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REDESCOPERIREA UNUI CONCEPT:  

REPREZENTĂRILE SOCIALE POLEMICE 

(câteva sinteze teoretice: 1988-2008) 

Natalia COJOCARU 

Universitatea de Stat din Moldova 

 
Deși în ultimii ani sporește oarecum numărul studiilor care abordează subiecte legate de reprezentările sociale pole-

mice (RS polemice), există relativ puține cercetări care analizează modul în care este utilizat conceptul în studiile empi-

rice, fenomenele care generează apariția unor RS polemice sau impactul pe care îl produc aceste reprezentări la nivel 

social și intergrupuri. Realizarea unor studii de sinteză la această temă ar oferi un suport valoros pentru analiza evoluției 

conceptului, în vederea identificării specificului și a caracteristicilor acestor tipuri de reprezentări. Conceptul este reve-

lator pentru a explica diverse controverse sociale sau istorice, interacțiuni conflictuale și dinamici opoziționale la nivel 

intergrupuri. În acest fel, considerăm că studiul RS polemice, atât în vederea unor generalizări teoretice, cât și pentru 

ilustrări empirice, reprezintă o adevărată „mină de aur” în contextul sociopolitic actual. 
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REDISCOVERY OF A CONCEPT: POLEMICAL SOCIAL REPRESENTATIONS 

(some theoretical syntheses: 1988-2008) 

Although in recent years the number of studies that address the concept of polemical social representations (polemical SR) 

has somewhat increased, there is relatively little research that analyzes how it is used in empirical studies, the phenomena 

that generate the emergence of polemical SR, or the impact of these representations at the social and intergroup level. 

Hence, a theoretical synthesis on this topic would provide valuable support for the analysis of the evolution of the concept, 

in order to identify the specifics and characteristics of these types of representations. The concept is revealed for under-

standing various social or historical controversies, conflictual interactions and oppositional dynamics at the intergroup 

level. In this way, we consider that the study of polemical SR represents a real "gold mine" in the current sociopolitical 

context, both for theoretical generalizations and for empirical illustrations. 
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