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Resumo
Este trabalho analisa os processos e conteúdos representacionais de doutorandos na área de ciências exatas 

pesquisa

Abstract

A
 pesqui-

sa.
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Análise dinâmica das representações sociais 

O conceito de objetivação
A representação social estabelecida por esses processos 

A construção da ciência
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para-

ad hoc

conteúdo da ciência
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teoria não pode ser atribuído a sua validade ou veracidade in

a posteriori
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Método

tware de análise ALCESTE

A entrevista

o entrevistador pode orientar a entrevista na direção de certos 

Os participantes

O tratamento dos dados

priori a 

unidades de contexto elementares u.c.e.

pesquisa

mundos lexicais



42

enunciado

palavras
cheias

Busca das classes

Arquivos de auxílio à interpretação

Resultados e Discussão
pesquisa

 inútil
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basic research

A pesquisa aplicada

A pesquisa fundamental

palavra útil

INDÚSTRIA

falta de liberdade

restrição econômica

necessidades específicasfinanciada pela indústria

existe para modificar
o mundo

tecnologia

útil

resolver problemas finalidade a curto prazo

pesquisa de resultados

OBJETIVO

PESQUISA APLICADA
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muito
dinheiro

as grandes
descobertas

fórmulas
teorias

matemática

sem retorno
imediato

compreensão
do mundo

fazer avançar
a ciência

ausência de
aplicaçãodesligada da

sociedade

puramente
intelectual

resultados para a
pesquisa aplicada

construir
“tijolos”

liberdadeum pouco para
si mesmo

base da
pesquisa

RESTRIÇÃO OBJETIVO

VALOR PODER DE
DECISÃO

PESQUISA FUNDAMENTAL
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Considerações Finais
A análise dos resultados obtidos revela a ação dos dois 

indicado nos estudos sobre a representação da pesquisa pelo 
et al
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