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Mudança e representação social 

Angela Arruda 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Resumi 

Estetexto aborda o interesse das representações sociais para os estudos que envolvem a mudança. A mudança 
entendida aqui nâo apenas na dimensão sincrônica, mas também como mudança através do tL'IIlpo, e em 
tennos diacrônicos, no interior das própria,; representaçõcs (Rouquctle. 1998). e no pensamento social mais 
amplo, que expres_'" modificações na soci""'ade. SL-r;;, neste sentido, sugerido wn encontro entre a psicologia 
social e a história. uma vez que ~e trataria de tocar o domínio próximo ao da história das mentalidades, 
acrescentando-lhe o olhar psicossocial. 

'alanas·chm: represenlaç/l.es sociais, mudança, metodologia, história 

Changeand social representation 

Abstracl 
This text deals with lhe role playcd by me social represenlalions in studies oft"" social change. The lattcr is 
secn here as a modificalÍon nol onl)' from lhe synchronic perspective. hul alsn from lhe diachronic 
pcrspective. in lhe course oftime, wilhin lhe representation itself(Rouquctte. 1998), leadingto broadersocial 
IhoughlS. and lhus cxprcssing modifications in lhe society. In this sense, it is suggested Ihat lhe Social 
Psyehology and lhe Hislory should approach in oedcrto meet Ihis challcnge, which lays halfway between the 
]'hisloirc des mcntalités and ps)'chosociology. 

bywtds: social representation, change, methodology, hiMory 

o propósito deste texto introdutório é discutir 
alguns aspectos que incidem sobre a questão meto_ 
dológica. encarando-a sob uma perspectiva ampla c 

abrangente, como entendo ser a de Moscovici c 
lodelet. Ao se situar na encruúlhada de áreas de 
saber diferentes, estajá é, em si, uma passagem quase 

obrigatória á interdisciplinaridade. 
A obra seminal de Moscovici (1961), ao estu

dar a transfonnação de uma teoria como a psicanálise 
em saber do senso comum, buseava entender a cons
trução do conhecimento cotidiano. Esta é a mesma 
que é posta em marcha nas mudanças de mentali
dade. A mudança, então, fundamento do interesse do 
autor quando elaborou sua psicossoeiologia do 
conhecimento, será o foco desta reflexão 
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As pesquisas de lodelet, Ohana. Bessis
Monino e DanncrunUller (1980) e lodelet (1981) 
sobre o corpo colocam este interesse numa dimensão 
diacrônica, ao voltar-se para a mudança de represen

tações do corpo ocorrida num intervalo de quinze 
anos (entre 1960e 1975). Outras pesquisas tem abor

dado a evolução de idéias cientificas como as expli
cações sobre a inteligência (Carugali e Sellcri, 1998) 
ou a incorporação de um anlÍgo mito a explicaçõcs 
cientificas recentes: as teorias sobre a androginia na 
psicologia social (Lorenzi-Cioldi, 1994). 

Abric (1994) teoriu sobre a estabilidade e a 
mudança das representações sociais e Rouquette 
(1994) trabalhou com a sua dimensão temporal. 
aventando a sua perspectiva histórica interna e 



'" 
externa. Este aspecto das representaçõcs sociais, 
contudo, tendeu a se situar no perímetro do espaço 

social imediato dos grupos, sociedades e culturas 
contemporâneos, tomando-o no sentido sincrõnico, 
nem sempre focalizando a sua movimentação no 
tempo.! Sublinharei aqui o interesse de voltar-se para 

estas exploraçÕCs. Conceitos oriundos de outras 

áreas, como o de imaginário, memória e ideologia 
são úteis para incorporar as represemaçõcs sociais à 
explicação da mudança. Meu foco se situará mais no 
terreno do imaginário 

florescendonasbrecbas 

Nas brechas abertas pela transição paradig

málica(Sanlos,1989), vão despontar no território das 

ciências sociais c humanas, categorias a contracor
rente do "mainstream", como "novos movimentos 
sociais", "gênero",."imaginário social", "representa
ções sociais", "minorias ativas", No caso da psico

logia social, os processos psicológicos, cognitivos 
cm particular, não se explicariam mais apenas pela 

defini'i'ão de leis universais dohumano, mas estariam 
sujeitos a fatores como espaços e perten'i'as sociais e 

culturais (cr. Wagner, 1995), que passam a ser 
considerados na atribuição de sentido, também da 
um campo que ganha desenvolvimento na área no 
mesmo momento. Estas categorias novas ou 
renuvadas sintetizam o encontro da crise para
digmática da ciência com a emergência de uma 

sensibilidade definitiva a novos objetos e a outras 
possibilidades de cxploração do real, derivando na 
elaboração de novas conceitualizações e metodo
logias. 

.... 
Conslruindo sujeitos e objetos 

As representações sociais na teoriza'i'ão 
psicossocial francesa oferecem uma fecunda aber

tura para o entendimento de como se dá a compreen
são/cnnstrução do mundo pelos sujeitos, partindo da 

indissociabilidade sujeit%bjl'to, passado/ruturo, 
real/ideal, que é também a indissociabilidade pen

samento/ação. Assim, práticas e representações se 
encontram absolutaml'nte associadas. 

A teoria das representações sociais (TRS) deu 
um pflSSO adiante na visão da construção dos sujeitos 
qul' 35 teorias da socialização e da cultura nos haviam 
ensinado. Era a compreensão da conversão aqui e 

agora - e a toda hora - do desconhecido em familiar, 
do objeto em pedaço do sujeito. Com esta fabulosa 
alquimia, abria-se a possibilidade de entender 

fenômenos que nos preocupavam: a consciência 
(Lane, 1984), o simbólico (Spink, 1993) entre outros. 
Este continua sendo um interesse agudo, emoor.l em 
mudança de tom, com a proliferação das proposições 
do desconstrutivismo radical. 

Ora, muitos de nós, pesquisadores das rç

prçsentaçõcs sociais, vivemos e nos envolvemos no 
debate da crise da psicologia social buscando res

postas para os problemas locais, a ação junto a grupos 

minoritários, a populações vulneráveis, a questões 
prçmentes, embora nem sempre visibi!izadas para 
toda a sociedade. Desta forma, importa para nós ir 

em direção a mudança, o que põe em relevo o 
"'turning poin!" em que a ação caminha num sentido 

diferente 
Todo objeto novo, por principio, provoca uma 

mudança no universo representacional do sujeito. 
Propor o objeto que vai provocar a mudança, contudo, 

t. Cabe a pergunta se nào é e~alamente este (JxxionJ(Jmenlo que a concepção moscoviciana traz ao velho conceito das 
representaçlles coletivas de Durkheim, rcmodelando-o para convir às nossas sociedades atuais, que teria inibido a 
possibilidade a que me refiro. Ou seja, tinhamos enfim, na psicologia sociat, um instrumental interessante para explorar 
como funcionamos no presente concreto c dcslindar o caleidoscópio que estas sociedades põem em constante movimento, a 
girar como um mosaico cogniti\'o. Podiamm. novamente requisitar a entrada no seleto clube das ciências sociais e nos 
alinhar com nossas parceiras na compreensão da construção dos saberes e da realidade no cotidiano, c isto talvez nos lenha 
absorvido ao ponto de nos dctennos no aqui e agora - ou no agora de vários "aqui,". útivcrnos ocupados com a 
"antropologia dos tempos modernos" e nem sempre nos sobrou tempo para agregar a ela um olhar do lado da história 
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não acontece no abstraIO. E,ta em palita a relevância resqufcios do inconsciente coletivo, do imaginário 
deste objeto, seu interesse para o grupo. E sua arcaico,eomoJodelet(1989)detectoutãobemnoseu 
elaboração tem que partir ao mesmo tempo do estudo sobre a loucura, ou ainda no seu estudo sobr~ 
pré-existente e do esperado. Tem que recorrer não só as cartas mentais de Paris(Milgram e Jodelet, 1976). 
ao contexto imediato, mas também ao pa.>sado e ã No trabalho com vistas à mudança de 
expectativa do futuro. Spink (1997)j:l. alertava para os mentalidade, se recorre à TRS para, primeiramente, 
três contextos que fornecem o repertório ao qual captar a configuração desta mentalidade em estado 
recorremos para dar sentido HS nossas experiências vivo, no momento presente, tal como ela se apresenta 
cotidianas, indicando sua tcmporalidade diver- em um ou vários grupos. Feito isto graças ao 
sificada: o contexto cultural, marcado pelo tempo entendimento do núcleo ou principio estruturante da 
longo da história das mentalidades, o contexto social, representação social inseridos no vasto contexto do 
odotempovividonopc:rimetrodahistóriapessoal,eo presente e da história, é possível, em seguida, 
eontcxto intcracional, crdvado no tempo curto da aventurar-se sobre as direções que podem ser 
interação múltipla e variada em que vivcmos imen;os tomadas. Sem uma intimidade com estas dimensões 
como num presente que se renova sem cessar. Embora temporais e culturais, torna-se difícil não só a 
não contemplasse o futuro em sua proposição, temos compreensão da construção da realidade atual como 
aí, além da contingência e da vivência, o lugar do a da futura, pois não se ancora o que se quer, mas o 
passado histórico incorporado pelos diferentes que se pode. Introduzir novas práticas que sejam 
domínios de saber, como lembra a autora, e que se elaboradas criando novas representações implica 
inscreve nas nossas chaves de leitura do mundo. E riscos. O caso da prevenção da AIDS está demons-
também a importância de resgatar estes diferentes trando esta dificuldade, nas fracassadas campanhas 
niveisdeterritóriodebaseparaareprcscntaçãosocial, brasileiras de intimidação pelo medo da morte ou 
bem como de um olhar transdisciplinar para dar conta naquelas de tom jocoso que não levam em conta o 
dofenôroeno. universo representacional do público a quem se 

A representação social, processo socialmente dirigem.2 

elaborado e compartilhado com o objetivo de dar Atribuir sentido é uma delicada operação que 
sentido à novidade, estabelecer comuni~açào, demanda (erra firnle onde jogar a âncora, c neste 
dominar o meio, se apóia num projeto c nwn passado sentido, mesmo 30b pena de me tomar repetitiva, 
que não são somente individuais, mas coletivos; e costwnotrazer àbaila as obsetvações deJosé Murilo de 

não é só pa.>sado, mas é memória c imaginário, Catvalbo (1990) sobre a tentativa dajovem República 
herança e esperança, como diria Baezko (1991). Por brasileira de legitimar-se junto à população através da 
isso a imponância dos processos de prooUl.:ão das figura feminina. O historiador nos explica que o 
representações, que vão rastrear a urdidura do malogrodcstatentativa se dcveu acomosc proclamou a 
conhecimento cotidiano através da arqueologia das república, afastada dos movimentos populares, e se 
ancoragens, que abordei em outra ocasião (Arruda, 3Omou ao fato de que a mulher brasileira nunca fora 
no prelo), as atribuições de sentido que não se apoiam representada pictoricamente naesfera pública, a não ser 
apenas no universo nocional imediato, mas em na.> butiques da rua do Ouvidor, e sua representação 

2. A antropóloga Daniela Knaulh (1997) percebe, numa pesquisa, como a fonna homogcncizanlc como o profissional de 
saúde encara o públicona prevenção da AIOS afasta as mulheres CIIl'ada< e de status soóal mais baixo. Oiante das perguntas 
padronizadas feitas pelos médicos sobre componamcnto sexual, se scntcm injU'ltamcntc acusadas dc componamcntos 
censuráveis e se indispi~m com o profissümal. Islo dcmon'tm, uma v~7. mais, o inter~ss~ de compreender a div~rsidadc C 

especificidade dos universos rcprcscntacionais com os quais precisa lidar aquclcprofissional para facilitar o trabalho 
preventivo 



::~!~~~;: ~= n°:OO:o::=:: ;:~:~ Mudança das representações, templI e historia 
do imaginãrio social, não "colava" ao sentimento A dimensão histórica das representaçõcs é 
popular quanto ao novo regime nem às possibilidades uma das vertentes possíveis deste tipo de aplicação 
que a figura feminina oferecia como ancoradouro.3 A da TRS. Jodelet e Scipion (1992), ao analisar duas 
COItiuntura político-social criada peta instauração do décadas de pesquisas de opinião sobre o meio 
novoregimenãocorroboravaaquetaimagem.Edanão ambiente na França, apontam que a percepção da 
era "socialmente relevante" (Wagner, 1998). Assim, problemática ambiental deixou o foco racional da 
passado e presente, cognição e afeto se conjugavam gestão do cotidiano e passou a adquirir uma 
cOlltraosanseiosdonovogovemodeancoraroregime conotação irracional, permeada pela angústia de 
em novas imagens da mulher... morte, a impotência diante da ameaça da finitude. Os 

O objeto social é criativo na medida em que é apelos e alertas em prol do p!anctageraram um clima 
também parte do sujeito - os dois se confundem no de inquietação, reforçado pelo fato de que a ciência 
processo de construção da realidade. Este objeto nos não pode dar garantia sobre o futuro nem sobre seu 
interes.sapanicularmente,quandoestamosnaestrada próprio poder. Este quadro repercutiu sobre a 
da modificação das mentalidades c sensibilidades, disposição dos individuos para comprometer-se com 
dos parâmetros do pensar, porque ele nos indica, ações em prol do meio ambiente, o qual ... "mais que 
desses dois lados do nosso existir- o de dentro c o dc preocupações imediatas e mobilização efetiva, 
fora, oobjetivo e o subjetivo, o social e o individual- desperta ansiedades difusas." (Jodelet e Scipion, 
que ele também tem que ser considerado neste op.cit .. p. 216). Estamos, portanto, diante de uma 
processo de mudar. Se os sujeitos, eomo é evidente, situação em que a modificação do imaginario, das 
sao ativos e criativos, e precisamos saber com que sensibilidades ao meio ambiente, provoca uma 
bagagem vão criar, precisamos saber igualmente se reação imobilista, oposta à que seria desejável, 
esses objetos propostos como alavancas para a deixandonoarumeertomal estar quantoaopapelda 
mudança são "'elaboráveis", se vão se convcrtcr em ciência e da informação neste quadro. 
objetos sociais no sentido da mudança. Qualquer A acumulação de informação, experiências e 
proposição de mudança tenderá a introduzir novos conhecimentos que se vão transformando em 
objetos de elaboraçao (que podem ser novas práticas, elaborações - e vão se compor em reprcsentaçõcs-
novos mitos ou novas idéias) ou nov~s elaboraçõcs constitui o capital com o qual se trabalhará o futuro, 
de velhos objetos. Por isso nos interessam os objetos com o qual se constituirá o imaginiÍrio que vai 
como possibilidade de inovação, a qual reside, ao acolhê-lo: o senso comum dc amanhã e a disposição 
mesmo tempo, no sujcito mas que, como vimos com para agir (ou a falta dela) começam agora. As 
o exemplo da república. necessita, para projetar-se representações sociais não são apenas tributárias do 
no futuro, acomodar-se de alguma fonn a no passado, mas sao passagem para o flllllro: está se 
pré-existente. A indissolubilidade destes aspectos, construindo hoje o acervo cognitivo-afetivo com o 
sua inevitável re1acionalidade, tcm que levar em qual se lidará com o amanhã. l3aczko (1991) lembra 
conta também a aliança entre o projeto para o futuro e que o imaginário, este organizador de interpretaçõcs 
o prospecto do passado. Estas são preocupações que e codificador de expectativas, dono de indiscutível 
sc incorporam à visada metodológica dos estudos li", potência unificadora, provoca a adesilo a um sistema 
representações sociais. de valores, modela condutas, captura energias e, 

3. Em outra ocasião discuti como a instituição imaginária da mulher se deu a partir da colonizaç~o alé o p"riodo do Brasil ~ 
nação, indicando as dificuldade., no 1'-"10 com a diferençae a origem do L":Slabelecimcnto das relações de gênero que aqui se 
estabelecem a panir da figura da muther [ndia e da negra (Arruda, 1999). 



quando e o caso, conduz os indivíduos a uma ação Ou seja, as representações mergulham no 

comum. É ele também quem nos alerta para o fato de contexto imediato da inserçllo dos sujeitos, sua 
que o imaginário pode conjugar lembrança e experiência, mas tambem na sua bagagem e no seu 
esperança, memóriacolctiva e expectativas utópicas. projeto, no imaginário no qual estão imcrsos. E para 

Neste território, não podemos esquecer a essas dimensões, e preciso voltar o olhar para trás, 
eontribuição de Castoriadis (191!2), ao discorrer ~ a em direção ao passado, levando em conta o que a 

presença incontornável do imaginário radical, e a história construiu como mentalidade que conforta 
instituição imaginária da sociedade, a indissociabilidade esse contexto imediato. É preciso tambem projetar 
entre instituição e imaginação, remetendo toda pertença esse olhar para o futuro, atento ao que ele devolve ao 

humana a um espaçosocial para uma relação imaginária presente como desejo, expectativa e direç11oaseguir. 
Também na reflexão de Godelier (1984) pode-se O senso comum tambem é social e historica-
identificar alguma afinidade com esta per.>pectiv3. A mente situado. As explicações científicas sobre a in-
respeito do ser humano produtor da sociedade em que te!igência, por exemplo, (Carugati e Selleri, 1998) 

vive, GOOelicr afirma que a realidade material é ao n110 escaparam ao acervo geral e ao Imaginário cien· 
mesmo tempo ideal. Parn ele, nenhuma ação material tifico, se assim se pode dizer, que lhe é contcmporâ-
humana se realiza sem por em marcha realidades nw. Por via de conseqüência, a infonnação e conse-

"ideais", representações, julgamentos, princípios de lho que os especialistas dão aos pais não se divorciam 
pensamento que não se redU7.em a reflexos, mas são, do contexto cultural e histórico em que banham. 
além de vetores da ação, organizadores das relações Mudanças nessas representações, segundo aqueles 

entre os humanos. A ação tnlllsfonnadora da natureza autores, parecem indicar que elementos de visão 
tem como ponto de partida o pensamento em toda a sua societal se movem para um padrão diverso, passando 
realidade, consciente e inconsciente, individual e a adotar outras prioridades em função do desenvolvi-

coletiva, histórica e não histórica, e o papel do ideal mento da ciência e da conjuntura social (por exem-
sobre o real ultrapassa de longe o da conscifncia e de pIo, a presença maciça de mulheres no mercado de 
suas representações. O espaço e a pretenslio limitados trabalho bem como à das reivindicações feministas 

deste texto me impede de desenvolver estes aspectos e nosanos70,lcvandoareconsiderarasconeepçõcsa 
problematizar estas reflcxões cotejando-as com as de respeito da assistência materna integral dada às 

outrosautores, edeaprofundarosaspectosrclativosao crianças enquanto fator de estímulo à inteligência). 

inconsciente, que tentarei abordar em outra ocasião. Para entender a modificaç110 nas mentalidades e ima-
Aqui temos, então, como p<:Into de partida, ginários ê preciso muitas vezes recorrer também ao 

dois outros pitares (juntwnente com o contexto, que trânsito entre representaçõcs hegemônicas e as 
Jodelet (2002) sistematizou como condições de representações autônomas e polêmicas no presente e 
produção das representações sociais) para o trabalho no fio da história. Isto significa tomar as primeiras 
com representações nwna pcrspectiva de mudança: o como terreno dcpassagern, muitas vezcsobrigatória, 

das mentalidades e suas modificações e o do para grupos ditos minoritários e outros, materia 
imaginário enquanto condensado de idéias-imagens prima a ser remodelada e relançada no cadinho da 
que se projetam sobre o futuro. Para simplificar o que influência social, tema que é imp<»õsivel desCllvolver 
estoutentandodizersobreoestudoderepresentaçõcs aqUI. 
na fonna de uma linha de tempo, teríamos: 

Co"te~toimedjllto 

Passado História in",:rv.~~~~~~.~~i~ ... F~~~~.) 
Mentalidade Memória/projeto 

Imal!i"~rio 

Para prosseguir 

Trabalhar com (ou pela) mudança demanda 
uma atenção diferente à metodologia. Metodologias 
não acontecem no ar. Elas não têm a ver apenas com 
o objeto, com as características do que se deseja 



,. 
estudar, mas também com como e por que (ou para 
que) se deseja estudá~lo. Desta [onna, elas não 
emanam somente de uma neçessidade prática, ou de 

uma adequação ao objeto que se pretende estudar. A 
escolha epistemológica e filosófica que elas contêm é 
fundamental e amerior. Os apoios conceituais que 
vfto permitir a aproximação mais complexa possível 
do objeto servem de base de partida para asesçolhas 
metodológicas. Assim, no caso, a história pode ser de 
grande ajuda, mas não só da. A literatura também. E 
a etnografia, como demonstram tão bem Jodclct no 

estudo sobre a loucura (Jodelet, 1989) e Duveen e 

Lloyd (1990) no trabalho sobre as diversas 
possibilidades que as crianças durante seu primeiro 

ano na escola expressam para declinar os grandes 
modelos de gênero. A metodologia para dar conta de 
problemáticas complexas necessita esposar esta 
mesma complexidade. A triangulação metodológica 

vem assim, como afinna Flick (1992), pos.o;ibilitar 
uma maior aproximação atai complexidade, e não 

para buscar comprovar ou validar os dados obtidos. 
A busca da compreensão dos diversos contextos e 
proçcssos constituintes toma-se. aqui. de grande 
importância para alavancar a reengenharia da 
representação. A interdisciplinaridade é um preso 

suposto desta busca. 

Paraencerrarcomalgwnasindicaçõesconcretas 
a partir do que tentei apontar ao longo desta introdução, 

no trabalho oom representaÇÕC5 sociais para identificar 
a mudança, a construção do objeto i, um labor dei icado. 
Além do recorte indispensável, da identificaç!o da sua 
relevância social, impona situá-lo nos seus diversos 

planos: ocontexto imediato, o contextohistóricolsocial 
e o universo imaginário no qual ele banha, eomo já 
vimos. Em seguida, se o interesse i, de descobrir o 

andamento da mudança, pelo menos duas alternativas 
parecem se apresentar: a etnografia, como se viu com 
DuveeneLloyd(op.cit.),quepossibilitaomcrgulhono 
universo em estudo, e o olhar comparativo sobre o 
próprio objeto, como tive a oportunidade de fazer ao 

analisar os jornais de grupos eeologistasleeofeministas 
cariocas e descobrir que as representações que 
veiculavam haviam se modificado do início para o fim 
do material coletado (um intervalo de cerca de dois 

anos) (Arruda, 1998) o material foi reanalisado a panir 
de uma periodi7..açllO. No caso da bu.scada mudança já 

, ... 
acontecida, os estudos que se repetem ou se com

plementam em momentos diferentes, remodelando os 
"follow-up" tão conhecidos, parecem ser o ideal, maso 

acompanhamento histórico de uma idéia através de 
fontes escritas também é uma alternativa, como vimos 
com Carugatti e Selleri (op.cit.), ou com Loren7j· 

Cioldi(op.cit.). 
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