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___________________________________________________________________________

O

Grupo de Pesquisa “Ideologia, Comunicação e Representações Sociais” teve seu
início em 1987 e continua até hoje sem interrupção. O grupo trabalha em dois
níveis: um primeiro, com a participação dos mestrandos e doutorandos, com
reunião semanal, dedica-se principalmente à leitura e discussão de livros e textos
centrais ao campo da Psicologia Social. O segundo nível tem a participação de bolsistas
de iniciação científica, de apoio técnico e outros voluntários. Desde a década de 1980 o
coordenador tem bolsa de produtividade em pesquisa e foram desenvolvidos inúmeros
projetos em que os bolsistas ligados ao grupo atuaram. Atualmente, são dois projetos
que estão em andamento: Mídia e Política – Visibilidade e Poder e Adicção Midiática.
O Grupo manteve e ainda mantém ligações com universidades de outros países e
com algumas dentro do país. Com o exterior as principais são: a LSE (London School of
Economics and Political Science), tendo sido realizado intercâmbio com os professores
Robert Farr (in memorian), Martin Bauer e Sandra Jovchelovitch; a Universidade de
Cambridge, através do Professor John B. Thompson; e a ANU (Australian National
University), cujo intercâmbio é com o Professor Lawrence Saha. No âmbito nacional, o
intercâmbio se dá com diversas universidades federais – Universidade Federal de Santa
Maria, Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, e outras
universidades comunitárias.
Um ponto a ressaltar de nosso grupo é que, desde o início, interessou-se em
produzir material tanto para uso do grupo quanto, posteriormente, para colocar à
disposição de outros programas, principalmente de pós-graduação, de todo o país. Foi
assim que, inicialmente, preocupamo-nos em traduzir algumas obras importantes do
campo da Psicologia Social que não estavam disponíveis, como livros de Robert Farr,
Serge Moscovici, John Thompson, Martin Bauer e Sandra Jovchelovitch. Essa iniciativa se
ampliou e o coordenador do grupo é agora responsável pela publicação da Coleção
Psicologia Social da Editora Vozes, que já conta com 32 volumes de autores nacionais e
estrangeiros.
Ainda se poderia mencionar, como preocupação central do Grupo, as atividades de
extensão, tanto no oferecimento anual de um ou mais Cursos de Extensão com
professores e pesquisadores nacionais e estrangeiros no Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social e Institucional, como na oferta, no Brasil e no exterior, de
aproximadamente 40 cursos, conferências ou palestras. A importância do serviço
prestado pelo Grupo pode ser avaliada ainda pelo fato de ser convidado a colaborar com
o Ministério da Justiça no setor de Classificação Indicativa dos programas televisivos e
de filmes, e na participação no Programa “Ética na TV”, da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, através da execução de pareceres sobre programas
de rádio e TV.
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Em torno de 120 professores e pesquisadores passaram por esse Grupo de Pesquisa
e a maioria deles está trabalhando em centros de ensino em diversos estados do Brasil.
Atualmente, são 6 doutorandos e 3 mestrandos que atuam no grupo, junto com bolsistas
de Apoio Técnico, Iniciação Científica e Jovens Talentos.
O Grupo, ao focar-se na Linha de Pesquisa “Teorias e Práticas Psicossociais e
Culturais Críticas”, tem como pressupostos teóricos, epistemológicos e éticos a
necessidade de superação da distância entre teoria e prática e uma visão histórico crítica
da realidade. Tais pressupostos refletem o compromisso de análise e intervenção nas
diversas instâncias da vida social, destacando-se a relevância de compreender como se
constitui o sujeito na contemporaneidade.

Integrantes do Grupo

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 300D, tel. (51) 3308-5465
E-mail: pedrinho.guareschi@ufrgs.br
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