos discursos, sem regras fixas e sempre aberta a construções diferentes.
Esta autora explica que na Internet cada site é um hipertexto, à medida que cada uma das
páginas é construída por vários autores e que cada percurso textual é realizado de maneira
original e única pelo leitor cibernético que, através do mouse, poderá no momento em que
desejar invadir seu campo, reescrever seus caminhos, optar por outras vias. A autora chamanos atenção, ainda, para a materialidade e a maleabilidade física deste novo modelo
comunicacional que, segundo ela, geram provisoriedade e plasticidade nas informações,
afetando substancialmente a nossa forma de construir conhecimentos, de captar o mundo, de
atribuir-lhe sentido e de agir sobre ele.
Através da hipertextualidade, escrevemos e lemos abrindo janelas, fazendo links
que vão nos associar a outros textos, outros fragmentos, outras idéias. Navegamos não mais
em páginas fixas e imóveis, mas em múltiplas vias e dimensões superpostas que se
interpenetram e que podem ser compostas e recompostas pelo internauta a cada leitura.
Exatamente por isso, Ramal (2000) considera o hipertexto como reunião de vozes e olhares
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construído na soma de muitas mãos e aberto para todos os links e sentidos possíveis. É um
tipo de comunicação que se caracteriza pela polifonia, “uma verdadeira polifonia que Bakhtin
buscava e, portanto, uma possibilidade para o diálogo entre as diferentes vozes para a
negociação dos sentidos, para a construção coletiva do pensamento”. (RAMAL, 2000, p. 23).
A este respeito Pereira, (2000) considera o hipertexto como exercício
cognitivo/comunicacional fundador e compatível com as demandas de conhecimento e de
comunicação da atualidade. Segundo ele, o hipertexto fortalece um cenário no qual o excesso
de informações e a ausência de hierarquias entre elas, se por um lado, favorecem os
cruzamentos entre campos jamais sonhados, por outro lado, propiciam uma experiência de
estranhamento e de desorientação diante da gigantesca onda de informação que se apresenta
ao lidar com um hipertexto. Na verdade, o navegador sente-se inseguro para decidir por quais
caminhos seguir. Ele precisa saber lidar com o diferente, o não-codificado, o contraditório.
“Assim, a experiência global que o hipertexto parece suscitar é o comparecimento intenso de
zonas significantes complexas, nas quais os antigos instrumentos de navegação propostos pela
ciência moderna não ajudam muito”. (PEREIRA, 2000, p. 165). O hipertexto estaria
possibilitando uma experiência de navegação estranha, toda vez que faz emergir mares
polissêmicos, nos quais a produção de significados não encontre esteio, exigindo do
navegador competências múltiplas e contraditórias, visto que a prática hipertextual, proposta
pela Internet, promove descentramento que funciona como equívocos de um saber instituído,
permitindo o comparecimento de outras formas de conhecer e de saber o mundo e o humano,
ao tempo em que mantém zonas significantes familiares, antigas ou contemporâneas, nas
quais a navegação elementar é cada vez mais corriqueira.
Partindo do pressuposto de que as representações sociais, conforme defendera
Moscovici (1978, 2003), Guareschi (2003), Jodelet (2001), entre outros, são uma forma de
conhecimento do senso comum, socialmente construído e partilhado, presentes tanto nas
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mentes das pessoas como na mídia, nos bares e nas esquinas, nos comentários das rádios e
TVs, podemos dizer que a sua presença também se estende a Internet, já que ela se constitui
como uma nova mídia, um novo espaço de acesso a informações e de produção e negociação
de sentidos. Considerando, ainda, que as representações sociais originam-se do estranho, do
não familiar e que esta nova mídia nos coloca constantemente em situações estranhas, novas,
contraditórias, dado o seu caráter interativo, dinâmico e versátil, ratificamos o quanto a
Internet se configura como um excelente campo de produção e veiculação das representações
sociais. Sendo fórum de apresentação e discussão de temas, de questões e das produções
relevantes do país, seja no âmbito político, econômico, cultural e pedagógico, acreditamos
que ela tem-se tornado um amplo espaço de produção e recepção das formas simbólicas e dos
usos destas formas para estabelecer determinadas relações e práticas sociais, ao tempo em que
detectamos a necessidade de estudos a respeito e justificamos a pesquisa ora relatada.

2.5 A Internet: campo simbólico de poder e controle

Quem não sabe que os lobos dengosos,
De todos os lobos são os mais perigosos?
(Charles Perault)

O debate sobre os meios de comunicação de massa, ou melhor, sobre as mídias,
sempre esteve relacionado à questão do poder, ao controle das massas, à manipulação e ao seu
caráter ideológico. Nesse enfoque, questionamos sobre o que mudou em matéria de
manipulação das massas com a Internet. Será ela uma mídia manipuladora das massas ou por
seu caráter polissêmico, dinâmico e aberto está isenta desta função?
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Para respondermos a esta questão, iniciaremos com o pensamento de Levy (2000).
Como vimos, uma das diferenças da Internet em relação às outras mídias, segundo o autor, é o
fim dos monopólios da expressão pública, no qual um grupo central de emissores direciona
uma informação organizada e programada para um público de receptores anônimos, passivos
e dispersos. No ciberespaço, cada pessoa pode emitir mensagens para várias outras, participar
de fóruns com seus próprios critérios. Exatamente por isso, Levy (2000) considera a Internet
como uma alternativa às mídias clássicas de massa (imprensa, cinema, televisão), já que
apresenta espaços comuns que cada um pode ocupar e onde pode investigar o que lhe
interessar, espécies de mercados da informação onde as pessoas se encontram e nos quais a
iniciativa pertence ao demandante. Os lugares que mais facilmente poderiam fazer o papel de
centros no ciberespaço são os servidores de informações ou de serviços. “Ora, um servidor se
parece mais com uma loja, um lugar onde a melhor resposta à procura é uma oferta variada,
do que com um lugar de difusão unilateral” (LEVY, 2000, p. 239).
Levy (2000) explica que a imprensa, o rádio, a televisão são estruturados de
acordo com o princípio um-todos. Um centro emissor envia suas mensagens a um grande
número de receptores passivos e dispersos, mantidos em um estado de incapacidade de
resposta, cuja única participação é o imaginário; já o correio e o telefone organizam relações
recíprocas entre interlocutores, mas apenas para contato de indivíduo para indivíduo, ou ponto
a ponto. Somente o ciberespaço torna disponível um dispositivo original, já que permite que a
comunidade constitua, de forma progressiva e de maneira cooperativa, um contexto comum
(dispositivo todos-todos), que dá acesso à distância e à transferência de arquivos, correio
eletrônico (troca de mensagens), às conferências eletrônicas (que permitem que diferentes
pessoas discutam em conjunto sobre temas específicos e que oferecem para o debate coletivo
um campo de prática mais aberto, mais participativo, mais distribuído que aquele das mídias
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clássicas). Em função disso, não pode ser reduzido às formas midiáticas anteriores (esquema
de difusão um-todos, de um centro emissor em direção a uma periferia receptora).
Por não ser um instrumento de difusão a partir de centros como a imprensa, o rádio
e a televisão, Levy

(2000) considera estes como instrumentos de manipulação e de

desinformação muito mais eficazes do que a Internet, já que podem impor uma visão da
realidade e proibir a resposta, a crítica e o confronto entre posições divergentes. Em
contrapartida, a diversidade de fontes e a discussão aberta são inerentes ao funcionamento de
um ciberespaço que é “incontrolável por essência”. (Levy, 2000, p. 230).
O ponto de vista propagado pelas mídias clássicas, segundo o autor, é ditado por
interesses de grupos dominantes que anunciam notícias sensacionais e mostram imagens
espetaculares. A Internet, para ele, é especialmente fraca nesse sentido, pois abriga
essencialmente processos de leitura e escrita coletivos, distribuídos e assíncronos e permite
que os indivíduos e grupos encontrem as informações que lhes interessam e também que
difundam sua versão dos fatos (inclusive com imagens) sem passar pela intermediação dos
jornalistas. O ciberespaço encoraja uma troca recíproca e comunitária , enquanto as mídias
clássicas praticam uma comunicação unidirecional, na qual os receptores estão isolados uns
dos outros.
Levy (2000) acrescenta que é muito mais difícil executar manipulações em um
espaço onde todos podem emitir mensagens e onde informações contraditórias podem
confrontar-se do que em um sistema onde os centros emissores são controlados por uma
minoria. Assim, à medida que acolhe e valoriza as singularidades e oferece a muitos o acesso
à expressão, torna-se muito mais acolhedor do que dominador, constituindo-se um dispositivo
de comunicação interativa de coletivos humanos com eles mesmos e de contato de
comunidades heterogêneas. Para ilustrar esta situação, o autor aponta o exacerbado número de
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textos que circulam em grande escala no mundo inteiro pelo ciberespaço sem que nunca
tenham passado pelas mãos de qualquer editor ou redator.
Contudo, se todos podem alimentar a rede sem qualquer intermediário ou censura,
Levy (2000) questiona se não estamos vivendo uma dissolução cultural e responde que não
podemos ter ao mesmo tempo a liberdade de informação e a seleção a priori destas por uma
instância que supostamente sabe o que é bom e verdadeiro para todos, seja esta instância
jornalística, científica, política ou religiosa.
É bem verdade, diz ele, que nenhuma autoridade central garante o valor das
informações disponíveis no conjunto da rede, entretanto a Internet segue regras sociais, leis
que regem suas relações, além do mais os sites são produzidos e mantidos por pessoas e
instituições que assinam suas contribuições e defendem sua validade frente aos internautas e,
portanto, buscam sua reputação. O conteúdo de um site universitário é garantido pela
universidade que o hospeda, há um conselho editorial responsável pelas revistas on-line, as
informações governamentais são controladas pelo governo, das empresas por estas, as
comunidades virtuais, fóruns eletrônicos ou newsgroups são freqüentemente moderados por
responsáveis que filtram as contribuições de acordo com sua qualidade ou pertinência:

Devemos substituir a imagem da grande arca pela de uma frota de pequenas
arcas, barcas ou sampanas, uma miríade de pequenas totalidades, diferentes,
abertas e provisórias, secretadas por filtragem ativa, perpetuamente
reconstruídas, pelos coletivos inteligentes que se cruzam, se interpelam, se
chocam ou se misturam sobre as grandes águas do dilúvio informacional
(LEVY, 2000, p. 161).

Por fim, Levy (2000) coloca que o ciberespaço opera uma verdadeira revolução, já
que permite – ou permitirá em breve – a qualquer pessoa dispensar a figura do editor, do
produtor, do difusor, dos intermediários de forma geral para disseminar seus textos, sua
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música, seu mundo virtual ou qualquer outro produto. Entretanto, chama a atenção para o fato
de ela não resolver os principais problemas da sociedade.

É certo que eles realizam uma prática nova de formas de universalidade, de
fraternidade, de estar junto, de reapropriação pela base dos instrumentos de
produção e de comunicação. Mas, no mesmo movimento, desestabilizam
em grande velocidade, e muitas vezes de maneira violenta, as economias e
sociedades. Ao mesmo tempo em que arruínam os antigos poderes,
participam da criação de novos, menos visíveis e mais instáveis, mas não
menos virulentos [...] A cibercultura surge como a solução parcial para os
problemas da época anterior, mas constitui em si mesma um imenso campo
de problemas e de conflitos para os quais nenhuma perspectiva de solução
global já pode ser traçada claramente. As relações com o saber, o trabalho,
o emprego, a moeda, a democracia e o Estado devem ser reinventadas para
citar apenas algumas das formas sociais mais brutalmente atingidas.
(LEVY, 2000, p. 246).

Dessa forma, embora Levy (2000) não negue as contradições e os problemas
surgidos em face do ciberespaço (que segundo ele acontecem em detrimento do controle das
supervias eletrônicas pelos grupos tradicionalmente controladores, os serviços do pedágio - os
donos das grandes redes virtuais, como a Internet), apresenta uma postura bastante positiva
em relação a ele. Para o autor, o ciberespaço pode ser colocado a serviço do desenvolvimento
individual e regional, usado para a participação em processos emancipatórios e abertos da
inteligência coletiva e que por isso, não podemos reduzir o advento do novo espaço de
comunicação à aceleração da globalização econômica e acentuação das dominações
tradicionais e ao surgimento de formas novas de poder e de exploração. De acordo com Levy,
o ciberespaço constitui um imenso campo de batalha para os industriais da comunicação e dos
programas. Mas a guerra que opõe as grandes forças econômicas não deve mascarar a outra
que coloca em choque uma visão puramente consumista do ciberespaço, a dos industriais e
vendedores – a rede como supermercado planetário e televisão interativa -: a do movimento
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social que propaga a cibercultura inspirado pelo desenvolvimento das trocas de saberes, das
novas formas de cooperação e de criação coletiva nos mundos virtuais.
Ramonet (2002) tem posicionamento contrário a respeito da questão. Para este
autor, a Internet tem revolucionado não somente o campo da comunicação, mas também o da
economia, e também grandes contingentes de nossa sociedade, podendo ser considerada, “a
terceira revolução industrial” e como tal não representa simplesmente o desenvolvimento de
uma tecnologia a mais, mas uma revolução fundamentalmente na nossa maneira de produzir e
consumir. Argumentando que nenhuma técnica é neutra, por mais sofisticada que seja, ele
defende que “ninguém pode ignorar que ela sempre chega equipada com um programa de
mudança social, e que revoluções tecnológicas nos modos de comunicação, como as impostas
pela Internet, estão poderosamente carregadas de ideologia”. (RAMONET, 2002, p. 16).
Este autor parte do pressuposto, então, de que, diante do novo poder dos meios de
comunicação, estamos sempre à mercê de manipulações e nos chama atenção para a
necessidade de buscar saber como se dá esta manipulação em plena época da Internet e da
revolução digital. Através de vários exemplos retirados da TV e do cinema, nos explica como
se fabrica a ideologia, como se constrói a silenciosa propaganda que visa domesticar os
espíritos humanos na contemporaneidade; como, sem que nos demos conta, os novos
hipnotizadores penetram no nosso pensamento e enxertam nele idéias que não são as nossas;
como as imagens, as publicidades, os filmes e os seriados deixam traços subliminares cuja
influência, com o decorrer do tempo, acaba por determinar fortemente o nosso
comportamento e por reduzir a nossa realidade.
Segundo Ramonet (2002), a desconfiança da indústria cultural no que se refere à
propaganda silenciosa encontra mais do que nunca uma plena justificação hoje, na era da
Internet, visto que ninguém ignora o fato da mídia audivisual ser controlada por megagrupos
nos quais se concentram as grandes firmas do planeta ligadas à Internet, à telefonia, à
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informática, à energia, à publicidade, aos esportes, aos Bancos, etc. As grandes empresas
atuais da multimídia resultam, diz ele, de megafusões como as da América Online com a
Time-Warner, que não se limitam a controlar uma única mídia ou um único setor das
indústrias culturais, mas oferecem todo tipo de serviços: vendas por correspondência,
informações bancárias, bolsa, meteorologia, viagens, enciclopédias, etc. e possuem, ao mesmo
tempo, pelo mundo todo, licenças de telefonia, direitos sobre músicas, emissoras de TV,
clubes de futebol, estúdios cinematográficos, portais de acesso à Internet, agências de
publicidade, editoras, estações de rádio, etc. Ramonet argumenta que a América Online é a
primeira potência cibernética e, como tal, domina as inovações tecnológicas, as indústrias
digitais, as extensões e projeções de toda ordem. É o país da Web, da comunicação, da nova
economia, dos gigantes da informática (Microsoft, IBM, Intel) e dos campeões da Internet
(Yahoo, Amazon, América Online).
É por deter o domínio do simbólico, por exercer uma hegemonia no campo
cultural e ideológico que, de acordo com Ramonet (2002), a hegemonia militar, econômica e
tecnológica americana não suscita mais críticas nem resistências. O seu império na
contemporaneidade é, portanto, sustentado predominantemente pelo seu domínio científico.
Dessa forma, o controle da mídia é feito por megagrupos, na maioria de origem norteamericana, que formam e deformam, determinam e impõem os gostos em nível mundial.
Tomando como exemplo a megafusão ocorrida em 2000 entre a empresa América Online
(AOL), líder mundial de acesso à Internet, e o conglomerado Time-Warner – CNN-EMI,
primeiro grupo de comunicação planetária, o autor diz que a Internet, com esta fusão, tornouse um elemento integrado no sistema midiático, sendo até mesmo uma ameaça para a mídia
tradicional, na medida em que se constitui como uma plataforma que integra cada vez mais a
televisão, o cinema, a edição, a música, os videogames, a informação, os dados da bolsa, o
esporte, o Banco pessoal, a bilheteria de espetáculos ou de viagens, o correio eletrônico, a
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meteorologia, a documentação. Assim, a Internet rápida e de alta capacidade passa a oferecer
em tempo real, vinte e quatro horas todos os dias, informações, conhecimentos, lazer,
entretenimento, todos os tipos de serviços e produtos on-line:

Com a fusão AOL-Time-Warner, a função comercial da mídia se encontra
formidavelmente reforçada. Vender torna-se um objetivo central. A Internet
toma, assim, progressivamente, a forma de uma galeria de mercado, de um
imenso centro comercial planetário, que transforma a mídia em máquina de
vender produtos e serviços. (RAMONET, 2002, p. 18).

Ramonet (2002) aponta a Internet como maior foco dos medos da atualidade,
principalmente no que se refere ao fato de ela assumir, dominantemente, as funções de vigiar,
anunciar e vender. Sobre a primeira função, ele explica:

VIGIAR, porque cada manipulação na Teia (Web) deixa um traço; pouco a
pouco o internauta, sem se dar conta, desenha seu auto-retrato em termos de
centros de interesse (culturais, ideológicos, lúdicos, de consumo...). E uma
vez estabelecido este retrato, não haverá mais nenhum segredo para os
webmasters da Internet que saberão do que ele gosta, por exemplo, de ler,
de ouvir, olhar, beber, comer, consumir, freqüentar, etc. E poderão
manipulá-lo à vontade. (RAMONET, 2002, p. 18-19, grifo do autor).

Em relação à segunda função, comenta:

ANUNCIAR, porque a economia da Internet é essencialmente de natureza
publicitária. A cultura da gratuidade da Teia só é possível porque os
anunciantes assumem os custos do funcionamento do sistema, que este
repercute sobre as compras efetuadas pelos internautas. (RAMONET, 2002,
p. 19, grifo do autor).
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A respeito da terceira função, aborda:

VENDER, porque é este, a partir de agora, o objetivo principal da mídia
Internet. Já o era da mídia tradicional quando fazia publicidade (nos jornais,
na rádio ou na TV). Mas a diferença capital é que, com os outros meios não
se podia comprar diretamente. Se vejo num jornal o anúncio de um produto
ou de um serviço que me interessa, não é possível adquiri-lo imediatamente
servindo-me do jornal. Só posso fazê-lo através de um outro meio de
comunicação ou de um outro intermediário: o telefone, o fax, o correio
postal, um veículo para me transportar ao local [...] Ao passo que, com a
Internet, a mesma máquina – o computador- que me permite “surfar na net”
e aí tomar conhecimento da publicidade, serve-me diretamente para
escolher, encomendar, pagar, em suma, comprar o produto ou serviço em
questão. (RAMONET, 2002, p. 19, grifo do autor).

Um outro aspecto levantado por Ramonet (2002) como preocupante na
manipulação efetivada pela Internet é a gratuidade. Ele explica que o número de internautas
que passam por um portal de acesso à Internet (pagantes ou não) é considerado, no momento
atual, como a verdadeira riqueza de um mídia, mais do que seu conteúdo ou que sua equipe,
uma verdadeira revolução. Entretanto esta revolução é marcada por interesses ideológicos.
Antes a mídia vendia informação (ou distração) a cidadãos. Agora, via Internet, vende
consumidores e anunciantes. “E quanto mais cresce o número de consumidores, mais elevada
será a tarifa dos anúncios publicitários e o valor da empresa midiática da Bolsa”.
(RAMONET, 2002, p. 20).
Para o autor, a gratuidade da informação oferecida pela Internet, através de
inúmeros jornais, revistas e outros produtos on-line de acesso livre e gratuito toma a forma de
um produto chamariz e traz como implicação uma problemática que, ao seu ver, é bastante
séria: a qualidade da informação. Sobre o assunto ele questiona: Se a informação é oferecida
gratuitamente, por que os patrões da mídia deveriam pagar tanto para obtê-la? Como
argumento, cita que é por esse preço tão alto, que eles oferecem cada vez mais uma
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informação em saldos, cuja qualidade não cessa de degradar-se por toda parte. A péssima
qualidade na informação veiculada pela Internet também é explicada, segundo o autor, pela
“espetacularização e busca do sensacional a todo preço que podem levar a aberrações, a
mentiras e trucagens, favorecendo novas manipulações psicológicas”. (RAMONET, 2002, p.
20).
Por fim, acrescenta que a mídia, independente do seu tipo – e a Internet não está
isenta disso - não se dirige a nós com o objetivo de transmitir-nos informações objetivas, mas
“para conquistar o nosso espírito. Como dizia Goebbels: Nós não falamos para dizer alguma
coisa, mas para obter um certo efeito”. (RAMONET, 2002, p. 20).
Nesse sentido, os pontos aqui levantados nos chamam atenção para uma questão
que julgamos fundamental: não podemos imaginar que a Internet constitui uma mídia de
massa manipuladora, nem tão pouco que ela se isenta desta manipulação e que as
informações, serviços e produtos por ela oferecidos sejam desprovidos de interesses
ideológicos e financeiros. Não podemos perder de vista de que são justamente nas fronteiras
das relações embutidas de interesses políticos, financeiros e ideológicos que os discursos
sociais são construídos e apropriados. Este foi o viés que nos orientou nesta pesquisa. Sem
dúvida, as representações sociais, condutores da ação humana, são forjadas, em larga medida,
a partir dos discursos veiculados na mídia, dentro de um contexto marcado por forças políticas
e econômicas e signos hegemônicos. E a mídia Internet desempenha papel central nesse
processo atualmente. Entendemos que o bombardeio de informações, crenças, valores e
signos sociais a que a Internet tem nos submetido a cada momento, exige de nós o domínio de
uma leitura crítica do seu conteúdo divulgado e uma postura mais consciente frente a este
conteúdo on-line.
Nossas reflexões, presentes nesta tese, partem deste pressuposto e voltam-se para o
estudo das representações sociais nos discursos veiculados pela Internet acerca da teoria
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construtivista, buscando ver, de forma específica, as implicações destas representações nas
ações das pessoas, e, de forma geral, o papel dessa nova mídia na construção do universo
simbólico, do imaginário social, das subjetividades e das práticas sociais.
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3. REFLETINDO SOBRE A POPULARIZAÇÃO DAS TEORIAS CIENTÍFICAS

A ciência estava baseada no senso comum e ela tornou
o senso comum menos comum. Em contraste, hoje o
senso comum é a ciência tornada comum. (Serge
Moscovici)

3.1 O processo de popularização das teorias científicas

É ingênuo pensar que as teorias científicas, de um modo geral, e as educacionais,
de modo específico, são de interesse exclusivo dos cientistas e dos profissionais e estudiosos
da área e que circulam somente entre estes universos. A realidade tem-nos mostrado que estas
teorias têm uma abrangência muito maior, abarcando até mesmo pessoas leigas, influenciando
os pensamentos, as condutas, os costumes e as conversações de um grande número de
indivíduos. Vemos no dia-a-dia as teorias serem usadas para justificar determinadas ações
praticadas por nós mesmos ou pelos outros, para definir e julgar a nós mesmos e as outras
pessoas, para explicar determinadas situações, para influenciar o outro, para nos fazermos
passar por intelectual, etc. Constantemente ouvimos alguém ser chamado de neurótico,
alguém explicando o que é a AIDS e como evitá-la, falando dos novos tratamentos para a
loucura, usando as idéias de Marx, Freud, Darwin ou outros teóricos em suas falas para expor
uma visão de mundo, para explicar as injustiças sociais, entender determinados sonhos,
justificar posições ideológicas e decisões políticas, explicar o sucesso de algumas pessoas na
vida ou o seu fracasso. Muitas vezes, deparamo-nos com vendedores, empresários, pais,
jornalistas, políticos, propagandistas, sindicalistas, grevistas falando das teorias pedagógicas,
usando seus termos, citando Piaget, Vygotsky, Skinner nas suas falas, definindo o que é ser
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professor, como dar uma boa aula, ter uma boa didática até mais do que nós, professores e
estudiosos da área. Tudo isso são apenas alguns exemplos que demonstram que as pessoas, de
um modo geral, não estão alheias às descobertas e produções científicas, mas buscam
conhecê-las, divulgá-las, julgá-las e utilizá-las na resolução de seus problemas. É nesse trajeto
onde cada um procura fazer parte do debate circulante entre os intelectuais, cientistas,
pesquisadores que as teorias científicas se tornam foco de conversação, teorização e discussão
para as mais diversas pessoas, ou sejam, saem da esfera das idéias, do universo reificado e
ingressam no dia-a-dia dos indivíduos, tornam-se discurso circulante no universo consensual,
se popularizam, tornam-se comuns.
Moscovici (1961) foi o primeiro a estudar sistematicamente o processo de
popularização de uma teoria científica. Ele procurou saber como a Psicanálise era apropriada
e representada pela população francesa, devido os termos dessa teoria serem utilizados nas
conversações de diferentes pessoas e suas idéias serem ressignificadas pela igreja católica na
conversão de seus fiéis e serem tão condenadas pelo partido comunista. A questão que moveu
Moscovici na sua pesquisa foi como a Psicanálise conseguiu penetrar em várias camadas da
sociedade francesa, influenciar sua cosmovisão e os comportamentos de diferentes indivíduos
e grupos e que modificações sofreu ela para conseguir isso. Os resultados das investigações
do pesquisador apontaram que a Psicanálise se presentificava na sociedade francesa na mente
e no coração das pessoas e na mídia de uma forma bastante diferente da elaborada por Freud.
Diferentes grupos sociais (católicos, reacionários, liberais, comunistas) possuíam diferentes
concepções, crenças e atitudes a respeito, as quais guiavam suas práticas e comunicações.
Logo, as ações e os comportamentos das pessoas em relação à Psicanálise eram movidos não
pela teoria científica em si, mas pelas representações sociais que os vários grupos,
segmentados por critérios diversos (políticos, econômicos, religiosos, culturais, etc.), tinham a
respeito. Com esse estudo, Moscovici (1961) mostrou que o senso comum está continuamente
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sendo criado e re-criado em nossas sociedades, principalmente onde o conhecimento
científico e tecnológico está sendo popularizado.
Para este teórico, existem dois universos de pensamento na nossa sociedade: o
universo reificado e o universo consensual. O conhecimento científico pertence ao universo
reificado e o conhecimento do senso comum pertence ao universo consensual. Enquanto o
primeiro busca estabelecer explicações do mundo imparcialmente e independente das pessoas,
se apoiando naquilo que considera fatos puros e procedendo sistematicamente das premissas
para a conclusão; o segundo prospera através da negociação e da aceitação mútua, não é tão
sistemático e apóia-se na memória coletiva e no consenso. Embora ambos os tipos de
pensamento estejam baseados na razão, o senso comum se diferencia por ser “razoável,
racional e sensível” (MOSCOVICI, 2003, p. 323).
Apesar da ciência e do senso comum serem bem diferentes, Moscovici (2003, p.
60) considera-os como complementares, advogando que a ciência não é um antídoto das
representações sociais, mas as gera:

Nosso mundo reificado aumenta com a proliferação da ciência. Na medida
em que as teorias, informações e acontecimentos se multiplicam, os mundos
devem ser duplicados e reproduzidos a um nível mais imediato e acessível,
através da aquisição de uma forma e energia próprias. Com outras palavras,
são transferidos a um mundo consensual, circunscrito e re-apresentado. A
ciência antes era baseada no senso comum e fazia o senso comum menos
comum; mas agora senso comum é a ciência tornada comum.

Podemos nos perguntar, então, como isso acontece? Como um conhecimento
científico é transformado em conhecimento comum? Como uma sociedade se apropria da
ciência e a utiliza no seu dia-a-dia?
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Os conhecimentos do universo científico são transportados para o senso comum,
de modo geral, por diferentes tipos de divulgadores: jornalistas, professores, propagandistas,
políticos, comentaristas econômicos, etc, através de diversos meios de comunicação. Esta
comunicação, como abordamos, não se reduz a transmitir mensagens, a transportar
informações inalteradas. Ela diferencia, traduz, interpreta e combina, filtra as informações e
os estilos com base nas normas e nos símbolos coletivos. “As palavras mudam de sentido, de
uso e de freqüência de uso, as regras mudam de gramática e os conteúdos adotam outra
forma”. Neste processo de gênese de imagens e dos vocabulários sociais, baseado nas regras e
nos valores dominantes, uma linguagem vai sendo construída, “a fala da sociedade. Uma fala
bem feita para ser escutada, trocada e fixada na prosa do mundo”. (MOSCOVICI, 1978, p.
28-29). A respeito, o teórico reitera:

Toda teoria científica ou filosófica tende a se tornar primeiro o senso
comum de um grupo restrito, de uma minoria, que é então distribuído, em
conexão com a vida prática, através da maioria da sociedade, onde ela se
torna senso comum, com um conteúdo renovado e uma nova maneira de
pensar. (MOSCOVICI, 2003, p. 353).

Exatamente por isso é que Moscovici afirma que a socialização das descobertas
científicas, ou seja, a apropriação da ciência pelo senso comum resulta na construção de um
novo tipo de conhecimento, de uma nova teoria, a qual denominou de representação social.
Com esta idéia, vem se contrapor à difusão do conhecimento científico como uma
desvalorização ou uma deformação deste, como ciência popular, vulgar e, mais ainda, com a
idéia de que o povo não pensa, de que apenas os intelectuais são capazes de pensar
racionalmente, conforme ele mesmo assume:
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Reagi de certo modo a este ponto de vista e tentei reabilitar o conhecimento
comum que está fundamentado na nossa experiência do dia-a-dia, na
linguagem e nas práticas cotidianas. Mas bem lá no fundo reagi contra a
idéia de “o povo não pensa”, que as pessoas são incapazes de pensar
racionalmente, apenas os intelectuais são capazes disso.[...]. Ainda mais não
o considerei como algo tradicional ou primitivo, como mero folclore, mas
como algo muito moderno, originando-se parcialmente da ciência, como a
configuração que assume quando se torna parte e parcela da cultura. Vi a
transformação do conhecimento científico em conhecimento comum como
uma área de estudo possível e excitante. (MOSCOVICI, 2003, p. 310-311,
grifo do autor).

Como podemos observar, ao estudar o fenômeno de apropriação da ciência pela
população, o teórico estabelece uma nova versão do senso comum, contrapondo-se à visão,
até então predominante, deste como inferior, fragmentado, acrítico e caótico, à medida que
defende que o conhecimento que circula no mundo da conversação não se constitui como uma
vulgarização do saber científico, como pensam muitos, mas como uma construção de um tipo
de conhecimento, adaptado a outras necessidades e contextos e obedecendo a outros critérios,
uma reelaboração dos sujeitos a partir de suas experiências e valores.
É importante destacar que, como dissemos, nem todas as representações sociais
originam-se da popularização das teorias científicas. Apesar de elas poderem ser geradas em
outras situações que não necessariamente nesse processo de socialização da ciência, podemos
afirmar que todo processo de popularização das teorias científicas resulta num processo de
formação de representação social. Embora os relatos das produções científicas apresentem-se
no mundo dos discursos, distantes de nós, por se referirem a fatos que nos dizem respeito,
terminam fixando nossa atenção e dirigindo nossas interrogações, tornando-se próximas de
nós. Nesse processo, o conhecimento vai entrando no mundo da conversação de cada
indivíduo, misturando às suas impressões e experiências e cada um vai excluindo ou incluindo
o que lhe é transmitido, com base nas suas regras sociais e vai adquirindo uma “competência
enciclopédica acerca do que é o objeto da discussão”. À medida que a conversa coletiva vai
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progredindo, as expressões vão ganhando precisão e regularização, os valores tomando seus
lugares e a sociedade começa a ser habitada por novas frases e visões”. (MOSCOVICI, 1978,
p. 53). Esta nova visão, recheada de imagens, de crenças, de valores servirá de guia para a
comunicação e as práticas dos indivíduos e grupos.
Moscovici (1978, p. 175) explica, ainda, que no processo de popularização da
ciência, os esquemas conceptuais da teoria deixam de ser abstratos, tornam-se concretos,
úteis, solução para certos problemas e a teoria em si deixa de ser “aquilo de que se fala” para
se converter “naquilo através de que se fala”, constituindo-se, pela forma em que penetrou em
determinado área ou camada social, “num meio de influenciar os outros e, sob esse ângulo
adquire status instrumental, um instrumental referencial, um modelo de ação que tem uma
dimensão simbólica e imaginária, e que não se mantém ao nível dos conceitos”.
Sobre a popularização da ciência, Wagner (1998) explica que as teorias científicas
não são popularizadas no seu todo, mas somente nos aspectos em que são mais facilmente
imaginados como forma icônica ou metafórica e que podem ser transpostos para a resolução
de problemas práticos. Assim, as pessoas, mesmo sem terem clareza sobre a racionalidade
científica e sobre os métodos empregados na sua produção, se apropriam assistematicamente
de vários dos seus aspectos e/ou conceitos, ressignificando a ciência e fazendo com que esta
ressignificação tenha autoridade capaz de legitimar e justificar decisões cotidianas e posições
ideológicas. Nesse processo, as teorias se tornam desconectadas de suas fontes de origem,
ganham existência por si só e transformam-se em explicações metafísicas, mitológicas,
revestindo-se de metáforas e estereótipos e servindo de justificativa para convicções
ideológicas.
Fundamentado nas idéias de Moscovici, Bauer (2002) defende que a pesquisa
sobre a popularização da ciência coloca-se na origem dos interesses pelas representações
sociais. Segundo ele, essa popularização se dá em duas situações: A difusão interna, que
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corresponde à dinâmica de um novo tipo de conhecimento dentro de círculos de especialistas
de vários graus; e a difusão externa que discute a circulação do conhecimento especializado
em um domínio público mais amplo. Sempre nesses estudos, principalmente no segundo, a
idéia de popularização pressupõe uma distinção entre conhecimento científico genuíno, visto
como santuário exclusivo dos cientistas, definido para e pela autoridade científica; e sua
circulação popular considerada como conhecimento poluído por ideologia, religião, etc. Esta
noção diferenciada fornece uma demarcação do que é ciência ou não e orienta a distribuição
de prestígio, verbas e status numa única direção (distribuição de recursos para os primeiros
apenas). Bauer, fundamentado nos estudos de Hilgartner (1990), argumenta, porém, que essa
demarcação entre conhecimento genuíno e popular se constitui mais como um continuum do
que como uma dicotomia, visto que tanto a ciência pode se tornar senso comum como o senso
comum pode se tornar ciência.

Seria uma atitude mais realista pressupor um continuum de contextos
comunicativos dentro dos pólos ciência pura e circulação popular [...] Esse
continuum permite tanto a transformação de tópicos que pertencem ao
senso comum em tópicos científicos (fluxo ascendente), como a
transformação do conhecimento científico em senso comum (fluxo
descendente). A difusão de idéias na direção descente constitui uma forma
de “popularização”; a difusão em direção ascendente constitui uma forma
de “cientifização” (BAUER, 2002, p. 240, grifo do autor).

Para Bauer (2002), a idéia de representação social traz a noção de que a relação
entre ciência e senso comum é recíproca, primeiro porque na sua origem está a difusão do
conhecimento e um projeto de comunicação da ciência; segundo porque a idéia de
representação social desenvolve a noção de ciência popularizada para além da simples
concepção de despreparo. Assim, defende que no caso da popularização da ciência, o caminho
é de mão dupla, uma vez que o saber popular se mescla e se funde com o saber científico.
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Bauer (2002) acrescenta que o conhecimento se transforma quando circula para
além do seu próprio contexto de produção e que nesse processo a resistência tem forte
impacto, visto que o conhecimento científico se organiza em torno de paradigmas que
constitui o foco teórico e metodológico para a maioria das pessoas envolvidas. Esses
paradigmas, porém, são questionados em função de existir evidências contrárias e pelo
acúmulo de teorias que resistem em ajustar-se a eles. Exatamente por isso, o avanço da
ciência, explica Bauer, se dá por erupções periódicas. A institucionalização de paradigmas,
segundo ele, conduz ao mesmo tempo à cristalização de idéias e ao refinamento e precisão de
tal forma que estes se tornam vulneráveis às anomalias. Assim, a rigidez e a vulnerabilidade
estão correlacionadas no processo de circulação da ciência.
O autor reitera que o grau de resistência às idéias de uma teoria em uma
determinada comunidade é um fator distintivo que produz uma heterogeneidade de imagens,
visto que as representações sociais, conforme nos lembra Moscovici, emergem justamente
onde existe perigo, quando as regras de determinado grupo social são ameaçadas pela
comunicação. Nesse sentido, defende que o objeto de difusão não é constante nem impõe
homogeneidade, mas se transforma nesse processo. “A re-(a)presentação é tanto uma
atividade, como um resultado, que conduz a múltiplas identidades de um mesmo objeto em
contextos de pluralidade cultural”. (BAUER, 2002, p. 231-232). A transição do conhecimento
científico restrito dos especialistas para o território público mais amplo é, segundo ele, muitas
vezes igual a transição entre o pensar com conceitos para o pensar com imagens e mitos.
De acordo com Bauer (2002), as representações sociais de um tema científico são
sustentadas por alguém, expressam a relação entre os grupos que as veiculam e a relação
desse meio de veiculação com a fonte de onde provém esse conhecimento. Daí a necessidade
de identificar o grupo que as veicula, situar seu conteúdo simbólico no espaço e no tempo e
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relacioná-lo funcionalmente a um contexto intergrupal específico.

O conhecimento que

provém de um desses meios será aceito com mais ou menos reservas pelos outros meios:

A fonte do novo conhecimento se situa, supostamente, fora. É mais
provável que ela se situe dentro do meio-urbano-liberal, onde a distância
social entre a fonte e a audiência é pequena e a comunicação toma a forma
de humor e informação sobre novas oportunidades; para os outros meios,
esse conhecimento implica uma ameaça potencial, e por isso uma variedade
de representações emergem (BAUER, 2002. p. 236-237).

Como vimos, Bauer (2002) defende que as representações sociais funcionam como
um sistema cultural imunizante, no qual as inovações simbólicas passam a ser neutralizadas a
partir da ancoragem em formações tradicionais. A resistência é vista como um fator de
criatividade e diversidade que multiplica as imagens de um objeto à medida que ele se difunde
em vários contextos. Exatamente por isso, para Bauer, o objeto de difusão muda ao longo do
processo e as diferenças existentes entre as intenções da fonte e os efeitos da audiência nos
processos comunicativos não representam uma deficiência na comunicação, mas são
culturalmente significativas. Os estudos de representações sociais devem, pois, segundo o
autor, se fundamentarem em segmentações culturais dentro de uma unidade de análise, seja
ela uma instituição, sociedade ou algo mais amplo.
Com base nestas idéias, Bauer (2002) apresenta uma proposta de estudo da
popularização da ciência através de duas atividades comunicativas: o grau de popularização e
o grau de resistência, por considerar estas atividades como conjuntos de discussão pública e
atividades dos meios de comunicação em uma dimensão temporal. Entretanto, termina a sua
discussão argumentando que seria pouco provável que as segmentações culturais presentes no
estudo da psicanálise, feito por Moscovici (1961), se mantivessem relevantes para o contexto
atual. Considerando o surgimento de uma crescente significação destas estratificações
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culturais em decorrência das estratificações econômicas nas sociedades ocidentais previstas
pelos cientistas sociais, as reflexões do autor apontam para um novo caminho nos estudos das
representações sociais no contexto das inovações científicas e tecnológicas, caminho este que
buscamos adentrar através dessa nossa pesquisa. Antes, porém, de tecermos esta discussão,
retomamos às idéias de Moscovici sobre a popularização da ciência, principalmente porque
seu estudo nos chamou a atenção para um aspecto fundamental: o papel atribuído à
comunicação midiática na popularização da ciência. Discorrer sobre esta questão é a tarefa
que cumprimos no tópico que segue.

3.2 O papel da mídia na popularização das teorias científicas

Segundo Moscovici (1961, 1978, 2003), os meios de comunicação midiáticos têm
um papel determinante no processo de popularização das teorias científicas, visto que
exercem a função de mediadores entre o universo reificado (ciência) e o universo consensual,
possibilitando que as teorias sejam socializadas, transportadas para o senso comum. Neste
processo de socialização da ciência, as informações vão sendo modificadas, tendo em vista
que estes meios interpretam-nas e filtram-nas com base nas normas e nos valores dominantes,
mudando, como dissemos, os sentidos das palavras, o seu uso e a sua freqüência de uso,
construindo uma nova linguagem a ser transmitida, recheada de imagens e metáforas que
servirão, muitas vezes, de pano de fundo para as representações que estes meios desejam
manter ou produzir e para a conduta que desejam instigar. Esta fala veiculada sob as mais
diversas formas, por sua vez, é apropriada pelos indivíduos e grupos e reorganizada a partir de
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suas experiências e valores, dando origem a condutas condizentes aos sentidos atribuídos
nesta organização.
Na sua pesquisa sobre a Psicanálise, Moscovici (1961, 1978) estudou o papel dos
meios de comunicação de massa no estabelecimento do senso comum e constatou que, no seu
processo de popularização, a Psicanálise passou por três fases: a fase científica de sua
elaboração como teoria; a fase representativa em que ela se difunde dentro de uma sociedade
e suas imagens, conceitos e vocábulos são difundidos e adaptados a contextos específicos; e a
fase ideológica em que a representação é apropriada por um partido, uma escola de
pensamento ou um órgão do estado e é logicamente reconstruída, de tal modo que um
produto, criado pela sociedade como um todo, legitima-se em nome da ciência. Nesta última
etapa, a Psicanálise, segundo o teórico, foi elevada à função de ideologia dominante,
assumindo o status comparável a um credo oficial, status este que teve como pressuposto uma
representação social legitimada em nome da ciência. Essa aura científica dada ao senso
comum, que tem como base um conteúdo renovado mas que é proveniente de cima, é
apontada pelo pesquisador como um dos elementos inerentes à ideologia.
Sobre o assunto, é importante ressaltar as idéias de Guareschi (2002, 2003).
Reiterando o pensamento de Moscovici, o autor defende que os objetos não familiares que
dão origem às representações sociais, na maioria das vezes, são produzidos dentro do universo
reificado das ciências e transpostos ao universo consensual do dia-a-dia. Em geral, essa
transposição é feita por divulgadores científicos de todos os tipos que têm nos meios de
comunicação de massa seu recurso extraordinário. Embora Guareschi não tenha estudado
propriamente o campo da popularização da ciência, tem desenvolvido pesquisas e reflexões de
fundamental importância sobre a mídia e o seu poder na construção de determinadas
representações sociais, analisando o papel dos profissionais midiáticos na produção simbólica
dirigida ao público e na manipulação desta produção. Nesses trabalhos, denuncia a prática
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ideológica da mídia de empregar as formas simbólicas para criar e manter as relações de
dominação. Segundo este autor, a mídia pode criar as representações que mais interessam a
determinados grupos que detêm o controle de sua operacionalidade.
Fundamentados nestas idéias, defendemos a necessidade de estudos mais rigorosos
acerca de como os temas sociais - sejam de que natureza: política, cultural, econômica,
científica, etc. - são abordados pelos meios de comunicação, visto que a mídia é a principal
responsável pela criação e difusão de determinadas representações sociais que vão comandar,
posteriormente, nossas ações. Este comando efetivado pela mídia não se dá de modo geral e
aleatoriamente, mas está embricado, segundo Moscovici, na própria forma de comunicação
efetivada pelo sistema comunicacional. Detalharemos esse tema nas discussões que
passaremos a tecer.

3.3 As modalidades de comunicação praticadas pela mídia e suas implicações na conduta
humana

De acordo com Moscovici, do mesmo jeito que existem diferentes sistemas de
comunicação e conversações em níveis interpessoais, há diferentes sistemas de comunicação
midiáticos que vão moldar diferenciadamente o pensamento e a ação sociais. Na segunda
parte do seu livro La psychanalyse son image et son public intitulada La psychanayse dans la
presse française: analyse du contenu et des processus de communication (1961), enfocou o
papel que a imprensa francesa, em seus diferentes órgãos (imprensa Comunista, imprensa
Católica e os jornais de grande circulação), tem no processo de popularização desta teoria e
sua implicação na conduta das pessoas a partir de três sistemas de comunicação identificados
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de acordo com o propósito e a lógica da mensagem e o contexto sócio-histórico que a gerou: a
difusão, a propagação e a propaganda. Estes três sistemas de comunicação midiática,
segundo ele, intervêm nas dimensões relacionadas à conduta e têm propriedades estruturais
diferentes, ou seja, há uma correspondência entre os sistemas de comunicação e o modo de
edificação da conduta. Cada forma de comunicação tem como efeito a produção de
representações sociais específicas de acordo com as interações vivenciadas entre sujeito e
objeto, articuladas no âmbito do pensamento social. Abordamos a seguir as características de
cada sistema de comunicação e as suas implicações na edificação da conduta, elencadas por
Moscovici.
A difusão, para Moscovici, é um processo no decurso do qual a transmissão das
informações é feita a partir de uma pluralidade de centros de referência (profissionais
religiosos, políticos e culturais) que discutem temas diversos concernente à teoria em questão,
tendo como resultado a instabilidade e a fluidez das mensagens e das posições assumidas por
seus atores. O esforço destes autores é, de uma lado, estabelecer uma relação de igualdade
entre eles e seu público – daí a utilização de uma linguagem informal, condizente com os
gostos e interesses do leitor e, até certo ponto, lúdica e matafórica, aproximando-se de uma
forma de comunicação que é o boato, a rubrica humorística, a transmissão descontraída e de
contato íntimo - e, de outro lado, colocar em voga uma nova temática. Esta modalidade de
comunicação é dirigida a um público amplo e heterogêneo, pertencente a grupos variados,
porém ligados entre si pelas relações sociais que tecem sua unidade e sua diversidade.
As informações e conceitos são pouco organizados entre si e os diferentes pontos
de vista, embora contraditórios, podem ser expressos, incitando, assim, tomada de posições
parciais sobre aspectos do objeto e gerando opiniões diversas. Exatamente por isso, esta
modalidade se caracteriza pela descontinuidade de temas e opiniões, pela indiferenciação
entre a fonte emissora e os receptores de comunicação e pela ausência de modelos unitários,
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globais e imperativos. Seu objetivo não é necessariamente provocar mudança de
comportamentos ou a formação de atitudes, mas criar um saber comum a partir de temas
fracamente ordenados, sem indicar uma ação necessária. Logo, as relações entre a
comunicação e a conduta, nesta modalidade, apresentam-se diversificadas, fragmentadas e
optativas, uma vez que o distanciamento existente entre o emissor e o objeto social propicia
uma margem de liberdade para o seu público.
A aparência da não implicação do emissor, entretanto, traz conseqüências no plano
das opiniões, pois embora não visando globalmente um comportamento preciso, esta
objetividade nas publicações não deixa de influenciar certas condutas, ainda que
indiretamente. Sobre a questão, Moscovici comenta: “[...] as mensagens guardam no interior
de uma mesma fonte uma autonomia que se manifesta dentro de sua continuidade. Ainda que
não seja uma forma de comunicação visando abertamente produzir condutas globais, a difusão
pode ser eficaz”. (MOSCOVICI, 1961, p. 465, tradução nossa). E reitera: “A difusão tem uma
influência sobre a conduta e as opiniões, mas esta influência é múltipla e indireta. Então nós
poderíamos dizer que ela produz efeitos, mas não tende a produzir resultados.
(MOSCOVICI,1961, p. 526 -527, tradução nossa). Ela “cria ocasiões de conduta, muito mais
do que condutas propriamente ditas”. (MOSCOVICI,1961, p. 630, tradução nossa).
A propagação é a transmissão de mensagens estruturadas e organizadas, feita
pelos membros de um grupo específico, no sentido de propagar uma crença, buscando
acomodar o novo saber a princípios já estabelecidos. A sua função primeira é de organizar e
transformar uma teoria em conjunto simbólico compatível com os princípios que garantem a
unidade do grupo; a segunda função é de não provocar uma conduta, mas de prepará-la, de
dar a esta conduta uma significação nova:
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Seu objetivo não é de provocar uma nova conduta ou de reforçar uma
conduta já existente, mas de tornar possível uma adequação dos
comportamentos e normas, as quais os indivíduos aderem. Em outros
termos, a comunicação tem por objetivo investir condutas atuais ou
possíveis de uma significação que elas não tinham antes. (MOSCOVICI,
1961, p.542, tradução nossa).

Como vemos, a propagação tem uma função instrumental que se define, por sua
vez, pelo fato de promover um modelo sistemático para orientar os membros de um grupo e
pela possibilidade de controlar a conduta deste grupo, encarregando-a de uma significação
conforme as normas fundamentais deste grupo. Assim, as suas comunicações visam uma
convergência em cima de uma doutrina ou normas que sejam aceitáveis, implicando em uma
mudança do objeto social que permite integrá-lo dentro de um contexto de referência
estabelecido. Esta mudança conduz a um sistema conceitual onde os princípios estabelecidos
e um conteúdo teórico manifestam sua adequação recíproca.

“Sob o plano objetivo, a

integração de novos elementos conduz a uma renovação nas perspectivas sem criar tensões”.
(MOSCOVICI, 1961, p. 542, tradução nossa).
É importante destacar, ainda, que a propagação se dirige a um grupo que já possui
uma certa unidade, uma linguagem definida e um sistema de valores próprios que, por uma
situação específica, precisa ser ressignificado em alguns aspectos. A relação entre este
público, isto é, os receptores e a fonte de informação não se estabelece mais pela
reciprocidade, mas é unívoca, uma vez que esta fonte goza de uma certa autonomia e
autoridade e de uma estrutura institucional suscetível de persuadir e de controlar,
implicitamente, as condutas e as opções daqueles, através de modelos edificados que incitam
atitudes precisas. Segundo Moscovici (1961), a atitude é uma orientação positiva ou negativa
que se mostra - seja por um comportamento global, seja por uma série de reações – e cujo
significado é comum. Sua função é reguladora e tem efeito seletivo sobre o conjunto das
manifestações e dos comportamentos de um indivíduo. “A criação de uma atitude produz a
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criação de uma situação com o objeto socialmente pertinente. A ação que pode resultar disso é
somente provável, mas se ela acontece, seu contexto e seu valor são fixados” (MOSCOVICI,
1996, p. 632, tradução nossa).
A propaganda é uma forma de comunicação que se insere em relações
conflituosas, pois visa à recusa rígida e consistente de uma concepção contrária, considerada
rival onde cada partido ou instituição busca impor a sua idéia através de estratégias de
persuasão. Exatamente por isso, gera, muitas vezes, a oposição entre o verdadeiro e o falso
saber e a transmissão de uma visão antagônica e incompatível com a própria visão da fonte.
Neste processo, o objeto é reduzido, pelos seus defensores, a uma visão mistificadora, embora
seu valor de verdade seja reconhecido entre estes. A sua função consiste em, através da
manipulação do saber, forjar estereótipos, estabelecendo a identidade do grupo.
As relações entre as fontes de informação e o público são unívocas, diretivas,
persuasivas e autoritárias, uma vez que estas fontes se constituem em um grupo preciso e
institucional que visa explicitamente produzir uma conduta específica e rápida dentro de um
contexto específico.

A propaganda é, de alguma forma, a tentativa feita de influenciar as atitudes
e, a partir dessa influência direta ou indireta, atingir as ações das pessoas
através dos estímulos lingüísticos usados na linguagem escrita ou falada.
Ela se opõe de maneira específica aos esclarecimentos racionais, ao hábito
de dar as informações deixando as pessoas tirarem suas próprias conclusões.
Ela é, ainda, um meio de influência que se exerce principalmente por
mecanismos de conduta não racionais. (MOSCOVICI, 1961, p. 604-605,
tradução nossa).

Para Moscovici (1961), as implicações da propaganda na conduta humana são bem
mais fortes e diretas do que na propagação e isto se dá através dos estereótipos. Estes
estereótipos são estabelecidos, na propaganda, em função das simplificações e repetições das
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associações e significações afetivas e intelectuais as quais o objeto social foi submetido, ao
tempo em que originam, necessariamente e explicitamente, condutas rápidas e não racionais.
Exatamente por isso, esta forma de comunicação é definida, pelo teórico, como manipulação
instrumental e como um instrumento privilegiado de comunicação para os governantes, os
revolucionários, reformadores sociais, etc.
Partindo das considerações expostas, podemos dizer que os meios de comunicação
midiáticos têm um papel determinante no processo de popularização da ciência, na veiculação
e formação de determinadas representações e, como tal, interferem diretamente na conduta
dos indivíduos, conforme a dinâmica das interações realizadas entre sujeito e objeto,
articuladas no âmbito do meio comunicacional. Logo, o conhecimento das representações
sociais veiculadas pela mídia possibilita-nos acessar a um universo simbólico, ou seja, a um
conjunto de sentidos e significados que servirão de referência para os indivíduos e grupos no
seu processo de apreensão da realidade e de atuação nesta e configura-se como uma
necessidade intrigante na nossa sociedade, onde a comunicação é, em grande parte, mediada
pelos meios midiáticos.
Reconhecendo que essa mediação tem-se intensificado muito nestes últimos anos e
sido amparada pelos avanços tecnológicos nas áreas da informática e das telecomunicações,
questionamos: como fica esse processo de popularização da ciência nos meios midiáticos, no
contexto das inovações tecnológicas, especificamente da Internet? O subcapítulo subseqüente
apresenta essa discussão.
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3.4 A popularização das teorias científicas através da Internet

Antes de iniciarmos a discussão que nos propusemos realizar nesta parte, é
importante destacar que não é intenção nossa refletir sobre as implicações culturais,
econômicas e sociais do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de
comunicação, mas tecer alguns comentários e reflexões sobre as implicações desse
desenvolvimento para o processo de popularização das teorias educacionais e de veiculação
das representações sociais que engendra.
Como vimos, os meios de comunicação midiáticos, segundo Moscovici (1961,
1978, 2003), são fatores determinantes na formação das representações sociais à medida que
fazem a mediação entre o universo científico e o universo consensual, possibilitando a
socialização das teorias científicas e sua transposição para o senso comum.
Moscovici (2003) nos coloca, contudo, que os meios de comunicação de massa,
diferentemente da conversação, são gêneros de comunicação secundários, visto que
apresentam uma eliminação dos limites entre aspectos icônicos e aspectos conceptuais, gerada
pela extensão da mídia (visual, escrita e áudio) no espaço social. A junção desses aspectos,
explica ele, faz com que as representações sociais se transformem em representações de
representações e se tornem mais e mais simbólicas.
Analisando a sociedade em que vivemos, percebemos o quanto os impactos da
nova tecnologia têm revolucionado a difusão de conhecimentos e a construção de universos
simbólicos. Não há dúvidas de que a socialização dos conhecimentos científicos nos dias de
hoje tem-se dado diferentemente de cinco décadas atrás, por exemplo, quando Moscovici fez
seu estudo sobre a imprensa. A incorporação de novos arranjos das dimensões espaçotemporais e da nova virtualidade, através da hipermídia, como comentamos, vêm propiciando
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a formação de vetores de comunicação multimodais e interativos que integram modalidades
sensoriais diversas, a formação de múltiplos e diferenciados grupos envolvidos na produção,
disseminação e recepção dos conhecimentos científicos e a formação de novos modos de
pensamento e atribuição de sentidos. A este respeito, Jodelet (2001, p. 61) afirma: “A
revolução provocada pelos meios de comunicação de massa e a difusão dos saberes científicos
e técnicos transformam os modos de pensamento e criam conteúdos novos”.
As inovações tecnológicas e, principalmente o surgimento da Internet, instauraram
uma mudança na popularização das teorias científicas. Nunca, a população teve tanto acesso
às descobertas científicas como por esta mídia. Conforme afirma Galhardo (2004),
aproximadamente 90% das universidades, dos institutos de pesquisa e organizações nãogovernamentais, no mundo inteiro, estão conectadas à Internet e disponibilizam muito
material através de suas páginas institucionais. Embora reconheçamos que a democratização
do acesso de informações por intermédio dos meios eletrônicos na nossa sociedade ainda
esteja bem distante de se efetivar, tendo em vista que uma grande parcela da população não
tem sequer computador, acreditamos que a gratuidade dos serviços deste sistema oferecidos
pelas universidades, órgãos públicos, associações sem fins lucrativos e escolas têm se
proliferado rapidamente e contribuído para ampliar essa possibilidade, diminuindo, assim, a
inacessibilidade, principalmente entre os professores e os alunos, uns dos seus principais
usuários.
É certo que cada vez mais a Internet entra na vida do cidadão brasileiro,
propiciando, porém, não somente que ele tenha acesso às informações, mas que se comunique
com especialistas, atores, testemunhos diretos das pessoas que lhe interessa, que se encontre
com pessoas a partir de seus endereços no espaço de competências e dos temas de interesse.
Essa imersão em comunidades abertas de pesquisa, além de impossibilitar o dogmatismo e a
manipulação unilateral da informação, favorece a integração e a socialização das descobertas
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e produções científicas em comunidades virtuais, independentemente das barreiras físicas e
geográficas.
Enquanto favorecedora de novas formas de acesso às informações e às teorias
científicas - através da navegação por hiperdocumentos, da caça à informação através de
mecanismos de pesquisa, ou de outras formas de interação - a Internet surge como “novo
espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transição, mas também novo
mercado da informação e do conhecimento”. (LEVY, 2000, p. 32).
Guareschi (2003, p. 44) comenta que o impacto da revolução tecnológica sobre o
saber científico transformou o cenário moderno em um mundo onde a informática e a
cibernética são os meios por excelência de controle da informação, trazendo muitas
implicações, entre elas, na própria lógica do conhecimento científico. A ciência passou a ser
vista como uma maneira especial de organizar, estocar e distribuir as informações, deslocando
a sua pesquisa e produção do foco “humanístico-liberal”, no qual o conhecimento científico é
produzido visando a construção do espírito, para a condição de “mercadoria” submetida aos
interesses do capital e do poder político. Nesta conjuntura, o saber perde seu “valor de uso” e
a razão de sua produção deixa de ser o “enobrecimento do espírito humano” para assumir a
forma de mercadoria, segundo a lógica capitalista da produção/consumo.
Esta situação é considerada por Thompson (1998) como a mercantilização das
formas simbólicas, a qual, segundo ele, tem-se intensificado com os avanços na tecnologia da
informação. Esse autor explica que a mercantilização é um tipo de valorização das formas
simbólicas ocasionada não pela sua função de apreço, estima ou importância, mas pela
atribuição de valor econômico, um valor pelo qual elas podem ser trocadas no mercado,
assumindo assim a nuance de uma mercadoria que pode ser vendida e comprada por
determinado preço. A Internet, enquanto um novo espaço de organização e transação das
informações, tem sido marcada por esta mercantilização, constituindo-se, como afirmara Levy
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(2000), num verdadeiro mercado de informações e conhecimentos e como diz Ramonet
(2002) num grande centro comercial planetário.
Nesta pautada reflexão, indagamos: como ficam os estudos em torno da
popularização das teorias científicas e das representações sociais? Se Moscovici nos fez ver os
impactos que a comunicação de massa provoca no pensamento e na conduta dos indivíduos,
de que maneira sua obra deve ser relida neste momento em que os signos se multiplicam, o
campo simbólico se expande e um novo espaço virtual se constitui como socialização,
mercantilização e ressignificação de conhecimentos? Será que esta realidade comunicacional
não implica uma revisão deste referencial teórico? Com as mudanças nas formas de acesso ao
saber, será que podemos considerar os mesmos níveis de comunicação de massa elencados
por Moscovici há cinqüenta anos atrás?
Se hoje a Internet se configura como um dos mais importantes espaços de
circulação de informações, de propagação de crenças e valores, de propaganda e venda de
idéias e objetos, parece-nos que os estudos acerca da socialização das teorias científicas e das
dimensões simbólicas carecem de algo mais do que análises das mídias clássicas, como
jornais e revistas, também nos parece certo que os estudos acerca da socialização das teorias
científicas devem contemplar este meio. Não é possível pensar em comunicação midiática na
atualidade, em socialização da ciência sem considerar a Internet. Acreditamos que esse seja
um dos maiores desafios para a Teoria das Representações Sociais nos dias de hoje e é o que
tentamos defender neste trabalho, através da nossa pesquisa12, a qual teve este veículo como
campo investigativo das representações sociais que objetivamos captar. As nossas análises
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A partir de análises dos resultados dessa pesquisa, desenvolvemos um artigo intitulado “A Internet como
campo investigativo das Representações Sociais” apresentado e publicado na IV Jornada Internacional e II
Conferência Brasileira sobre Representações Sociais, 2005 [CD-ROM], onde discutimos especificamente esta
questão e apontamos a Internet como um dos principais meios, na atualidade, de popularização da ciência, de
produção simbólica, de veiculação e formação de representações sociais e, portanto, como um necessário campo
de estudo nesta área.
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buscam, pois, ampliar estas reflexões ao tempo em que mostram o papel da Internet na
popularização das teorias científicas, especialmente da teoria construtivista - objeto de nosso
estudo - e as possíveis implicações desse processo na vida das pessoas que têm acesso a este
meio midiático. Os resultados das análises realizadas, bem como sua interpretação, serão
apresentados no sexto, sétimo e oitavo capítulos deste trabalho.
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DESENVOLVIDOS A RESPEITO

O construtivismo passou a ser objeto de estudos e
debates... (Sany Rosa)

Considerando a sociogênese e os tipos de representação social surgidos a partir
dela, reconhecemos que as representações sociais da teoria construtivista, objeto científico do
nosso estudo, podem se enquadrar em dois tipos definidos por Wagner: o da ciência
popularizada e o de estruturas e eventos sociais.
A primeira se refere à apropriação dos postulados desta teoria pelos indivíduos e
grupos e, conforme comentamos, foi objeto de nosso estudo no mestrado (2000/2001), onde
buscamos compreender o processo de popularização do construtivismo entre os professores de
1ª a 4ª séries do ensino fundamental da rede pública (municipal e estadual) de Teresina-Pi. A
questão central que nos direcionou foi: Qual a representação social da teoria construtivista
desses profissionais e que implicações esta representação traz para sua prática pedagógica?
Naquela pesquisa, constatamos que o conhecimento desta teoria circulou entre os
sujeitos através de diferentes formas de comunicação (conversas extra-escolares, congressos,
cursos de capacitação, debates, documentos e normatizações oficiais, publicações em revistas,
etc.) e contribuiu para a transformação da teoria em um conjunto simbólico, extremamente
valorizado, embora pouco compreendido, visto que os sujeitos apresentavam informações
distorcidas, estereotipadas e confusas a respeito. Os dois grupos pesquisados compartilhavam
de uma mesma representação social de construtivismo, uma representação bastante positiva
que se remetia à imagem de modelo inovador que deveria ser seguido por todos os professores
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que desejam realizar uma prática pedagógica de qualidade, muito embora apontassem a
necessidade de conjugar os postulados construtivistas com alguns postulados tradicionais.
Constatamos, ainda, que esta representação exerceu influência nos seus comportamentos em
sala de aula, pois, como dissemos anteriormente, passaram a utilizar, em seus discursos, a
linguagem construtivista, a buscar desenvolver em sala de aula atividades consideradas
construtivistas e a não desenvolver aquelas que julgavam não estar coerentes com os
postulados da teoria. Essa representação, entretanto, não foi suficiente para redimensionar sua
prática, recriá-la, torná-la efetivamente construtivista. Eles continuavam presos a práticas
tradicionais de ensino.
Em relação ao outro domínio, constatamos, naquela pesquisa, que os pressupostos
construtivistas passaram a circular de maneira sistemática nos espaços educacionais,
tornando-se, inclusive normatizações. Os princípios de que o aluno é construtor do seu
processo de conhecimento e que o ensino deve partir de métodos ativos passaram a ser
introduzidos no imaginário dos técnicos e das autoridades educativas e transmitidas por estes,
resultando em adoção enquanto proposta educacional oficial e provocando uma mudança
profunda nas práticas docentes, principalmente no que se referia às atividades de ensino e de
avaliação. Os parâmetros curriculares nacionais lançados pelo MEC favoreceram um amplo
debate nas escolas acerca desta teoria, visto que se fundamentavam no construtivismo.
Também tivemos, em nível de Brasil, a implantação dos ciclos básicos em vários estados e
juntamente com ele, um amplo esquema de formação de professores em diferentes sistemas
midiáticos - televisão, rádio, mídia impressa, etc. - que divulgavam os fundamentos da teoria
e socializavam experiências da implantação da proposta.
Em nível de estado, no Piauí, especificamente entre os sujeitos da referida
pesquisa desenvolvida por nós, deparamo-nos com um evento específico: a implantação de
uma proposta construtivista oficial na rede municipal de ensino fundamental. Os professores
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dessa rede, sujeitos de nossa pesquisa, tratavam-se, portanto, de um grupo de afiliados, como
bem define Wagner (1998), um grupo de professores que, em função da implantação de uma
proposta construtivista oficial, tinha uma característica comum: necessitava se apropriar dos
postulados construtivistas para inovar suas práticas pedagógicas, para exercer atividades
semelhantes e condizentes com as normas e os postulados compartilhados. Um grupo,
portanto, exposto a uma série de cursos de capacitação e documentos com vistas a esta
realização e que contribuíam para a formação da representação social deste referencial por
parte do próprio grupo.
Torna-se necessário destacar, porém, que o estudo sobre a representação social de
construtivismo não se resumiu à nossa investigação, mas foi também objeto de uma pesquisa
desenvolvida por Machado em 2003 no seu curso de Doutorado em Educação. A autora
investigou as representações sociais desta teoria compartilhadas pelos professores
alfabetizadores de escolas públicas e privadas do município de Recife-Pe e as possíveis
implicações dessas representações para as suas práticas pedagógicas. Nesse estudo, buscou
caracterizar os dois domínios definidos por Wagner: o da ciência popularizada e o de
estruturas e eventos sociais.
Embora a metodologia utilizada por Machado tenha sido inovadora, com o uso da
técnica de Associação Livre de Palavras e dos Procedimentos de Classificações Múltiplas
(PCM) e seu estudo tenha-se desenvolvido em um outro contexto (professores de outro nível
de ensino e de outra região), os achados da pesquisadora ratificaram nossas análises, visto que
foi constatado, entre os alfabetizadores, uma representação social de construtivismo bastante
favorável. Esses docentes também viam a teoria como um ideal a ser seguido, muito embora
sentissem a necessidade de mesclar, unir a abordagem construtivista com a abordagem
tradicional – principalmente no que se referia à questão da disciplina escolar - e não
conseguissem transformar efetivamente suas práticas pedagógicas. Os dois estudos descritos
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reiteram a compreensão da representação social de construtivismo com algo favorável à
prática pedagógica, centrada na concepção de aprendizagem como elaboração de
conhecimento, na visão do aluno como sujeito do processo e do professor como mediador e
facilitador. Também chegam à conclusão de que os dois grupos pesquisados (público e
privado, no caso da pesquisa de Machado, estadual e municipal, no caso da nossa) possuem
representações sociais de construtivismo semelhantes.
Outro aspecto da pesquisa de Machado que corroborou com as nossas constatações
foi o papel decisivo desenvolvido pela comunicação na construção das representações dos
sujeitos pesquisados, a partir das múltiplas e diferenciadas formas de acesso às informações
que tiveram sobre a teoria e da pressão à inferência sofrida por eles, visto a necessidade que
demonstravam em se apresentar como conhecedores e seguidores do construtivismo. Esta
pesquisa também veio ratificar aquilo que defendemos no nosso trabalho: a importância do
conhecimento das representações sociais dos professores para a compreensão da prática
pedagógica desses profissionais e para seus processos de formação (seja inicial ou
continuada) e a necessidade de se considerar estas representações nos projetos e programas de
capacitação docente, uma vez que elas interferem no processo de produção de conhecimentos
e nas atuações desses profissionais.
É importante ressaltar, contudo, que a referida investigação apresentou pontos que
se diferenciaram em relação ao estudo que desenvolvemos, tanto nos aspectos metodológicos,
como no referencial teórico e nas análises propriamente dita. Como abordamos,
diferentemente de questionários e entrevistas semidirigidas, Machado utilizou-se da técnica de
Associação Livre de Palavras e dos Procedimentos de Classificações Múltiplas e investigou
professores alfabetizadores da rede pública e privada da cidade de Recife-Pe. Em relação ao
referencial teórico que fundamentaram suas análises, a autora apesar de trabalhar com os
teóricos idealizadores, defensores e críticos da teoria construtivista que trabalhamos - Piaget
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(1975, 1978, 1983, 1990, 1994), Vygotsky (1987, 1991), Coll (1994, 1996, 1997), Becker
(1992, 1993, 1994), Duarte (1993, 2000, 2001), Rossler (2000), etc. - e apesar de também
partir das idéias de Moscovici (1978) e Jodelet (2001) para discorrer sobre as representações
sociais, recorreu à Teoria do Núcleo Central de Abric (1994) como forma de compreender se
o processo vivenciado pelos sujeitos pesquisados em relação ao construtivismo era de
transformação ou de resistência e como forma de apreender os campos semânticos da
representação social que eles compartilhavam. Recorreu, ainda, à sociogênese de Wagner
(1998) para identificar as características de seu estudo e às idéias de Roazzi (1995) para a
aplicação dos Procedimentos de Classificações Mútuas e para as análises deles resultantes. No
que se refere aos pontos diferentes encontrados nas análises, consideramos relevantes os
processos de ancoragem e de resistência ao novo vivenciados pelos alfabetizadores e
ressaltados por Machado no seu trabalho. As distorções e as fragmentações que os sujeitos
compartilhavam em relação à teoria foram compreendidas, pela autora, como reveladoras de
um processo de ancoragem vivenciado por estes, no qual, como forma de resistir ao
“imposto”, ao novo, ancoravam, vinculavam alguns pressupostos construtivistas a um sistema
de pensamento pré-existente, no caso o modelo tradicional de ensino.
Apesar de os estudos desenvolvidos por nós e por Machado sobre a representação
social de construtivismo apresentarem certas diferenças, entendemos que houve muito mais
achados e constatações em comuns, embora isso não tenha sido ressaltado pela autora no seu
trabalho. Acreditamos que essa similaridade em relação a estes dois estudos talvez se dê em
função de que a circulação sobre a teoria construtivista, embora aconteça a partir de diferentes
meios, seja bem ampla, abarcando não apenas os meios de comunicação cotidianos e
documentos e normatizações locais, mas de circulação mais geral, como é o caso dos PCNs,
das revistas periódicas da área, de publicação de livros sobre a temática e outras formas de
comunicação.
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As nossas observações empíricas nos levaram ao pressuposto de que o
construtivismo não se difundiu apenas entre um público específico ligado à educação e à
Psicologia Escolar, como professores, coordenadores, técnicos e autoridades da educação,
mas entre outras pessoas que não estão ligadas a estas áreas, abarcando uma dimensão
comunicacional bastante ampla e diversificada. Na verdade, não somente os profissionais da
educação vêm se apropriando dos postulados desta teoria, mas a população de um modo geral.
Entendemos que a mídia é a principal responsável nesse processo e reconhecemos a
necessidade e a importância de ampliarmos o estudo desenvolvido por nós sobre a
popularização da teoria construtivista, de se estudar o processo de popularização do
construtivismo na mídia, estudo que se concretiza nesse trabalho.
Compreendemos este trabalho como importante por acreditarmos que a mídia tem
um papel fundamental na discussão dos temas compartilhados na sociedade - entre eles as
descobertas e produções científicas - e na construção e veiculação das representações sociais e
que estas por sua vez regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientam e
organizam as nossas condutas e nossas formas de comunicação, intervindo, como defende
Jodelet (2001), na maneira de assimilarmos os conhecimentos, na definição de nossas
identidades e nas transformações de nossas práticas sociais. Consideramos, ainda, que o
conhecimento destas representações poderá trazer contribuições para uma melhor
compreensão dos sentidos atribuídos a esta teoria e das práticas que se desenvolvem no
contexto escolar fundamentadas neste referencial; poderá apontar novas perspectivas de
investigação nesse campo e suscitar uma reflexão mais crítica acerca do poder simbólico
impetrado na nossa sociedade a partir dos signos hegemônicos construídos e legitimados
pelos meios de comunicação midiáticos, pois como nos lembra Domingos Sobrinho (2002), as
representações sociais são construídas com base nos signos legítimos e nas relações de
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dominação que se desenvolvem no contexto social e, assim sendo, são demasiadamente
importantes na compreensão e decifração destas questões.
Situamos a relevância dessa investigação, também, no fato de ela se remeter a
aspectos pouco explorados nos estudos desenvolvidos sobre a temática aqui no Brasil. O
primeiro aspecto diz respeito aos estudos referentes às representações sociais compartilhadas
sobre esse referencial teórico. Embora o construtivismo tenha-se tornado objeto de estudo
para muitos teóricos13 - seja investigando as suas manifestações nos discursos e práticas dos
professores de diferentes instituições de ensino, públicas e privadas, de vários estados
brasileiros; seja investigando as concepções que os professores têm a respeito e as distorções,
dificuldades e avanços na transposição dos seus postulados na prática pedagógica; seja
mostrando a importância dessa teoria para fundamentar a prática pedagógica e melhorar o
processo de ensino aprendizagem; seja desenvolvendo um aporte de críticas em relação a ela e
a sua aplicabilidade em sala de aula, etc,- em relação às representações sociais elaboradas e
compartilhadas socialmente a respeito, encontramos na literatura especializada apenas a
pesquisa desenvolvida por nós em 2000/2001 e a de Machado em 2003, como mencionado.
Na sua tese de doutorado, Machado (2003) apresenta uma panorâmica sobre os
estudos realizados acerca da abordagem construtivista. Ela mostra que apesar de existir um
vasto número de estudos em nível de Brasil que discorrem a respeito, estes se limitam
basicamente a duas preocupações: analisar o desenvolvimento de práticas pedagógicas
fundamentadas nesse referencial e empreender críticas à sua utilização como teoria
educacional. Reconhecendo a importância do conhecimento das representações sociais dos
docentes para a compreensão dos sentidos construídos no contexto educativo e das práticas

13

Becker (1992, 1993, 1994), Coll (1994, 1996, 1997), Moro (1990), Arroyo (1993), Frade (1993), Castorina
(1994), Leite e Palma (1994), Miranda (1994, 1997), Franco e Domingues (1996), Marchiori (1996), Moreira
(1996), Corazza (1996), André e Dietzchi (1997), Rosa (1997), Fosnot (1998), Vieira (1998), Silva (1993, 1998),
Mamede (2000), Duarte (1993, 2000, 2001), Arce (2000), Rossler (2000), Sawaya (2000), Carvalho (2001),
entre outros.
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pedagógicas e para o redimensionamento dos programas e políticas de formação docente, a
autora (2003, p. 90) ressalta: “encontrou-se na literatura especializada, apenas o trabalho de
Silva, C. (2001) enfocando especificamente as representações sociais de construtivismo dos
professores”, ao tempo em que aponta a necessidade de mais estudos neste campo e reitera a
importância da investigação que realizou sobre as representações sociais de construtivismo
dos professores alfabetizadores.
O segundo aspecto do nosso trabalho que apontamos como importante e pouco
explorado em outras pesquisas se refere aos estudos de popularização das teorias científicas
na mídia e as representações sociais oriundas desse processo. Não há dúvidas de que o campo
midiático tem-se constituído, nos últimos anos, num dos mais investigados na nossa
sociedade. Há muitos estudos desenvolvidos e em andamento na área da comunicação
midiática, enfocando, cada um deles diferentes ângulos e apresentando contribuições
pertinentes para a compreensão de determinadas questões da nossa sociedade, inclusive as
questões educacionais. Trazendo para o estudo das representações sociais na mídia, contudo,
percebemos que este número não é tão expressivo. Embora possamos registrar importantes
trabalhos desenvolvidos nesta área, como os realizados por Guareschi e seus colaboradores
(2002, 2003), por Melo e Moraes (2003), Lopes e Rangel (2003), Zucco (2003), Silva e
Camargo (2003), Teixeira (2003), Accioly Júnior (2004), Sales e Ponte (2005), Silva e
Carvalho (2004, 2005), Souza e Carvalho (2005a, 2005b), ainda é incipiente a produção nesta
área, considerando a sua relevância na atualidade.
Se formos especificar o estudo das representações sociais veiculadas na mídia no
domínio da popularização da ciência, encontramos na literatura brasileira apenas a pesquisa
de Moscovici sobre a Psicanálise (1961), o que é preocupante, tendo em vista o papel
fundamental que a mídia exerce na socialização dos conhecimentos científicos. Essa
preocupação se torna maior se considerarmos o quanto os meios de comunicação têm-se
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manifestado, por exemplo, no que se refere às produções científicas no âmbito da educação.
Não são poucas as vezes que nos deparamos com comentários a respeito de teorias
educacionais nos meios de comunicação os mais diversos. A presença significativa dessas
teorias na mídia tem contribuído decisivamente para elas ganharem corpo no meio social,
adquirirem sentidos e usos os mais diversos, passarem a ser referências em diferentes
segmentos e influenciarem a vida de diferentes pessoas, inclusive daquelas que não atuam
nesta área de conhecimento. Essa nossa pesquisa vem justamente ao encontro dessas questões
e objetiva oferecer novos elementos para uma melhor compreensão do discurso acerca das
teorias educativas impetrado pelos meios de comunicação midiáticos, numa sociedade
extremamente capitalista, globalizada e tecnológica como a nossa; para as discussões sobre as
verdades referentes à educação impostas através dos sistemas de comunicação, sobre os
sentidos e significados que estes discursos e essas verdades assumem e sobre as implicações
disso na conduta dos indivíduos.
É claro que, no meio desta discussão, não podemos ignorar algumas pesquisas
realizadas que, embora não abordem as representações sociais, trazem contribuições
demasiadamente relevantes para o debate que se trava nesse trabalho, entre elas a pesquisa
desenvolvida por Vieira (1998) e a desenvolvida por Eizirik (2005).
Vieira, partindo de pesquisas anteriores que demonstraram que os professores
tinham uma compreensão distorcida da teoria construtivista e partindo do pressuposto de que
a forma como o discurso construtivista é assimilado pelos professores está relacionada com o
acesso que ele tem às informações e conceitos da teoria, investigou o discurso construtivista
veiculado pela Revista Nova Escola desde a sua primeira publicação em 1986 até 1995. Esta
investigação, segundo a autora, se deu em função de os docentes terem acesso às informações
sobre esta teoria de forma indireta, secundária e não propriamente das fontes, sendo a Revista
Nova Escola uma das principais referências para o professor buscar estas informações, haja
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vista a gratuidade de sua distribuição nas escolas e, portanto, a sua ampla circulação entre
estes profissionais.
De acordo com Vieira (1998), o construtivismo é o tema de maior destaque na
revista. Entretanto, as reportagens que discorrem sobre este referencial não se preocupam em
apresentar conceituações, mas em enfocá-lo enquanto caminho, enquanto alternativa. Nesse
sentido, apresenta-se como um discurso prescritivo, doutrinário, persuasivo, que busca
adeptos, a “conversão” dos professores. Exatamente por isso é caracterizado, pela autora,
como semelhante a uma doutrina religiosa.
A pesquisa desenvolvida por Eizirik (2005) teve como foco a produção de
verdades no discurso educacional, destacando a relação entre discurso, poder e subjetivação
no campo educacional. Tomando como referência estudos realizados sobre educação e prática
disciplinar que apontavam a força dos discursos vindos de fora da escola, legitimados pelo
poder de pessoas e lugares que ocupavam um campo de saber, a autora também fez uma
investigação sobre as matérias educativas veiculadas na Revista Nova Escola, justificando ser
esta Revista de ampla tiragem (300.000 exemplares, de fácil acesso), atingindo
principalmente o ensino básico e cobrindo a diversidade e a extensão geográfica brasileiras.
Ao conduzir essa investigação, a questão que moveu a pesquisadora foi: Por que os discursos
educativos de fora vinham para dentro da escola com tanta força, tão donos da verdade, a
ponto de silenciar os discursos produzidos dentro do ambiente escolar e desprovi-los de
qualquer estatuto de verdade?
A partir da construção de uma arqueogenealogia dos discursos - método
desenvolvido pela autora com base no pensamento de Foucault, - estudou o movimento dos
discursos veiculados na Revista, nos anos de 1989 a 1994, analisando seus procedimentos de
proliferação e rarefação, de continuidades e rupturas, suas inscrições no regime de verdade, as
relações de poder engendradas e seus efeitos.
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Entre as suas descobertas, constatou que, no período estudado, emergiram a
repetição de algumas palavras que mudavam de sentido e se transformavam, obedecendo a
vários movimentos. Entre estas palavras, destacava-se construtivismo Observando os
movimentos que se processavam no interior do discurso sobre o construtivismo, verificou que
a palavra construtivismo tomou vários sentidos ao longo do tempo, desde método de
alfabetização, teoria para a alfabetização de crianças populares, técnicas para a alfabetização
de adultos, métodos para desenvolver a autonomia e criatividade nos alunos, até a idéia de
uma proposta pedagógica revolucionária, fundamento de uma vontade política de combate ao
analfabetismo e chave de acesso à cidadania.
Eizirik (2005) explica que a aparição do discurso construtivista, a ampliação desta
aparição, bem como a transformação dos seus sentidos na Revista marcam uma conjunção de
saberes e poderes no panorama educacional, se inscrevendo como um campo de
possibilidades e constituindo uma episteme específica da nossa época atual, com foros de
verdade bem abrangentes, ressaltados pela força política que fazia com que este discurso se
proliferasse, através de diferentes meios reconhecidos e legitimados socialmente, sendo
solução para o fracasso escolar.
Este discurso não era apenas para professores, mas também com professores que
relatavam a suas experiências com o construtivismo, sempre bem sucedidas, das mais
variadas regiões do país. Assim, o discurso penetrava no campo educacional com bastante
força, constituindo não apenas práticas profissionais, mas também práticas de si, uma vez que
ser professora representava, ao mesmo tempo, ser construtivista e, com isso, ser cidadã, na
medida em que tinha em mãos a possibilidade de ajudar a erradicar o analfabetismo.
Consideramos os estudos de Vieira ( 1998) e Eizirik (2005) de suma importância
porque apontam o poder que os discursos produzidos e disseminados na mídia,
especificamente na Revista Nova Escola, exercem no âmbito escolar, principalmente o
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discurso construtivista, sustentando e produzindo “determinadas” práticas educativas e
subjetividades. Acreditamos que o discurso construtivista veiculado nesta mídia tem
contribuído para a formação da representação social que os docentes compartilham a respeito
desta teoria, uma vez que esta revista se constitui num referencial para esse público. Contudo,
como dissemos, esse discurso tem sido produzido e veiculado não apenas num contexto
midiático voltado especificamente para professores e pesquisadores da educação (revistas,
livros e periódicos da área), trazendo implicações para o imaginário e as ações desse grupo de
pessoas, mas tem tido uma abrangência muito maior. Faz-se presente em jornais, revistas de
áreas as mais diversas, televisão, outodor, internet, etc., influenciando um público muito mais
amplo e diversificado, incitando atitudes e opiniões a respeito, formando estereótipos,
construindo representações sociais, ou seja, conjuntos de sentidos e significados, através dos
quais diferentes pessoas ou grupos sociais organizam-se e atuam. Nesse sentido, a nossa
pesquisa vai além dos estudos aqui citados, uma vez que busca analisar o papel da mídia na
popularização dessa teoria, bem como os sentidos e significados atribuídos a esta teoria e as
implicações disso na conduta dos indivíduos. Ao desenvolvermos este estudo, pensamos ser
possível apresentar contribuições não apenas para a compreensão dos sentidos desta teoria e
de práticas no contexto educacional, mas apontar novas perspectivas de investigação nesse
campo e, ainda, provocar uma reflexão mais crítica acerca das imagens e metáforas fabricadas
e veiculadas na mídia e que são usadas como pano de fundo para certas representações sociais
e condutas.
Conforme abordamos, esta investigação enveredou por um caminho pouco
percorrido nos trabalhos desenvolvidos aqui no Brasil, que é o de estudar a popularização de
uma teoria científica na mídia e as representações sociais que ela veicula nesse processo. Este
caminho se torna solitário se considerarmos que não encontramos, na literatura especializada,
nenhuma pesquisa que analisa as modalidades de comunicação efetivadas pela mídia (difusão,
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propagação e propaganda) na socialização de teorias científicas e elencadas por Moscovici no
seu estudo sobre a popularização da Psicanálise na França. Nesse sentido, acreditamos que
nosso estudo traz novas contribuições para o campo das representações sociais à medida que
faz uma articulação dessas modalidades de comunicação com a edificação da conduta do
público do sistema midiático pesquisado, mostrando a aplicabilidade desses três níveis de
comunicação na formação das representações sociais da teoria construtivista e suas possíveis
implicações nas práticas de um público mais geral, não restrito ao professor e apresentado
uma visão mais ampla, mais generalizada desse processo de popularização da ciência, a partir
do estudo de uma fonte secundária de circulação bastante abrangente.
O terceiro e último aspecto dessa investigação, elencado por nós, como relevante e
ainda não explorado – pelo menos em nível de Brasil - se refere ao estudo das representações
sociais na mídia digital (Internet). Embora encontremos na literatura muitos estudiosos que
discorrem e pesquisam sobre essa nova mídia, estes se centram basicamente nas implicações
culturais, econômicas e sociais que ela instigou; ao seu uso, sua importância e seus impactos
em diferentes áreas do conhecimento, principalmente na educação, como por exemplo os
estudos de Levy (2000), Ramal (2000), Pereira (2000), Ramonet (2002), Santaella (2004),
Galhardo (2004), Thompson (1998), Negreiros (2005), entre outros. Embora encontremos
comentários no que concerne à produção simbólica presente neste tipo de mídia, as pesquisas
em torno das representações sociais nos meios de comunicação brasileiros têm abarcado
somente as mídias clássicas (jornal, revista, televisão, rádio e até mesmo outdoor). Os estudos
citados de Guareschi e seus colaboradores (2002, 2003), Melo e Moraes (2003), Lopes e
Rangel (2003), Zucco (2003), Silva e Camargo (2003), Teixeira (2003), Accioly Júnior
(2004), Sales e Ponte (2005) são exemplos disso. É do nosso conhecimento que apenas este
trabalho examina a popularização de uma teoria científica na Internet, buscando captar as
representações sociais por ela disseminada, as modalidades de comunicação que efetiva e as
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suas possíveis implicações para um público extremamente diversificado como o internauta.
Antes, porém, de revelar o caráter inovador da nossa pesquisa, entendemos que esta situação
indica a necessidade de novas pesquisas que examinem as representações sociais dentro desse
novo contexto midiático. É emergente a necessidade de estudos que considerem os impactos
da Internet no processo de popularização da ciência e de formação e veiculação de
representações sociais, considerando o papel que este sistema midiático tem exercido na nossa
sociedade atual no que se refere ao acesso e à socialização de informações.
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5. O PERCURSO METODOLÓGICO

Navegamos nas múltiplas vias que o novo texto nos
abre, não mais em páginas, mas em dimensões
superpostas que se interpenetram e que podemos
compor e recompor a cada leitura. (Andréa Ramal)

5.1 A Internet como campo investigativo na pesquisa

Como demonstramos, nos capítulos precedentes, a Internet tem-se constituído
como o mais rápido, o mais atualizado e o principal fator de ligação e circulação de
informações do século XXI. A distribuição de informações e a socialização das ciências,
através deste meio, vêm-se alastrando em proporções populares inacreditáveis no final do
último século, a ponto de se considerar a Internet como “o grande oceano do novo planeta
informacional”, como diz Levy (2000, p. 126).
Cada vez mais as universidades e escolas oferecem aos estudantes e à população,
de um modo geral, a possibilidade de navegar no oceano da informação e do conhecimento
acessível pela Internet: 90% do que é produzido nas universidades, institutos de pesquisa e
organizações não-governamentais do mundo inteiro estão disponibilizados na Internet, as
últimas informações atualizadas tornam-se fácil e diretamente acessíveis através dos bancos
de dados on-line e da Web e os pesquisadores e estudantes do mundo inteiro podem trocar
idéias, artigos, imagens, experiências ou observações em conferências eletrônicas organizadas
de acordo com os interesses específicos. Segundo Pereira (2005), temos hoje, numa média,
391 milhões de pessoas acessando a Internet. A cada minuto novas pessoas passam a fazer
parte dessa acessibilidade, novos computadores são interconectados, novas informações são
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injetadas na rede, fazendo com que a Internet se constitua, de uma vez e ao mesmo tempo,
como um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para
colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas
localizações geográficas. Por essa razão, consideramo-la como um campo fundamental de
análise do processo de socialização dos conhecimentos científicos, na contemporaneidade.
Embora saibamos que nem todas pessoas têm acesso a este veículo
comunicacional, que há uma exploração econômica na e pela Internet e que cada vez surgem
mais serviços pagos, não podemos negar que, paralelamente a isso, como dissera Levy (2000),
surgem serviços gratuitos oferecidos pelas universidades, órgãos públicos e demais
instituições que têm contribuído para diminuir esta inacessibilidade. A ampliação das
possibilidades de aquisição de informações oferecidas à população, pela Internet, em função
da gratuidade deste serviço e do barateamento dos equipamentos e da conexão técnica, faz
com que cada dia se tenha mais acesso ao consumo de informações difundidas por
especialistas, com que cada vez mais este sistema midiático se configure como o principal
meio de informação e formação da população em nossa sociedade. É notório o fato de que o
número de pessoas que participam deste sistema de comunicação tem aumentado
consideravelmente desde o fim dos anos 80, sobretudo entre os jovens universitários,
estudantes, professores e pesquisadores. Conseqüentemente, tem havido uma ampliação
substancial na socialização da ciência. Estas considerações justificam a escolha da Internet
como campo investigativo na nossa pesquisa.
Além dos pontos abordados, justificamos a opção por este meio midiático, ainda,
em três aspectos: O primeiro, em função de ele apresentar como características a
versatilidade, o dinamismo, a quantidade de novidades e informação e a rapidez na saturação
destas, bem como as diferentes recepções e a linguagem simplificada utilizada por ela, o que
nos dá bastantes subsídios para uma análise mais sensível das representações sociais,
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principalmente no que se refere aos elementos subtraídos, supervalorizados e omissos em
relação ao objeto representado e aos estereótipos e chavões construídos. O segundo, em
função deste meio ter como característica fundamental a interatividade, a qual possibilita a
interação com diferentes mundos, diferentes indivíduos, diferentes imagens e, também, a
redefinição de alguns conceitos, tais como: tempo, imagem, memória, aprendizagem, fruição,
cultura, produção, implicando em novos modos de pensamento e atribuição de significados e
sentidos, constituindo-se, portanto, num importante espaço de produção simbólica e,
conseqüentemente, numa fundamental fonte de material de análise das representações de
determinado objeto social.
Por último, em função das informações acerca da teoria construtivista – seus
pressupostos teórico-metodológicos, sua aplicabilidade e sua importância para a prática
educativa – estarem sendo veiculadas em diferentes contextos midiáticos, principalmente na
Internet, servindo de referência nas reflexões, nos discursos e práticas de diversas pessoas e
grupos: professores, coordenadores, donos de escola, pesquisadores, estudantes, pais, etc.
Todas estas considerações nos instigaram a analisar o papel da Internet no
processo de popularização da teoria construtivista, ou seja, no estabelecimento das
representações sociais deste referencial e suas implicações na conduta das pessoas,
especialmente daquelas envolvidas no processo de ensino, no caso, o professor.
Assim, a pesquisa desenvolvida teve como corpus de investigação as matérias
veiculadas pela Internet sobre o construtivismo.
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5.2 A “caçada” aos documentos

O internauta detetive é aquele que não pode se distrair
do alvo de sua busca [...]. Seu método, cujas regras vão
se construindo no ato mesmo da busca, é o de estado de
alerta para as pistas, o do farejamento de indícios. Para
ele, os links da hipermídia não são pegadas de animais
inofensivos, mas índices remissivos. Ele lê as pistas dos
hiperdocumentos, seguindo seus links para estabelecer
entre eles uma ligação plausível. Seguir indícios é a sua
bússola intelectual. (Lucia Santaella)

Segundo Levy (2002), navegando na Internet podemos achar praticamente tudo ou
- senão tudo - as referências para tudo, visto que mesmo quando não encontramos a
informação diretamente na rede, é possível contactar pessoas ou instituições que estão aptas a
fornecê-las.
Entretanto, de acordo com o autor, as informações em fluxos designam dados em
um estado contínuo de modificação, dispersos em memórias e canais interconectados. Estes
dados, porém, podem ser percorridos, filtrados e apresentados ao cibernauta de acordo com
suas instruções, graças a programas, sistemas de cartografia dinâmica de dados ou outras
ferramentas de auxílio à navegação.
Levy explica que a navegação na Internet, ou melhor, a pesquisa on-line daquilo
que queremos pode ser feita a partir de dois instrumentos de navegação que, embora sejam
completamente opostos, se misturam, se articulam na concretização de cada navegação: a
caçada e a pilhagem. Na caçada procuramos uma informação precisa de forma rápida,
acessando os sites e mecanismos de pesquisa que consideramos mais práticos, mais usados e
mais adequados para a temática que pesquisamos, depois, através da escrita da palavra-chave
ou expressão, pesquisando todos os documentos que se relacionam com esta palavra ou
expressão, clicando sobre todos os sites que aparecem na tela e fazendo os links possíveis que
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estes sites possibilitam. Já a pilhagem se caracteriza por uma navegação na qual vagamente
buscamos um assunto, sem muita precisão e prontos a nos desviar a qualquer momento por
outro, haja vista o caráter lúdico e infinito presente na Internet. Não sabendo exatamente o
que procuramos, derivamos de site em site, de link em link, recolhendo aqui e ali coisas de
nosso interesse, sem muita precisão. A pilhagem na Internet é comparada ao vagar em uma
imensa biblioteca-discoteca ilustrada, apenas com mais facilidade de acesso de tempo real e
de forma mais interativa participativa e lúdica. “Essa midiateca é povoada, mundial e aumenta
constantemente. Ela contém o equivalente a livros, discos, programas de rádio, revistas,
jornais, folhetos, curriculum vitae, videogames, espaços de discussão e de encontros,
mercados, tudo isso interligado, vivo, fluido”. (LEVY, 2000, p. 91-92).
Em função da natureza exponencial, explosiva e caótica do seu crescimento, Levy
(2000, p. 13), fundamentado em Ascott, considera a Internet como o segundo dilúvio: “o
dilúvio informacional”. A quantidade de dados disponíveis nesse sistema se multiplica e se
acelera de tal forma, a densidade dos links entre as informações nos bancos de dados, nos
hipertextos e nas redes aumenta tão rapidamente que há um “transbordamento caótico das
informações, uma inundação de dados” (LEVY, 2000, p.13). Logo, se a Internet é este mundo
de águas tumultuosas, de turbilhões de informações, como fazer para obtermos exatamente as
informações que desejamos ou necessitamos? Como obtermos os endereços de páginas que
contêm o assunto que procuramos?
Levy explica que a profusão do fluxo informacional, sua ausência de ordem global
a priori (caos, confusão) não impedem que as pessoas ou coletivos nele se orientem e
organizem por sua própria conta hierarquias, seleções, uma estrutura, visto que para esta
desordem global, há mecanismo de organização de uma ordem local e provisória: mecanismos
de busca, índices on-line e instrumentos de navegação cada vez mais aperfeiçoados a serviço
do internauta. Na verdade, o que temos é o desaparecimento das seleções, hierarquias ou
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estruturas de conhecimentos válidas para todos a qualquer momento e a opção de traçarmos
nós mesmos nosso trajeto. Diante dessa realidade, outras questões se impõem: Como
procedermos diante de tantos caminhos, sites, links? Como não nos dispersarmos diante de
tantas possibilidades, mesmo tendo um interesse preciso? Como não nos desviarmos diante
desse mundo que é a Web?
Santaella (2004), discorrendo sobre a temática, aponta como uma das
características fundamentais da Internet o seu potencial para conduzir o navegador à
dispersão, visto que ela convida o usuário a explorá-la, deixando-se seduzir, interrompendo o
fluxo de sua busca e conduzindo-se por uma saída lateral, vagando por outras estradas,
entregando-se aos prazeres da deriva, realizando o efeito centrífugo da estrutura do link
descrito por Eco (apud SANTAELLA, 2004, p. 112, grifo do autor):

O emaranhado de ligações oblíquas internas e de links remissivos
corresponde a um jogo em que por associação, com cinco passos apenas, se
passa de Platão à salsicha. Estabelecem-se relações contíguas e associativas
descontínuas, saltando de “salsicha” para “porco”, de “porco” para “cerda”,
de “cerda” para “pincel”, de “pincel” para “Maneirismo”, de “Maneirismo”
para “idéia”, de “idéia” para “Platão”.

Santaella (2004), caracterizando os tipos de navegadores existentes, explica,
contudo, que este caráter dispersivo é mais presente nos navegadores novatos e que o
navegador detetive, aquele que objetiva não se distrair do alvo de sua busca - mesmo em
algum momento se desviando um pouco - tem como suas principais armas a disciplina e o
estado de alerta para as pistas e os indícios fornecidos pela hipermídia, de forma que possa se
orientar com precisão e estabelecer as ligações plausíveis entre os links.
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Na verdade, embora a Web se constitua como um imenso território em expansão
acelerada, um atrativo para a dispersão, ela “oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para
ajudar o navegante a orientar-se”. (LEVY, 2000, p. 85). O navegador deve descobrir no
desvio de um link ou de um motor de pesquisa, os sites que mais se aproximam de seus
interesses profissionais ou de suas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor
maneira possível sua jornada pessoal.
Na Internet, são disponibilizados vários endereços de páginas com um sistema de
busca em seus bancos de dados, contendo informações sobre endereços e conteúdos de
páginas que deverão ser utilizados na pesquisa. Atualmente, temos uma grande variedade de
sites de busca (um endereço dentro da Internet que permite acessar os documentos e arquivos
no

computador

de

uma

empresa,

pessoa,

instituição)

comerciais,

educacionais,

governamentais e etc, tanto nacionais como internacionais, tais como: o AltaVista, Google,
Cadê, RadarUol, Yahoo, entre outros. Essas buscas são estendidas a todos os recursos da
Internet, inclusive Newsgroups e Web e podem fornecer e-mails de pesquisadores da área
procurada, etc. Segundo Pereira (2005), 85% dos internautas usam sites de busca para
procurar aquilo que desejam, o que representa que os pesquisadores on-line, de modo geral,
navegam de forma orientada, ou seja, buscam uma certa organização diante desse caos
informacional. É importante destacar, contudo, que as opções por estes sites de busca
realizadas pelo navegador não são aleatórias, pelo menos necessariamente, visto que há uma
espécie de opinião pública em funcionamento na Internet, na qual os melhores sites são
freqüentemente citados ou mostrados em exemplos nas revistas, catálogos ou índices, além de
explicações sobre as diferenças entre os tipos de busca. Na página principal do site de busca
selecionado aparecem vários métodos de pesquisa: simples, avançada, preferencial, etc, no
qual o navegador pode escolher. Aparece também a opção pela pesquisa em páginas nacionais
ou internacionais.
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Partindo destas considerações, na nossa pesquisa on-line buscamos documentos
que abordassem a temática: construtivismo. Como tínhamos a temática da pesquisa bem
definida, embora não soubéssemos a priori o que iríamos encontrar a respeito (imagens,
textos, figuras, páginas, conteúdos diversos, etc.), o objetivo que nos guiou foi coletar tudo
que estivesse disponibilizado na Internet acerca da temática em questão, utilizando, portanto,
a caçada como forma de navegação e tendo como referência o método do internauta detetive,
qual seja: aquele que procura ao máximo não se desviar de sua busca, que lê as pistas
fornecidas e que seleciona os sites e links que mais se adequam ao seu objetivo.
Assim, para obter os documentos desejados, usamos os serviços de busca simples,
por considerá-lo menos restrito do que a busca avançada ou preferencial. Neste sistema de
busca, empregamos a palavra construtivismo para ser pesquisada nas páginas em português,
através dos serviços da Google. Entre os sites de busca disponibilizados nos endereços ou
páginas na Internet, optamos pela Google pelo fato de ela ser considerada como um dos sites
mais populares da rede, segundo a revista Veja (ABRE-TE..., 1994, p. 78), e um dos mais
importantes instrumentos de busca, principalmente entre os documentos de universidades,
conforme aponta Galhardo (2004). Assim, se tínhamos como objetivo analisar a
popularização de uma teoria na sociedade e os sentidos atribuídos a ela, o site mais popular e
o que tem grande abrangência na circulação de informações, na socialização das teorias
científicas e na construção e negociação de sentidos seria o mais adequado.
Em função da fugacidade do conteúdo presente neste meio de comunicação, a
coleta do material foi feita de forma muito intensa, num curto período: de 27 de julho de 2004
a 17de agosto de 2004, totalizando 21 dias. Considerando que as possibilidades de navegações
são infinitas, mas que cada navegação é única; considerando, ainda, que “cada nova conexão
acrescenta novas fontes de informação” (LEVI, 2000, p. 120) ou suprime algum conteúdo,
sempre a cada nova consulta, durante o período da coleta de dados, verificavámos possíveis

142

alterações no número e tipo de documentos disponibilizados e realizavámos uma atualização
no registro destas informações, além de sempre imprimirmos diariamente o material
capturado que considerávamos relevante e pertinente para a delimitação do corpus da
pesquisa, o que resultou em grandes gastos de tempo e material de impressora.

5.3 Delimitando o “corpus” da pesquisa

Nos resultados da pesquisa foi apresentada a quantidade de vezes que a palavra
construtivismo aparecia nas páginas da Google, totalizando, durante o período da coleta, em
média 9.600 vezes, visto que esse número se alterava muito rapidamente, às vezes em questão
de minutos, pois como nos lembra Levy (2000), a cada minuto novas informações são
injetadas na rede. Foi apresentada, também, uma lista de documentos disponibilizados que
tratavam do assunto, dispostos em grupos de 10. Esta lista trazia 1000 documentos, originados
de muitos e diferentes sites.
Embora se tratasse de um grande número de páginas, percorrermos todas as
referências sugeridas para obtermos as informações necessárias ao estudo que pretendíamos.
Esse percurso, inicialmente, se caracterizou como uma leitura rápida nos 1000 documentos,
possibilitando perceber que a palavra construtivismo se remetia a diferentes versões e
concepções, as quais nem sempre se referiam ao nosso objeto de estudo.
Para selecionarmos o corpus da pesquisa, submetemos estes 1000 documentos a
um processo de categorização que teve como critério a temática abordada. Neste aspecto,
construímos duas categorias. A primeira categoria se referia ao construtivismo (ou sócioconstrutivismo) enquanto uma teoria de aprendizagem fundamentada nas idéias de Piaget
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(1975, 1978, 1983, 1990, 1994) e Vygotsky (1987, 1991), com implicações no processo de
ensino-aprendizagem escolar, muito embora esta concepção pudesse estar sendo utilizado em
outras áreas vinculadas não necessariamente à educação, correspondendo a 758 documentos,
ou seja, a 75,8% do total do material disponibilizado. A segunda categoria se referia ao
construtivismo em outras perspectivas, tais como: o construtivismo enquanto um movimento
artístico, como sistema filosófico racionalista, como construção sociológica do conhecimento,
entre outros. Esta categoria totalizou o percentual de 24,2%, ou seja, 242 documentos. Em
função dos objetivos da pesquisa, somente a primeira categoria foi considerada para o trabalho
investigativo, qual seja: o construtivismo enquanto referencial teórico-epistemológico do
processo de ensino-aprendizagem escolar.
Após este processo seletivo, reiniciamos a análise do material, objetivando
identificar quais dos documentos selecionados encontravam-se repetidos. Verificamos que dos
758 documentos, 197 eram repetidos. Foi feita uma subtração do material repetido, ficando
um total de 561 documentos para análise. Em seguida, uma nova leitura foi feita, de forma
minuciosa, possibilitando-nos perceber que o construtivismo se presentificava na Internet em
diferentes tipos de textos, os quais organizavam e transmitiam as informações a respeito de
forma diferenciada e apresentando objetivos diversos. A partir daí, submetemos os 561
documentos a um outro processo de categorização, tendo como critério a tipologia textual.
Vejamos o resultado dessa categorização na Tabela 1.
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Tabela 1- Material coletado on-line e sua tipologia

TIPOS DE DOCUMENTOS ENCONTRADOS “ON LINE” FREQÜÊNCIAL
1- documentos científicos14 (artigos, capítulos de teses, dissertações,
165
etc.)
2- outros (ementas e trabalhos de disciplina, solicitação de de
131
informações, currículos, avisos, referências bibliográficas, etc.)
3- textos informativos
110
4- textos publicitários (livros, vídeos, cursos, escolas e empresas de
71
assessoria)
5-textos argumentativos (quadro de discussão)
39
13
6- relatos de práticas construtivistas (projetos, escolas, professores,
etc.)
7- entrevistas com teóricos e autores de livros
10
8- resenhas de livros
10
9- guias e orientações
08
10- textos interativos (pergunta-resposta: fala-mestre, especialista04
responde)
TOTAL
561

%
29,4%
23,3%
19,6%
12,7%
7,0%
2,3%
1,8%
1,8%
1,4%
0,7%
100%

É importante ressaltar, contudo, que muitos desses textos, expostos no quadro
acima, não foram contemplados, com análise, em sua totalidade encontrada, como por
exemplo: os textos informativos, os científicos, os textos publicitários e os textos
argumentativos. A categoria outros também não se constituiu objeto do nosso estudo. Estes
fatos ocasionaram uma redução no corpus da pesquisa. Esta redução do material empírico
deu-se em função de muitos textos não apresentarem nenhuma informação sobre a teoria e
seus postulados ou sobre o trabalho e os objetivos do estabelecimento enfocado, não dando,

14

Consideramos como texto científico as teses, dissertações, monografias e artigos que trazem um conhecimento
elaborado, sistematizado sobre a temática, já os textos informativos foram considerados entre aqueles que
discorrem sobre a temática sem muita sistematização.
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portanto, condições de analisar as representações sociais de construtivismo veiculadas nas
suas mensagens, conforme a nossa pretensão.
Sobre os textos científicos e informativos, foram considerados para análise apenas
125 e 60 respectivamente, visto que o restante não apresentava nenhum comentário acerca da
teoria construtivista. Eram textos que versavam sobre outras temáticas, como por exemplo: A
indisciplina, a tecnologia na escola, as concepções epistemológicas, a formação docente e que
apenas citava o nome construtivismo para fazer referência contextual a alguma idéia, não
dando condições de analisar a representação social que veiculavam a respeito deste
referencial.
Em relação aos textos publicitários, apesar de termos encontrados na Internet 71
(conforme pode ser verificado na Tabela 1), elencamos para análise somente 39, devido as
propagandas de livros e de vídeos não apresentarem qualquer comentário a respeito da teoria,
restringindo-se a mostrar a capa do produto, o título, o autor, o preço e a editora e/ou livraria,
não dando condições de analisar as representações sociais veiculadas em suas mensagens.
Algumas publicidades de escolas que diziam adotar o construtivismo também não
apresentaram qualquer informação ou discussão sobre este referencial ou seus pressupostos,
nem sobre suas metas enquanto instituição de ensino, impossibilitando a análise proposta.
Os 39 textos argumentativos encontrados se referiam a um quadro de discussão
on-line que tinha como tema O construtivismo na escola. Desse total, 13 não faziam
referência ao construtivismo, nem aos seus pressupostos, mas a outros aspectos que tinham
sido abordados nos outros 26 textos, tais como: o compromisso do governo, verbas públicas,
qualificação dos professores, etc, o que justifica a análise somente com os 26.
Os documentos pertencentes à categoria outros não constituíram objeto de análise
por não apresentaram comentários acerca do construtivismo que possibilitassem a efetivação
da análise proposta, restringindo-se apenas a citar a palavra construtivismo em alguns
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momentos (como por exemplo, as referências bibliográficas de um trabalho científico,
ementas de disciplina, currículos que citavam algum trabalho realizado sobre a temática,
solicitação de informações, etc). As resenhas também não faziam comentários sobre a teoria,
mas a respeito de algum livro sobre tema diverso e que em algum momento citava o termo
construtivismo.
Dessa forma, em função de muitos textos não oportunizarem as condições
necessárias para realizar o propósito que buscávamos, qual seja: analisar as representações
sociais veiculadas em suas mensagens, o material coletado na Internet que constituiu o corpus
da nossa pesquisa totalizou em 283 textos, assim distribuídos:

Tabela 2 - Corpus da pesquisa

CORPUS PARA ANÁLISE
1-textos científicos
2-textos informativos
3-textos publicitários (escolas e empresas de assessoria e de materiais
didáticos)
4-textos argumentativos (quadro de discussão)
5-relatos de práticas construtivistas (projetos, escolas, professores...)
6-entrevistas
7-guias e orientações
8-textos interativos (pergunta-resposta: fala-mestre, especialista –
responde)
TOTAL

TOTAL
125
60
39

%
44,2%
21,2%
13,8%

26
11
10
08
04

9,2%
3,9%
3,5%
2,8%
1,4%

283

100%
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5.4 Em busca dos sentidos das mensagens on-line

Chega mais perto e contempla as palavras
Cada uma tem mil facetas secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível que lhe deres:
Trouxeste a chave? (Carlos Drummond de Andrade)

Como o objetivo da pesquisa era analisar o discurso circulante sobre a teoria
construtivista veiculado na mídia - representada aqui pela Internet -, buscando captar as
representações sociais compartilhadas nesse meio comunicacional, situamos nosso estudo no
campo da popularização da ciência - elaborado por Moscovici na pesquisa realizada sobre a
psicanálise (1978) e discutida posteriormente, de forma mais profunda, por Wagner (1998) na
sua teoria sobre a sociogênese da representação social - e tomamos fundamentalmente como
referencial para análise as idéias destes teóricos.
Inicialmente, através do esquema de análise de conteúdo utilizado por Moscovici
com o material da imprensa francesa, na sua pesquisa sobre a Psicanálise, buscamos
responder as seguintes questões básicas: O quê/ de quem/ para onde/ para quem/ por que/ para
que? Este esquema de análise foi adaptado aos objetivos da nossa proposta e teve como eixo
norteador os seguintes elementos:
1) origem ou procedência do documento: autores/instância de elaboração
2) destino: público-alvo/instância de aplicação
3)

natureza

ou

propósito

do

documento:

instrumentação
4) objetivos: usos e funções do documento

fundamentação,

informação,
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Em seguida, os documentos foram analisados quanto ao conteúdo das mensagens,
a partir dos seguintes elementos:
5) termos que descrevem a teoria e objetivos que lhes atribuem
6) pontos destacados da teoria e temas que se repetem a respeito
9) missão (metas) das instâncias de elaboração
10) atitudes frente ao construtivismo
11) concordância teórica entre os documentos de diferentes naturezas
Todos estes elementos e a relação estabelecida entre eles nos indicaram uma
organização de afirmações e explicações significativas feitas em relação ao construtivismo
que sintetizou na configuração de sua representação social. Nesse processo de análise,
recorremos a outros autores como forma de compreender os sentidos que permeavam estas
representações, entre eles, Wagner (1998) e Orlandi (1988, 1999).
Para Orlandi (1999, p. 26) compreender “é saber como um objeto simbólico
(enunciado, texto, pintura, música, etc) produz sentidos”. Assim, a compreensão busca a
explicitação dos processos de significação presentes no texto e permite a escuta de outros
sentidos que ali estão, compreendendo como eles se constituem.
Num outro momento da análise, partimos para um processo de categorização que
teve como critério a modalidade de transmissão e organização das informações efetivadas
pela Internet no que se refere à teoria. Essa categorização objetivou identificar o nível de
comunicação midiática elencado por Moscovici (difusão, propagação e propaganda) que
pertencia cada tipo de textos on-line e as possíveis implicações na conduta do público
internauta. Assim, agrupamos os diferentes tipos de documentos em determinadas
modalidades de comunicação. Para subsidiar tal tarefa, recorremos às idéias de Moscovici
(1961, 1978, 2003), Jodelet (2001) e Doise (2001) sobre estes níveis. Embora as idéias desses
teóricos tenham sido fundamentais para a compreensão das características inerentes de cada
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sistema de comunicação e as suas implicações na edificação da conduta, nos pareceram
insuficientes para a identificação que nos propusemos realizar. Assim, recorremos às idéias de
alguns teóricos relacionados à área de comunicação social, tais como: Campos (1980), Rocha
(1990), Fausto Neto (1999), Levy (2000), Ramal (2000), Pereira (2000), Gomes (2001),
Lopes (2001) e Santaella (2004) para esclarecer algumas dúvidas surgidas no percurso desta
identificação.
Conforme comentamos, em função da notória presença do construtivismo no
campo publicitário, o objetivo da pesquisa foi-se afunilando no sentido de analisar o
construtivismo enquanto produto publicitário, buscando responder, de forma geral, as
seguintes perguntas: Qual imagem de construtivismo é “vendida”? Sob que viés esta imagem
é vendida? Como os discursos publicitários se utilizam das representações sociais para obter
valor de “verdade” nas suas mensagens e convencer o público para comprar seus produtos e
serviços? Para responder a estas perguntas, recorremos a algumas questões do esquema de
análise de conteúdo de Moscovici anterior como forma de apreender a imagem construída
desta teoria; aos teóricos da publicidade: Gomes (2001) e Rocha (1990) como forma de
ampliar os sentidos e significados que norteiam tal imagem nos discursos publicitários; e às
idéias de Foucault (1986, 2002) e de Orlandi (1988) como forma de compreender como o
discurso construtivista se constitui objeto publicitário.
Os resultados das análises e as discussões destes resultados estão descritos nos
capítulos que seguem.
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6. “www. construtivismo.com.br” - A POPULARIZAÇÃO VIA INTERNET

6.1 O processo de popularização do construtivismo na Internet

Constantemente

nos

deparamos

com

comentários,

fundamentados

em

conhecimentos elaborados ou não, sobre a teoria construtivista em jornais, revistas, outdoors
e, principalmente, na Internet. A maneira como essa teoria tem ganhado espaço na mídia
brasileira, a forma como é descrita, as imagens que veicula, bem como os diversos usos dela
têm merecido nossa atenção e revelam a necessidade de um estudo a respeito, tendo em vista
que a comunicação midiática, conforme explica Moscovici, é portadora e formadora de
representações e, como tal, interfere diretamente na conduta dos indivíduos, formando
opiniões, provocando atitudes e forjando estereótipos. Deste modo, sendo o construtivismo
uma teoria educacional, as imagens e representações sociais deste referencial veiculadas pela
mídia vão contribuir para a formação das opiniões, das atitudes, dos estereótipos das pessoas
envolvidas, direta ou indiretamente, no processo educativo (alunos, pais de alunos,
coordenadores e, em especial, os professores), orientando assim suas condutas. A prática
pedagógica dos docentes, por exemplo, está relacionada não apenas com a sua formação
acadêmica, mas com as representações sociais que eles compartilham, principalmente, acerca
das teorias educacionais. “Estas representações sociais, na verdade, materializam-se nas
atividades de ensino realizadas em sala de aula pelo professor, nas frases e expressões ditas,
por ele, no cotidiano escolar e sobre este cotidiano, no seu fazer pedagógico, rico de
significados”. (SILVA, C., 2004, p. 79). Por esta razão, compreendemos que o conhecimento
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destas representações é de fundamental importância para a análise e o redimensionamento de
algumas questões educativas.
Considerando o exposto, propomo-nos investigar o discurso circulante veiculado
pela mídia acerca desta abordagem teórica. Considerando, ainda, a Internet como uma das
principais mídias da atualidade e a significativa presença da teoria construtivista neste meio,
este estudo foi direcionado para identificar o papel da Internet na sua popularização, ou
melhor, no estabelecimento das representações sociais a respeito. Este estudo reflexivo é o
tema do presente capítulo.
Como explicamos, o discurso circulante do construtivismo na mídia foi analisado
através de textos veiculados pela Internet. Partindo do nosso esquema de análise, buscamos
saber a origem e a destinação-alvo destes textos.
Os textos veiculados na Internet são originados de diferentes sites: de
universidades, escolas, editoras, revistas, jornais, organizações sindicais, entidades
governamentais, entre outros, predominando os universitários e os escolares, o que pode ser
explicado pelo fato do site de busca escolhido na nossa pesquisa, Google, ser um dos mais
importantes socializadores de documentos universitários, conforme cita Galhardo (2004) e
pelo fato do construtivismo ser uma teoria de aprendizagem e, portanto, objeto-alvo de
estudos e debates nas universidades e escolas.
Embora estes textos não tragam, em grande parte, a identificação pessoal dos
autores, a diversidade dos sites e o conteúdo das mensagens nos fizeram perceber que o
construtivismo é debatido na Internet a partir de uma multiplicidade de vozes: pesquisadores,
intelectuais, professores, pais, estudiosos de outras áreas, vendedores, editores, jornalistas,
donos de escolas, empresários, universitários, estudantes do ensino médio, pessoas leigas, o
que demonstra que essa teoria tem invadido a vida de todas as pessoas que se autorizam a
falar a respeito, seja explicando seus postulados, seja manifestando opiniões, seja buscando
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informações. Uma pluralidade de pessoas que buscam se inserir no debate e falar “daquilo que
todo mundo fala”. (MOSCOVICI, 1978, p. 55).
Esta polifonia se presentifica numa diversidade de tipos de textos que se
apresentam diferenciadamente tanto em relação aos seus objetivos como em relação à forma
de organizar e transmitir as informações a respeito. Após submetermos esses textos a um
processo de categorização (que teve como critério a tipologia dos documentos e os conteúdos
presentes neles), observamos que muitos trazem apenas a escrita da palavra “construtivismo”,
sem apresentarem comentários acerca da teoria ou qualquer propagação de crenças a respeito,
não se configurando objeto de análise no nosso trabalho. Assim, entre as tipologias textuais
identificadas, escolhemos as que nos pareceram mais significativas e pertinentes para a
análise, a saber: textos científicos (44,2%), englobando artigos, capítulos de teses,
dissertações e monografias que discorrem sobre o construtivismo de forma elaborada,
fundamentada, através de estudos sistematizados ou pesquisas científicas e que, a partir de
uma linguagem acadêmica, explicam seus pressupostos e, de um modo geral, com algumas
exceções, ressaltam a sua importância para o desenvolvimento das funções cognitivas e para o
processo de ensino-aprendizagem em diferentes níveis – do ensino infantil à pós-graduação e em diferentes áreas, como: matemática, física, informática, ciências, etc. Alguns destes
textos discorrem sobre os equívocos, dificuldades e problemas vivenciados na implantação de
uma prática pedagógica construtivista e as lacunas desta teoria; outros são centrados em
temáticas diversas, mas que, de uma certa forma, utilizam conceitos ou termos construtivistas;
textos informativos (21,2%) que trazem explicações sobre os pressupostos da teoria e sua
aplicabilidade no ensino sem muita sistematização e elaboração e que também, salvo
pequenas exceções, ressaltam sua importância; textos publicitários (13,8%), os quais se
constituem em anúncios de escolas e empresas que oferecem produtos e serviços,
relacionando-os com o construtivismo; textos argumentativos (9,2%) que apresentam
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opiniões de diversos participantes (educadores, pais, alunos, pesquisadores, etc.) sobre um
debate realizado on-line intitulado: “construtivismo na escola”, opiniões estas, em sua
maioria, favoráveis; relatos de experiências de professores e instituições públicas e privadas
sobre práticas construtivistas, mostrando as vantagens da aplicabilidade da teoria no dia-dia
da sala de aula (3,9%); entrevistas com teóricos idealizadores e defensores do construtivismo
(3,5%); textos de orientação (2,8%) e textos interativos (1,4%), que objetivam tirar dúvidas
da população, comumente pais e professores, a respeito da teoria e dos métodos
construtivistas e que dão orientações sobre escolas que trabalham fundamentadas no
construtivismo para uma melhor orientação na matrícula dos filhos e no redimensionamento
da prática docente, como por exemplo, fala-mestre, especialista responde, guias de matrícula,
etc.
Como podemos ver, grande parte dos textos examinados provém da academia. São
resultados de pesquisas e estudos científicos que, embora nem todos estejam centrados
especificamente na temática construtivista, trazem em seu conteúdo conceitos, princípios ou
termos do construtivismo, revelando, em sua grande maioria, uma atitude favorável do autor
em relação à teoria (apenas, 1,6% destes textos apresentam atitude desfavorável15), ao tempo
em que contribuem para a sua disseminação.
É importante ressaltar, contudo, que na investigação realizada por Moscovici
(1961) sobre a Psicanálise na imprensa francesa, o teórico trabalhou com jornais e revistas de
domínio popular, não incluindo a comunicação científica propriamente dita, tendo em vista
que se tratava de um estudo sobre a popularização da ciência. Nesta pesquisa, entretanto, os
textos científicos e as entrevistas com intelectuais fizeram parte do corpus de análise porque,
mesmo tendo origem no universo reificado e conservando a forma de comunicação destinada
à clientela deste universo, encontram-se disponíveis a uma ampla e plural população, sendo
15

Este percentual se refere ao total de textos científicos coletados, qual seja: 125, conforme descrito na tabela 2,
página 146 deste documento.
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conteúdo de um meio de comunicação geral, no caso a Internet. Assim, mesmo se tratando de
mensagens científicas, estão acessíveis a qualquer pessoa ou grupo que esteja conectado à
rede e, portanto, contribuem para a popularização da teoria.
Além da polifonia e da diversidade textual encontradas na pesquisa, observamos
que os discursos on-line referentes ao construtivismo apresentam uma multiplicidade de
público. As mensagens não são apenas para professores e outros profissionais da área, como
coordenadores, supervisores, etc... Mas também para profissionais de outras áreas, prefeituras,
pais, alunos os mais diversificados e o público em geral. Justificamos o fato de o discurso
construtivista on-line direcionar-se para uma diversidade de destinatários pela característica
inerente do sistema midiático que o transmite, pois como vimos, a Internet torna disponível
um dispositivo original, se comparado aos outros meios midiáticos, que é o dispositivo todostodos, o qual permite que seus usuários enviem mensagens que possam ser acessadas por
todos aqueles que estejam conectados à rede, independente de suas posições geográficas,
econômicas, profissionais ou ideológicas.
A intensidade da extensão desta teoria nos conduz a formular a hipótese de uma
relação direta entre a autoria, a sua origem, os estilos de publicações, as atitudes manifestadas
em relação às idéias construtivistas e a força que estas idéias adquirem no âmbito social e no
imaginário das pessoas e grupos. Em relação à autoria dos textos, percebemos que 44,2%
tratam-se de artigos assinados por intelectuais, professores de universidades e pesquisadores;
8,1% por professores e coordenadores do ensino médio, fundamental e infantil; 7,8% por
estudantes; 14,5% por jornalistas; 4,2% por pais e 21,2% por anônimos. Dentre os textos
anônimos, inferimos que muitos são de autoria de donos de escolas, empresas, assessores do
governo, jornalistas, etc. Esses dados nos permitem constatar que, embora as informações
construtivistas sejam feitas de maneira autônoma por diversas pessoas que não têm uma
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formação especializada, as autorias das mensagens provêm, em sua maioria, de pessoas que
detêm um certo conhecimento a respeito e uma certa autoridade para argumentar e que, por
isto, conferem prestígio à teoria.
Se focarmos na origem destes documentos on-line, conforme comentamos,
percebemos que eles se originam de muitos e diferentes sites: universidades, escolas, editoras,
livrarias, revistas, jornais, organizações (sindicais, associações), entidades governamentais,
entre outros, sendo predominantes os sites universitários, escolares e de entidades
governamentais (42%, 33% e 15% respectivamente). Entendemos que a predominância destes
sites empresta ao discurso construtivista um caráter de verdade, tendo em vista que se trata de
instituições reconhecidas socialmente como autorizadas para falarem da temática. Como nos
ensina Foucault (1986, 2002) e Orlandi (1988, 1999) um discurso é reconhecido como
estatuto de verdade a partir da legitimação do poder das pessoas e lugares que ocupam no
campo do saber. Isso também foi discutido por Jodelet (2001) ao abordar sobre a difusão dos
conhecimentos científicos e artísticos. Segundo ela, as pessoas que se dedicam a esta
atividade - médicos, terapeutas, trabalhadores sociais, especialistas das mídias e do marketing
político - gozam de uma autoridade. Sua palavra respalda-se de uma credibilidade, o que lhe
confere um alto grau de prestígio, de confiabilidade, de poder.
Como as mensagens sobre o construtivismo provenientes dos citados sites e
autores apresentam, de modo geral, uma atitude favorável em relação ao construtivismo,
reafirmam o prestígio e o poder da teoria, ao tempo em que exercem um grau de influência
nas opiniões e nas condutas dos indivíduos e grupos. Entendemos, ainda, que este prestígio e
poder exercidos estão ligados também às imagens, aos papéis, aos valores, sempre positivos,
que lhes atribuem. Tais imagens e representações são o conteúdo que abordaremos no tópico a
seguir.
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6.2 As representações sociais de construtivismo veiculadas on-line

Entre as questões que nos instigaram durante o desenrolar desta pesquisa, uma
delas consistiu em saber que definições e imagens do construtivismo os textos on-line
apresentavam e qual era o conteúdo geral destes textos. Tomando o esquema de análise de
Moscovici (1961), vimos que em 61 % dos artigos analisados os conceitos e termos
construtivistas são empregados, ainda que de forma simplista, 25% utilizam os termos
construtivistas sem explicar seus conceitos e 14% utilizam a palavra construtivismo seguida
de palavras que o qualificam, explicando a importância de seu uso em algumas situações e
áreas do conhecimento, sem fazer menção a seus termos e conceitos. Observamos, também,
que 49,5% desses textos são centrados no construtivismo, ou seja, têm como discussão central
esta teoria, seus pressupostos teórico-metodológicos e suas implicações no âmbito escolar e
em outras áreas do conhecimento; 15,2% são centrados em temáticas educacionais diversas,
mas que utilizam conceitos e termos construtivistas ou, de certa forma, se referem à teoria, em
algumas situações; 35,3% fazem referência ao construtivismo ou a seus postulados, mas têm
como foco a escola, um produto qualquer, um teórico renomado ou uma situação ou um
problema específico, seja referente à educação ou não.
Como dissemos, um dos objetivos que se apresenta nestas produções no que se
refere ao construtivismo é de fazê-la conhecida, de discutir seus postulados, de empregá-la
dentro de um estudo, de um problema ou de uma situação de aprendizagem, mas também de
propagá-la e, menos significativamente, de criticá-la sob um ponto particular. Estas críticas se
manifestam em 1,6% dos textos científicos, como abordamos, e em 7,7% dos textos
argumentativos16. Entretanto, dentro do universo de 283 textos analisados, as críticas
16

Este percentual corresponde a 29 textos referentes a esta categoria (textos argumentativos), conforme mostra a
tabela 2 na página 146.
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correspondem a apenas 4 textos, ou seja,

a 1,4% do total, representando um número

insignificante.
A descrição feita à teoria, nos textos analisados, é múltipla: 42,4% definem o
construtivismo como método de ensino/aprendizagem; 17,7% como proposta de ensino ou
proposta pedagógica; 15,5% como prática pedagógica; 14,1% como teoria pedagógica; 6,4%
como concepção de aprendizagem e 3,9% como abordagem teórica do conhecimento. Esta
teoria aparece, então, basicamente, como uma fonte de modelos de aplicação prática, dentro
de domínios variados: o da prática pedagógica, da formação docente, das políticas
educacionais, das dificuldades de aprendizagem, das questões de cidadania, etc. Isto o
caracteriza como solucionador de problemas, seja no âmbito educacional, seja num âmbito
social mais amplo.
Estes dados também nos remetem ao estudo desenvolvido por nós, no mestrado,
com o qual constatamos, entre os professores pesquisados, “a tendência de reduzir o
construtivismo a um método de ensino, a uma proposta de trabalho a ser aplicada em sala de
aula” (SILVA, C., 2001, p. 120). A este respeito lembramos, ainda, o pensamento de Rosa
(1997). Segundo a autora, esta tendência revela um equívoco e a ilusão dos professores de que
lançando mão de um guia de procedimentos estariam encontrando uma fórmula mágica de
ensinar. Pelo que percebemos, na investigação on-line, esta tendência equivocada e ilusória
não se manifesta apenas entre os professores, mas entre donos de escola - que buscam
apresentar aos pais uma esperança diante dos problemas do ensino e da aprendizagem tão
presentes na sala de aula - e entre o público em geral, tendo em vista que foi encontrada em
diferentes tipologias textuais, os quais tinham autores diversos, sendo que, entre os textos
científicos, a aparição desta tendência foi reduzida.
É importante destacar que a definição do construtivismo como método de ensino é
a que mais traz uma atitude favorável, justamente por fornecer solução prática de todas as
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ordens. Em contrapartida, é atrelada a esta definição que a atitude desfavorável mais se
manifesta. Neste caso, o construtivismo é qualificado como um método ineficaz, de
retrocesso, que não considera nem corrige os erros dos alunos e não possibilita que estes
decorem a tabuada ou algumas regras da gramática necessárias à aprendizagem de noções
matemáticas e de ortografia.
Em relação ao papel atribuído ao construtivismo, observamos que 80,6% dos
textos analisados, independente de sua tipologia, sua fonte emissora e seu destinatário,
mencionam, ainda que indiretamente, que o papel da teoria é de formar cidadãos, educar para
a sociedade atual, propiciar uma educação de qualidade e preparar para a vida, através de um
ensino crítico, ativo, participativo e moderno. Um outro papel atribuído recorrente é o de
desenvolver a autonomia e o raciocínio do aluno, a partir de um ensino problematizador,
desafiador e dinâmico, encontrado em 19,4% dos textos.
A definição destes papéis atribuídos ao construtivismo está relacionada, nestes
textos, não somente com os valores que o qualificam, como também com as práticas que a ele
são atribuídas e com o destaque dos seus postulados. No que se refere às qualificações dadas à
teoria, observamos que se repetem constantemente, nas diferentes tipologias textuais. O
construtivismo é o melhor, o diferente, o inovador, o progressista. Em relação à pratica
construtivista, percebemos que nas produções ela é sempre definida como revestida de
atividade, de criatividade, de interação e de reflexão. Já em relação ao destaque de seus
postulados, verificamos, também, uma certa concordância entre os diferentes textos, no que se
refere aos termos construtivistas mais usados.

Embora tais textos destaquem diversos

aspectos da teoria, tais como, aluno ativo, professor mediador, resolução de problemas, etc., a
freqüência encontrada no aparecimento destes aspectos foi significativa. Em função desta
diversidade, agrupamos os pontos em categorias, as quais estão descritas na tabela 3 que
segue:
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Tabela 3 - Pontos destacados da teoria17.

Categorias
Freqüência
A redefinição dos papéis do professor e
95,4%
do aluno
O conhecimento como construção
50,6%
Oposição ao tradicional
50,2%
Interação social
45,2%
Respeito às diferenças individuais
24,6%
Aprendizagem significativa
20,5%
Conhecimentos e experiências prévias
20,5%
Aprender brincando
14,4%
Aprender a aprender
12,3%
Descoberta
12,3%

De acordo com os dados acima18, podemos ver que entre os pontos mais
destacados em relação à teoria estão a redefinição dos papéis de aluno e de professor e a
concepção do conhecimento enquanto construção. Em relação ao primeiro, temos o papel do
aluno como ativo, agente do seu aprendizado, aquele que aprende fazendo, interagindo com o
objeto e não mais como um ser passivo. E do professor como mediador, facilitador e não
mais como transmissor. O conhecimento como construção e a oposição ao tradicional foram
bastante enfatizados nestes textos e estão atrelados, de certa forma, à imagem de um ensino
inovador, dinâmico e crítico, que vem romper com a passividade e a submissão. Em seguida,
foi dada ênfase na interação social, que por sua vez, remonta à mudança nas relações dos
atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, visto que destaca a troca de

17

Estes percentuais se referem a 86% dos textos analisados que, por sua vez, correspondem à soma dos 61% dos
textos que explicam os conceitos e termos da teoria e 25% dos que utilizam os termos sem explicar os conceitos,
(conforme foi descrito na página 156), contabilizando um total de 243 textos.
18

As categorias descritas na tabela 3 não são excludentes, mas se presentificam, na maioria dos casos, em vários
textos. Exatamente por isso, o total dos percentuais não corresponde a 100%, mas ultrapassa este valor.
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experiências entre professores e alunos e entre alunos/alunos, a afetividade e o respeito à
individualidade. A aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios, apesar de não se
manifestarem em outros textos, se reportam à própria construção do conhecimento e o
respeito à individualidade. O aprender brincando, o aprender a aprender e a descoberta foram
menos freqüentes nos textos, muito embora os sentidos destes termos (ludicidade, atividade e
autonomia) estivessem presentes na interação social, no ensino moderno e na construção do
conhecimento.
Se formos analisar estes pontos dentro da hipertextualidade, podemos dizer que a
co-construção social da teoria construtivista, no senso comum, tem seu ponto alto na
redefinição dos papéis sociais do aluno e do professor. Ou seja: o hipertexto (texto vivo e
elaborado conjuntamente) destaca a definição de papéis de docentes e discentes como o
aspecto crucial da teoria, ou como o ponto de ruptura com as concepções vigentes até então.
Isto seria, em outras palavras, a teoria construtivista do senso comum – aquela que, de fato,
orienta a comunicação e as condutas.
Conforme observamos, a descrição da teoria construtivista, o papel atribuído a ela
e os termos destacados, apontam um conjunto de significados da representação social deste
referencial. Tal configuração, entretanto, repousa numa descrição e análise generalizadas.
Embora reconheçamos a importância desta etapa, enfatizamos a necessidade de um
aprofundamento de maneira qualitativa e específica. Desse modo, partimos para uma análise
das formas de comunicação efetivadas on-line sobre a teoria, buscando apreender as imagens,
atitudes e informações presentes em cada uma destas formas e suas possíveis implicações na
formação das opiniões, atitudes e conduta do pública internauta. O resultado desta etapa
apresentamos no tópico seguinte.
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6.3 As modalidades de comunicação sobre o construtivismo na Internet

Conforme vimos, Moscovici (1961) defende que os meios de comunicação
praticam três modalidades de comunicação que atuam, diferenciadamente, na formação das
representações sociais e nas dimensões relacionadas à conduta humana. A difusão que tem
como função colocar em voga uma nova temática, incitando tomadas de posições parciais
sobre o objeto e gerando opiniões diversas. A propagação que tem como objetivo organizar e
transformar uma teoria em um conjunto simbólico, provocando atitudes precisas. Por fim, a
propaganda que visa estabelecer a identidade do grupo, manter e fortificar representações
existentes, forjando estereótipos através da manipulação do saber. Com base nesta idéia e
tomando como referência os diferentes tipos de documentos encontrados sobre o
construtivismo, partimos para um outro processo de categorização cujo intuito era identificar
os tipos de modalidades de comunicação presentes em cada tipo de textos. A seguir
discorremos sobre estas formas de comunicação praticadas pela Internet a respeito da teoria
construtivista.

6.3.1 A Difusão do Construtivismo

A difusão é, conforme abordamos anteriormente, uma forma de comunicação que
possibilita a circulação das informações científicas, não entre grupos específicos, mas num
universo mais amplo, através de uma linguagem não formal que se aproxima do gosto e do
vocabulário que se supõe que o leitor tenha. Sem ter um objetivo instrumental de provocar
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algum comportamento preciso, não emprega modelos unitários e globais, mas temas
fracamente ordenados, contraditórios, descontínuos e variados, surgidos de centros de
referências diversos (religiosos, políticos, culturais, etc.) que, de uma certa forma, impregnam
a tomada de posição do público e as mensagens de uma certa fluidez e instabilidade. Partindo
desses pressupostos, consideramos como de difusão os textos informativos sobre o
construtivismo encontrados on-line. Como comentamos em tópicos anteriores, tais textos são
produzidos em diferentes segmentos do mundo cotidiano e para uma pluralidade de leitores e
apresentam noções, explicações sobre os princípios e conceitos construtivistas ou utilizam
termos específicos da teoria a partir de uma linguagem menos formal, acessível ao público em
geral. As informações são pouco fundamentadas, porém reforçadas pela repetição de alguns
termos-chave: (aluno ativo, professor facilitador, aprender brincando, aprendizagem
significativa, etc.) e pelo prestígio das fontes. Embora manifestem uma atitude favorável em
relação à teoria, esta se dá de forma implícita, sem indicar nenhuma ação ou conduta a seu
público. Vejamos alguns exemplos:

Falar sobre o construtivismo não é tarefa fácil. Há diferentes nuances desta
teoria e, principalmente, diferentes interpretações e aplicações. Na verdade,
o construtivismo não é um método de ensino, mas o nome genérico dado às
diversas tentativas de aplicar nas salas de aula as concepções desenvolvidas
principalmente por Piaget. [...]. A maior contribuição do construtivismo às
escolas foi revelar que a criança não pensa como o adulto e nem por isso é
menos inteligente. A criança tem um modo próprio de entender as coisas,
que vai evoluindo até atingir o pensamento adulto. [...]. Supostamente, as
escolas construtivistas não infantilizam nem reduzem o conhecimento, pois
respeitam a inteligência infantil. (ANDRADE, 2004, p.3).

O construtivismo nasceu a partir de idéias de Jean Piaget. Sua teoria de
aprendizagem chegou ao Brasil na década de 70, quando foram criadas
algumas escolas experimentais ou alternativas. Hoje está largamente
difundido. A proposta dá prioridade à forma como o aluno aprende,
enfatizando a construção do conhecimento a partir das relações com a
realidade. [...] O professor tem o papel de coordenar as atividades, perceber

163

como cada aluno se desenvolve e propor situações de aprendizagem
significativa. (BRANDÃO, 2004, p. 2).

Se o estudante convive em um ambiente estimulador, onde possa observar,
pesquisar, manusear, brincar, questionar, resolver a todo momento novos
desafios, ter oportunidade de se colocar espontaneamente sem precisar
confrontar com o erro e o acerto e se, por outro lado, existe um professor
capacitado, reciclado, [...] questionando e fazendo com que se descubra e
entenda o mecanismo de cada proposta: isto é Construtivismo.
(CONSTRUTIVISMO, 2004, p. 1).

Como difusão identificamos, também, os textos argumentativos. Tais textos fazem
parte de um debate realizado on-line sobre a temática: “construtivismo na escola” e
apresentam opiniões de diferentes pessoas a respeito, opiniões estas comumente favoráveis.
(apenas 7,7% destes textos foram desfavoráveis, como explicamos anteriormente). Algumas
fundamentadas em experiências profissionais, vindas de professores e estudiosos da área,
outras baseadas nas crenças e convicções pessoais, vindas, na maioria, de pais, estudantes,
donas de casa, etc. Observamos que a pressão à inferência abordada por Moscovici (1978, p.
55) torna-se muito presente nestes textos, visto que cada um quer fazer parte do debate, [...]
“falar daquilo que todo mundo fala”. Assim, o construtivismo se torna foco de conversação,
teorização e debate para todas estas pessoas, seja explicando seus postulados, seja
manifestando opiniões a respeito. Os trechos que seguem são exemplos dessa modalidade de
comunicação:

É fundamental que as escolas brasileiras eduquem seus alunos de forma
plena, na qual o aluno aprenda a pensar de forma autônoma. Decorar é
inútil. O Brasil só está nesta situação porque a população é, desde cedo,
habituada a decorar, aceitando verdades prontas. Quando chega a fase
adulta, o povo não sabe analisar os políticos e acaba elegendo o que paga
mais. É a triste realidade. Para que se altere esse panorama brasileiro é
necessário que sejam formados cidadãos conscientes, capazes de cumprir
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seus deveres sociais e reclamar por seus direitos. O construtivismo é na
teoria o melhor método de ensino. A dificuldade pode consistir na prática.
Acho que todos os educadores deveriam esforçar-se no sentido de tentar
fazer esse método funcionar na prática. (TELÉSFORO FILHO, 2004, p. 1).

O construtivismo na escola é a melhor coisa a se fazer para não termos
analfabetos no Brasil (MURARI, 2004, p.1).

O construtivismo é hoje considerado uma tendência por algumas linhas
pedagógicas e por outras, apenas uma proposta de trabalho. Considerada ou
não uma tendência, tem sido adotada por várias escolas. Os programas do
ensino deverão ser integrados para que o aluno construa o seu próprio
conhecimento baseado em experiências vividas. (SILVA, A., 2004, p.1).

Tenho tido experiências péssimas com esse novo método de ensino. Sou
professora de matemática e física e fico chocada quando deparo, na maioria
das vezes com alunos de 7ª série que nem sequer sabem a tabuada. Isso
porque nesse tal de construtivismo o aluno não deve se preocupar em
decorar e sim entender. Me digam, como vai se entender uma tabuada? Tive
aluno de 6ª série que escreveu ipotenusa [...] Realmente, o ensino vai de
bom a melhor com este método. (CARNEIRO, 2004, p. 1, grifo do autor).

Outra forma de difusão on-line do construtivismo são os textos de orientações e
interativos. Consideramo-los difusão por dois motivos: primeiro porque se manifestam dentro
do universo consensual, tendo jornalistas, donos de escola e professores como seus autores; e
os professores e os pais de alunos como seus leitores. Segundo porque buscam dar
informações e orientações aos leitores sobre o construtivismo (o que é, seus postulados, suas
implicações no ensino, as diferenças em relação a outras abordagens e metodologias de
ensino) e sobre as escolas que adotam este referencial, a partir de uma linguagem bem
próxima dos interesses do público :
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Na hora de escolher uma escola é fundamental conhecer profundamente os
princípios pedagógicos adotados pelas diferentes instituições. Atualmente, a
teoria sobre aprendizagem mais em voga entre as instituições de ensino é o
construtivismo. É possível dizer que nove entre dez escolas se apresentem
como construtivistas. O que não quer dizer que pratiquem à risca o que
pregam. Em uma escola que realmente adote o construtivismo é
praticamente impossível que dois irmãos assistam a aulas idênticas ao
passarem, em anos diferentes, por determinadas séries [...]. Outra
característica da escola construtivista é a ênfase ns formação continuada do
professores e o intercâmbio constante com a coordenação. Ao contrário do
que acontece na escola tradicional, em que o professor ensina e o aluno
escuta, o construtivismo pressupõe uma parceria e uma troca de
informações entre as duas partes envolvidas. [...]. Em Salvador, o Miró é
conhecido por praticar os princípios construtivistas até o final do ensino
médio. (VIVAS, 2004a, p. 1).

A aplicação do construtivismo possibilitou a formação de crianças capazes
de ir além do mero conhecimento assimilado. Elas se tornaram mais
críticas, opinativas, investigativas. Esse resultado fez com que muitas
escolas passassem a adotar o construtivismo associado a outras técnicas
pedagógicas. Esta tendência agrada a alguns pais que desejam preparar o
filho para a crescente competitividade no mercado de trabalho. (QUAL...,
2004, p. 2).

A argentina Emilia Ferreiro, aluna de Jean Piaget, expandiu as idéias de seu
mestre para o campo da escrita e da leitura. Concluiu que a criança descobre
as regras da língua escrita (ler da esquerda para a direita, entender que as
letras reproduzem a fala) antes mesmo de ir para a escola [...] essas
descobertas vêm revolucionando as formas mais tradicionais de
alfabetização, baseados em cartilhas que apresentam apenas fragmentos da
língua escrita. A grande maioria das escolas brasileiras, incluindo as da rede
pública, recorre hoje à teoria do construtivismo e as idéias dos teóricos póspiagetianos. Mudam os materiais didáticos e a organização da aula.
(CONHEÇA..., 2004, p. 3).

Adotado por nove em cada dez escolas, o construtivismo prega que o
conhecimento precisa ser construído pelo aluno. Segundo essa teoria, o
professor deve auxiliar nesse processo, fazendo com que a criança tenha
capacidade e espírito critico para filtrar um número cada vez maior de
informações a que está disposta, ou seja, o papel da escola é preparar para a
vida e não apenas transmitir conhecimentos.(VIVAS, 2004b, p. 3).
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Identificamos como difusão, ainda, os artigos científicos, os capítulos de trabalhos
científicos (teses, dissertações e monografias) e as entrevistas, por considerarmos que, apesar
de terem uma linguagem formal, sistemática, voltada para um público especializado, são
veiculados numa mídia aberta, possibilitando acesso a qualquer um que esteja conectado.
Além do mais, partimos do pressuposto de que estes textos não objetivam formar atitudes
precisas nem manter a identidade de certos grupos, mas colocar em voga a temática, criar um
saber comum a respeito da teoria. A organização das mensagens nestes textos se dá em função
de serem resultados de estudos sistematizados e pesquisas científicas e necessitarem de uma
linguagem pertinente, e não no sentido de buscarem uma adequação aos princípios e
identidades de determinados grupos ou uma manipulação ideológica. Como abordamos, de
modo geral, eles discutem resultados de pesquisas que articulam os princípios construtivistas
em diferentes áreas - alfabetização, matemática, informática, ciências, etc. - e em diferentes
níveis de ensino – do ensino infantil à pós-graduação. Muitos trazem explicações
sistematizadas acerca da teoria, ressaltando a importância dos seus postulados para o
desenvolvimento das funções cognitivas e para o processo de ensino-aprendizagem; outros
discorrem sobre os equívocos, dificuldades e problemas vivenciados na implantação de uma
prática pedagógica construtivista; uma quantidade insignificante (1,6%) faz uma crítica sobre
lacunas e reducionismos que apontam na teoria, seja nos aspectos epistemológicos ou
metodológicos. Vejamos alguns trechos dessa categoria:

Em lugar de pretender ser uma ampla e abrangente Teoria da Educação, o
construtivismo deve recuperar sua orientação epistemológica, aprofundar
suas contribuições enquanto Teoria de Aprendizagem e buscar uma
articulação com outras dimensões e orientações da pesquisa em ensino de
ciências. [...] É preciso reconhecer ainda que muito dos desafios enfrentados
pelo ensino de ciências vão além do que o construtivismo, enquanto uma
teoria do conhecimento e da aprendizagem, pode oferecer. Tais questões
exigem uma correta formulação do papel do construtivismo no
desenvolvimento de currículos no ensino de ciências e sua necessária
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articulação com outras contribuições decorrentes da pesquisa educacional
(AGUIAR JÚNIOR, 2004, p.1-2.).

Uma visão construtivista do ensino e aprendizagem nos meios didáticos
recoloca o problema da formação do professor universitário, ressaltando a
importância do seu conhecimento científico tanto quanto do conhecimento
de habilidades pedagógicas, ambos requisitos para assegurar sua
competência profissional. [...] numa perspectiva construtivista do ensino e da
aprendizagem a competência disciplinar, ou seja, o domínio do
conhecimento científico do ponto de vista heurístico-conceitual,
experimental e formal (Vilani, 1986), a habilidade didática, ou seja, a
capacidade de proporcionar aos alunos as situações mais favoráveis para seu
crescimento intelectual e emocional e de sustentá-los em seu processo de
aprendizagem específica, constituem um binômio em contínua interação
com resultados variáveis (TEIXEIRA, 2004, p. 3.).

Este artigo tem por finalidade apresentar uma experiência da introdução do
construtivismo como inovação metodológica no processo de aprendizagem
através das ferramentas educacionais que a internet possui. [...] A introdução
de metodologias construtivistas utilizando a informática não mostrou ser
uma boa tática, sobretudo se estas forem experiências individuais e
pioneiras, com as limitações de tempo impostas em uma grade curricular
caracterizada pelo conservadorismo (MUSACCHIO; PALMA; PALERMO,
2004, p. 1-2).

Em relação às entrevistas, é importante lembrar que elas apresentam explicações
dos postulados construtivistas, buscando esclarecer algumas dúvidas e equívocos referentes
aos conceitos e termos específicos da teoria, tais como: conhecimentos prévios, aprendizagem
significativa, mediação, etc. e referentes às distorções e reducionismos surgidos a respeito,
visando mais fazer conhecer a teoria do que provocar uma mudança de comportamento de
indivíduos e grupos. Ainda que, nestas entrevistas, os termos lingüísticos sejam de uma área
específica, elas estão acessíveis na Internet, podendo ser lidas por diferentes internautas, o que
as remetem à difusão. Apresentamos a seguir um trecho de uma entrevista:
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A teoria construtivista evoluiu nos últimos tempos e começou a incorporar
não somente as idéias de Jean Piaget (1896-1980), mas também as de Lev
Vygotsky (1896-1934) e as da Psicologia Cognitiva. Esse processo nos
permitiu chegar à conclusão de que há diversos modelos de conhecimentos
prévios. Alguns estão diretamente relacionados aos conteúdos curriculares
[...] existem também conhecimentos prévios gerais [...]. Muitas vezes o
professor acredita que basta entrar na classe e perguntar o que foi aprendido
no ano passado. Essa visão é muito superficial. Ninguém aprende alguma
coisa partindo do nada, mas sim usando suas capacidades intelectuais,
cognitivas e sociais. Para avaliá-las não existe um modelo. O importante é
utilizar diferentes métodos para identificar os conhecimentos prévios
(GUIMARAES, 2004, p. 1).

Como podemos observar, os textos enquadrados como difusão assumem algumas
características um pouco diferentes daquelas identificadas por Moscovici (1961), na sua
pesquisa. Primeiro, por considerarmos os textos científicos como difusão, mesmo as suas
características inerentes (distância entre o emissor e receptor, linguagem formal, sistemática e
objetiva, etc.) sendo contrárias às características moscovicianas desta modalidade de
comunicação. Contudo, conforme abordamos anteriormente, entendemos que estes textos
contribuem para a difusão da teoria porque se encontram disponíveis a qualquer pessoa
conectada à Internet que queira conhecê-la (conteúdo, pressupostos teórico-metodológicos,
implicações na prática e formação docente, na aprendizagem dos alunos, nas questões
educativas mais gerais, relação com outras áreas de conhecimento, implicações sociais, etc.),
sem objetivarem, necessariamente, incitar nenhuma conduta precisa em seus leitores. Por esta
razão, a difusão abrange, nas nossas análises, os textos científicos ou acadêmicos que estavam
on-line no período da coleta de dados.
O segundo aspecto diferente que observamos nos textos on-line de difusão foi em
relação à heterogeneidade que os deveria caracterizar. Embora tais textos venham de uma
multiplicidade de centros de referência e abordem uma certa variedade de temas ligados à
teoria construtivista, não encontramos muitas contradições e variedades em relação às atitudes
dos autores, como Moscovici encontrou na sua pesquisa acerca da Psicanálise. Por que isto
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aconteceu? Por que o construtivismo é difundido de forma tão positiva, já que uma das
características desta modalidade de comunicação é justamente a descontinuidade, a variedade
e a contradição, não somente de temas e centros de referência, mas sobretudo de pontos de
vista e atitudes manifestadas pelos autores? Ao final do capítulo, retomaremos esta questão,
buscando um entendimento a respeito.

6.3.2 A Propagação do Construtivismo

Conforme comentamos, para Moscovici (1961), a propagação é a modalidade de
comunicação direcionada para um universo mais restrito, com vistas a ressignificação de
comportamentos e atitudes pré-existentes, garantindo assim a unidade do grupo ameaçado
pelas novas teorias e fazendo surgir verdadeiros especialistas populares que não somente
explicam e utilizam alguns postulados de tais teorias de forma condizente com os valores e as
necessidades do seu grupo, como também propagam crenças positivas e agregam modelos
edificados e coerentes a suas posições, independentes dos gostos e interesses gerais dos
leitores, instigando, assim, atitudes precisas.
À medida que entendemos a propagação como uma forma de comunicação que
tem em seu bojo um caráter persuasivo, ainda que parcial, que propaga crenças e incita,
implicitamente, atitudes precisas no seu público, observamos que em relação ao
construtivismo, esta modalidade se apresenta de forma inconsistente na Internet, ficando
diluída entre a difusão e a propaganda. Em alguns textos interativos e de orientação, aqui
enquadrados como difusão, encontramos pinceladas de propagação, visto que se tratam de
produções que, ao orientarem os leitores sobre o construtivismo e as escolas que adotam este
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referencial e sobre suas diferenças em relação a outras abordagens ou metodologias de ensino,
propagam a crença de que esta teoria prepara o aluno para o mercado de trabalho, instigando
implicitamente determinadas atitudes na população, principalmente entre os pais, seu públicoalvo. Vejamos, novamente, alguns exemplos:

Na hora de escolher uma escola é fundamental conhecer profundamente os
princípios pedagógicos adotados pelas diferentes instituições. Atualmente, a
teoria sobre aprendizagem mais em voga entre as instituições de ensino é o
construtivismo. É possível dizer que nove entre dez escolas se apresentem
como construtivistas. O que não quer dizer que pratiquem à risca o que
pregam. Em uma escola que realmente adote o construtivismo é
praticamente impossível que dois irmãos assistam a aulas idênticas ao
passarem, em anos diferentes, por determinadas séries [...]. Outra
característica da escola construtivista é a ênfase ns formação continuada do
professores e o intercâmbio constante com a coordenação. Ao contrário do
que acontece na escola tradicional, em que o professor ensina e o aluno
escuta, o construtivismo pressupõe uma parceria e uma troca de
informações entre as duas partes envolvidas. [...]. Em Salvador, o Miró é
conhecido por praticar os princípios construtivistas até o final do ensino
médio. (VIVAS, 2004a, p. 1).

A aplicação do construtivismo possibilitou a formação de crianças capazes
de ir além do mero conhecimento assimilado. Elas se tornaram mais
críticas, opinativas, investigativas. Esse resultado fez com que muitas
escolas passassem a adotar o construtivismo associado a outras técnicas
pedagógicas. Esta tendência agrada a alguns pais que desejam preparar o
filho para a crescente competitividade no mercado de trabalho. (QUAL...,
2004, p. 2).

Adotado por nove em cada dez escolas, o construtivismo prega que o
conhecimento precisa ser construído pelo aluno. Segundo essa teoria, o
professor deve auxiliar nesse processo, fazendo com que a criança tenha
capacidade e espírito crítico para filtrar um número cada vez maior de
informações a que está disposta, ou seja, o papel da escola é preparar para a
vida e não apenas transmitir conhecimentos.(VIVAS, 2004b, p. 3).
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No que concerne aos textos identificados como propaganda19, percebemos que
alguns relatos de experiência também apresentam traços de propagação. Segundo Moscovici
(1961), estas duas modalidades são persuasivas, sendo que a persuasão na propaganda se dá
de forma explícita e autoritária, enquanto na propagação não se constitui tão claramente. Os
textos citados explicam a teoria a partir de uma organização das informações, transmitindo
crenças bastante positivas desta teoria (inovadora, a melhor, boa para o ensino, etc.),
colocando-a a serviço da qualidade de ensino e recomendando determinadas atitudes ao
professor, à escola, aos pais, etc. como garantia desta qualidade. Seguem algumas ilustrações
acerca:

Uma nova experiência em educação está sendo realizada em Santos no
instituto X. O construtivismo método que permite ao aluno construir meios
para o conhecimento está sendo empregado na pré-escola da entidade. [...]
O resultado é que crianças ficam mais aptas a aprender novas coisas,
desenvolvem o senso crítico, solucionam problemas e se preparam para um
futuro melhor. O compromisso com a educação exige práticas voltadas para
isso [...] Atualmente, as escolas particulares, principalmente que ministram
aula até a quarta série, como a Kindykids, são as maiores divulgadoras do
construtivismo. Universidades como a Unicamp e Puc também se dedicam
ao estudo desse método. (TAIRA, 2004, p. 1-2, grifo do autor).

A escola, vinculada no início à pedagogia tradicional, hoje filia-se ao
Construtivismo, uma das correntes mais avançadas da educação que
aproveita as experiências trazidas pelo aluno de casa e aprimora os seus
conhecimentos [...] como nós queremos o melhor para nossa escola,
estamos adaptando-nos às novas perspectivas, como por exemplo, o
Construtivismo. (COLEGIO GIRASSOL, 2004, p.2).

É importante sublinhar que a propagação, em uma concepção fiel a Moscovici

19

A descrição da propaganda on-line do construtivismo, bem como a justificativa dos textos desta modalidade
estão contidas na página 174 deste capítulo.
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(1961), qual seja: como a expressão, a ressignificação de uma teoria por um grupo preciso que se vê ameaçado por suas idéias - e estendido por uma estrutura institucional suscetível de
controlar as condutas e as opções de seus membros, não foi encontrada nos documentos online. Entretanto, estas características nos remetem a um tipo de produção não capturada em
nossa pesquisa: A comunicação oficial, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares
Nacionais, dentre tantas diretrizes e normatizações do ensino. Não seriam elas produções de
propagação da teoria construtivista, já que se fundamentam em seus postulados? Senão,
vejamos:
Sabemos que, embora as idéias construtivistas fossem conhecidas há muito tempo,
foi somente na década de 80, com os estudos de Emília Ferreira e Ana Teberosky, que a
inserção do construtivismo se deu de forma mais intensa no Brasil, desencadeando novas
abordagens pedagógicas a serem adotadas pelas escolas, as quais se contrapunham a um
ensino verbalista, domesticador e seletivo, tão presente e criticado no seio educacional. O
discurso do fracasso escolar atrelado a este tipo de ensino, as altas taxas de evasão e
repetência, as críticas feitas ao ensino público e ao descompromisso do governo para com a
educação, bem como as lutas por uma educação de qualidade e por uma sociedade mais
democrática contribuíram, sem dúvidas, para a disseminação dos aportes teóricos do
construtivismo, os quais passaram a representar uma mudança e um avanço para a educação,
conforme defendem muitos autores:

A alternativa para a pedagogia tradicional é concretizada, então, em uma
série de propostas de talhe construtivista e cognitivista que, ao mesmo
tempo em que atribuem ao aluno um papel ativo na aprendizagem e
destacam a importância da exploração e da descoberta, concedem um papel
secundário ao ensino e concebem o professor basicamente como um
facilitador e orientador da aprendizagem. São propostas pedagógicas para as
quais a educação escolar ideal não seria a que transmite saberes culturais,
conhecimentos já elaborados em nível social, mas que proporcionou
algumas condições ótimas para que possa ser concretizada, sem obstáculos

173

nem limitações ou extensão dessa dinâmica interna ao indivíduo, ao qual se
atribui a responsabilidade pelo desenvolvimento. (COLL, 1996, p. 393.).

Foi exatamente neste contexto de críticas, lutas e reivindicações que o
construtivismo passou a se constituir base teórica para a reorganização do ensino, tanto no
aspecto estrutural como pedagógico; ou melhor, que o governo foi se apropriando das idéias
construtivistas e utilizando-as em sua retórica reformista. Como exemplo desta situação,
encontramos o lançamento dos PCNs, como dito, e a implantação dos Ciclos Básicos nas
escolas brasileiras, ambos com fortíssima presença dos postulados construtivistas. Alguns
teóricos, como Corazza (1996), Pereira (1996), Duarte (2000), Rossler (2000), entre outros,
chegam a afirmar que o construtivismo se tornou um instrumento de legitimação científica das
políticas e projetos de reforma na área da educação, servindo de cortina de fumaça para o
Estado neutralizar, silenciar as críticas e instalar seus projetos neoliberais consensualmente.
Não queremos aqui entrar no mérito da discussão do construtivismo a serviço
neoliberal, nem tampouco criticar seus postulados, mas sim, chamar a atenção para o fato de
que as idéias construtivistas representaram, no momento de sua chegada ao Brasil, uma
ruptura com o sistema educacional vigente e, portanto, com os ideais do grupo hegemônico e
que agora elas fazem parte do próprio discurso desse grupo, como forma de transformação
social. Sabemos, porém, pelas análises dos críticos, que apenas alguns termos-chave desta
teoria foram incorporados ao discurso educacional oficial, sendo omitidos e simplificados
muitos dos seus postulados e negligenciadas as idéias de muitos teóricos que apresentavam
uma concepção construtivista mais progressista.
Em função destas considerações, compreendemos o discurso educacional oficial
como um exemplo de propagação da teoria construtivista, já que se constitui numa elaboração
de um grupo específico, institucional (governo), que se vê ameaçado pelas idéias desta teoria
e que as incorpora e ressignifica como forma de controlar implicitamente a novidade
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ameaçadora. Como a Internet não se constitui fórum dos documentos oficiais, justificamos a
não presença destes entre o material coletado on-line e a pouca expressividade da propagação
na nossa pesquisa.

6.3.3 A Propaganda do Construtivismo

A propaganda, segundo Moscovici (1961, 1978, 2003), é uma modalidade de
comunicação na qual se busca impor a idéia de determinado grupo ou instituição, forjando
estereótipos, mediante a manipulação de informações e estratégias de persuasão. O teórico
explica, ainda, que a mídia faz propaganda o tempo todo, a fim de manter e fortificar as
representações existentes e também criar novas representações, mantendo a estrutura social.
Jodelet (2001), citando os grandes projetos desenvolvidos durante o nazismo que
visava se opor à propaganda nazista e difundir atitudes democráticas, esclarece que estes
projetos relacionavam as características da fonte, da mensagem, dos meios de comunicação e
dos receptores para detectar as condições ótimas de mudança de atitudes. Nesse sentido, a
propaganda se remete não apenas à formação de estereótipos, mas também incita atitudes.
Sobre esta questão Moscovici já abordara: “A propaganda é, de alguma forma, a tentativa
feita de influenciar as atitudes e, através dessa influência direta ou indireta, atingir as ações
das pessoas através dos estímulos lingüísticos pela linguagem escrita ou falada”.
(MOSCOVICI, 1961, p. 604, tradução nossa). Mais na frente ele coloca: “Uma conduta
específica e rápida, a prontidão das intervenções do grupo dentro de um contexto específico,
constituem os objetivos da propaganda”. (MOCOVICI, 1961, p. 630, tradução nossa).
Considerando o exposto, identificamos essa modalidade nos relatos de
experiências de instituições públicas e privadas e de professores, que mostram as
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possibilidades, as vantagens e os desafios da aplicabilidade da teoria no dia-a-dia da sala de
aula. Através de exemplos concretos, estes textos buscam convencer o público em geral de
que, com a implantação de práticas construtivistas ou de reformas educativas pautadas neste
referencial, o ensino está melhorando e os problemas de aprendizagem - de escrita ou de
analfabetismo - estão diminuindo. A escola, o Estado e o professor, enquanto seguidores do
construtivismo, estão tendo compromisso com a educação. Assim, mostrando explicitamente
saídas para a crise da escola e da educação a partir de práticas construtivistas, estes relatos
vêm silenciar os discursos de denúncia e destruição do ensino e, com isso, garantir, em nome
de uma transformação pedagógica uma manutenção do próprio sistema educacional e
político. Apresentamos a seguir alguns exemplos típicos desta categoria20:

Construtivismo: eficácia na educação. Professora muda na escola o conceito
de alfabetização e passa a ensinar segundo a teoria construtivista. “Eu
sempre percebi nas crianças a falta de criatividade e interesse pela escola.
Vi no construtivismo o meio de mudar este quadro”, diz Elaine. [...]. O
construtivismo, então, constituiu a base da prática pedagógica de Elaine [...]
agora é possível observar as crianças escrevendo sem medo, lendo jornais, e
muitos outros textos. (MACHADO, 2004, p. 1-2, grifo do autor).

Uma nova experiência em educação está sendo realizada em Santos no
instituto X. O construtivismo método que permite ao aluno construir meios
para o conhecimento está sendo empregado na pré-escola da entidade. [...]
O resultado é que crianças ficam mais aptas a aprender novas coisas,
desenvolvem o senso crítico, solucionam problemas e se preparam para um
futuro melhor. O compromisso com a educação exige práticas voltadas para
isso [...] Atualmente, as escolas particulares, principalmente que ministram
aula até a quarta série, como a Kindykids, são as maiores divulgadoras do
construtivismo. Universidades como a Unicamp e Puc também se dedicam
ao estudo desse método. (TAIRA, 2004, p. 1-2, grifo do autor).

20

Consideramos estes relatos com traços tanto de propagação como de propaganda porque trazem explicitamente
uma crença positiva na teoria, atribuída ao compromisso com a educação. Entretanto, as atitudes recomendadas
não são tão imperativas.
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Diferentemente da propaganda encontrada por Moscovici na imprensa francesa,
não encontramos on-line um grupo que fizesse uma antipropaganda do construtivismo. Na
verdade, nestas propagandas encontramos sempre uma tendência positiva das escolas
apontando-o como o solucionador do fracasso escolar; dos professores como a solução para os
problemas de aprendizagem, de escrita, etc; do Estado como o compromisso com a qualidade
de ensino, erradicação do analfabetismo, instrumento para a cidadania, enfim solução para os
problemas sociais, esperança de um povo marginalizado e excluído socialmente. Neste
sentido, estes discursos caracterizam-se por ser eminentemente persuasivos, produzido com
intenção de mobilizar o público em torno de idéias-chave, tais como: aluno construtor do
conhecimento, professor mediador, valorização do saber do aluno desenvolvimento do
raciocínio, da autonomia e da criatividade. É, também, um discurso mobilizador, autoritário e
doutrinário, tendo em vista que ao tempo em que mobiliza anseios e desejos o faz a partir de
uma verdade imposta. Imposta porque, como podemos perceber, se apresenta como
imprescindível para o desenvolvimento de uma prática educativa de qualidade e de uma
sociedade democrática.
Continuando o processo de identificação das modalidades de comunicação,
deparamo-nos com uma dúvida em relação aos textos publicitários encontrados na pesquisa,
uma vez que Moscovici, ao identificar a propaganda enquanto um nível de comunicação
relacionado com a formação de estereótipos e a conduta estava se referindo a uma forma de
comunicação ideológica, na qual se manipula o saber, se expressa uma opinião
deliberadamente orientada para estabelecer a identidade de um grupo, numa dada situação
conflituosa, e conservá-lo na sua estrutura, não abarcando nesta perspectiva a dimensão
comercial, publicitária, encontrada na nossa pesquisa. Entretanto, Moscovici explica que esta
visão adotada se deu em função dos limites do seu estudo e afirma que: “é preciso analisar em
qual medida a propaganda poderia nascer quando os elos supergrupais são de natureza não
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competitivas e quais seriam os traços diferenciais”. (MOSCOVICI, 1961, p. 595, tradução
nossa.). Doise (2001), por sua vez, ao abordar sobre a possibilidade de ampliação dos estudos
de Moscovici no que concerne às relações entre os sistemas de cognição dos indivíduos e as
relações simbólicas entre atores sociais coloca: “outras relações que não as da difusão, da
propagação ou da propaganda podem ser consideradas; podem secretar outras estruturas de
representações, outros sistemas de tomada de posições, que, de outro lado, são estudadas
como manifestações de atitudes”. (DOISE, 2001, p.192). Estas idéias nos abriram
possibilidades de um estudo mais afunilado desta questão, muito embora permanecessem as
dúvidas a respeito de como fazê-lo.
Entre muitos estudos que nos auxiliaram nesta tarefa, queremos registrar os
relacionados à área de comunicação social. Segundo alguns teóricos desta área, a propaganda
e a publicidade são atividades diferentes. Enquanto a primeira se caracteriza como a
expressão deliberada de uma opinião por indivíduos ou grupos com vistas a influenciar nas
opiniões ou ações de outros indivíduos ou grupos; a publicidade resulta em “uma atividade
mediante a qual bens de consumo e serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando
convencer o público da vantagem de adquiri-los”. (GOMES, 2001, pp. 115-116). Entretanto,
elas podem vir associadas, visto que uma mensagem publicitária poderá ter, além do caráter
comercial, também o caráter ideológico. Rocha (1990), por sua vez, afirma que a publicidade,
na ideologia de seus anúncios, traz em si a força de um projeto social que pode não só
catalisar interesses comuns de diferentes indivíduos, mas induzi-los a assumir, como seus,
certos interesses pertencentes a outros grupos na sociedade.
Dessa forma, embora Moscovici (1961) ao identificar a propaganda enquanto um
nível de comunicação relacionado com a formação de estereótipos não tenha abarcado a
dimensão comercial, publicitária, por nós encontrada, ela assumiu explicitamente esta
dimensão, tendo uma amplitude maior, visto que tomamos, no nosso estudo, o discurso
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publicitário como propaganda, ou seja, como uma forma de comunicação que além do caráter
comercial (venda de produto ou serviço) traz em suas mensagens um caráter ideológico,
realimentando as representações sociais que desejam manter, forjando outras que desejam
produzir e favorecendo a conduta que desejam instigar. Tendo impacto, portanto, na formação
de atitudes e estereótipos, uma vez que expressa opiniões, crenças, valores que vão influenciar
na conduta humana e estabelecer a identidade de um determinado grupo: os consumidores de
determinados serviços e produtos.
Torna-se importante esclarecer, ainda, que Moscovici (1961) encontrou algumas
publicidades que utilizam certos termos da Psicanálise em seus anúncios, como por exemplo,
o anúncio de um cosmético que diminui o complexo de inferioridade de seus usuários, em
função do seu poder de suavizar as rugas da pele. O teórico identificou esta forma de
comunicação como uma entre as várias formas de difusão desta teoria, visto que termina
difundindo termos lingüísticos específicos dela (como no exemplo citado, o termo complexo).
Consideramos esta situação comunicacional diferente da encontrada na nossa pesquisa pelo
fato da Psicanálise não ser, nestes anúncios, atrativo, mas apenas alguns de seus termos, os
quais aparecem sem estabelecer nenhuma relação com esta teoria. No nosso caso, entretanto,
o uso dos termos construtivistas nos anúncios publicitários implica uma relação direta com a
teoria. Na verdade, é a teoria que se constitui o fundamental atrativo para estes anúncios e não
termos isolados e descontextualizados. Os postulados construtivistas são apropriados,
simplificados, exaltados, ressignificados e utilizados persuasivamente, por um grupo de
estabelecimentos, que objetivando atrair clientes, aumentar vendas, permanecer no mercado,
instigam atitudes precisas em seus supostos clientes em nome da teoria, conforme podemos
constatar nas análises que seguem.
Os textos publicitários que encontramos on-line se referem a anúncios de: escolas
particulares do ensino regular, faculdades e institutos que afirmam adotar uma metodologia
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fundamentada no construtivismo em suas atividades pedagógicas; anúncios de empresas de
assessoria que oferecem serviços e cursos de treinamento pautados nos postulados
construtivistas; anúncios de vendas de materiais didáticos (abecedário, jogos ortográficos,
blocos dourados, etc.) considerados condizentes com os postulados construtivistas; de
equipamentos eletrônicos que utilizam, no seu discurso, o construtivismo, de fitas de vídeos e
de livros que abordam a temática, etc. Todos estes textos têm como objetivo vender serviços
ou produtos e, como tal, apresentam uma dimensão predominantemente comercial. Os trechos
que seguem podem ilustrar nosso pensamento:

O colégio Imperatriz fundamenta-se nos princípios do construtivismo sóciointeracionista [...] o aluno deixa de ser um mero receptor de informações,
passando a ser um construtor, numa Pedagogia inspirada nos princípios da
construção do conhecimento. Uma Pedagogia inspirada nos pressupostos
ora apresentados fará do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina uma escola
com visão atual do processo educativo, objetivando oferecer as condições
para o desenvolvimento harmonioso dos alunos nos domínios cognitivos,
afetivo, psicológico, biológico e social. Em conseqüência formar um
cidadão autônomo e competente, capaz de viver plenamente sua cidadania.
(COLÉGIO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA, 2004, p. 1-2).

A escola, vinculada no início à pedagogia tradicional, hoje filia-se ao
Construtivismo, uma das correntes mais avançadas da educação que
aproveita as experiências trazidas pelo aluno de casa e aprimora os seus
conhecimentos [...] como nós queremos sempre o melhor para nossa escola,
estamos adaptando-nos às novas perspectivas, como por exemplo, o
Construtivismo. (COLÉGIO GIRASSOL, 2004, p. 2) .

[...] nossa missão é consolidar-se, cada vez mais, como um centro de
excelência de estudo e ensino, voltado para a vanguarda do conhecimento
nas áreas de atuação da escola. Nesse sentido, o foco deve ser a educação
com qualidade, visando atender as necessidades e expectativas do mercado
e da sociedade, de modo a assegurar a perpetuação da escola [...] No
construtivismo é apresentada uma proposta que caberá ao aluno descobrir
os caminhos até o momento da complementação da tarefa. O professor atua
como facilitador e agente do processo de aprendizagem com uma
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metodologia própria baseada no construtivismo. (COLÉGIO MUNDINHO
NOSSO, 2004, p. 1).

O material utilizado pelo PRONAP está de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) e segue a linha do construtivismo (Jean
Piaget) na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Atualmente todo o corpo docente do ensino público está sendo capacitado
teoricamente para seguir os PCNs e o PRONAP dá suporte necessário para
a sua implementação com toda a linha pedagógica necessária a aplicação
destes conhecimentos inovadores na área da educação. (PROGRAMA
NACIONAL PEDAGÓGICO, 2004, p. 1).

Laptops estimulam os professores a adotar métodos construtivistas.
Professores usuários de laptops apresentaram uma tendência estaticamente a
adotar práticas de ensino que colocam o aluno no centro do processo de
aprendizagem, no diálogo ao invés da dissertação, encorajam o
questionamento feito pelos alunos e o desenvolvimento das habilidades de
raciocínio [...] mais de 80% dos professores, usuários do laptop ou não,
relatam que os computadores exercem um papel em seu crescente uso da
pedagogia construtivista (USANDO..., 2004, p. 1).

A mídia, através da propaganda, mantém representações existentes ou cria novas
representações e no cumprimento desta tarefa faz, segundo Moscovici (2003), muitas coisas,
entre elas persuadir, mudar a mente das pessoas. Esta persuasão ficou bastante evidente nos
textos publicitários on-line, nos quais ao tentar convencer o público-alvo de que oferecem o
melhor serviço ou produto, as escolas e empresas utilizam o construtivismo nas suas
mensagens associando-o a um ensino progressista, inovador e de qualidade, e à possibilidade
de formar seres ativos, autônomos, verdadeiros cidadãos.
Esse processo de criação de novas representações a partir da persuasão da
propaganda, conforme Moscovici explica, se dá através do enfoque de alguns critérios
lingüísticos, através do emprego de palavras associadas a novos sentidos. Nas nossas análises,
observamos que estas propagandas associam os termos aluno ativo à cidadania;
conhecimentos prévios ao respeito ao outro; aulas dinâmicas à qualidade de ensino; prática
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construtivista ao compromisso com a educação. Nesse processo, a qualidade do ensino, o
compromisso com a educação, o exercício da cidadania se reduz à inserção dos postulados
construtivistas nas práticas pedagógicas e nas políticas e reformas educacionais a partir da
adoção de uma linguagem específica e é ela, segundo Moscovici, que acompanha a formação
de uma representação. “Uma vez conseguido isso, as palavras obtêm seus sentidos específicos
e esses, por sua vez, justificam seu uso na propaganda”. (MOSCOVICI, 2003, p. 314).
A apropriação da teoria construtivista pelos políticos, vendedores, empresários
como atrativo para a venda de serviços e produtos, bem como para a legitimação de decisões
políticas nos remete às explicações de Moscovici (2003) acerca da função ideológica que foi
atribuída à Psicanálise. Segundo o teórico isso se deu num processo evolutivo a partir de três
fases: a fase científica de sua elaboração como teoria; a fase representativa em que ela se
difunde dentro de uma sociedade e suas imagens, conceitos e vocábulos são difundidos e
adaptados; e a fase ideológica em que a representação é apropriada por um partido, uma
escola de pensamento ou um órgão do estado e é logicamente reconstruída, de tal modo que
um produto, criado pela sociedade como um todo, pode se legitimar em nome da ciência. No
caso do construtivismo, observamos também esse percurso evolutivo em que ele passa do
domínio reificado para o senso comum e se eleva à função da ideologia dominante, através da
propaganda feita a seu respeito, muito embora esta propaganda tenha se manifestado
diferentemente da constatada por Moscovici no seu estudo.
Na investigação realizada pelo teórico, a propaganda assume um caráter
extremamente político, elaborada por um grupo específico, no caso, a imprensa comunista
que, ameaçada pelas idéias psicanalíticas, veta-as explicitamente, através de um discurso
manipulador e ideológico que as distorce e as simplifica e que provoca atitudes que vêm se
contrapor ao sistema vigente. Na presente pesquisa, a propaganda manifesta-se explicitamente
a favor da teoria (muito embora apresente a simplificação de seus postulados) e é usada para

182

justificar e manter o sistema vigente, apesar de aparentar o contrário seja no campo político
ou mercadológico, através da construção de estereótipos e de provocação de determinadas
atitudes, tais como: aceitação das reformas educacionais, mudança de atitude frente aos
problemas educacionais e ao compromisso das autoridades da área e compras de
determinados serviços e produtos.
Em suma, observamos que as modalidades de transmissão e organização das
informações circulantes na Internet, no que se refere à teoria construtivista, englobam tanto a
difusão de informações, quanto a propagação de crenças positivas em relação a seus
postulados e a propaganda da importância de seus usos em diversas situações, desde a prática
docente, passando pela escolha do melhor estabelecimento de ensino, até a justificativa de
medidas e políticas educacionais e a venda de produtos e serviços. Entretanto, constatamos no
nosso estudo que a propaganda teve predomínio em relação às outras duas modalidades,
assumindo basicamente um caráter comercial (publicitário).
Buscamos compreender este fato a partir de dois aspectos: Em função das
informações disponibilizadas na Internet, em sua maioria, terem um caráter comercial, visto
que, conforme afirma Galhardo (2004, p. 1), estamos vivendo a denominada “febre do.com”,
ou seja, há uma explosão de informações na www, sendo esta principalmente de caráter
comercial; e em função das teorias educacionais adquirirem numa sociedade capitalista, como
a nossa, um valor econômico. Esta situação é complexa e requer um estudo mais detalhado a
respeito, tarefa que buscamos cumprir no capítulo 7.
Finalizando, foi possível verificarmos, na nossa pesquisa, duas situações que
julgamos fundamentais: a primeira se refere ao fato das três modalidades de comunicação
encontradas (difusão, propagação e propaganda) apresentarem características e nuances
divergentes das elencadas por Moscovici. A tabela 4 que segue nos permite vislumbrar
melhor esta descrição:
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Tabela 4 - Características das modalidades de comunicação encontradas na imprensa
francesa e na Internet

FORMAS DE
COMUNICAÇÃO

MEIO DE
COMUNICAÇÃO

IMPRENSA FRANCESA

DIFUSÃO

INTERNET

CARACTERÍSTICAS
- textos de grande circulação
no cotidiano (jornais e
revistas não especializadas)
- linguagem informal, lúdica
- variedade de temas, estilos,
centros de referência e
atitudes heterogêneas
- adaptação da mensagem
entre o emissor e receptor
- distanciamento entre o
emissor e o objeto social
- textos de grande circulação,
abarcando
os
textos
científicos
- linguagem mista (informal
e formal)
- possibilidade de adaptação
da mensagem entre emissor e
receptor
-distanciamento
entre
o
emissor e o objeto social
-atitudes
comumente
positivas
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IMPRENSA FRANCESA

PROPAGAÇÃO

INTERNET

IMPRENSA FRANCESA

PROPAGANDA

INTERNET

- apropriação do discurso
condizente com os princípios
de um grupo específico
- veto mascarado pela
ressignificação de certas
idéias
- manipulação ideológica
implícita
-ressignificação de condutas
pré-existentes (uniformidade
e identidade)
- autoria institucional
- consistente, oriunda de um
grupo específico
- manipulação ideológica
implícita
- não é institucional, pelo
menos necessariamente
- provocação implícita de
atitudes precisas conforme os
interesses dos grupos em
questão
- forma não consistente, mas
diluída em outras modalidade
- modalidade de um grupo
específico institucional
veto explícito
atitude
desfavorável
(antipropaganda)
- institucional e ideológica
- distorção e simplificação
dos postulados da teoria
-formação de estereótipos e
indução
autoritária
de
atitudes
-caráter político
- não institucional, pelo
menos não necessariamente
- voto explícito
- atitude favorável
- simplificação e valorização
dos postulados da teoria
- Ideológica e mercadológica,
objetivando vender produtos
e justificar decisões políticoeducacionais
- formação de estereótipos e
indução
autoritária
de
atitudes (comprar e silenciar
críticas)
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A segunda situação se refere ao fato de alguns textos on-line se enquadrarem em
duas mA segunda situação se refere ao fato de alguns textos on-line se enquadrarem em duas
modalidades, como por exemplo, os textos de orientação e interativos, que apresentam tanto
traços de propagação como de difusão, e os relatos de experiência que ora nos parecem
propagação ora propaganda.
O questionamento sobre o porquê destas situações nos acompanhou durante toda a
análise. As respostas não podem ser dadas nem neste, nem em outro momento. No entanto, na
impossibilidade, inerente à ciência, de dirimir todas as dúvidas, temos algumas considerações
a respeito. Em primeiro lugar, entendemos que nenhuma classificação é auto-suficiente e,
assim sendo, alguns textos podem apresentar características de mais de uma destas classes.
Em segundo lugar, creditamos as sobreposições de categorias e as diferenças entre
suas características à distância temporal e às especificidades dos contextos nos quais as
citadas investigações foram realizadas. É importante destacar que os estudos de Moscovici
(1961) sobre a popularização da Psicanálise nos meios de comunicação se referem a três
setores específicos da imprensa francesa nos anos de 1952 a 1953: a imprensa vinculada à
Igreja Católica, a imprensa militante ligada ao Partido Comunista e a imprensa de grande
circulação (jornais e revistas não especializadas na área da Psicologia). Seu objetivo era
analisar as relações de comunicação que cada um desses setores mantinha com seus leitores e
o seu meio sócio-cultural. Contrariamente, a nossa investigação foi realizada em 2004, meio
século (51 anos) depois, no Brasil, um país bem diferente da França, no que concerne às
questões sociais, políticas e econômicas e em um sistema de comunicação inteiramente novo
e complexo, como a Internet. Com esta pesquisa, objetivávamos investigar as novas formas de
socialização da ciência – especialmente da teoria construtivista - e de atribuições de sentidos
que os atuais suportes tecnológicos e comunicacionais, especificamente a Internet, estão
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fazendo emergir e as possíveis implicações disso no pensamento e na ação social dos sujeitos
que têm acesso a este sistema midiático.
Entre as inúmeras diferenças que separam estas duas realidades, sublinhamos as
relacionadas aos processos comunicacionais. Como vimos, o desenvolvimento dos meios de
comunicação, propiciado pelas inovações tecnológicas nestas últimas décadas, provocou uma
verdadeira revolução coperniana no que se refere ao fluxo da informação e da transmissão de
formas simbólicas, no controle de seus conteúdos e nas formas de exercício do poder. Com o
surgimento da comunicação digital, especificamente, houve uma reorganização das interações
humanas no espaço e no tempo, permitindo que as informações fossem produzidas e
transmitidas de todos para todos e que os indivíduos e os grupos interagissem entre si
independentes do ambiente espaço - temporal em que se encontravam, de suas posições
geográficas, profissionais e ideológicas. Se a Internet instaurou uma nova forma de circulação
de informações, de representações, de negociação de sentidos, permitindo aos seus usuários o
acesso de uma infinidade de informações, valores e opiniões, independentes de segmentos
religiosos, político, econômicos ou culturais, certamente as modalidades de comunicação e
suas especificidades não caberiam no mesmo esquema traçado há 50 anos atrás.
Na Internet, não temos informações direcionadas explicita e unicamente para
grupos ou indivíduos específicos, nem temos uma segmentação específica e fixa de produção,
editoração e recepção das mensagens. Embora os conteúdos on-line sejam, de certa forma,
controlados pelos sites que os hospedam e os disponibilizam, como defende Levy (2000) ou
exista uma manipulação efetivada por megagrupos que formam, deformam, determinam e
impõem os gostos e interesses em nível mundial, como defende Ramonet (2002), sabemos
que a Internet acaba com o monopólio da expressão pública, no qual um grupo central de
emissores direciona uma informação organizada e programada para um público determinado,
já que possibilita a participação de qualquer pessoa, seja como autor, seja como leitor. Dessa
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forma, o processo de popularização on-line se dá numa abrangência ímpar, ilimitada, e não
restrita e segmentada por grupos culturais e ideológicos. Exatamente por isso, não
encontramos tão nitidamente - e isoladamente - as três modalidades de comunicação em
questão,

nem

tampouco

traços

tão

demarcadores

e

individualizadores

destas.

Compreendemos, também, que as situações e as mudanças citadas produziriam,
inevitavelmente, alterações nestas modalidades de comunicação e suas relações com a
conduta humana. Fato que justifica nossos achados e que, de certa forma, é corroborado com
o próprio pensamento do teórico, pois este já defendera que as características destas
modalidades não poderiam ser as mesmas em contextos diferentes, nos quais outras relações
sociais se estabelecem.
Acreditamos que novos estudos possam aprofundar as reflexões aqui apresentadas
e as implicações do desenvolvimento das tecnologias digitais de informações e de
comunicação para o processo de popularização das teorias e de veiculação das representações
sociais que engendra. O que nos remete a afirmar neste momento é que os textos veiculados
na Internet sobre o construtivismo, ao difundirem seus postulados, propagarem crenças
positivas a respeito e fazerem propaganda da importância de seus usos em diversas situações,
instigando a formação de opiniões, visões e atitudes no seu público o mais diverso e
justificando decisões e posições ideológicas, evidenciam o quanto uma teoria científica pode –
via o discurso veiculado sobre ela – incitar mudanças na vida das pessoas, o poder que suas
idéias exercem nas práticas humanas e a necessidade de um estudo a respeito. Sobre isso, vale
a pena retomar um pensamento de Moscovici (1990, p. 164):

Há numerosas ciências que estudam a maneira como as pessoas tratam,
distribuem e representam o conhecimento. Mas o estudo de como, e porque,
as pessoas partilham o conhecimento e desse modo constituem sua
realidade comum, de como elas transformam idéias em prática – numa
palavra, o poder das idéias – é o problema específico da psicologia social.
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É exatamente o poder que as idéias construtivistas veiculadas na Internet exercem
que nos chama a atenção. Na verdade, o discurso construtivista, como um dos mais acolhidos
e valorizados, atualmente, configura-se como extremamente poderoso, que traz em seu bojo
relações de poder, veicula sistema de ideais dominantes na nossa sociedade, anuncia verdades
a serem estabelecidas, forma sujeitos e os objetos de que fala e institui práticas sociais. Mas
como isso acontece? Que verdades são produzidas no discurso sobre o construtivismo e como
elas são produzidas? Que mecanismos são utilizados nesse processo? Qual o estatuto daqueles
que produzem este discurso? Que práticas e sujeitos sociais ele forma? Estas questões são
pertinentes para a compreensão do nosso objeto de estudo e constituíram algumas das
reflexões que percorremos neste trajeto.
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7. O CONSTRUTIVISMO COMO GRIFE

[...] são mensagens, letras falantes, gritos visuais,
ordem de uso, abuso, reincidência,
costume, hábito, premência, indispensabilidade,
e fazem de mim homem-anúncio intinerante,
escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
É doce estar na moda, ainda que a moda
seja negar minha identidade, trocá-la por mil,
açambarcando todas as marcas registradas,
todos os logotipos de mercado.
[...]
Onde terei jogado fora
meu gosto e capacidade de escolher?
(Carlos Drummond de Andrade)

7.1 O construtivismo e as mensagens publicitárias

Desde a década de 80 presenciamos uma explosão do construtivismo no mercado
financeiro, em diferentes âmbitos. No âmbito da produção editorial, observamos que a
publicação sobre o construtivismo passou a configurar entre as mais importantes do país e os
livros didáticos, em especial, passaram a se apresentar como seguidores dos seus postulados,
opondo-se à didática tradicional até então presente. No âmbito dos materiais pedagógicos,
deparamo-nos com jogos e materiais didáticos oferecidos ao mundo de consumo, atrelados ao
discurso construtivista. No âmbito escolar, temos nos confrontado com inúmeros anúncios de
estabelecimentos de ensino que dizem adotar o construtivismo como referencial para o seu
trabalho pedagógico. Neste sentido, presenciamos, na nossa sociedade, a forte inserção desta
teoria no campo publicitário e o caráter comercial que vem assumindo neste contexto.

190

É bom lembrar, contudo, que embora o construtivismo esteja presente,
predominantemente, nas publicidades feitas pelas escolas particulares, tendo em vista que são
muitas as que dizem trabalhar fundamentadas neste referencial, seu discurso se presentifica,
também, nos anúncios das agências encarregadas de vender outros serviços e produtos. O que
se vê é um constante apelo de vendas de serviços e produtos associados a uma perspectiva
construtivista, tais como: material dourado, jogos construtivistas, cursos sobre o
construtivismo, guia do professor construtivista, livros didáticos na linha construtivista, etc.
Assim, constatamos no cenário educacional o surgimento de um novo produto, produto este
altamente sedutor, vendável e, acima de tudo, legitimado pelas autoridades da área, visto que
as próprias políticas educacionais pautam-se nos postulados construtivistas (Os PCNs são
exemplos disso). O construtivismo tornou-se, portanto, não apenas um dos maiores modelos
teóricos, como constataram alguns pesquisadores educacionais21; uma teoria necessária para
uma prática pedagógica mais progressista e democrática, como afirmam seus defensores22 ou
um instrumento para justificar, escamotear e legitimar uma educação antidemocrática e
excludente, como abordam seus críticos23, mas um produto de mercado, fabricado e mantido,
pela publicidade. No que se refere a este último ponto, percebemos, entretanto, a ausência de
uma discussão.
O que temos notado é que alguns autores, ao fazerem uma crítica ao
construtivismo, levantaram alguns aspectos que, de certa forma, ligam-no a uma prática
discursiva, maniqueísta, que se assenta no capitalismo contemporâneo ou nas leis do mercado,
porém deixam em aberto esta última questão. Um estudo acerca do construtivismo enquanto

21

Rossler (2000), Arroyo (1993), Rosa (1997), Silva (2001).

22

Becker (1993, 1994), Moro (1990), Castorina (1994), Franco e Domingues (1996) e Rosa (1997).

23

Silva (1993 e 1998), Santomé (1996), Corazza (1996), Moreira (1996), Miranda (1994), Duarte (2000).

191

um produto do mercado, um objeto de consumo utilizado pelas agências publicitárias, não foi,
ainda, explorado, embora seja um tema relevante e necessário no contexto atual. Isso
justificou o nosso interesse no estudo reflexivo sobre a questão.
Apelamos para esse estudo, também, por entendermos que o discurso publicitário,
como afirma Rocha (1990) tem como função, não apenas vender produtos, mas influenciar,
aumentar consumo, transformar hábitos, educar e informar. Seu estudo, portanto, pode nos
colocar diante de discussões bastante importantes para o conhecimento das formas de
representação de nossa cultura, uma vez que:

[...] retrata uma série de representações sociais e produções simbólicas que
têm entre si, como invariante, o projeto de viabilizar no plano ideológico
uma prática de manutenção dos níveis de consumo economicamente
necessários à sustentação do sistema capitalista. Assim, o estudo da
produção publicitária se destaca como caminho possível para o
conhecimento de certos sistemas de idéias, representações e do pensamento
de uma sociedade, tornando-se espelho onde se reflete um projeto social
(ROCHA, 1990, p. 59-60).

Partindo desses pressupostos, podemos afirmar que os discursos publicitários
existentes em torno do construtivismo estão recheados de representações sociais.
forma,

apreender as

representações sociais presentes

Desta

nos discursos publicitários

construtivistas torna-se fundamental para o conhecimento das produções simbólicas e
ideológicas de uma sociedade capitalista como a nossa. Este capítulo tem este objetivo:
analisar as representações sociais de construtivismo presentes nos discursos publicitários,
buscando captar a imagem de construtivismo que é vendida, os sentidos que permeiam esta
imagem e compreender como o discurso publicitário se utiliza destas representações para
vender seus produtos e serviços, ou seja, analisar o construtivismo enquanto mensagem
publicitária, enquanto discurso persuasivo com caráter extremamente comercial. Antes disso,
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porém, torna-se necessário fazer alguns comentários acerca da publicidade, de seus
pressupostos históricos, filosóficos e técnicos. Tema tratado a seguir.

7.2 Pressupostos históricos, filosóficos e técnicos da publicidade

Iniciamos nossa discussão de um ponto básico: a diferença entre a publicidade e a
propaganda. Segundo Gomes (2001), estes termos não são sinônimos como imaginam muitos.
Eles se diferenciam não só em aspectos semânticos, mas no que se refere a aspectos históricos
e técnicos.
Como abordamos, a publicidade é uma “atividade mediante a qual bens de
consumo e serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando convencer o público da
vantagem de adquiri-lo”. (GOMES, 2001, p. 115). O seu surgimento se deu, segundo a autora,
a partir do momento em que o homem tentou persuadir o outro a adquirir algum bem de
consumo produzido artesanalmente. Entretanto, a atividade publicitária agenciada em jornais
e revistas, tal qual conhecemos hoje, surgiu em função dos processos da industrialização e
urbanização da produção em série e dos meios de comunicação de massa, haja vista a
necessidade sentida pelos comerciantes e produtores de se comunicar com o público,
oferecendo seus objetos de consumo nos meios disponíveis:

A publicidade passa a usar os meios de comunicação de massa.
Modernamente, é necessário que eles surjam para que a publicidade possa
usá-los. Mas, por outro lado, ela financia esses meios, através da compra de
seus espaços, tornando possível sua existência e sua permanência no tempo.
Duas realidades que a partir daí seguirão juntas, inseparáveis, apoiando-se
uma na outra. Daqueles agenciadores de espaço do princípio do século
passado, surgiram as agências de publicidade, as quais, décadas após
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décadas, vêm incorporando os avanços pesquisados em ciências alheias, tais
como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a informática, a lingüística,
etc. Finalmente, a publicidade como é hoje, um fenômeno social, é algo que
nenhuma pessoa anterior ao século XX pode conhecer. (GOMES, 2001, p.
116).

A propaganda, por sua vez, surgiu no período em que a Igreja Católica, ameaçada
pelas idéias luteranas, se organizava para impedir a influência do luteranismo e expandir o
catolicismo entre os infiéis, criando a Ordem dos Predicadores. É, pois, “a expressão de uma
opinião por indivíduos ou grupos, deliberadamente orientada a influir opiniões ou ações de
outros indivíduos ou grupos para fins predeterminados”. (EDWARDS apud GOMES, 2001,
p.116). Ela consiste

[...] num processo de disseminação de idéias através de múltiplos canais,
com a finalidade de promover no grupo ao qual se dirige os objetivos do
emissor, não necessariamente favoráveis ao receptor; o que implica, pois,
um processo de informação e um processo de persuasão [...] é o controle do
fluxo de informação, direção da opinião pública e manipulação – não
necessariamente negativa – de condutas e, sobretudo, de modelos de
conduta. (GOMES, 2001, p.117).

A propaganda possui, portanto, capacidade informativa, força persuasiva e caráter
ideológico. A publicidade, por sua vez, possui também capacidade informativa e força
persuasiva, entretanto, diferentemente apresenta caráter expressamente comercial.
Gomes explica que a ocorrência de uma propaganda exige a existência de uma
idéia ou uma doutrina a oferecer ao público ou a um indivíduo; o planejamento, a criação e
produção de uma informação persuasiva, objetivando reforçar ou modificar comportamentos
ideológicos (religiosos, políticos ou mesmo filosóficos) e a veiculação desta informação
persuasiva nos meios de comunicação de massa. A ocorrência da publicidade, por sua vez,
exige a existência de um produto ou um serviço para oferecer ao mercado; o planejamento, a
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criação e a produção de um anúncio ou um conjunto de anúncios (campanha) e a veiculação
desses anúncios nos meios de comunicação, pagos por um patrocinador. Logo, na propaganda
não é necessário que a informação se apresente em forma de anúncio, que seja identificado
seu promotor ou que ocupe um espaço formal. Ela pode vir travestida em reportagens, filmes,
editoriais, peças de teatro, nas salas de aula, através de abordagens do conteúdo, etc. Já a
publicidade sempre ocupará um espaço comercial, mesmo que este seja alternativo, numa
novela, num programa de auditório, num filme, etc.
Apesar da publicidade e da propaganda se tratarem de campos distintos, Gomes
explica que elas podem vir associadas, visto que uma mensagem publicitária poderá além do
caráter comercial, ter o caráter ideológico. A este respeito Rocha (1990) afirma que o anúncio
publicitário dispõe de um amplo espaço de especulação, um espaço discursivo que tem como
função, além da venda de produtos, induzir diferentes indivíduos a tomarem para si, interesses
e necessidades de outros grupos da sociedade:

O anúncio dispõe de um amplo espaço de especulação, um espaço
discursivo. Seu estudo, portanto, pode nos colocar diante de discussões
bastante importantes para o conhecimento das formas de representação de
nossa cultura e do pensamento burguês (GOMES, 2001, p. 27).

Campos (1980) reitera essa idéia ao defender que a mensagem publicitária subjaz
um arcabouço coletivo, a segurança de se pertencer a um grupo, falar a mesma linguagem,
participar de sentimentos e necessidades comuns, possuir certos objetos, adotar determinados
comportamentos. Isso é feito, segundo a autora, a partir de uma estratégia bastante utilizada
pela publicidade: a presunção coletiva. A autora explica que embora a publicidade trabalhe
com mensagens personalizadas, dirigidas a um receptor particular, ela se propõe (e isso se dá
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simultaneamente) como norma que deve ser seguida: “todos fazem, você também deve fazer”.
(CAMPOS, 1980, p. 17).
As considerações expostas nos permitem tecer alguns esclarecimentos sobre o
trabalho que desenvolvemos. O primeiro diz respeito ao fato de que, como já abordamos,
quando Moscovici, em seus estudos, desenvolveu a idéia de articulação entre os níveis de
comunicação efetuados pela mídia e a edificação da conduta humana e identificou a
propaganda enquanto um nível de comunicação relacionado com a formação de estereótipos,
referia-se a uma forma de comunicação ideológica, na qual se manipula o saber, se expressa
uma opinião deliberadamente orientada para estabelecer a identidade de um grupo e conserválo na sua estrutura, não abarcando nesta perspectiva a dimensão comercial, publicitária. O
segundo esclarecimento parte justamente da possibilidade da propaganda e da publicidade
virem associadas. Razão porque utilizamos, no nosso estudo, o termo publicidade também
com valor semântico de propaganda. Acreditamos que os discursos publicitários que utilizam
o construtivismo em suas mensagens, além de terem um caráter comercial (venda de produto
ou serviço), apresentam um caráter ideológico, expressando opiniões, crenças, valores que
vão influenciar a conduta humana e estabelecer a identidade de determinado grupo.
Assim, embora este trabalho siga os passos dados por Moscovici (1961), no que se
refere a estes níveis de comunicação midiática (propagação e propaganda) e a sua relação com
a formação de estereótipos e atitudes, o sentido atribuído à propaganda assume uma amplitude
maior, visto que tomamos o discurso publicitário como propaganda, ou seja, como uma forma
de comunicação que além do caráter comercial traz em suas mensagens um caráter
ideológico, realimentando as representações sociais que desejam manter, forjando outras que
desejam produzir e favorecendo a conduta que desejam instigar, tendo impacto, portanto, na
formação de atitudes e estereótipos.
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7.3 As características do discurso publicitário e a construção de uma grife

Na função de vender um produto ou serviço, de influenciar, transformar hábitos,
induzir interesses de outros grupos, (re)construir representações, a publicidade utiliza-se de
sua força persuasiva. Nesse aspecto, Campos (1980) define a publicidade como um discurso
voltado essencialmente para a persuasão e que utiliza diferentes signos para se exprimir com
um objetivo pragmático: convencer o outro, obter um “consenso emotivo”. A persuasão leva o
indivíduo justamente a um estado emocional, afetivo que desperta o desejo por aquilo que está
sendo oferecido, fazendo-o adquiri-lo, muitas vezes, sem consciência dos mecanismos de
persuasão e da visão de mundo implícita nas mensagens veiculadas.
Exatamente por isso, Campos, fundamentada em Aristóteles, situa a publicidade
no domínio da retórica24. Para ela, há muitas semelhanças entre os pressupostos teóricos desta
e da publicidade, tanto no que se refere ao produto, como no que se refere ao mercado e à
mensagem.
Segundo a autora, o discurso publicitário para persuadir utiliza mecanismos, tais
como:
•

Provas: decorre diretamente da promessa do benefício. Ela é extraída de
traços do produto através de demonstração de uso, de garantias, etc. A
persuasão se dá pelo caráter moral do orador, que é de confiança.

•

Exemplos: parte da experiência de algum fato que se pressupõe como
sendo mais conhecido e por isso mais aceitável e válido. É, portanto, uma
indução.

24

De acordo com Aristóteles (1967), a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode
gerar persuasão. Ela detém, portanto, poder simbólico, sendo capaz de construir realidades.
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•

Entimema: é um recurso argumentativo que se constitui de premissas
pouco numerosas e pouco evidentes e que omite as conhecidas, formadas
pelo senso comum, dando ao receptor a idéia de reestabelecê-la. A
persuasão adquire assim, “o caráter de um efeito ideológico onde o senso
comum é usado para endossar a razão dos que podem difundi-lo, alimentálo e usá-lo a seu favor”. (CAMPOS, 1998, p. 13).

Para Aristóteles (1967), o fato de o ouvinte restabelecer por si próprio a mensagem
publicitária é um dos fatores de persuasão do discurso, pois retira o traço da passividade do
receptor neste processo, à medida que lhe dá a ilusão da descoberta. Na verdade, ele descobre
aquilo que já estava no discurso, mas que lhe dá a sensação do novo, da participação, do
prazer da descoberta. É este jogo que fundamenta uma relação de adesão, objetivo do discurso
publicitário.
Campos (1980) afirma, ainda, que o discurso, enquanto ação política, busca suas
premissas naquilo que a sociedade coloca como verdades válidas num determinado momento,
o que lhes garante uma inserção histórica e conjuntural. Ele trabalha com os fatos-verdades
aceitos como tal. No anúncio, este fato se traduz em referência ao momento cultural, no
aproveitamento de acontecimentos contemporâneos à sua veiculação, na fala do presente.
O discurso publicitário não se assenta somente sobre argumentos, premissas,
lugares, mas busca criar um efeito encantador sobre o receptor. Para isto, ele utiliza diferentes
signos, de algo que transcende o próprio produto (que é a sua função valorativa). Nos
anúncios publicitários, os produtos se transformam em significantes de valores para o grupo
social que os consome e para a cultura da sociedade de consumo.
A função simbólica é garantida pela relação convencional estabelecida entre os
significantes e os significados a ele associados. À medida que vai se dando a abstração, o
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signo vai se distanciando mais e mais do objeto apreendido pela experiência, substituindo-o.
Neste sentido, a campanha publicitária cumpre o processo de simbolização, partindo de
associações de contigüidade entre o produto e os atributos a que se deseja associá-lo. Ela
chega a um alto grau de abstração, através do qual o próprio produto se transforma em signo.
É a partir da contigüidade empírica estabelecida entre o produto e os valores que a ele se
deseja associar que a publicidade realiza o processo de atribuição de sentido aos objetos,
transformando o valor-de-uso em valor-de-signo. Nesse processo, não há excesso de
informação, mas saturação significante, mobilização de signos com vistas à criação de um
sentido evidente. Este processo de significação feito pela publicidade, entretanto, não se dá
num vazio, mas dentro de um contexto social, econômico e simbólico. É neste sentido que os
objetos se tornam, segundo Sales (2000), signos semióticos de distinção social, pois eles são
portadores de significações sociais indexadas pelas relações sociais, econômicas, culturais e
simbólicas, e portadores de uma hierarquia social.
Conforme defende Campos (1980, p. 67), a lógica do discurso publicitário se
estrutura pelo seu efeito persuasivo. Este discurso se caracteriza quase sempre por
formulações novas, que rompe o automatismo perceptivo e leva o público a experimentar uma
sensação nova, porém, em nível da ação, seu objetivo é a formação de hábitos de uso
automático do produto, como se fosse uma espécie de reflexo condicionado: “o consumidor
deglute o que lhe é apresentado”, sem ter consciência da persuasão a qual foi submetido.
Poderíamos, então dizer que a mensagem publicitária é um instrumento de manutenção da
ordem simbólica, pois exerce uma forma particular daquilo que Bourdieu chama de violência
simbólica25.
Desse modo, na tarefa de persuadir, a publicidade busca criar um efeito encantador
sobre o público consumidor e para isto lança mão de sua função simbólica, a qual
25

Para Bourdieu (2004), a violência simbólica é aquela que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a
sofrem e, também, dos que a fazem, visto que estes últimos são tão manipulados quanto manipuladores.
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é garantida pela atribuição de conteúdos, representações, nomes e significados ao universo
dos produtos. Assim, a publicidade “cala o produto e fala do bem de consumo” (CAMPOS,
1980, p. 67). O produto calado em sua história social se transforma num objeto imerso em
fábulas e imagens. Assim, dentro do discurso publicitário, a imagem desempenha um papel
importantíssimo, pois se encarrega de traduzir as abstratas significações numa mensagem que
deve, além de ser legítima, ter grande impacto. Ela favorece o deslocamento, visto que o
interesse, a intensidade de uma representação se solta dela e passa a outros usos pouco
intensos (valor-de-uso para valor-de-signo).
Sobre o assunto, Ramonet (2002, p. 46) coloca que a publicidade está ligada a
maior das artes: a conduta dos homens. “Ela trabalha para fabricar espíritos”. Sua mensagem
deve ter impacto suficientemente para influenciar as opiniões e as ações daqueles que a
recebem, a fim de determinar o comportamento do público-alvo. E isto se dá por meio de
manipulações psicológicas, as quais são estabelecidas mais pelas imagens que o objeto
veicula do que pelo serviço que ele pode prestar.
Considerando, portanto, que a publicidade se produz dentro de um contexto social
e simbólico, trabalhando inclusive com imagens e modelos sociais, podemos então afirmar
que os discursos publicitários existentes em torno do construtivismo estão recheados de
representações. Estas representações sociais são fontes de inspiração para estes discursos,
pois, como afirma Campos (1980), estes discursos partem das crenças, das aspirações e dos
valores existentes no senso comum para convencer o indivíduo. Entretanto, as representações
sociais podem ser para os discursos publicitários, ao mesmo tempo, alvos de construção, à
medida que as agências publicitárias, através de seus anúncios, tentam transformar novos
produtos em significantes de valores, em objetos simbólicos, criando imagens, estereótipos e
forjando representações que venham atender aos objetivos mercadológicos.
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Partindo desses pressupostos, analisamos as imagens de construtivismo veiculadas
nos discursos publicitários, relacionando-as com os mecanismos utilizados pela publicidade
para obter valor de verdade e valor-de-signo nas suas mensagens. Para isso, fundamentamonos teoricamente na literatura que trata da publicidade e na Teoria das Representações
Sociais, visto que, embora exista uma diversidade de significações referentes ao conceito de
imagem, a perspectiva adotada no nosso estudo se refere especificamente à concepção
elaborada por Moscovici e comentada anteriormente: a de um modelo social que serve de guia
para nossas ações.
Antes de adentrarmos nestas análises, queremos chamar atenção para uma outra
questão que julgamos fundamental: a de que a publicidade objetiva, segundo Perez (2004),
mais do que anunciar produtos, significar marcas. Segundo a autora, a marca representa a
possibilidade de os produtos, mesmo que fugazmente, serem apreciados, reconhecidos e
ocuparem na memória do consumidor um lugar mais seguro e de destaque, em meio a um
mercado extremamente competitivo. Neste sentido, ela tem a função de diferenciar os
produtos de seus concorrentes e para isto lança mão de aspectos subjetivos, afetivos e
simbólicos que abrangem a totalidade das percepções, crenças, ritos, experiências e
sentimentos de indivíduos e grupos associados ao produto e seu uso. “A marca é uma conexão
simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e
aspiracional e as pessoas para as quais se destina”. (PEREZ, 2004, p. 10).
Perez (2004) explica, ainda, que uma mesma marca pode agregar vários produtos,
inclusive de linhas diferentes, garantindo assim a satisfação de diversos segmentos do
público-alvo e que ela pode significar algo muito mais do que os produtos que lhe deram
origem: sucesso, modernidade, felicidade, êxito, beleza, estilo de vida, etc. A marca tem a
função, ainda, de identidade social, uma vez que se constitui “num instrumento de
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participação individual em um valor coletivo que se tem de proclamar à vista de todos para
ser aceito” (PEREZ, 2004, p. 112).
No ápice desta institucionalização dos signos comerciais, diz Perez (2004, p. 4),
encontramo-nos mergulhados numa profusão, sempre renovada e imprevisível, de marcas
comerciais. Elas estão presentes praticamente em todos os momentos de nossas vidas: “das
roupas que usamos à comida que ingerimos; dos brinquedos das crianças às bebidas que
consumimos, de nossos telefones celulares a nossos carros e a nossas opções de lazer”. Se o
potencial sígnico para marcas, na atualidade, parece ilimitado, se quase tudo pode receber ou
se transformar numa marca comercial, tornando-se fonte de prestígio e de renda,
questionamos: Diante dos inúmeros anúncios de produtos e serviços diversos atrelados à
teoria construtivista - que encontramos na nossa pesquisa – seria esta teoria uma marca
comercial? Teria ela assumido a função de destacar certos produtos, serviços ou
estabelecimentos, dando-lhe prestígio e manutenção num mercado altamente competitivo?
Estaríamos nós diante de uma grife?
Todo este capítulo é dedicado à tarefa de comunicar resultados das análises que
fizemos a processos simbólicos e representacionais subjacententes à comunicação on-line que
se constituiu no corpus desta pesquisa. Ou seja, do processo representacional através do qual
um discurso teórico-pedagógico foi transformado em marca, em grife, produto para ser
vendido com valor-de-signo em lugar de valor-de-uso.
Este mecanismo de transformação, suficientemente analisado pela literatura
específica da comunicação, é aqui questionado e aprofundado com relação a aspectos
simbólicos contemplados pela Teoria das Representações Sociais. Neste sentido, o
construtivismo “valor-de-signo” é, ao mesmo tempo, “produto e processo, estruturado e
estruturante na/da representação social” (CARVALHO, 2001, p. 44). È produto, na medida
que as imagens circulantes na Internet cristalizam um processo de duas décadas, desenvolvido
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na complexidade de relações históricas (sociais, políticas e econômicas), de um contexto
delimitado – Brasil. Ao mesmo tempo, o “construtivismo valor-de-signo” é processo, na
medida que aquelas mesmas imagens desencadeiam outras, em circulação instituinte como
bem caracterizam Mecha e Wagner (2003), pois não é um discurso qualquer, mas um discurso
com função precípua de prescrever, de direcionar atitudes de consumo que legitimarão seus
usuários num círculo seleto e hegemônico de educadores e educandos.
Isto posto, resta-nos demarcar que a palavra grife, neste trabalho, é tomada no
sentido cotidiano, com a conotação semântica que lhe atribui o senso comum, qual seja:
marca prestigiada, distintiva para quem a usa/compra/adota. Se fôssemos tomar seu valor
semântico ao pé da letra, todos sabemos que grife significa (lexicamente) marca. No entanto,
pelo corte epistemológico desta pesquisa e pelas características simbólicas do objeto de
estudo, a palavra grife é aqui tomada não apenas com seu significado lingüístico – marca- ,
mas também com seu sentido socialmente construído – marca de prestígio, aquela que
distingue socialmente quem dela se apropria de alguma forma.
Em resumo, estamos dizendo que algo se constitui como grife quando conquista
valor/poder hegemônico, sobre outro qualquer que esteja em circulação no mesmo espaçotempo social. Quando se impõe sobre qualquer outro, por características concretas e
simbólicas: qualidade, durabilidade, beleza, eficiência, economia, conforto, bem estar,
prestígio, status, etc. Estamos dizendo, ainda, em função dos postulados construtivistas serem,
nos anúncios publicitários, atrativos para a venda de produtos e serviços, que o construtivismo
se configura, atualmente, como grife. Entretanto, um estudo acerca das imagens deste
referencial teórico veiculadas nos textos publicitários pode nos esclarecer melhor esta
situação, uma vez que, conforme defende Perez (2004), a criação e a sustentação de uma
marca comercial, de uma grife é definida, entre outras coisas, pela publicidade. Este estudo é
o conteúdo do tópico subseqüente.
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7.4 O construtivismo nos discursos publicitários: um jogo de imagens a serviço do
consumo

Conforme foi exposto na metodologia, os textos publicitários que constituíram o
corpus deste trabalho contabilizaram 39, os quais englobam anúncios de escolas e de
empresas de assessoria e de vendas de produtos que utilizam, no seu discurso, o
construtivismo. Estes documentos constituíram, o material empírico deste capítulo e tiveram
como objetivo de análise o seguinte:
Segundo Moscovici (1978), a imagem se apresenta como um conjunto ordenado e
hierarquizado de elementos. A amplitude deste campo e os pontos que lhes dão orientação
variam e englobam tanto os juízos formulados sobre o objeto quanto as afirmações feitas a seu
respeito ou a tipologia dos grupos que a ele recorreram. Assim, para apreendermos a imagem
de construtivismo dos textos publicitários, iniciamos nossas análises a partir das informações
referentes à origem e ao destino destes textos. Graças a esses dados foi possível saber o
campo em que se configura o construtivismo nos discursos publicitários.
Dos 39 textos analisados, observamos que 33 (84,7%) se referem às publicidades
de estabelecimentos de ensino (escolas particulares, institutos, cooperativas, associações e
faculdades) que têm como público-alvo alunos e pais de alunos e que afirmam adotar o
construtivismo em suas atividades pedagógicas. O restante destes textos (15, 3%) se refere à
venda de produtos ou serviços direcionados a profissionais ou a instituições de ensino, tais
como material didático destinados às escolas e cursos de treinamentos direcionados aos
profissionais da educação ou de outras áreas (administração e odontologia), o que nos vem
demonstrar que o construtivismo está inserido basicamente no campo do ensino escolar
regular, sendo referencial para a publicidade, primordialmente, deste serviço.

204

Este fato nos remete ao pensamento de Sales (2000), em estudo realizado sobre o
valor simbólico do prédio escolar, a respeito da influência que a publicidade pode ou não
exercer no julgamento que a sociedade faz sobre a qualidade educativa e sobre a importância
atribuída à escola em função da adoção de certas teorias pedagógicas. Na verdade, as formas
de atração de alunos utilizadas pelas escolas começam, segundo Sales, a partir da escolha da
razão social do estabelecimento escolar (comumente nomes de santos), passando pela
estrutura arquitetônica do prédio escolar, até a adoção de teorias pedagógicas legitimadas e
valorizadas socialmente. Sobre este último aspecto, percebemos, através dos dados coletados
no nosso estudo, que, atualmente, as escolas particulares têm inclusive lançado mão deste tipo
de publicidade como forma de atrair aluno e ganhar visibilidade social, uma vez que dizem,
através de seus discursos, adotarem uma pedagogia construtivista.
Os dados nos fizeram perceber ainda que das 33 publicidades escolares, 30
(90,9%) são de ensino infantil e/ou fundamental (muito embora algumas ofereçam, também,
um ensino médio/profissionalizante ou até mesmo superior). Estes dados nos conduzem a
duas proposições. A primeira ao fato de o construtivismo ser uma teoria que se fundamenta,
basicamente, nas idéias de Piaget a respeito do desenvolvimento cognitivo das crianças, o que
explica a sua referência predominantemente no ensino infantil e fundamental. É importante
ressaltar que esta explicação também abrange as publicidades referentes aos outros
estabelecimentos de serviços e vendas de produtos, que utilizam o construtivismo em seus
anúncios, visto que os materiais pedagógicos oferecidos são voltados exclusivamente para o
aprendizado de crianças e adolescentes, assim como a maioria dos cursos de treinamento ou
de assessoria são direcionados para profissionais que trabalham com esta clientela. A menção
ou referência à utilização dos princípios construtivistas com adultos é bem reduzida nos
anúncios publicitários e, comumente, se referem a empresas que não são especificamente da
área de educação: odontologia, administração e recursos humanos. Assim, podemos dizer que
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a configuração do construtivismo no discurso publicitário está predominantemente atrelada à
idéia do ensino infantil e fundamental.
A segunda proposição consiste no fato de que, sendo a grande maioria dos textos
publicitários relacionados ao ensino infantil e fundamental, suas mensagens são direcionadas
especialmente para os pais dos alunos. São estes o público-alvo da maioria dos textos
publicitários on-line que se refere ao construtivismo nos seus discursos, uma vez que os
serviços destes estabelecimentos vão atender predominantemente a crianças e adolescentes,
cabendo, portanto, aos seus pais a responsabilidade e a competência de escolher a escola em
que estes vão se matricular, escolha esta bastante complexa, tendo em vista que se trata de
uma questão fundamental: a educação dos filhos. Esta questão se torna mais complexa, ainda,
diante da enorme quantidade de instituições de ensino presentes no mercado e de publicidades
acerca destas instituições veiculadas nos diferentes meios de comunicação (televisão, rádio,
jornal, outdoor, internet, etc.).
Segundo Silva, J., (2005), as escolas, como qualquer outro estabelecimento, estão
inseridas num ambiente competitivo, sendo aceitas ou rejeitadas, conforme as opiniões e as
imagens que os indivíduos têm a respeito. Neste ambiente, regido pelas leis do mercado, a
publicidade, segundo o autor, pode ser um elemento de diferenciação social entre elas à
medida que vem consolidar sua imagem positiva e garantir seu espaço social. O que
presenciamos constantemente é que como forma de driblar a concorrência e conquistar cada
vez mais alunos, as escolas têm lançado, em campanhas publicitárias, do argumento de que
oferecem um ensino de melhor qualidade. Esta qualidade tem assumido diferentes nuances e
sentidos nessas mensagens e no imaginário dos pais e alunos que sonham com um futuro
melhor a ser conquistado através da educação.
A decisão de matricular um filho numa determinada escola, segundo Sales (2000)
pressupõe uma operação mental de classificação de diferentes estabelecimentos escolares
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existentes no espaço social, onde os sujeitos estão inseridos. Esta classificação é mediada
pelas representações sociais, as quais, por sua vez, são construídas nas relações sociais e
sofrem as influências dos agentes legitimadores (instituições, pessoas, meios de comunicação
e habitus26 do grupo). Desse modo, o ato de matricular o filho numa determinada escola
representa “uma síntese das suas preferências individuais e daquelas que lhe são impostas
pelos esquemas classificatórios encontrados na cultura de seu grupo social”. (SALES, 2000,
p.14).
Percebemos que na nossa realidade o discurso pedagógico mais valorizado e, por
que não dizer, imposto na nossa cultura, tem sido o discurso construtivista. Ele se presentifica
em diversos setores sociais, servindo de base para a sustentação das políticas educativas
governamentais, para justificar as mudanças ocorridas nas práticas dos docentes e para
legitimar as inúmeras ações efetivadas – ou em vias de efetivação - em prol de uma educação
de qualidade ou do exercício pleno da cidadania. Nesse processo, as autoridades educativas,
os meios de comunicação, as escolas e os professores têm-se tornado grandes legitimadores
do discurso construtivista, o qual, de certa forma, vem mobilizando os anseios, necessidades e
desejos não apenas dos profissionais da área de educação, mas, sobretudo, daqueles que
buscam, na escola, a forma de garantir um futuro melhor e mais promissor para seus filhos, no
caso, os pais dos alunos. Conseqüentemente tem contribuído para a formação de uma atitude
favorável frente a esta teoria, por parte destes, levando-os a procurar por escolas que venham
oferecer a seus filhos um ensino fundamentado neste referencial teórico, muitas vezes sem
terem um conhecimento do que seja realmente o construtivismo. Os trechos que seguem
ilustram esta situação:
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Segundo Bourdieu (1992), o habitus é um sistema de disposições duráveis e transponíveis que exprime sob a
forma de preferências sistemáticas, as necessidades objetivas das quais ele é o produto. Embora o habitus seja
durável, ele não se constitui num sistema pronto e definido, mas é histórico, sofre ajustes e mudanças (também
duráveis) em função das necessidades de adaptação exigidas por novas situações.
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Muitos pais procuram a Escola por conhecerem o pioneirismo da instituição
ao adotar uma concepção construtivista de ensino/aprendizagem. Outros
chegam até nós por outras referências e nos questionam sobre a diferença
entre nosso método e o de outras propostas: “Aprende-se a mesma coisa?
Aprende-se de um jeito diferente? O que é o método construtivista?
(CONSTRUINDO..., 2004, p. 1).

Devido ao grande número de pedidos de indicações/referências de escolas
construtivistas por pais e/ou mães em processo de transferência por motivos
profissionais e por outros em processo de escolha da primeira escola,
percebemos a necessidade de oportunizamos a exposição de um maior
número de escolas para que nosso espaço se torne mais democrático e útil.
A EDUCAÇÃO..., 2004, p. 1)27.

Assim, a produção simbólica construída em torno do construtivismo vem justificar
a procura dos pais por estabelecimentos que ofereçam um ensino construtivista, uma vez que
estes buscam uma educação de melhor qualidade para seus filhos e que esta qualidade se
relaciona com o construtivismo, conforme é propagado nos discursos de muitos professores,
estudiosos e autoridades educativas e nas publicidades escolares. Toda essa produção
simbólica em torno do construtivismo, a qual tem atingido até os pais dos alunos, vem
justificar a utilização deste referencial nos discursos publicitários das escolas, pois:

As crenças do senso comum são o lugar por excelência das premissas
publicitárias que partem do conhecido, previsto e desejado pelo mercado
consumidor, para num jogo de verossimilhanças confirmá-las, realimentálas, através de modos de pensar de cuja razoabilidade o ouvinte esteja
convencido. (CAMPOS, 1980, p. 15-16).

Desse modo, se no senso comum as crenças, as imagens (principalmente dos pais
dos alunos e dos professores) em relação a esta teoria são positivas, as escolas, objetivando
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Como podemos perceber, este trecho foi extraído de um documento originado de um site: “Construtivismo
educação na família e na escola”, que presta serviços de assessoria (orientação de monografias, estruturação de
planejamentos, atendimento aos pais e escolas, estudantes e outros).
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vender seus serviços, devem partir deste fato, para inclusive confirmá-las e realimentá-las nos
seus anúncios.
Vale lembrar que o contexto social em que estamos vivendo, nestas últimas duas
décadas, tem-se constituído num terreno fértil para a utilização do discurso construtivista pela
publicidade em seus mais diversos setores, visto que, como afirmamos anteriormente, a
presença do construtivismo neste campo não se restringe aos anúncios das escolas
particulares, mas abrange também outros tipos de estabelecimentos. O que se vê é um
constante apelo de vendas de serviços, produtos e cursos de treinamentos, nas mais diferentes
áreas, associados ao construtivismo. Este fato nos remete ao terceiro e quarto aspecto do
nosso esquema de análise, quais sejam: a natureza e os objetivos dos textos publicitários.
Como dissemos, estes textos têm como objetivo vender serviços ou produtos.
Considerando este objetivo, podemos afirmar que a sua natureza é primordialmente
persuasiva, pois, como afirma Campos (1980), o discurso publicitário é um discurso voltado
essencialmente para a persuasão, com um objetivo pragmático: convencer o outro, obter um
consenso emotivo. Para isso, utiliza-se de vários mecanismos, dentre eles a construção do
objeto de acordo com as categorias de percepção do receptor, ou seja, ele se ajusta às
estruturas mentais do público, fixando a atenção do consumidor, atribuindo significações às
coisas, segundo as pressões do mercado e os valores estabelecidos socialmente. Os trechos
retirados de algumas das publicidades escolares nos dão subsídios para a análise deste
mecanismo:

Construtivismo? É a proposta da Escola Anjinho e São Lucas para que seu
filho se torne um arquiteto do próprio saber. A escola de Ensino
Fundamental São Lucas e a escola de Educação Infantil Anjinho adotam os
princípios pedagógicos da perspectiva Construtivista. E é muito importante
que Pais e Mães a entendem com clareza, para que possam descobrir,
juntamente conosco, porque este é o melhor ensino que o seu filho pode
receber. (VOCÊ..., 2004, p. 1).
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Nossa proposta de educação infantil baseia-se nos princípios teóricos do
construtivismo, numa abordagem que acredita na participação da criança na
construção do seu próprio conhecimento [...] A educação deve estar, então,
para a autonomia e para a cooperação; as crianças participando efetivamente
de todos os processos. Ela é incentivada a pensar ativamente, criticamente e
com autonomia desenvolve a habilidade de raciocinar. (CENTRO
EDUCACIONAL TERRA ENCANTADA, 2004, p .1-2).

O colégio tem como opção o construtivismo sócio-interacionista. Esta
prática visa à interação do sujeito com o objeto proporcionando uma
aprendizagem fruto da dinâmica ação-reflexão-ação, desafiando e
estimulando o educando a manifestar sua criatividade, desenvolver
competências e habilidades nas diferentes áreas do conhecimento, construir
conceitos e encontrar soluções. (COLEGIO SAGRADO CORAÇÃO DE
MARIA -EDUCAÇÃO EM DEFESA DA VIDA, 2004, p. 2).

A filosofia dessa nova escola é baseada nas idéias Construtivistas, onde o
aluno participa ativamente do próprio aprendizado, mediante a
experimentação, a pesquisa, o trabalho em grupo, o estímulo ao desafio, o
desenvolvimento do raciocínio e a busca constante, de tal forma que as
crianças são envolvidas no binômio experimento- descoberta. (THE OPEN,
2004, p. 1).

Podemos observar, nestes trechos, que os serviços oferecidos são anunciados
atrelados a algo bastante valorizado no nosso meio social: o construtivismo. É ele o ponto
chave, o atrativo deste serviço. É através do construtivismo que estes estabelecimentos
buscam chamar a atenção do cliente, do consumidor, garantindo, assim, sua manutenção no
mercado. As escolas vendem sua imagem, enquanto uma escola de qualidade, buscando
garantir a sua manutenção num mercado extremamente competitivo por meio do
construtivismo. O discurso abaixo explicita claramente isso:

[...] nossa missão é consolidar, cada vez mais, como um centro de
excelência de estudo e ensino, voltado para a vanguarda do conhecimento
nas áreas de atuação da escola. Nesse sentido, o foco deve ser a educação
com qualidade, visando atender as necessidades e expectativas do mercado
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e da sociedade, de modo a assegurar a perpetuação da escola [...] No
construtivismo é apresentada uma proposta que caberá ao aluno descobrir
os caminhos até o momento da complementação da tarefa. O professor atua
como facilitador e agente do processo de aprendizagem com uma
metodologia própria baseada no construtivismo. (COLÉGIO MUNDINHO
NOSSO, 2004, p. 1).

A estratégia de construir o objeto publicitário através dos valores estabelecidos
socialmente também pode ser claramente notada nos discursos relacionados à venda de
produtos e equipamentos:

O material utilizado pelo PRONAP está de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) e segue a linha do construtivismo (Jean
Piaget) na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Atualmente todo o corpo docente do ensino público está sendo capacitado
teoricamente para seguir os PCNs e o PRONAP dá suporte necessário para
a sua implementação com toda a linha pedagógica necessária a aplicação
destes conhecimentos inovadores na área da educação. (PROGRAMA
NACIONAL PEDAGÓGICO, 2004, p. 1).

Laptops estimulam os professores a adotar métodos construtivistas.
Professores usuários de laptops apresentaram uma tendência estaticamente a
adotar práticas de ensino que colocam o aluno no centro do processo de
aprendizagem, no diálogo ao invés da dissertação, encorajam o
questionamento feito pelos alunos e o desenvolvimento das habilidades de
raciocínio [...] mais de 80% dos professores, usuários do laptop ou não,
relatam que os computadores exercem um papel em seu crescente uso da
pedagogia construtivista (USANDO..., 2004, p. 1).

O primeiro trecho descrito se relaciona à venda de material pedagógico
(abecedário, jogos ortográficos, blocos dourados, etc) e tem como clientes as instituições de
ensino e as prefeituras.

Como atrativo para as suas vendas, utiliza o construtivismo,

afirmando não apenas que toda a sua linha de produtos está de acordo com os postulados
construtivistas, como também que ela se faz necessária para a implantação destes postulados
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na sala de aula, postulados estes considerados inovadores. Já o segundo trecho, como vemos,
vem de uma empresa que vende computadores e que usa como um de seus atrativos o fato de
este equipamento eletrônico contribuir para o desenvolvimento de uma prática construtivista.
Ele apela para o recurso da causalidade entre a compra do produto e a adoção de práticas
construtivistas, remetendo a imagem do construtivismo como uma prática de ensino calcada
na atividade e no diálogo, meta alcançada pelo professor através do uso do seu produto. Este
fato nos remete, também, às explicações de Moscovici (1978) acerca dos processos de
objetivação e ancoragem na formação da representação social de uma teoria científica.
Segundo ele, a objetivação transfere a ciência para o domínio do ser, uma vez que as
abstrações da teoria, ou seja, os esquemas conceptuais tornam-se concretos, reais; já a
ancoragem a delimita ao domínio do fazer, tornando-a útil, solução para certos problemas.
Nesse estágio ela deixa de ser “aquilo de que se fala” para se converter “naquilo através de
que se fala”, constituindo-se, pela forma em que penetrou em determinada área ou camada
social, “num meio de influenciar os outros e, sob esse ângulo, adquire status instrumental”.
(MOSCOVICI, 1978, p. 175).
Os discursos publicitários descritos nos mostram isso claramente, uma vez que as
empresas e escolas, nos seus anúncios, buscando chamar a atenção do “consumidor”, passam
a falar dos seus produtos ou serviços, através do construtivismo. Esta teoria, portanto, no
campo da publicidade, passa a ser “aquilo através de que se fala”, um meio de influenciar os
consumidores destes estabelecimentos (os pais de alunos, os donos de escolas, os professores,
etc.), enfim, como diz Moscovici, “um instrumental referencial, um modelo de ação que tem
uma dimensão simbólica e imaginária e que não se mantém ao nível dos conceitos”
(MOSCOVICI, 1978, p. 175).
Regulamentado pela economia do lucro, o construtivismo vai se infiltrando no
campo da publicidade e se consolidando como referência, como marca para a compra de
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produtos e serviços, que se mantém através de uma dimensão simbólica que opera no
imaginário das pessoas, mobilizando anseios e necessidades e impondo formas de
comportamento. Neste contexto, outras questões tornam-se fundamentais na nossa análise, a
saber: Quais os sentidos e as imagens que permeiam o discurso publicitário construtivista?
Que conteúdos constituem esses sentidos? Que estratégias simbólicas são utilizadas para
garantir esse discurso?
Como forma de apreender o conteúdo das representações sociais de construtivismo
veiculadas nestes discursos e a configuração de sua imagem retomamos aos seguintes
elementos do nosso esquema de análise: pontos destacados da teoria; termos que descrevem a
teoria; objetivos que atribuem à teoria.
Entre os pontos mais destacados estão a redefinição dos papéis do aluno e do
professor, presentes em todos os textos analisados (100%), e a concepção do conhecimento
enquanto construção (58,9%). Em relação ao primeiro, temos o papel do aluno como ativo,
agente do seu aprendizado, aquele que aprende fazendo, agindo sobre o objeto e não mais
como um ser passivo; e o papel do professor como mediador, facilitador e não mais como
transmissor. Sobre o segundo ponto, notamos a referência à aprendizagem não mais atrelada à
memorização e reprodução de conhecimentos, mas a um processo de criação. Nos textos,
aparecem destacados, também, a interação e troca de experiências entre professores e alunos e
entre alunos/alunos (51,9%), o respeito à individualidade (30%) e aos conhecimentos prévios
dos educandos (26, 9%). Vejamos alguns exemplos:

A escola, vinculada no início à pedagogia tradicional, hoje filia-se ao
Construtivismo, uma das correntes mais avançadas da educação que
aproveita as experiências trazidas pelo aluno de casa e aprimora os seus
conhecimentos [...] como nós queremos sempre o melhor para nossa escola,
estamos adaptando-nos às novas perspectivas, como por exemplo, o
Construtivismo. (COLÉGIO GIRASSOL, 2004, p. 2) .
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A nossa preocupação com a qualidade se traduz numa série de dados
concretos, alguns dos quais queremos destacar [...] aluno ativo, atividades
lúdicas, a aprendizagem produto da construção do aluno, professor
estimulador. O sócio-construtivismo é a proposta que embasa este trabalho.
(COLÉGIO SANTO AGOSTINHO, 2004, p. 1-2).

Conforme observamos, os textos analisados apontam alguns aspectos da teoria,
tais como: papel do aluno enquanto sujeito construtor do conhecimento e do professor como
mediador deste processo, valorização do saber do educando, a aprendizagem como construção
de conhecimento e um ensino voltado para o desenvolvimento do raciocínio e da autonomia.
Esses aspectos delineiam uma teia de significados que constitui a representação social de
construtivismo veiculada pelos discursos publicitários.

Estas teias de significações

configuram o construtivismo como algo positivo: inovador, diferente, o melhor:

A prática pedagógica construtivista/sócio-interacionista trouxe resultados
diferentes e melhores que os da pedagogia tradicional. (ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL DE NITERÓI, 2004, p. 1).

A concretude dos conceitos construtivistas e as significações atribuídas a estes
ficam bastante claros no destaque desses postulados nas mensagens publicitárias. Estes se
centram basicamente: na participação ativa do aluno, na construção do conhecimento, no
desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da reflexão e na ludicidade.

O

construtivismo não só acredita como possibilita a participação ativa do aluno na construção do
seu conhecimento e o desenvolvimento destas habilidades. É, pois, um modelo de ação pela
qual o aluno vai sair da condição de um ser passivo, desacreditado, para se tornar agente,
capaz, criativo. A significação atribuída a este atrativo se direciona, portanto, para a solução
de um problema crucial da sociedade: a submissão, a passividade, fato este que enquadra o
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construtivismo na imagem de um modelo de ação educativa progressista. Esta imagem do
construtivismo associada à concepção progressista de educação tem sido, segundo estudos de
Silva (1993), Miranda (1997), entre outros, uma das maiores razões para a valorização e fácil
adesão desta teoria no meio educacional. Isso justifica o fato do discurso construtivista, na
publicidade, ter esse caráter.
Com o intuito de persuadir, de convencer o público-alvo de que oferecem o melhor
serviço ou produto, as escolas e as empresas utilizam o construtivismo, nas suas mensagens
publicitárias, associando-o a um ensino progressista e de qualidade e à possibilidade de
formar seres atuantes, ativos, autônomos, verdadeiros cidadãos. Nos discursos descritos
anteriormente, o construtivismo é definido como uma metodologia, teoria ou perspectiva que
leva o aluno a desenvolver seu raciocínio, sua criatividade e criticidade, habilidades
necessárias para a formação de um cidadão. Estas significações atribuídas à teoria tornam-se
mais visíveis se relacionarmos, por exemplo, os objetivos e metas do trabalho das escolas e
empresas com os termos usados para descrever o construtivismo e o destaque dado a seus
postulados. Vejamos alguns exemplos:

A nossa preocupação com a qualidade se traduz numa série de dados
concretos, alguns dos quais queremos destacar [...] aluno ativo... atividades
lúdicas... a aprendizagem é produto da construção do aluno...o professor é
estimulador...o sócioconstrutivismo é a proposta que embasa este trabalho.
(COLÉGIO SANTO AGOSTINHO, 2004, p. 1-2).

Nosso trabalho reflete tradições e mudanças da sociedade, se fundamenta no
socioconstrutivismo e busca formar o aluno para a vida pública, cidadãos
críticos. (ESCOLAS DE SÃO PAULO, 2004, p. 2).

[...] cria situações de aprendizagem que partam da problematização do que o
aluno sabe e ajuda a desenvolver capacidades, habilidades, atitudes e
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valores que favoreçam a construção de novos conhecimentos e sua
participação ativa numa sociedade democrática e pluralista. (ESCOLAS DE
SÃO PAULO, 2004, p. 3).

A escola Cooperativa Dr. Zerbini fundamenta seu trabalho pedagógico na
teoria construtivista de aprendizagem [...] Queremos que nossos alunos
exerçam plenamente a cidadania... sejam reflexivos, críticos, com
capacidade de julgamento, decisão e ação diante dos múltiplos caminhos
que lhes serão apresentados na vida. (COOPERATIVA DE ENSINO SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, 2004, p. 1).

Acreditamos que a nossa missão é a formação de cidadãos críticos,
criativos, responsáveis e que valorizem a democracia [...] Utilizamos o
método “Global” sócio-construtivista. (INSTITUTO EDUCACIONAL
EDWARD BERTHOLINI, 2004, p. 2).

Conforme podemos notar, através destes exemplos e de outros citados
anteriormente, os traços atribuídos ao construtivismo têm a ver com a relação estabelecida
entre as metas que os estabelecimentos desejam alcançar e que julgam ser alcançados através
dos pontos destacados da teoria. Paralelamente ao objetivo e à meta dos estabelecimentos de
formar cidadãos, autônomos, atuantes, críticos vêm sempre a menção a esta teoria a partir de
vários postulados. Por exemplo, atividade do aluno, construção de conhecimento, ensino
voltado para a reflexão, para o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade, o que
demonstra que, para estes estabelecimentos, o construtivismo é a possibilidade real da
concretização desta meta. A imagem que se configura dele é, portanto, a de um modelo
educativo formador de cidadãos críticos e, por isso mesmo, progressista.
Uma outra imagem de construtivismo bastante recorrente nas mensagens
publicitárias analisadas é a de atual, inovador, moderno, diferente, lúdico. Esta imagem
assume, porém, duas conotações, que apesar de aparentemente semelhantes, têm traços
completamente distintos, embora possam estar interligados. A primeira concepção diz
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respeito à idéia de contraposição a um ensino tradicional, reprodutor e domesticador, pautado
no verbalismo do professor, na absorção passiva dos conhecimentos por parte dos alunos e na
desvalorização de suas experiências e que, por isto mesmo, inovou, deixou de ser tradicional,
atualizou-se, avançou frente a uma concepção de aluno e ensino mais ativa, contextualizada,
dialética, reflexiva, progressista, conforme comentado anteriormente. Sobre isso, vimos que
26,9% dos textos fazem referência ao construtivismo como oposição ao tradicional, o que nos
remete, novamente, aos estudos de Miranda (2000) e Silva, C (2001), os quais abordam que a
conceituação e a valorização do construtivismo têm-se dado fortemente pela oposição ao
ensino tradicional, ou seja, “o construtivismo é definido como aquilo que não é tradicional e o
tradicional, por sua vez, é visto como aquilo que a escola não deveria ser”. (SILVA, C., 2001,
p. 115). A imagem do construtivismo como uma teoria inovadora, moderna, atual é bastante
recorrente nas mensagens publicitárias analisadas, visto que se apresenta como opositora a um
ensino domesticador e verbalista.
Já a segunda concepção diz respeito à idéia da interatividade, da autonomia e da
criatividade enquanto exigências de um mundo tecnologicamente informatizado e
globalizado. A imagem aqui veiculada é a de uma proposta que vem realizar aquilo que a
sociedade exige no mundo atual em função da rapidez em que se dá a produção do
conhecimento e a circulação de informações, da provisoriedade e das múltiplas formas de
aprendizagem: o desenvolvimento de competências relacionadas à autonomia na construção e
reconstrução do conhecimento, à capacidade criativa e interativa para viver numa sociedade
digital.
Como afirmamos, estas duas concepções, apesar de terem traços bastante
contraditórios, apresentam-se, na imagem que se configura em torno do construtivismo nestes
discursos, interligadas, justapostas de tal maneira que formam um sentindo único: o

217

construtivismo é o melhor para um ensino voltado para a cidadania. Vejamos algumas
mensagens que podem ilustrar isso:

[...] uma postura diferente da pedagogia tradicional.A aprendizagem se faz
pela atividade: é o aprender fazendo. São criadas condições para que o
conhecimento seja construído pelo aluno. Enfatiza o preparo do estudante
para agir no mundo tecnológico. (ESCOLAS DE SÃO PAULO, 2004, p.7).

A escola, vinculada no início à pedagogia tradicional, hoje filia-se ao
Construtivismo, uma das correntes mais avançadas da educação que
aproveita as experiências trazidas pelo aluno de casa e aprimora os seus
conhecimentos [...] como nós queremos o melhor para nossa escola,
estamos adaptando-nos às novas perspectivas, como por exemplo, o
Construtivismo. (COLEGIO GIRASSOL, 2004, p.2).

O colégio Imperatriz fundamenta-se nos princípios do construtivismo sóciointeracionista [...] o aluno deixa de ser um mero receptor de informações,
passando a ser um construtor, numa Pedagogia inspirada nos princípios da
construção do conhecimento. Uma Pedagogia inspirada nos pressupostos
ora apresentados fará do Colégio Imperatriz Dona Leopoldina uma escola
com visão atual do processo educativo, objetivando oferecer as condições
para o desenvolvimento harmonioso dos alunos nos domínios cognitivos,
afetivo, psicológico, biológico e social. Em conseqüência formar um
cidadão autônomo e competente, capaz de viver plenamente sua cidadania.
(COLÉGIO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA, 2004, p. 2).

A equipe do Colméia iniciou esses estudos por volta de 1992, adotando o
Construtivismo “oficialmente” como mola mestra do seu trabalho em 1995
[...] Aos poucos fomos nos aperfeiçoando, fazendo pequenas modificações,
solidificando-nos como um local de busca prazerosa do saber, conhecendo
melhor o Construtivismo e compreendemos que esse era o melhor caminho
a percorrer. (CENTRO EDUCACIONAL COLMÉIA, 2004, p.1, grifo do
autor).

Esse caráter progressivo de implantação do Colégio Dom Bosco é fruto da
filosofia que inspira a escola, desde a sua criação – de realizar um trabalho
sério e comprometido com a qualidade, alicerçado nos mais avançados

218

princípios da pedagogia moderna [...] com uma infra-estrutura completa
montada para apoiar o trabalho dentro de uma proposta construtivista de
ensino. (COLÉGIO DOM BOSCO DO MARANHÃO, 2004, pp. 1-2).

Vale lembrar que uma outra estratégia utilizada pelo discurso publicitário
construtivista na sua tarefa de persuasão é o da sua inserção histórica e conjuntural,
traduzindo-se em referência ao momento cultural e aos acontecimentos contemporâneos à sua
veiculação. Como dissemos, o momento atual impõe a necessidade de um ser autônomo,
interativo e criativo, capaz de lidar com uma sociedade provisória, plástica e dinâmica. Como
um ensino de qualidade implica a possibilidade de formação desse ser e a imagem do
construtivismo se consolida como a teoria capaz de fazer isso, o construtivismo, nos anúncios
publicitários, se vincula à qualidade do ensino e vem de encontro às necessidades e anseios de
uma população marginalizada numa sociedade altamente tecnológica e capitalista.
Por fim, queremos ressaltar o efeito encantador que a publicidade busca criar sobre
o público consumidor a partir do processo de simbolização, o qual é garantido, conforme
Explica Campos (1980), pela atribuição de conteúdos, representações, nomes e significados
ao universo dos produtos. Nesse processo, “a publicidade cala o produto e fala do bem de
consumo. O produto calado em sua história social se transforma num objeto imerso de fábulas
e imagens”. (CAMPOS, 1980, p. 67).
Percebemos este efeito encantador realizado sobre o construtivismo na própria
forma como ele se apresenta nos discursos publicitários. A maioria dos textos (mesmo os de
escola) não traz uma explicação elaborada e sistematizada do que seja realmente o
construtivismo, outros nem sequer abordam alguma informação a respeito desta teoria,
entretanto lançam mão de uma série de qualificativos positivos, calando-o e transformando-o
em um bem de consumo recheado de imagens: imagem de algo moderno, inovador, diferente,
o melhor, como já comentado. Estas imagens, no discurso publicitário, se encarregam de
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traduzir as abstratas significações numa mensagem que deve, além de ser legítima, ter grande
impacto. Os trechos que seguem exemplificam isso:

O curso tem como uma de suas características empregar como método de
aprendizagem o construtivismo. A concepção construtivista de
aprendizagem, na sua versão de J. Piaget consiste no “aprender fazendo”.
“... o que eu ouço, eu esqueço;
o que eu vejo, eu lembro;
somente o que eu faço, eu aprendo”. (TG-005..., 2004, p. 2, grifo do autor).

APRENDER FAZENDO aqui o eixo condutor baseia-se no moderno
conceito de aprender a aprender “botando a mão na massa”. O método é
construtivista. Sem essa de aulas expositivas cansativas e intermináveis! As
“oficinas” são lúdicas, gostosas, cheias de surpresas. SÓ SE APRENDE
COM ALEGRIA! (PROSA..., 2004, p. 1, grifo do autor).

Como vimos, os slogans destas publicidades estão pautados nos princípios
construtivistas da ação - aprender a aprender e aprender fazendo – e da ludicidade. O
construtivismo, apontado como um método de trabalho, é visto como moderno, lúdico,
gostoso. O fator de impacto nesta imagem é a ruptura com aquilo que é cansativo,
desinteressante, interminável, fora da prática e que só é possível ser concretizado com o uso
do método construtivista. Ele tem um grande poder: O de transformar as aulas num verdadeiro
cenário de experiências e alegrias! Dessa forma, a imagem do construtivismo se consolida,
nos anúncios publicitários, como a teoria capaz de mobilizar anseios e necessidades e de
orientar a conduta daqueles que são seus clientes em potencial.
Todos os exemplos citados neste trabalho mostram o construtivismo como
“atrativo” para a venda de alguns serviços e produtos, demonstrando a sua significativa
inserção e força no mundo do consumo e no terreno da publicidade. Como o construtivismo
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se tornou um objeto do discurso publicitário midiático é uma questão que precisamos ainda
nos debruçar.
Segundo Foucault (2002), o estudo da formação de objetos de um discurso dá-se
não através de uma análise lingüística de significações, mas da identificação dos
relacionamentos que caracterizam uma prática discursiva. Neste sentido, observamos que a
produção discursiva no campo da publicidade tem adotado terminologias próprias da teoria
construtivista, emitido conceitos deste campo de saber ao tempo em que exclui outros não tão
legitimados, fazendo falar vozes autorizadas socialmente sobre os pressupostos da teoria,
divulgando experiências de práticas construtivistas, criando estratégias enunciativas em que o
construtivismo não só ganha visibilidade, mas se torna o diferencial daquele estabelecimento
ou instituição, o marco para driblar a concorrência do mercado, a grife que distingue
socialmente estes estabelecimentos e instituições de outros existentes no mercado. Esta
produção tem adotado, portanto, determinadas regras, apontadas por Foucault como
necessárias à formação de um objeto discursivo que explicam a consolidação do discurso
construtivista no campo publicitário e a sua construção enquanto grife.
Parafraseando Foucault (1986), podemos dizer que o saber que cria a teoria cria
também aqueles que vivem deste saber. Pelo que percebemos, a teoria construtivista vem
servindo não só para afirmar a Psicologia Educacional enquanto uma área de conhecimento
que produz as explicações científicas sobre a aprendizagem e o ensino, nem só para legitimar
práticas governamentais, mas também para produzir instituições que surgem para atender a
interesses econômicos. São escolas que empregam professores construtivistas, que se
constroem e se estabilizam no mercado, atraindo cada vez mais alunos, porque são
construtivistas; são empresas que vendem seus produtos porque eles são construtivistas ou
porque estimulam uma prática construtivista, etc. O que observamos aqui é que o
construtivista, regulamentado pela economia de lucro e de relações de poder, se encontra
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operando na vida cotidiana, nos diversos patamares da vida social, inclusive o publicitário,
infiltrando-se nos mais inconscientes aspectos da vida humana e impondo formas e padrões de
comportamento.
A acelerada propagação dos pressupostos desta teoria na mídia e a sua intensiva
exploração comercial vêm mexendo no imaginário e na conduta das mais diversas pessoas
que vão, de acordo com seu campo de interesse profissional e pessoal, aceitando, consumindo
o que lhe é apresentado, sem terem consciência da persuasão e da dominação a que são
submetidos nesta relação de saber-poder. Neste processo, os pressupostos da teoria vão sendo
esvaziados de seu cunho pedagógico e educativo, um hiato crescente vai sendo construído
entre estes pressupostos e a escola, entre o trabalho do professor e as reais necessidades dos
educandos e a teoria vai se tornando um bem econômico, massificado para consumo, pela
mídia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interpretação é um movimento novo, que a partir de
dados coletados na realidade empírica, e sob a
iluminação teórica fornecida pelo referencial escolhido,
tenta construir uma síntese interpretativa para se poder
chegar mais próximo à compreensão ou mesmo à
explicação dos fenômenos apresentados.
(Pedrinho Guareschi)

Segundo Guareschi (2003), todo estudo de análise é um estudo que disseca, divide,
reparte, estuda as partes separadamente. É necessário dar ao estudo uma síntese, uma visão de
conjunto, sintetizando e relacionando as diversas partes antes estudadas e situando-as no seu
quadro de referência, objetivando, assim, uma interpretação do fenômeno estudado de forma
suficientemente legitimada e justificada. Este capítulo cumpre exatamente esta função.
A construção e a concretização dessa tese tiveram como propósito central discutir
o papel da mídia, em especial da Internet, na popularização das teorias científicas, entre elas
da teoria construtivista, buscando apreender as representações sociais veiculadas on-line neste
processo de popularização e as possíveis implicações dessas representações na vida da
população. O pressuposto que embasou este estudo foi o fato de que a Internet, à medida que
se constitui como um dos principais meios de informação e formação da população em nossa
sociedade, tem ocupado um lugar considerável como socializadora das descobertas e
conhecimentos científicos e como veiculadora de opiniões, de visões acerca do real,
configurando-se como um novo e importante espaço de socialização de saberes e sentidos,
bem como de construção da hegemonia cultural, simbólica e social.
Os resultados de nossa pesquisa vêm demonstrar que a mídia Internet tem exercido
um papel fundamental na socialização da teoria construtivista e, por consegüinte, na formação
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e veiculação de representações sociais, opiniões e atitudes acerca deste referencial. A pesquisa
mostrou que a popularização dessa teoria neste meio midiático é efetuada por diferentes
comunicadores: intelectuais que - através de suas falas expostas em entrevistas e citações em
outros trabalhos ou que têm seus textos originais disponibilizados no meio eletrônico assumem o papel de divulgadores, ainda que indiretamente; os jornalistas, professores,
coordenadores educacionais, estudiosos da área, que fazem a mediação entre os cientistas e o
público em geral; e as pessoas leigas (pais, vendedores, empresários, editores, etc.) que, de
uma certa forma, dão explicações e opiniões e instigam atitudes a respeito. Esta
multiplicidade de comunicadores dá margem a uma diversidade de tipos de textos
direcionados a diferentes públicos (ora mais especializados, ora mais gerais), a uma
diversidade de formas de organização e atribuição de sentidos das informações e,
conseqüentemente, a uma amplitude de usos feitos dessa teoria.
Toda esta polifonia, diversidade textual e multiplicidade de público evidenciam,
por sua vez, que os discursos que se referem ao construtivismo objetivam difundir
informações a respeito (o que é, os princípios que norteiam, a importância dos seus
postulados, os problemas, as distorções, etc), propagar crenças de que é o melhor, de que
prepara o aluno para o mercado de trabalho; e convencer não apenas professores e demais
profissionais da área, mas o público em geral, de que a implantação de práticas construtivistas
ou de reformas educativas pautadas neste referencial diminui os problemas de aprendizagem e
de analfabetismo e melhora o ensino.
Entendemos que esta polifonia e diversidade de público encontrados no nosso
estudo podem ser explicadas, como dissemos, pelas próprias características desse meio
midiático, pois, conforme explica Levy (2000), qualquer um pode, a baixo custo, colocar em
circulação obras ficcionais, reportagens, sínteses e sua seleção de notícias sobre determinado
assunto e também navegar pelas suas páginas, ter acesso às informações disponibilizadas nos
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hiperdocumentos ou hipertextos. Assim, cada indivíduo ou grupo pode ser um emissor e um
leitor neste sistema de comunicação, o que dá condições de uma participação mais aberta,
mais democrática, mais plural e de socialização mais abrangente de saberes e representações
do que as possibilitadas pelas mídias clássicas.
Além desta polifonia, multiplicidade de receptores e diversidade textual, nos
discursos da Internet, nos deparamos com uma polissemia de significados atribuídos ao
construtivismo. Para além do consenso sobre os pontos destacados da teoria (aluno ativo,
professor mediador, conhecimentos prévios; construção de conhecimento; desenvolvimento
do raciocínio e da autonomia; e um ensino lúdico), há sentidos paralelos atribuídos a este
referencial. O primeiro sentido se refere ao construtivismo como inovador, diferente,
moderno, representando uma ruptura com o tradicional, com o verbalismo, a domesticação, o
autoritarismo, a memorização, a reprodução, enfim com tudo que a escola não deveria ser.
Esta oposição ao tradicional veiculada nos discursos on-line remete o olhar das pessoas para a
noção de modernidade que, neste caso, assume também uma outra conotação: a de realizar
aquilo que a sociedade exige no mundo atual em função da rapidez em que se dá a produção
do conhecimento e a circulação de informações, da provisoriedade e das múltiplas formas de
aprendizagem - o desenvolvimento da autonomia e da capacidade criativa e interativa para
viver numa sociedade digital. Ao evidenciar o que o ensino tradicional tem de “ruim” e o que
o mundo atual exige, estes discursos estabelecem um limite entre o certo e o errado, o
permitido e o não-permitido, instigando atitudes a serem adotadas pelas autoridades
educativas, escolas, pais e professores, impondo de uma certa forma valores e
comportamentos que têm sua efetivação na propagação de uma crença bastante favorável em
relação à teoria.
Uma outra significação atribuída ao construtivismo foi a de formar seres atuantes,
ativos, verdadeiros cidadãos. Nesta função, ele é apontado como uma metodologia ou como
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um referencial de uma prática que leva o aluno a desenvolver seu raciocínio e sua criticidade,
habilidades necessárias para o exercício da cidadania. Nesse sentido, ser construtivista
representa muito mais do que ser moderno, atual, diferente, representa ser um formador de
cidadãos, à medida que ajuda na erradicação do analfabetismo, da falta de acesso à escrita e
aprendizagem, etc. Nesse contexto, a teoria é vista como necessária para práticas educativas
progressistas, como condição essencial para a solução dos problemas relacionados ao ensino e
à falta de acesso à cidadania e os seus seguidores como aqueles que assumem o compromisso
com estas questões.
Este valor atribuído ao construtivismo, atrelado à sua função de formar cidadãos é,
ao nosso ver, a sua grande força. A imagem de um modelo educativo formador de cidadãos
críticos, legitimada pelas autoridades educativas (visto que é propagada por autores, sites e
instituições reconhecidas socialmente para falarem da temática), torna, como dissemos, o
discurso construtivista condizente com uma antiga necessidade da nossa população ainda não
saciada: uma educação libertadora da submissão e da passividade, voltada para o
favorecimento do exercício pleno da cidadania. Este discurso transmite, portanto, uma
esperança que vem ao encontro dos desejos, dos anseios e das necessidades de seu público.
Exatamente por isso consideramo-lo como eminentemente persuasivo, mobilizador,
autoritário e doutrinário, uma vez que é produzido com intenção de mobilizar o público em
torno de idéias-chave, ao tempo em que o faz a partir de uma verdade imposta. Imposta
porque, como percebemos, se apresenta como imprescindível para o desenvolvimento de uma
prática educativa de qualidade e para a saída da crise na educação. Dessa forma, o discurso
tradicional, assim como as críticas feitas em relação ao ensino e às autoridades responsáveis
por ele, tornam-se bastante inadequados, devendo ser silenciados pelo discurso construtivista.
Isso vem reafirmar o estatuto de verdade que o construtivismo tem assumido no contexto
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brasileiro e ratificar as pesquisas e estudos desenvolvidos por nós, no mestrado (2001), Vieira
(1996), Corazza (1996) e Eizirik (2005) a respeito.
Os estudos de Corazza remetem aos efeitos políticos, sociais e subjetivos que esta
teoria tem produzido. Para ela, o construtivismo se apresenta legislando sobre as verdades da
escola, isenta de qualquer crítica e se configurando como verdade hegemônica no Brasil. A
autora, fundamentada em Foucault, afirma que o discurso construtivista representa uma
continuidade ao discurso pedagógico moderno que “ativamente produz uma genérica criançanatural escolar e sobre ela exerce suas relações escolares de poder-saber, resultando em uma
[...] tecnologia disciplinadora que ajuda a consolidar materialmente a maquinaria escolar para
o governo das crianças”. (CORAZZA, 1996, p. 220). Assim, define o construtivismo como
uma prática discursiva implicada em relações de poder-saber com um objetivo de produzir
identidades e sujeitos em uma determinada direção:

Uma prática que toma corpo em processos técnicos, em instituições, em
padrões de comportamento geral, em formas de se transmitir e difundir, e em
formas pedagógicas que são historicamente produzidas no contexto das
relações de poder-saber específicos [...] ativamente produz práticas,
instituições, subjetividade, poder e verdade. (CORAZZA, 1996, p. 217).

Conforme comentado, o trabalho desenvolvido por Eizirik (2005) também aborda
a relação entre discurso, poder e subjetivação no campo educacional presente nas matérias
veiculadas na Revista Nova Escola sobre o construtivismo, no período de 1989 a 1994 e
mostra que a presença do discurso construtivista neste veículo midiático marca uma
conjunção de saberes e poderes no âmbito da educação, se inserindo em um campo de
possibilidades e constituindo uma nova episteme da nossa sociedade.
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Neste estudo, Eizirik constata que o discurso construtivista na Revista Nova
Escola assume foros de verdade numa abrangência tão grande a ponto de abarcar desde a préescola à alfabetização de adultos, do ensino de educação física ao de matemática. Segundo
ela, esta abrangência vem da força política que, através de uma multiplicidade de meios, faz
com que este discurso se prolifere, como por exemplo programas conduzidos por redes
municipais, sindicatos de professores articulados com instituições reconhecidas, que ocupam
um campo de poder-saber com estatuto de verdade, mostrando saídas para a crise da escola e
da educação e silenciando os discursos de denúncia e destruição da escola.
Pelo que percebemos em nossa pesquisa, esta situação não se alterou, muito pelo
contrário. Nos dias de hoje - os dados se referem aos meados do ano de 2004 - o discurso
construtivista tem uma abrangência de ensino muito maior, abarcando até a pós-graduação e
se insere em outros campos que não se restringem ao educacional, como no caso o
publicitário, instituindo-se e exercendo um poder bem mais forte. O que mereceu uma análise
mais minunciosa.
A idéia de Corazza (1996) de que o discurso construtivista tem resultado numa
tecnologia disciplinadora que exerce suas relações de poder-saber sobre as crianças, parecenos que precisa ser ampliada, visto que estas relações abrangem também adultos: educadores,
pais, diretores, donos de escolas, empresários, donas de casa e profissionais de diferentes
áreas e tem um objetivo bem maior do que a formação de uma “criança natural”, mas a
formação de práticas, instituições sociais as mais diversas, que vêm consolidar cada vez mais
a sociedade capitalista e mercadológica na qual vivemos e a formação da “maquinaria”
(crianças e adultos; alunos, pais e profissionais) necessária para esta consolidação.
Esta manipulação efetivada pela mídia constitui uma forma disciplinadora
sofisticada e, ao mesmo tempo, complexa, visto que, pautado nos avanços tecnológicos, na
defesa de um ensino voltado para a cidadania e na legitimação científica, o discurso sobre o
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construtivismo, em suas mais diversas versões, vai impondo idéias, comportamentos e
verdades que tomam corpo social e vai exercendo seu poder sobre as pessoas, adestrando-as
para responderem às expectativas das instituições, produzindo, como afirma Foucault (1986),
corpos dóceis politicamente e úteis economicamente; servindo, portanto, como dissemos
anteriormente, para legitimar não apenas decisões políticas, mas também, e substancialmente,
práticas econômicas e mercadológicas.
A presença marcante do construtivismo no discurso publicitário nos chamou
atenção para outro ponto que consideramos o ponto chave de nossa pesquisa: o sentido
atribuído ao construtivismo enquanto um atrativo para a venda de produtos e serviços,
enquanto um produto de mercado, uma grife. Este sentido foi reforçado pelos outros anúncios
on-line referentes a cursos, assessorias, materiais didáticos, vídeos, livros, equipamentos
eletrônicos, etc., que buscavam, via Internet, chamar a atenção do cliente, do consumidor,
reelaborando a forma de vender seus produtos ou serviços articulando-os aos elementos
simbólicos da teoria. Nesse processo, a imagem do construtivismo se consolida como capaz
de mobilizar anseios e necessidades da população, orientando o comportamento e as práticas
de seus supostos clientes; e a teoria, além de um bem simbólico, torna-se um bem econômico,
uma mercadoria, um grande aliado no estabelecimento dos interesses financeiros.
Neste ponto questionamos: como um discurso que vinha desmistificar os já
existentes, desmascarar as verdades estabelecidas e se opor aos valores vigentes, tão utilizado
pela crítica, termina sendo usado para justificar estes mesmos valores e instigar, de forma
autoritária e domesticadora, atitudes e comportamentos coerentes com os objetivos de grupos
hegemônicos? Como os princípios construtivistas passaram a ser utilizados e reproduzirem,
na sociedade capitalista, os mesmos modelos de “imposição” e dominação política e
econômica aos quais se contrapunham? Embora reconheçamos que estas questões sejam
complexas, acreditamos que a propaganda e a propagação feita em relação a este referencial
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têm contribuído bastante para isto. Constatamos que a popularização desta teoria na Internet
exerce um papel fundamental não somente na socialização dos postulados construtivistas e no
estabelecimento das representações sociais compartilhadas a respeito, mas acima de tudo,
como no caso da Psicanálise, na sua elevação à função de ideologia dominante. Os textos
examinados contribuem efetivamente para esse fim, uma vez que veiculam um número
considerável de informações, as quais englobam tanto a difusão de seus postulados, quanto a
propagação de crenças bastante positivas e o uso desses postulados como propaganda de
ações políticas e de vendas de serviços e produtos.
Nessa ótica, esta investigação nos possibilitou perceber que os níveis de
comunicação difusão, propagação e propaganda, elencados por Moscovici (1961, 1978,
2003), aplicam-se nas comunicações efetivadas pela Internet sobre o construtivismo, com
algumas características próprias, resultantes do contexto inovador que as suscitaram, entre
estas características, a predominância da propaganda em relação às outras duas modalidades e
sua dimensão substancialmente comercial (publicitária).
Como dissemos, as divergências de características nas formas de comunicação online podem ser compreendidas a partir de alguns aspectos: Em função das diferenças
temporais, geográficas e histórico-sociais que caracterizam as duas pesquisas; em função da
Internet, meio de comunicação investigado na presente pesquisa, disponibilizar informações,
em sua maioria, de caráter comercial, a ponto de ser considerado “o maior shopping do
mundo”e “o mercado mais freqüentado do mundo” conforme defende Barros (2005, p. 1-2); e
em função das teorias educacionais adquirirem, numa sociedade capitalista como a nossa, um
valor econômico, ou seja, sofrerem, como diz Thompson (1998), o processo de
mercantilização.
As análises realizadas nos textos publicitários nos permitiram perceber que sendo
o construtivismo uma teoria bastante valorizada socialmente, tem-se constituído num alvo
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para a publicidade que, objetivando vender seus produtos e serviços, lança mão da imagem
positiva que esta teoria tem assumido no contexto social, utilizando-a como atrativo, ao tempo
em que a realimenta, atribuindo-lhe um caráter sedutor e encantador, transformando-a numa
mercadoria, num produto de mercado para atender ao capital financeiro. Nesse processo, há
uma secundarização da teoria pedagogicamente, em decorrência da venda direta e indireta dos
produtos de consumo (materiais, livros, cursos, ensino...) e da mobilização do desejo deste
consumo. É pelas teias do “mundo” do consumo que o construtivismo vai tocando o coração
dos pais, dos professores e de outras pessoas e, assim, saindo da posição meramente de um
marco teórico-pedagógico para assumir a posição de uma grife.
Constatamos, também, que a imagem usada e veiculada nos textos publicitários
insere-se fundamentalmente no campo do ensino infantil e fundamental, muito embora
abarque outros contextos sociais como assessoria, treinamentos e vendas de produtos de
outras áreas. Esta imagem apresenta-se bem estruturada, visto que atinge todos os textos
analisados - independentemente de sua origem e de sua destinação - e engloba vários
elementos: traços definidores do construtivismo, traços do estabelecimento, a ação do
construtivismo (seus objetivos) e as ações a que ele se aproxima. Em relação ao primeiro, qual
seja, os traços definidores, percebemos que os valores positivos atribuídos ao construtivismo
são sempre os mesmos: o melhor, o diferente, o inovador, o progressista, Tal imagem
concentra os conceitos mais importantes da teoria, como: aluno ativo, construção de
conhecimento, ludicidade e desenvolvimento da autonomia, do raciocínio e da criatividade e é
consolidada pelos traços dos estabelecimentos anunciados, principalmente das escolas, que
são vistos a partir da sua missão (meta): oferecer um serviço de qualidade, atual, prazeroso e
voltado para a formação de cidadãos autônomos, criativos, missão esta que tem a
possibilidade de concretizar-se a partir da ação, da prática construtivista, uma vez que ela se
aproxima, ou melhor, é revestida de reflexão, de atividade e de ludicidade. Nesse sentido, a
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teoria assume um status instrumental, sendo a solução para os problemas não só da educação
como também da sociedade, mobilizando desejos, necessidades, sonhos e instigando
comportamentos na população de um modo geral.
Acreditamos que, se nossas análises reafirmam o papel da mídia na popularização
da teorias científicas, também é certo que nos mostram a necessidade de refletirmos sobre os
usos feitos a estas teorias e as implicações disso na conduta das pessoas que estão diretamente
ou não envolvidas no processo educativo. Se os discursos midiáticos estão recheados de
representações sociais, as quais vão intervir diretamente na construção de conhecimentos, de
novas representações e de posturas assumidas pelo público, analisar estas representações
sociais torna-se imprescindível numa sociedade em que a comunicação é, em grande parte,
mediada pela mídia, a qual se constitui num sistema de saberes, de valores, de crenças e de
comportamentos.
Dessa maneira, compreendemos que o estudo da popularização da teoria
construtivista e das representações sociais que este processo engendra pode incitar novas
leituras desta teoria, de sua imagem, das crenças que lhes são atribuídas, da manipulação
política e econômica operada através dela e, conseqüentemente, pode contribuir para a
reflexão e o redimensionamento das representações sociais que os professores têm a respeito,
de suas práticas pedagógicas e das políticas e reformas educativas que pautam tais práticas e
suas implicações no âmbito escolar e social; e, também, das representações, opiniões e
atitudes dos pais e estudantes em relação às práticas escolares e às teorias que as escolas e os
professores dizem fundamentá-las - já que estes estão cada vez mais presentes no cotidiano
escolar dos seus filhos. Nesse sentido, afirmamos que as representações sociais veiculadas
pela mídia são subsídios imprescindíveis para a reflexão e o redimensionamento das questões
educativas e para o debate que se trava em prol da qualidade na educação. Pensamos que não
há como se falar em qualidade de ensino, em formação de professores, em ensino
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democrático, voltado para a cidadania, ou qualquer outro tema na educação, ignorando o
processo de popularização das teorias educacionais na mídia, as representações sociais que ela
veicula e as implicações disso na vida das pessoas, especialmente daquelas envolvidas
diretamente no processo de ensino.
É importante acrescentar que não foi nossa pretensão discutir a viabilidade ou não
dos pressupostos construtivistas para uma prática educativa de qualidade, nem tão pouco fazer
críticas a esta teoria, mas refletir sobre o caráter dogmático, comercial e manipulador
atribuído a este referencial teórico, pela mídia brasileira, através da exploração das
representações sociais que os educadores, pais e alunos, de um modo geral, compartilham
sobre ele e possibilitar situações de desmistificação e ressignificação destes princípios, de seu
uso sem vínculos tão capitalistas, situações que propiciem que outras vozes sejam ouvidas,
outros discursos se façam presentes, outras relações saber-poder sejam estabelecidas neste
cenário. Afinal, nenhum poder, verdade ou saber são absolutos, nenhuma teoria é absoluta,
mas questionável:

Toda teoria é provisória, acidental, dependente de um estado de
desenvolvimento da pesquisa que aceita seus limites, seu inacabado, sua
parcialidade, formulando conceitos que clarificam os dados - organizandoos, explicitando suas inter-relações, desenvolvendo implicações - mas que,
em seguida, são revistos, reformulados, substituídos a partir de novo
material trabalhado. (FOUCAULT, 1986, p.XI).

Foi pretensão nossa, sobretudo, chamar a atenção para o fato de que uma prática
educativa de qualidade exige, acima de tudo, uma leitura crítica dos discursos pedagógicos
veiculados pela mídia e a ruptura com as alienações produzidas por estes discursos,
principalmente por parte daqueles que tem como ofício o fazer pedagógico, no caso, nós
professores. Talvez esteja na nossa atividade docente a responsabilidade de fazermos isso e
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talvez as considerações e reflexões apresentadas possam contribuir nesta tarefa, embora
reconheçamos que muitas questões ainda careçam de estudos e aprofundamentos.
Por último, queremos destacar um fato que julgamos demasiadamente importante:
o de que os resultados e análises aqui apresentados foram frutos de uma navegação que,
embora sistematizada e rigorosa, constitui apenas uma entre várias e ilimitadas possibilidades
que poderiam trazer outros textos, outros documentos, outros sentidos que não
necessariamente os apresentados. Como o próprio Levy (2000) explica, a Internet – meio
midiático escolhido para a investigação – se apresenta como um imenso território que oferece
inúmeros “mapas”, filtros, seleções que ajudam o navegante a orientar-se e a descobrir os
sites que mais se aproximam do seu interesse e objetivo, sendo o navegador responsável pelo
seu próprio percurso de pesquisa, escolhendo os links preexistentes, criando novos links,
conectando um hipertexto a outro, etc. Na pesquisa efetivada neste meio comunicacional,
selecionamos, dentro de um contexto de múltiplas referências e opções, a forma que julgamos
mais compatível com o trabalho que pretendíamos realizar. Talvez se tivéssemos direcionado
para outros sites, outras páginas, feito novos links, os resultados fossem alterados e as leituras
e análises fossem outras, o que demonstra a plasticidade dos saberes e sentidos veiculados
neste meio e o grande desafio dos estudos simbólicos a partir de modalidades comunicativas
on-line.
Se na nossa pesquisa utilizamos apenas uma das inúmeras formas de acesso à
informação disponibilizadas pela Internet - a busca de informação através de mecanismos de
pesquisa - e se é certo que este veículo midiático possibilita-nos ainda participar de outras
formas de comunicação e transmissão de informações, tais como conferências eletrônicas,
troca de mensagens através de correio eletrônico, exploração contextual através de mapas
dinâmicos de dados, etc., também é certa a necessidade de novas pesquisas que discutam estas
novas formas de socialização das informações e de comunicação na construção dos universos
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simbólicos e das práticas sociais, que considerem a Internet como uma fonte inesgotável de
veiculação e reconstrução destas representações e, portanto, como um importante campo de
investigação. Parece-nos que são necessárias novas pesquisas para verificar os desafios que
esta hipermídia impõe aos estudos não apenas na área dos fenômenos comunicacionais e das
representações sociais, mas sobretudo nas discussões educacionais.
Embora este trabalho apresente limitações, não apenas no que concerne aos
caminhos traçados na coleta de dados, como também na própria interpretação destes, tendo
em vista que esta interpretação é apenas uma das possíveis a serem feitas, acreditamos que ele
pode trazer algumas contribuições para a compreensão mais global de como a hipermídia, nas
suas inúmeras e diversificadas mensagens direcionadas para uma pluralidade de destinatários,
pode ir veiculando informações específicas, sugerindo e legitimando determinados valores,
moldando e configurando representações sociais que, em grande parte, são responsáveis pelas
ações as mais diversas que os sujeitos sociais exercem, seja em relação às questões pessoais
ou profissionais, tais como: como comprar certo produto, escolher a escola do seu filho ou até
mesmo adotar determinada teoria para subsidiar suas práticas pedagógicas. Poderá certamente
oferecer novos elementos para aprofundar as discussões começadas e para uma melhor
compreensão do discurso acerca das teorias educativas veiculado pelos meios de comunicação
midiáticos, em uma sociedade extremamente capitalista e mercadológica.
Em relação aos fenômenos comunicacionais, em especial a construção das
representações sociais que está imbricada nestes processos, pensamos que o presente trabalho
traz contribuições à medida que aponta a necessidade de análises mais acuradas dos termos
difusão, propagação e propaganda a partir da leitura da segunda parte do livro de Moscovici
(1961) La Psychanalyse - son image et son public (não traduzida para o português e quase
nunca analisado e discutido nos estudos das representações sociais), principalmente no
contexto da hipermídia.
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Enfim, queremos sublinhar, mais uma vez, que a interpretação aqui dada, como
qualquer outra, conforme defende Guareschi (2003) é parcial e conflitiva e, como tal, pode e
deve ter re-interpretações, entretanto estas devem ser justificadas teoricamente, sob o risco de
caírmos no relativismo estéril. “Quem ler a interpretação, e não concordar com tal
interpretação, tem o direito e o dever de re-interpretar, de acrescentar ao que foi dito, sua
visão dessa realidade, justificando também” (GUARESCHI, 2003, p. 88). A possibilidade de
novas interpretações que esta tese pode suscitar em cada leitor e suas possíveis implicações no
que concerne à construção e reconstrução de saberes constituem, ao nosso ver, a sua maior
contribuição.
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