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Prefácio 

 

 O tecelão possui a habilidade de conjugar entre os nós e entrenós os 

enlaces capazes de dar sentido a sua obra e é assim que consegue constituir o 

novo pela autenticidade e originalidade de sua tessitura. É esta capacidade 

criativa e inovadora, a partir da impressão sobre a tela de ideias enoveladas, 

encadeadas com uma sequência lógica que se desenha nos enlaces, que produz 

a identidade e a marca do tecelão. 

 Recorro a imagem para falar de Sergio e desta sua obra, pois só imagens 

são capazes de capturar a habilidade deste intelectual consistente e criativo, que 

tem na interdisciplinaridade a habilidade de sua fina tessitura de nós e entrenós 

capazes de criar focos e permitir ângulos novos de teorias, construindo de forma 

luminosa, abordagens de temas tão caros às ciências sociais como as questões 

propostas no livro que tocam em dilemas pulsantes de nossa 

contemporaneidade.  

 O “Lugar do Outro: ação comunicativa, representações sociais e 

Identidade”, traz para o centro do debate “o outro” e seus cotidianos, a esfera 

pública e o fazer e pensar a política fora das zonas de conforto das instituições 

e dos lugares-comuns que insistem em tentar ver por antigos ângulos que já não 

dão mais conta, diante das complexidades cada vez mais elaboradas que nos 

encharcam. Realidades que se impõe e que vão fragmentando identidades e 

criando representações outras, obrigando-nos a repensar o sujeito no mundo da 

vida.  

  A atualidade da proposta do livro torna muito oportuna sua chegada por 

sua contribuição ao debate acerca da urgência de se pensar a política por outros 

pontos de vista. Sergio nos traz pistas para que encontremos saídas diante de 

alguns dilemas que enfrentamos. Com sua capacidade de visão panorâmica, o 

autor faz isso a medida em que vai nos introduzindo a teoria da ação 

comunicativa, compondo o quadro com o campo das representações sociais, 

tingindo a discussão acerca da identidade e da mais urgente discussão da 

política. Dessa forma, em meio à crise sem precedentes que vivemos, nos nutre 

com elementos essenciais para tentar compreender alguns dos desafios centrais 

impostos pelo cenário atual, como representatividade, participação, mudança 

social e a ideia mesma de democracia em tempos de globalização. 
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Por isso, pensar a importância da ênfase no reconhecimento das 

diferenças na esfera pública como forma de enfrentar as forças 

homogeneizantes. Assim, diante de realidades sociais cada vez mais enredada 

por um cotidiano movediço - às vezes ardiloso - identidades e diferenças tem 

que ser pensadas como potência para a construção de uma sociedade plural e, 

de fato, democrática.  

 Dialogando com Habermas e recorrendo com destreza aos clássicos da 

teoria sociológica, Sergio vai constituindo de forma bastante didática as 

articulações de diferentes tradições de pensamento e, com isso, vai desenhando 

com seu olhar um roteiro para o leitor, permitindo que este generosamente se 

aproprie de suas argumentações e construa suas próprias interpretações. Fiel 

aos seus referenciais, o autor vai seguindo as indicações habermasianas para 

quem “A sociedade é dependente de uma crítica as suas próprias tradições”. 

Desta forma, o olhar dando foco aqui e ali, criando aberturas e lançando luz 

sobre um ponto e outro, uma habilidade única de tecer com olhar de fotógrafo e 

sociólogo, que constitui a identidade de Sergio, em completa harmonia, onde 

ambos trabalham complementar e interdisciplinarmente para a produção deste 

diálogo de saberes presentes no livro. 

 Certamente um dos pontos altos do livro é este: o cenário teórico sobre o 

mundo atual permite uma mirada da problemática da alteridade na 

contemporaneidade em diálogo com tradições de pensamento. Pelas mãos e 

olhares deste tecelão genial tal mirada permite lançar novas questões a antigos 

e atuais problemas que nos permeiam neste momento de necessárias revisões 

e construções de pontes interdisciplinares.  

 Sua habilidade de ver por novos ângulos é um respiro nos tempos 

sombrios onde desesperanças e retrocessos insistem em não permitir que a luz 

possa desenhar contornos novos de visões sobre problemáticas instauradas 

pela complexa malha social que vivemos e nos entrelaçamos cotidianamente, 

constituídos de representações que somos, muitos vezes, nos tornamos 

distantes do “Outro”, cada vez mais tornando-nos cegos também diante de nós 

mesmos. 

 No debate em torno das representações sociais a partir de Moscovici, 

Sergio saúda o senso comum, trazendo a teoria de forma sui generis em diálogo 

com a teoria da ação comunicativa. Desta forma, o senso comum, como um 

espaço de produção do cotidiano é visto como uma força capaz de reinventar e 
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deslocar o sujeito, permitindo-nos perceber este lócus como o espaço onde a 

política se constitui como uma ação das representações sociais. 

 A fluidez do texto de Sergio nos enlaça com sua grande angular nos 

projetando no cenário e nas paisagens teóricas com as quais vai construindo 

sua refinada argumentação, conjugam a simplicidade e a capacidade de 

aprofundamentos necessários e urgentes para a compreensão de uma das 

questões mais centrais para as ciências sociais no século XXI, o Lugar do Outro. 

 Sobretudo quando diante de uma das mais importantes crises políticas, o 

autor nos propõe pensá-la pelo olhar para o “Outro”, da diferença, e assim, lançar 

uma das mais pertinentes e centrais discussões a respeito da problemática da 

identidade neste complexo contexto de sociedade em rede, cada vez mais 

enovelada e enredada com seus nós e laços. Por este fio condutor, o autor nos 

coloca diante da problemática da ação coletiva, da questão do reconhecimento 

e também dos direitos sociais numa sociedade fragmentada e globalizada. E é 

justamente neste novelo que seus pontos se entrecruzam no tecido 

interdisciplinar colocando em diálogo abordagens sociológicas e 

psicosociológicos que nos instam a repensar o lugar da política para além das 

estruturas e de seus “confortos institucionais” trazendo à baila na arena de um 

campo mais audacioso, amplo e diverso: o do senso comum 

 Por fim, não posso deixar de registrar aqui minha alegria e imensa 

gratidão e satisfação de receber este convite de escrever o prefácio deste 

professor e fotógrafo que tanto admiro pelo talento intelectual, que nos ensina 

com seu afeto e generosidade constante que o fazer cotidiano, assim como a 

política da vida comum não se fazem sem estes laços de carinho e amizade, 

nisso Sergio é um dos melhores tecelões que conheço e por isso mesmo, ele é 

um dos tesouros acadêmicos de nossa Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro, lugar que trabalhamos e militamos juntos tecendo outros olhares 

possíveis sobre cotidianos mais sensíveis capazes de germinar horizontes e 

utopias impregnadas de afeto. 

Celso Sánchez 

Professor Associado  

Coordenador do GEASur  - Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde 

el SurPPGEDu – Programa de Pós-Graduação Educação 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO  

 



 

11 

 

Introdução 

 

Este livro é resultado de uma de pesquisa na qual me dediquei aos 

estudos sobre uma sociologia do cotidiano, onde me preocupei em entender os 

valores da vida diária como parte de um fazer e de um saber sociológico. Meus 

primeiros contatos com o cotidiano vieram de leituras dos trabalhos de Erving 

Goffman (2002), no campo do interaccionismo simbólico e Alfred Schütz (1967; 

1973) com a fenomenologia sociológica, mas foi a partir das leituras de Jügen 

Habermas (1979; 1989; 1996; 2012), Henri Lefebvre (1961; 1991) e Agnes Heller 

(1987; 1992) que decidi enfocar minha base de interpretação sobre esse 

processo da vida diária. 

Habermas me apresentou de forma política o que Schultz, haviam me 

mostrado como um fenômeno do mundo social, “o conceito de mundo da vida 

do cotidiano”. A partir de uma visão teórica e crítica, Habermas apresenta uma 

interdisciplinaridade sobre o estudo do mundo da vida e sua ligação direta com 

a linguagem e os atos de fala no agir comunicativo cotidiano e de como esse 

processo é por natureza político.  

Por trabalhar na esteira do político me foi possível aproximar a análise 

Habermasiana `as perspectivas de Henri Lefebvre e Agnes Heller.  

Nos três autores pude perceber que o cotidiano é fruto de uma mudança 

profunda provocada pela estruturação de modernidade. A modernidade inventou 

a vida cotidiana com toda sua dimensão de rotina e reificação, como bem define 

Lukács, na qual os homens, na dimensão simples de suas vidas, estão inseridos 

e impossibilitados de um amadurecimento criativo que rompa com os processos 

de alienação do dia a dia e com a padronização estética da vida diária. 

Passei a entender melhor o mundo da vida do cotidiano como o lugar 

produtivo de um conhecimento político. Isso fez com que eu amplia-se minhas 

perspectivas de analise, o que me levou à no campo da psicossociologia 

francesa, em particular os trabalhos de Serge Moscovici e a Teoria das 

Representações Socais, autor que também trabalham com o conceito de 

cotidiano e produção de conhecimento a partir do senso comum. Por sua vez, 

Moscovici analisa a vida cotidiana partir de um viés psicossocial, o que pra mim 

foi bastante interessante do ponto de vista interdisciplinar.  

É a partir dessa conjuntura temática, conceitual, teórica e interdisciplinar, 

que me foi iniciar a produção esse livro, sobre ação comunicativa, 
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representações sociais e identidade. Foi a partir desse campo de experiência do 

conhecimento temático que objetivei trabalho.  

O campo de experiência e o horizonte de expectativas de um autor é  

mediado por um conjunto de interesses e quando esses interesses são 

interdisciplinares, isso faz com que esse horizonte se torne ainda mais ampliado, 

um lugar entre lugares na intercessão de fronteiras de conhecimento e interesse.  

Esse livro trata de uma compreensão sobre a fronteira estabelecida entre 

as formas de produção e ação do conhecimento comum transformado em 

conhecimento político no universo do cotidiano, mas para isso procuramos fazer 

um percurso que tem início nos estudos sociológicos sobre Ação Social e seus 

desdobramentos interdisciplinares no mundo da vida e de como esse conceito 

de ação, se desdobra em formas de comportamentos estruturados de 

representações, identidades e percepções políticas, com base nos estudos do 

senso comum.  

Só nos foi possível realizar essa reflexão, porque procuramos fazê-la 

partir de um percurso que se inicia com a crítica da ação social através das 

reflexões sobre o agir comunicativo, ampliada para uma reflexão sobre as 

identidades e suas formas de compreensão, afirmação e reconhecimento no 

mundo da vida. A identidade em nossa perspectiva tem um caráter dinâmico e 

tenta romper as fronteiras conceituais a ela estabelecida. 

Partimos inicialmente do pressuposto habermasiano sobre a crítica da 

identidade, presente no seu livro “Teoria do Agir Comunicativo”, no qual ele cita 

diretamente que: “Significados simbólicos constituem ou fundamentam a 

identidade do mesmo modo que as regras, as quais geram uma unidade na 

multiplicidade de suas incorporações exemplares e na variedade de suas 

diferentes realizações e preenchimentos. (Habermas, 2012, p.34).  

Procurarmos complementar essa base conceitual, incorporando 

interpretações sobre o conceito de identidade que desenvolvemos em nossos 

trabalhos anteriores, como no livro, “Sociedade da Diferença” (Silva, 2009), no 

qual aderimos ao conceito de identidade os elementos das  formações 

identitárias como: pertença, reconhecimento, afirmações sociais e relações de 

conflito, no plano político do cotidiano. Isso nos possibilita ampliar o conceito de 

identidade para a entendermos o pano de fundo do mundo da vida. 

Acreditamos que os conceitos sobre a Identidade, nos permite ampliar a 

compreensão de uma dinâmica política como parte de um processo, sobretudo 
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por trabalharmos numa dimensão da identidade no plano da vida cotidiana no 

qual estão situados os atores coletivos e suas articulações de interesse político 

na esfera publica.  

O elemento político ligado à identidade é relativo ao seu caráter simbólico, 

mediado por um campo de significações e relações de interesse, que são em 

principio dialógicos e comunicativos e estão presentes no mundo da vida através 

das formas de representação social da política.  

A política aqui é entendida como processo de negociação e 

ressignificação de sentidos promovido por atores sociais coletivos através de 

representações sociais que se produzem no tecido social da esfera pública. Com 

isso, partimos do pressuposto que a esfera pública é o lugar do outro, um lugar 

abrangente e pluriforme no qual a política se faz presente a partir de interações 

dialógicas voltadas ao entendimento.  

A dinâmica do fazer politico é um processo restaurador da esfera pública, 

sendo assim, os elementos desse fazer político se tornam a peça chave para 

que possamos entender as relações entre os atores nas redes de interações do 

mundo descentralizado, no qual se buscam formas de ação, inclusão e 

emancipação sociais mais legitimas e mais participativas como afirma Melucci 

(1996).  

O saber racional sobre o fazer político não é apenas uma forma normativa 

e sistemática do exercício da política, ela é também um objeto de uma reflexão 

do saber comum a partir das experiências cotidianas, que transforma o saber 

político, em saber prático que são expressados e representados socialmente em 

atos comunicativos de afirmação, resistência e reconhecimento. As razões 

práticas da política é aqui vista como uma forma de produção de conhecimento, 

que visa descolonizar o mundo da vida.  

É dentro desse aspecto que vemos uma aproximação entre a Teoria do 

Agir Comunicativo e a Teoria das Representações Sociais. Argumentamos que 

em ambas as explicações teóricas, guardadas as devidas diferenças 

epistemológicas, tanto Jürgen Habermas e como Serge Moscovici se preocupam 

em mostrar as forma de resistência dos saberes comuns, com base na 

linguagem e suas formas de expressões e representações, a uma colonização 

normativa pelas tendências sistêmicas formadas pelo saber cientifico, pela lógica 

do mercado e pelo poder do Estado, que são formações discursivas e 



 

14 

 

hegemônicas, e que se transformam em dispositivos dominante nas esferas de 

poder.  

É dessa questão que esse livro trata: entender o fazer “político” como 

elemento constitutivo de um saber que transcende a sua forma normativa e 

sistêmica e se transforma em um processo de racionalidade e ação presente em 

todas as esferas da vida social, onde quer que hajam afirmações das diferenças 

presentes no mundo da vida.  

Analisamos o saber político como um saber conceitual, pragmático, 

experimental, relacional e explicativo, procurando refletir sobre o campo 

simbólico da política e o jogo de força constitutivo relativo a ele. A concepção de 

representação social e ação comunicativa é discutida como uma reflexão nossa 

na tentativa de demonstrar o que está por trás e motiva a ação discursiva da 

política e da identidade e como essa motivação se transforma em forma de 

saberes partilhados de um fazer político. 

O fazer político mais amplamente constituído e a política como forma de 

racionalidade e ação, são constitutivos de um campo de vivencias no qual se 

criam projeções e expectativas que mobilizam as ações sociais tanto de forma 

instrumental como bem define Max Weber, como de forma comunicativa, como 

fundamenta Jürgen Habermas e por fim de forma simbólica, como define Pierre 

Bourdieu, a partir da ideia de campo social, como veremos mais adiante. E são 

sobre essas ações que podemos identificar os processos de ancoragem do 

conhecimento comum da política por parte dos atores sociais, no mundo da vida 

do cotidiano.  

O conjunto de interpretações desse livro se divide em quatro partes. Na 

primeira parte, desenvolvo uma análise sobre o pressuposto da razão 

comunicativa e a crítica da razão Instrumental, a partir do conceito de ação social 

desenvolvido por Weber que e refletido criticamente por Habermas. Nessa 

análise enfoco os atos de fala e sua relação com mundo da vida e cotidiano, 

procurando me dedicar mais a esse ponto, refletindo sobre questão da ação 

social, e sua relação interativa quanto a produção do conhecimento na teoria do 

agir comunicativo desenvolvida por Habermas. Procuro destacar dessa leitura 

crítica em cotejo, o valor do mundo da vida e a produção do conhecimento no 

cotidiano, com base na ação social comunicativa a partir dos atos de fala, na 

esfera pública local e global. 
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Na segunda parte, dou continuidade a esse debate e introduzindo uma 

reflexão sobre, as representações sociais e senso comum no mundo da vida 

cotidiano, buscando identificar os limites e possibilidades de cruzamento entre a 

ação comunicativa e as representações sociais, me valendo mais propriamente 

de uma análise dos elementos do conhecimento político, produzido na vida 

cotidiana.  

 Na terceira parte tento busco refletir sobre a política como ação das 

representações sociais procurando aprofundar as bases dos elementos de critica 

interdisciplinares sobre esse processo, o que me leva as interpretações de 

Bourdieu e a analise do Habitus político e dos campos simbólicos com suas 

regras, linguagens e estruturas estruturadas e estruturantes, mantenedoras de 

relações de poder e distinções sociais que configuram identidades. 

Na quarta e última parte do livro, me dedico a uma análise sobre a relação 

mais profícua entre os processos identitários e os pressupostos de uma 

racionalidade comunicativa na sociedade. Com isso fecho esse trabalho 

refletindo sobre as ações sociais e a busca do reconhecimento na sociedade 

contemporânea e mobilizações dos atores coletivos em rede, no que tange a 

resolução de demandas relativas aos direitos sociais dos atores coletivos.  

Nossa intenção com esse livro é tornar possível uma leitura 

interdisciplinar sobre o estudo do cotidiano, destacando o seu poder de avanço 

e os possíveis processos emancipatórios que fazem parte do seu campo de 

experiência social e politica. Para isso, minha perspectiva de análise, tende a se 

caracterizar por uma expectativa sociológica plural, trazendo para o centro das 

discussões o lugar da produção do saber desde uma sociologia do conhecimento 

até teorias sociais mais amplas. E isso só nos foi possível por acreditarmos na 

experiência interdisciplinar que nos possibilitou uma interpretação a partir do 

nosso campo de experiência para ampliarmos nosso horizonte de expectativa.  
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I 

 

Crítica da Razão Instrumental e Razão Comunicativa: 

atos de fala, mundo da vida e cotidiano.  

 

Iniciaremos nossa reflexão a partir de uma análise comparativa entre 

formas de racionalidades e sua relação com a ação social, pois acreditamos que 

isso pode nos ajudar a entendermos o conteúdo do “político” nas interações e 

nas forma de comportamento comunicativo no tecido social cotidiano. 

Para isso começamos com um tema já bastante conhecido no campo das 

ciências sociais que é o conceito de a ação social, a partir de Max Weber (1999) 

e o dialogo crítico que Jügen Habermas (2012) formula a respeito desse 

conceito.  

O conceito de ação social na perspectiva weberiana é fundamentado na 

análise das atitudes dos indivíduos, na busca de fins através de determinados 

meios objetivos, nas quais os atores sociais subjetivamente, objetivam algum 

tipo de interesse teleológico, ou seja com finalidade. (Weber, 1999). Sob esse 

aspecto, tanto a objetividade quanto a subjetividade são elementos instrumentais 

e estratégicos no uso da racionalidade da ação social que incide na justificativa 

dos indivíduos e suas mobilizações de sentido para agirem objetivamente.  

A partir de tal questão, fundamentam-se os elementos de um racionalismo 

instrumental, dessas ações sociais, sob um aspecto utilitarista, no qual os meios 

estão justificados na busca de determinados fins, justificados pela 

individualização da ação social e suas formas de percepção cognitiva, ancoradas 

em experiências vividas, conhecimentos estratégicos, conquistas sociais e 

expectativas socioeconômicas, assim como políticas.  

 Em dois dos principais livros das ciências Sociais publicados por Max 

Weber: “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1987) e Economia e 

Sociedade (1999), o aspecto do pragmatismo racional, político e econômico, 

associado a uma ética religiosa, foi representado por Weber como, um modus 

operante de comportamento e atitude dos indivíduos, que se formou, num 

contexto mais ampliado, num sistema civilizatório de racionalidade sobre o qual 

se desenvolveram processos das ações sociais. O projeto racionalista da 

modernidade a racionalidade idealizada pelo saber sistêmico e objetivo da 

ciência ocidental, assim como o saber instrumental e normativo da política e da 
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econômica, estruturam a conduta dos indivíduos em suas ações sociais 

estratégicas, que incide sobre as formas de condutas de um saber pragmático 

por parte dos indivíduos, na visão weberiana. 

A racionalidade que se desenvolve nesse contexto, segundo Weber, não 

se limita ao campo econômico, alcança também o campo político, social e 

religioso, a partir de uma ética e moral próprias. Dentro desse aspecto, Weber 

tem uma preocupação com o processo de racionalidade que se constituiu mais 

efetivamente a partir do século XVII na Europa, com base na efetivação do 

pensamento, cientifico, técnico, administrativo e burocrático, que incidiram na 

institucionalização social da ação racional, objetiva e teleológica na sociedade 

ocidental.  

Max Weber é de todos os autores clássicos da sociologia aquele que 

segundo Habermas (2012) em sua crítica sobre a racionalização da ação social, 

rompeu com os argumentos e as premissas do pensamento, evolucionista e 

filosófico e no possibilitou uma compreensão da modernidade a partir de um 

enfoque sobre os processos de racionalidade historicamente constituído. 

Habermas afirma que “Max Weber tornou processos de racionalização 

acessíveis a uma investigação empírica abrangente, sem, no entanto, direcionar 

sua interpretação de maneira empirista; com isso evitou que, nos processos 

sociais de aprendizagem, desaparecesse justamente os aspectos da 

racionalidade”. (Habermas, 2012, p. 265). 

Weber se diferenciou sobretudo de uma interpretação da racionalidade 

vinculada as forças produtivas como pensara o marxismo, para quem a 

racionalização estaria diretamente vinculada a ampliação das técnicas de 

produção e eficiência organizacional da força de trabalho na divisão social das 

atividades do capitalismo. Ainda, segundo a crítica habermasiana, “Max Weber 

julga de maneira diferente o entorno institucional da economia capitalista e do 

Estado moderno: não como relações de produção que aprisionam o potencial 

racionalizador, mas como subsistemas de um agir racional-teleológico nos quais 

o racionalismo acidental se desenvolve socialmente.” (Habermas, 2012, p. 267). 

          Na sociologia Weberiana têm-se uma concepção de civilização ocidental 

moderna que é caracterizada como gestora de fenômenos universalizados, 

porém essa concepção é determinada pela forma como as ações sociais se 

desenvolvem do ponto de vista histórico nos processos sociais, no que toca a 
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objetividade do comportamento dos indivíduos e suas finalidades, como o 

procedimento estratégico na busca de meios e fins.  

A definição precisa do conceito de ação social racional na sociologia 

weberiana é uma ação que visa determinados fins, na qual a objetividade é 

estritamente racionalizável e os meios são instrumentos justificados nessa busca 

teleológica, ou seja, com uma finalidade específica. 

 Antes de mais nada, devo informar que nosso objetivo de análise, sobre 

essa questão, se limita especificamente a uma reflexão sobre o conceito de ação 

social racional, destacando que esta é apenas uma das formas de ação social 

na teoria weberiana. Ao mesmo tempo, em nenhum momento pretendemos 

reduzir a ação social racional a única ou mesmo a mais importante forma de 

ação social na obra do sociólogo alemão. Max Weber ainda apresenta as ações 

sociais relativas aos valores; ações sociais afetivas e a ações sociais 

tradicionais, no contexto de sua interpretação sociológica que é ainda muito mais 

ampla que apenas o estudos dos tipos ideais relativo às ações sociais. Nesse 

caso, vou me ater apenas ao conceito de ação social racional relativas à meios 

e fins, teologicamente estabelecidos.   

A ação social racional relativas a fins é um conceito determinante para 

fundamentarmos uma reflexão critica sobre o processo de objetividade 

teleológica, ou seja, com vista a conquista de fins, sobre os quais são 

construídos por exemplo os mecanismos epistemológicos de racionalidade 

ocidental na modernidade. O desenvolvimento e reconhecimento da ciência 

como modelo objetivo de conhecimento e as formas objetivadas das ações 

sociais dos atores sociais, são frutos do mesmo processo de racionalidade. O 

conceito mais amplo da racionalidade engloba uma diversidade de componentes 

peculiares a cada uma das diferentes formações culturais que incidem 

diretamente em práticas comportamentais dos indivíduos. 

No caso da sociedade ocidental Max Weber identifica o desenvolvimento 

de uma racionalidade técnica e administrativamente burocrática, constituindo um 

fenômeno peculiar em sua formação. Dentro dessa concepção o racionalismo 

procedimental do capitalismo, na sua forma de ação social racional voltada a fins 

objetivos, que em grande medida determina o procedimento da ação social dos 

indivíduos de uma maneira geral, é um dos fatores de maior significação na 

constituição do desenvolvimento do capitalismo moderno, no qual “Time is 

Money” ou seja, tempo é dinheiro, como afirma Weber (1987). E com isso a 
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lógica do comportamento das ações sociais, são definidas para que 

culturalmente o tempo e o seu uso estejam racionalizados e justificados por uma 

finalidade de cunho econômico, que no caso da ética protestante é um trabalho 

teleologicamente voltado para Deus, com finalidades espirituais do cristianismo. 

Porém a ação sociais, racional voltada a fins, transcende ao aspecto religioso e 

passa a compor o campo finalidade que se funda nas objetivações das atitudes 

dos indivíduos na modernidade, na busca de fins determinados, lógicos e 

estrategicamente  justificados pela racionalidade instrumental.  

Isso é importante para que possamos perceber a forma como Weber 

analisa o capitalismo ocidental como um fenômeno do racionalismo técnico, 

administrativo e financeiro com um caráter de dominação hegemônico, do 

mundo ocidental. Façamos aqui uma pequena observação que conceito de 

hegemonia, aqui utilizado é uma interpretação nossa, esse termo não está 

presente na obra de Weber, Weber se atenta ao conceito de dominação apenas. 

A semântica sociológica que damos ao termo hegemonia, nesse caso é relativo 

ao caráter dominante desse processo de racionalidade. Mas em certa medida, a 

interpretação de Gramsci (2000; 2001) sobre a construção do conceito de  

hegemonia e cultura, como critica a cultura capitalista serve como base 

conceitual para nossa reflexão, a medida em que o ethos econômico como o 

espírito do capitalismo moderno racional é dominante na influência dos 

processos culturais e civilizatórios da modernidade, sobretudo no que toca aos 

processos políticos, econômicos,  e culturais, que incidem diretamente  na as 

ações sociais que derivam desses processos de poder dominante ligados a 

racionalidade de forma mais ampla. 

Para Weber, o espírito capitalista é um processo civilizatório presente na 

História antes mesmo do desenvolvimento capitalista ocidental, esse ethos do 

capitalismo sempre fez parte das práticas mercantis e comercias que resultavam 

em alguma forma de adquirir dinheiro por parte dos indivíduos nas suas mais 

variadas profissões, o ímpeto pelo ganho e ou beneficio financeiro, sempre fez 

parte das formas das relações sociais segundo Weber (1987). Porém, é apenas 

com o capitalismo moderno ocidental que se pode perceber uma lógica racional 

ordenada, um direito normativo, e uma administração burocratizada, que 

constitui a estruturação dessa nova lógica de lucro acumulativo sistemático que 

implica no processo de desenvolvimento social.  
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Sob essa ótica é necessário também entender a concepção racional da 

ação do trabalho, que Weber (1987) estudou a luz de uma ética religiosa 

associando-o a ideia de vocação, com base na visão protestante. A partir da 

concepção de vocação e trabalho como categorias sociológicas de análise é 

possível entender a convergência que há entre a ascese puritana presente na 

ética protestante, relacionada ao processo das vocações profissionais, e a 

ordem econômica capitalista que se desenvolve no com o racionalismo  

ocidental.  

No centro dessa lógica cultural econômica, a ação social do “trabalho” é 

fundamentado como algo existencial ao homem. Ou seja, o homem está ligado 

direta e intensamente na sua relação com o trabalho em suas ocupações 

especializadas, possibilitando assim uma produção tanto qualitativa quanto 

quantitativa nas ações sociais produtivas e lucrativas, o que caracteriza nesse 

sentido um trabalho racionalizado que torna compatível tempo e a produção 

qualificada, associados a lucratividade e acumulação, justificado por uma 

finalidade. Esse é o espectro da ação social dentro de uma racionalidade 

econômica e religiosa, em que a execução da ação social é objetivada por uma 

finalidade na busca da otimização dos resultados a serem obtidos. 

Mais uma vez vemos ser aplicado a lógica na máxima: “tempo é dinheiro”, 

agora de forma mas específica ligado ao desenvolvimento do mundo do trabalho 

do capitalismo moderno. O tempo é uma categoria de máxima importância na 

execução da ocupação vocacionada. Não é permitido dentro dessa cultura o 

tempo para o ócio ou tempo livre, coisa mal vista aos olhos de Deus pela ótica 

calvinista, por exemplo, segundo a interpretação weberiana. O uso do tempo é 

parte do uso da racionalidade estratégica, que incide diretamente na busca da 

otimização do trabalho e seus resultados imediatos, lucro. Nessa racionalidade 

estratégica, há uma ligação entre razão mágica religiosa que resulta num 

comportamento ético do protestante e a ação social econômica, que resulta da 

racionalidade objetiva do mundo da divisão social do trabalho.  

Com base nisso, a ética do comportamento dos sujeitos parece definir-se 

em primeiro lugar num cálculo de racionalidade da vida religiosa protestante, 

com base no trabalho intenso e privado, numa dinâmica propulsora do 

desenvolvimento inicial do capitalismo moderno. Mas em nenhum momento é 

possível afirmar, segundo Weber (1987) que em alguma medida que é a ética 

religiosa ou a ascese protestante que determinam ou garante, o 
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desenvolvimento do sistema capitalista. Weber não afirma isso, porém em sua 

reflexão o sistema civilizatório é fruto de um processo histórico fundado pela 

formação da racionalidade estratégica e instrumental que vem ganhado espaço 

a partir do século XVII e com isso se tornando dominante como processo de 

racionalidade  que se estabelece como modus cotidiano da vida social, política 

e econômica das sociedades. O modelo do saber, objetivo, racional e técnico 

que teve início com o iluminismo são fatores determinantes para esse processo 

de racionalidade sobre o qual estamos refletindo, a partir da ótica weberiana. 

Nesse aspecto da racionalidade, a lógica instrumental estratégica é de 

fundamental importância para o desenvolvimento desse sistema de ação social 

por ser, o seu modo de operação, determinante da ordenação, sistematização 

e burocratização das formas de administração econômica e política da vida 

social vigente no mundo ocidental. Compreenda-se que o termo burocracia é 

uma prática institucional e sistêmica, fundamentalmente racionalizada, que 

propõe impessoalidade e permite agilidade aos processos políticos, jurídicos e 

administrativos da sociedade dentro do funcionamento das instituições 

modernas. A burocracia é um mecanismo sistêmico, a partir do qual as  ações 

jurídicas, politicas e administrativas, visam um funcionamento ágil sobre os 

trâmites processuais na esfera publica estatal, na modernidade.  

Curiosamente, hoje entendemos o porquê é atribuído ao termo 

“burocracia”, uma semântica contraria a sua origem, pois os processos 

burocráticos no mundo contemporâneo travam ou retardam o funcionamento do 

Estado na lógica sistêmica do mundo contemporâneo, com base em ações 

sociais que visam ganhos objetivos com a retração e retardamento da operação 

burocrática. Na estruturação dos estados no século XVI e XVII, a burocracia 

estruturava os encaminhamentos processuais administrativos visando ser 

producente e impessoal na logica de funcionamento estatal, porém os entraves 

de cunho legais, tornam improducente os tramites burocráticos no que toca a 

manutenção da agilidade dos processos das ações na esfera do Estado, nos dia 

atuais.  

Se nos séculos passados a burocracia tinha um valor positivo, quanto a 

sua vinculação ao um sistema processual de ordem e agilidade sistemáticos, 

esse valor se perdeu, com o enferrujamento do sistema burocrático do Estado 

e seu retardamento quanto a sua dinâmica de agilidade frente aos processos 

sociais. Em tempos atuais, a autonomia e a dinâmica das ações sociais, 
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coletivas e econômicas dos indivíduos, caminham a passos mais rápidos que a 

burocracia do Estado.    

As ações sociais de desburocratização são determinantes para dar 

agilidade aos processos sistêmicos, sobretudo os de ordem publica, tanto 

jurídica como política, atendendo a um novo modo de operação na lógica das 

agilidades burocráticas. Uma dessas mudanças hoje, são as digitalizações dos 

processos jurídicos, que antes residiam em arquivos físicos nos fóruns e setores 

administrativos da esfera publica do estado e hoje estão disponibilizados na 

rede da internet, tornado possível a agilização das ações administrativas, 

jurídicas e politicas, frente as novas demandas sociais.  

É dentro dessa logica que as ações sociais de cunho político e jurídico 

nas mobilizações da esfera pública, buscam superar a burocracia, por que o 

sistema social contemporâneo tem uma autonomia relativa em relação as 

formas políticas do sistema normativo do Estado. Isso é verdade tanto na ordem 

do jurídico quanto na ordem do campo social, na qual se mobilizam atores 

coletivos e sua demandas frente ao estado, através das redes sociais e redes 

que compõem uma esfera publica eletrônica. 

O utilitarismo instrumental racionalizado perpassa de forma objetiva a 

constituição da esfera pública seja esta estatal ou não estatal em seus aspectos 

racionais burocráticos e administrativos, e a esfera do mundo privado ambientes 

mediados pelo conhecimento técnico e racional orientador das condutas e ações 

dos indivíduos. Esse aspecto de racionalidade que se desenvolve na sociedade 

ocidental contextualiza a relação entre “indivíduo” e “sistema social”. Todo os 

processos são assim objetivados e tecnicamente constituídos por finalidade que 

incidem na lógica e na motivação da ações sociais racionais de caráter político.  

É com base nesse aspecto que Habermas fundamenta sua crítica  sobre 

racionalidade instrumental e sua motivação estratégica, e é a partir desse ponto 

que a Razão Comunicativa tenta se estabelecer, como critica da racionalidade 

instrumental. Segundo Habermas o pressuposto argumentativo de uma razão 

comunicativa questiona diametralmente a perspectiva weberiana. Nesse 

sentido, introduziremos a Razão Comunicativa como crítica da racionalidade 

estratégica instrumental com base na ideia de “ação social comunicativa”. 

Se Weber mostra o quanto a operacionalidade da razão se fundamenta 

como logos instrumental e estratégico do mundo moderno em todos os seus 

aspectos inclusive o da ascese religiosa e dos tramites políticos burocráticos, 
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Habermas busca constituir uma forma de reflexão crítica sobre essa 

instrumentalidade racional que Weber apresenta e que de certa maneira também 

é base para a teoria da escolha racional.  

A esse respeito Habermas também estende sua critica aos procedimentos 

teóricos da escolha racional com base em Elster (1980, 1981). Para Habermas 

não é realista a concepção de que os comportamentos social é deliberadamente 

estratégico e calculado egocentricamente para se conseguir vantagens, como 

se todas as formas de ações e escolhas sociais fossem caracterizadas por uma 

performance egocêntrica dos indivíduos. O agir estratégico é regulado por 

normas e as escolhas racionais, (Habermas, 1997)  e por mais que os indivíduos 

possam agir de forma estratégica, é preciso que seja reconhecido a existência 

do outro e do seu lugar de ação, atendendo a princípio da alteridade e da 

convivibilidade, tanto da vida privada como da vida publica.  

Sua crítica sobre a ação social racional voltadas para os fins, se 

fundamenta na identificação de que nesse tipo de ação social, com base em 

fundamentos meramente estratégicos e teleológicos, são impostos limites 

emancipatórios a partir da própria ação dos indivíduos. Tais limites impedem de 

se pensar, sociologicamente, novas formas de desenvolvimento das ações 

sociais, com base na linguagem e no entendimento desses mesmos indivíduos, 

no contexto da relações sociais no mundo da vida. Embora seja possível pensar 

que individualmente as pessoas ajam, buscando interesses particulares, deve-

se considerar que até mesmo para esse fim, o reconhecimento de sua ação esta 

pressuposta em relação aos outros. O principio da alteridade é universalmente 

valido, par que qualquer tipo de ação social seja legitima. 

Se as ações racionais voltadas a fins ou mesmo as escolhas racionais, 

voltada ao individualismo metodológico, não considerem o valor da alteridade, 

como  algo estruturante para o desenvolvimento das ações e escolhas, a ação 

comunicativa, ao contrario, parte do pressuposto do outro como referencia 

estrutural e determinante para se constituir como ação social. É com base nesse 

contexto que toda ação comunicativa tem um caráter emancipatório socialmente 

constituído por acordo e entendimento social. 

Habermas desenvolve uma reflexão teórica sobre como a ação 

comunicativa e seus pressupostos de validade universais se transformam em 

atos de fala nos processos das interações sociais com isso, irá resultar em 

desdobramentos políticos na esfera pública. 
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Segundo Habermas (1996) o conceito de ação social é bem amplo e 

possui um procedimento comunicativo no processo do mundo da vida do, 

fundado por princípios de atos de fala, partir do qual os atores sociais dotados 

de comportamento racional, estratégico  e procedimental estabelecem formas de 

interação, negociação e consenso na estrutura social.  

A esse respeito, Habermas apresenta um esquema de classificação sobre 

o conceito de ação social, onde ele desdobra a ação social em dois aspectos: 1) 

a ação social estratégica; e 2 ) a ação social comunicativa.  

Para o autor, o conceito instrumental de a ação social estratégica 

subdivide-se em 1.a) ação estratégica evidente e 1.b) ação estratégica latente. 

Essa última tem igualmente uma dupla divisão, se desdobrando em ação de 

manipulação  e ação de comunicação sistematicamente distorcida. (Habermas, 

1997).   

Enquanto a ação social comunicativa subdivide-se em também em duas, 

2.a) ação orientada para o entendimento e 2.b) ação consensual. Essa última 

tem igualmente uma dupla divisão, também se desdobrando em ação efetiva e 

discurso. (Habermas, 1997). Dentro desse contexto, Habermas defende a 

premissa que alcançar um entendimento recíproco é a finalidade do falar, no 

processo do desenvolvimento humana, ou seja, o telos (finalidade) é 

fundamentado num possível consenso. Entre o ato de fala e o entendimento não 

há relações de meios e fins instrumentais, mas formas de interpretações sobre 

a ação dialógica. 

Habermas procura desenvolver a partir do agir comunicativo, uma teoria 

crítica sobre a racionalidade em sua forma instrumental estratégica, definindo a 

racionalidade como sistema operante da sociedade, que envolve a relação 

indivíduo e estrutura social, no qual se incluem um sistema social mais complexo 

e um mundo da vida do cotidiano.  Esse último, por exemplo, é o palco onde a 

natureza das ações sociais fazem sentido como forma de comunicação, 

entendimento, reflexão e posicionamento dos atores sociais.  

Para Habermas, “(...) chegar a entendimento é o processo de dar origem 

a uma concordância segundo a base pressuposta nas pretensões de validade 

que sejam mutuamente reconhecidas. Na vida cotidiana, partimos de uma base 

consensual e correspondente (...).” (Habermas, 1996, p. 13) sobre a qual os 

falantes e ouvintes expressam-se, mobilizam-se e entendem-se com base nas 
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suas formas de representação sociais com base em pressupostos validados que 

justificam suas interações no mundo da vida.  

Na ideia de mundo da vida, Habermas mostra a racionalidade dos 

indivíduos mediada pela linguagem e pelas formas de comunicação. Esses 

elementos se constituem em instrumentos de construção racional dos sujeitos 

calcado na estruturação de três universos: o objetivo, subjetivo e social.  

Na Teoria do Agir Comunicativo a racionalidade, se enquadra numa 

perspectiva ontológica, sob a qual o ser é visto com homo-socius mediado pela 

interação social. Numa perspectiva mais ampliada sobre essa ontologia social, 

Hannah Arendt afirma que a existência humana na medida em que se empenha 

ativamente em fazer algo, tem raízes no mundo de homens ou de coisas feitas 

por homens, no sentido político e na sua esfera pública de ação política e social 

(Arendt, 1989).  

Os conceitos de esfera pública na perspectiva de Arendt e Habermas tem 

em comum, o potencial político que está presente ontologicamente nos sujeitos, 

embora saibamos que a noção de esfera pública em Arendt, atenda a uma 

reflexão filosófica do modelo do fazer político do mundo grego e em Habermas 

a esfera pública moderna seja uma categoria da sociedade burguesa, na qual 

ele identifica uma emergência e transformações dessa esfera pública, como um 

espaço de acesso livre onde os atores sociais interagem para criar debates 

sobre temas do universo do mundo da vida comum a todos.  

 Como afirma Habermas (1984) em seu livro “Mudança Estrutural da 

Esfera Pública”, o caráter de funcionalidade original do princípio da esfera 

pública está baseada na  reestruturação da esfera pública da impressa, na qual 

circula as formações da opinião publica da sociedade, mas na medida em que 

há uma emancipação social na politização da opiniões publicas a funcionalidade 

dessa esfera pública perde seu caráter particular e passa a assegurar certa 

garantia política como forma de visibilidade política da opinião pública na 

sociedade moderna. A ordem comunicativa das ações nos espaços públicos 

passa a atender os interesse das liberdade de expressão e com isso a opinião 

pública ter potencializa em ato político. A ordem do político se inscreve na ordem 

da comunicação a partir de pressupostos universalmente validos. Com isso, 

ação social comunicativa é parte constitutiva das ações de conhecimento e 

entendimento pragmáticos e universais. “A função da pragmática universal é 

identificar e reconstruir condições universais de compreensão mutua (...), 
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preferimos falar em pressupostos gerais de ação comunicativa, visto que 

encaramos como fundamental o tipo de ação que é adoptado com o objetivo de 

se conseguir entendimento.” (Habermas, 1996, p. 09).     

Endentemos por pragmática universal, um pressuposto de validade em 

forma de base comum, sobre a qual os falantes em seus processos interativos, 

estabelecem formas de entendimentos comunicativos, proferindo sentidos 

simbólicos e discursivos, em forma de ideias expressadas através dos ato de 

fala. Habermas afirma que: “ao aceitar a pretensão de validade da parte do 

falante, o ouvinte reconhece a validade das estruturas simbólicas. (1996, p. 15), 

sobre as quais é possível se estabelecer interação comunicativa e entendimento 

dialógico. 

Isso serve tanto para a fundamentação da ação comunicativa com para a 

crítica em relação a ação estratégica. Habermas analisa a ação comunicativa e 

a ação estratégica,  

 

(...) como duas variantes de interação linguisticamente mediada. 

(...) As estruturas intersubjectivas da linguagem sugerem assim 

uma base para a resposta, do ponto de vista para uma teoria da 

ação, a questão clássica de como a ordem social é possível. O 

conceito atomista de ação estratégica não nos fornece por si só 

uma resposta equivalente. Mas se mesmo assim se pretender que 

sirva de conceito de base para uma teoria sociológica da ação, 

terá então de se explicar como é que os contextos de interação 

que surge apenas do exercício reciproco de influência entre 

agentes orientados para o sucesso se podem assumir por si 

mesmo como ordem estáveis. (Habermas, 1996, p. 123)   

 

Sendo assim, o que a ação comunicativa busca explorar é uma sociologia 

do mundo da relação dos sujeitos, em que o universo subjetivo, as práticas 

linguísticas presentes nos atos de fala e a ação de racionalidade política dos 

indivíduos se constituem em elementos estruturados simbolicamente de 

formação e revitalização do mundo da vida na busca de entendimentos possíveis 

relativos a ordem sociais e sua mudanças.  

Por consequência argumentamos que esse procedimento interativo 

contribui socialmente para a reestruturação comunicativa da esfera pública.   
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Habermas fundamenta a reabilitação da esfera pública, com base na ideia 

interações comunicativas das ações sociais e, dessa forma isso é feito por um 

processo que envolve atores sociais e formas interações comunicativas na 

esfera pública, com base num certo universalismo de procedimentos a partir do 

qual os pressupostos de validade e as formas de entendimentos comunicativos 

são determinantes das motivações das ações sociais e da cultura política no 

mundo da vida. Para Habermas, antes de mais nada, a politica é fruto de um 

processo de comunicação fundado em conhecimento e interesse e negociação 

procedimental. A busca de entendimento dentro desse processo é consequência 

das posições negociavelmente estabelecida pelos atores comunicativos.  

Para fundamentar seus pressupostos teóricos Habermas busca na 

racionalidade, dois fundamentos que darão suporte a sua teoria: “ação 

comunicativa” e “mundo da vida”. E com isso ele estabelece o seu conceito de 

Razão Comunicativa. Habermas amplia se foco de reflexão sobre as várias 

manifestações da racionalidade dos indivíduos na sua relação com o mundo, 

tanto nas ações diretas do relacionamento do homem com a sociedade, a partir 

do seu processo intersubjetivo, quanto nas expressões simbólicas que 

intermedeiam a relação dos sujeitos com o mundo onde ele vive cotidianamente 

com os outros indivíduos e sobre o qual se forma os pressupostos de validade 

em que se permitem atos comunicativos.  

A racionalidade comunicativa serve para uma ampliação compreensiva 

que dê conta de outras formas de expressividades do agente que não se limita 

apenas a formalidade normativa da ação e sua finalidade. Essa ideia está 

relacionada ao que Habermas chama de conquista de conhecimento e 

esclarecimento critico da ação social. 

          A ação social comunicativa é entendida a partir de três vetores relacionais 

que são a mobilização de comunicação, a perspectiva potencialmente crítica e 

justificativa de fundamentação do sujeito. Esses três vetores são pressupostos 

que abrange a capacidade comunicativa da ação no mundo da vida e a produção 

de conhecimento no cotidiano. Esse tipo de conceito serve como crítica da 

racionalidade que fundamenta nas realizações individuais que foi anteriormente 

posto como razão estratégica instrumental proferida por Weber em linhas acima, 

que não contempla as formas de produção do conhecimento nas ações sociais. 

Para Weber, a produção do conhecimento estaria ligado a forma ao campo 

científico, no qual as vocações seriam determinantes para tal fato, como ele 
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mesmo analisa em seu trabalho: Ciência e Politica - Duas Vocações (Weber, 

2015).  

         Para Habermas os atos de racionalidade estão relacionados as formas 

como os sujeitos adquirem e produzem conhecimento intersubjetivo, do ponto 

de vista cognitivo e comportamental, tanto no mundo da vida com no mundo 

sistêmico. A forma como a racionalidade comunicativa é expressada no mundo 

da vida através dos atos de fala, definem o pressuposto de validade e as 

motivações com as quais os sujeitos agem e buscam conhecimento de forma 

afirmativa no cotidiano, e em assim sendo, tomam posições no mundo da vida.  

Na ação comunicativa, as formas de expressões dos sujeitos satisfazem 

as condições de racionalidade na medida em que esses sujeitos incorporam 

conhecimento que incide em ações sociais com pretensões dialógicas, 

(Habermas, 2012). Esta questão esta ligada diretamente aos atos de fala que 

são fundamentais para o conceito de racionalidade comunicativa. Tais atos de 

falas são: os atos locucionários, ilocusionários e perlocusionários.  

Na definição dos tipos de atos de fala dos sujeitos, definem-se:  

a) os atos locusionários como os que por seu intermédio os sujeitos, na 

ação expressiva da fala, comunica algo demonstrando um estado de coisas, 

situado dentro de um aspecto descritivo;  

b) os atos ilocusionários são os que, os sujeitos agem, realizando algum 

tipo de ação enquanto expressa alguma coisa, comunicando algo a alguém; 

produzindo assim algum sentido comunicativo. E por fim; 

c) os atos perlocusionários, são os que os sujeitos ao falar causam algum 

tipo de efeito sobre os ouvintes, no sentido de produzir um efeito com finalidade 

estratégica.  

Nos dois últimos tipos de atos de fala é possível perceber a distinção 

entre o caráter comunicativo dos atos ilocucionários e o caráter teleológico dos 

atos perlocucionarios no qual os falantes instrumentalizam o ato de fala com 

finalidades estratégicas. 

 Na questão dos atos ilocusionários os sujeitos, na condição de agentes 

comunicativos atuam dentro de um aspecto relacional explicativo entre agentes 

que vão além do entendimento, ou seja, a subjetividade comunicativa expressa 

por si uma relação entre comunicação e interpretação no plano do entendimento 

e consenso entre as partes, dentro de uma racionalidade que torna válido o ato 

comunicativo a partir do pressuposto de validade das ações racionais no mundo-
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da-vida. Nesse ato de fala vemos o caráter das expressões e representações 

funcionando como elementos de produção de conhecimento e entendimento 

interativo.  

          Na questão do ato de fala perlocusionário o aspecto teleológico, ou seja, 

o ato e sua finalidade objetiva, o agente caracteriza instrumentalmente sua ação, 

causando assim seus efeitos pretendidos. Nesse sentido, os atos 

perlocusionários existem dentro de um contexto estratégico de ação e sua lógica 

expressiva é mediada por fins. 

Essas definições acima procuram ir além do aspecto semântico e 

linguístico das expressões, e estão fundamentadas, além disso, nas formas de 

representação da realidade cotidiana, que são parte do processo de produção 

de conhecimento, fundamentados num pressuposto de validade, no mundo-da-

vida onde as formas de interação dialógica possibilitam o entendimento e o 

consenso entre os atores sociais.  Habermas afirma que pelos atos de fala, são 

ações sociais reguladas que pressupõe o outro (alter) e incide diretamente para 

a tentativa de entendimento. 

Ainda para o autor, o entendimento deve se basear no reconhecimento 

intersubjetivo de pretensões de validades entre os sujeitos referentes as práticas 

de suas ações sociais, visto que essa concepção de racionalidade ocorre com 

base em um processo de relacionamento dos sujeitos no mundo-da-vida de 

maneira intersubjetiva. Convém definir de forma básica o conceito de mundo-da-

vida na teoria do Agir comunicativo, para mostrar, sobretudo a sua relação com 

o senso comum e o universo cotidiano no qual esses sujeitos envolvidos na ação 

comunicativa, estão relacionados. 

           O conceito de mundo-da-vida, na teoria de Habermas, é uma separação 

dos três aspectos do universo da existência do mundo dos sujeitos: um mundo 

objetivo, um mundo social e um mundo subjetivo como afirmamos acima. E todos 

esses mundos referem-se a totalizações diferentes que abarcam desde o 

processo de relação formal entre sujeito e instituições formais constituídas até 

as experiências cognitivas e comportamentais, no processo cotidiano de suas 

interações sociais. O mundo-da-vida é, em primeira instância desses três 

mundos, que é o mundo objetivo, qual se representa pela totalização das 

entidades na sociedade. Esse mundo goza de uma base ontológica que 

necessariamente os indivíduos se defrontam em suas ações. O mundo objetivo 
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está exteriorizado aos indivíduos e, suas relações socialmente construídas 

situam-se dentro de um aspecto interacional.  

Como afirmamos anteriormente, este mundo formalmente constituído 

representa a relação (indivíduos – instituições – sistema social) intermediada por 

ações linguísticas e racionais, mediadas por um pressuposto de validade de 

entendimento. Conceituadamente, este é o cenário ontológico do ser social. Este 

contexto legitima-se como ambiente ontológico que é intermediado pela ação da 

linguagem, como veículo de mediação e ação. 

          Em segunda instância, temos o mundo social. Esta segunda divisão do 

universo do mundo da vida totaliza o processo de relações sociais intersubjevas 

na vida dos sujeitos. O ambiente cotidiano racionalizável é o local onde podemos 

definir a existência desse mundo, pois é nele onde os sujeitos vivem e se 

relacionam comunicativamente, constituindo a reelaboração de valores e 

reelaboração de entendimento sobre as verdades socialmente partilhadas a 

partir do processo social de construção da realidade.  

 Para fundamentarmos essa argumentação, citamos diretamente 

Habermas que afirma, 

 

“Os conceitos de mundo da vida, comuns na sociologia 

hermenêutica, tem a ver, na maioria das vezes, com conceitos de 

cotidiano que apenas narram fatos e relações sociais. No entanto, 

a pesquisa das funções assumidas pelo agir comunicativo para a 

manutenção de um mundo da vida estruturalmente diferenciado 

evita tais limitações. Se levarmos em conta tais funções, 

poderemos explicar as condições necessárias para uma 

racionalização do mundo da vida (Habermas, 2012, p. 219-220).   

 

Neste contexto, três pontos são fundamentais para a compreensão de 

Habermas: a realidade da vida cotidiana, a interação social na vida cotidiana e a 

linguagem e o conhecimento na vida cotidiana, com base nos quais os princípios 

de uma racionalidade são possíveis no mundo da vida. Mas adiante 

introduziremos as perspectiva de mundo da vida e cotidiano fundados na 

psicossociologia do cotidiano com base na Teoria das Representações Sociais 

de Serge Moscovici, a partir da qual, no será possível identificar que as formas 

de entendimento, interação e produção do conhecimento comum no cotidiano 

está próximo as premissas que Habermas elenca na teoria da ação 
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comunicativa. Sobretudo no que diz respeito as formas valorativas de 

entendimento dialógico no plano da interatividade cotidiana do senso comum nas 

formas de propagação de interesses identitários e políticos no mundo da vida. 

No próximo capitulo, veremos de forma mais (co)relacional os aspectos do 

mundo da vida e a relação direta desse mundo, com os processos das 

representações sociais. Mas por enquanto, devemos nos ater melhor sobre o 

conceito do senso comum.  

Acreditamos que o senso comum no seu uso cotidiano é muito mais que 

um processo de repetições de saberes pré formados mas um instrumento de 

conhecimento político. Segundo Martins (2000), (...) se no refugio da vida 

cotidiana o homem descobre a eficácia da política (e  histórica) de sua aparente 

solidão , impõe, também, o reconhecimento de que o senso comum não é 

apenas instrumentos das repetições e dos processos que imobilizam a vida de 

cada um e de todos. (Marins, 2000, p. 57).    

Com isso a perspectiva de mundo da vida amplia o lugar no qual esse 

senso comum ira tomar forma e conteúdo, nos quais é possível identificar o 

potencial das representações sociais da política em seu agir comunicativo. O 

conceito de mundo da vida é fundamental para esse propósito pois ele expressa 

a legitimidade do que é socialmente vivido pelos atores sociais e com isso tem 

pressupostos validos de interação, comunicação e conhecimento no cotidiano, 

premissas validade tanto para a Teoria do Agir Comunicativo, quanto para a 

teoria das representações sociais.  

No mundo da vida o pressuposto de verdade, se funda nos atos 

comunicativos e nas formas interativas “face to face” , ou através das redes 

sociais da internet, no cotidiano da sociedade contemporânea conectada em 

rede, a partir das quais se fundamentam também as manifestações das 

representações sociais. Ambos fenômenos são constitutivos de formas de 

expressões de visões de mundo e expressões de opiniões nas praticas do dia a 

dia, a partir de um pressuposto valido nas interações sociais.  

Mas a questão relevante disso é que além da propagação comunicativa, 

o uso da racionalidade nesse processo é constitutivo de práticas de 

conhecimento dialógico e em certa medida político, no caso uma política do 

cotidiano, que é fundamental para o fortalecimento das questões das identidades 

sociais que vermos mais adiante.  
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Os conceitos expostos acima estão situados no universo social da vida 

dos indivíduos e são, articulados politicamente não numa forma dialógica de agir, 

onde as ações sociais atendem aos critérios comunicativos nas interações 

intersubjetivas.  

Segundo Habermas, o mundo intersubjetivo, no qual se fundamente as 

práticas do mundo da vida, apresenta-se como universo interno aos sujeitos e 

suas tomadas de decisões, com base nas experiências vivenciadas que são 

inevitavelmente transformadas em conhecimento subjetivo válido, para 

exteriorizar a ação social comunicativa. O que é importante, como resultado 

dessa separação classificatória, é fazer com que se possa entender a explicação 

conceitual aqui empregada, porém é fundamental entender o processo de 

desenvolvimento dos três mundos, que acabamos de discutir, sob uma ótica 

integral processando-se num todo, no qual se desenvolvem as praticas das 

representações sociais. 

A Ação Comunicativa, é fundada em grande parte como uma critica dessa 

razão instrumental tão discutida, desde Adorno e Horkheimer (1973), ambos 

remetendo-se a critica fundamental de Lukács feita a Weber com base no 

conceito de reificação (Habermas, 2012) e que redeu um longo debate no campo 

da teoria critica. A questão relevante não é mostrar a dinâmica do aspecto 

instrumental da razão como um processo negativo e reificado da modernidade 

ou mostrar a ação comunicativa como solução dos problemas da razão, mas, 

mostrar uma ruptura paradigmática no contexto da racionalidade como forma de 

pensar sociologicamente a razão e a ação social.  

Para Habermas esse processo de reflexão crítica não esta contemplado 

nas formas como a sociologia clássica, ao menos em Weber, que interpretou o 

conceito de ação social e Durkheim, interpretou o conceito de representações 

coletivas. Com base nessa critica, Habermas nos informa que a sociologia 

weberiana nos leva a um o caminho sem saída, no qual a ação social tem um 

fim em si mesmo, em que a racionalidade moderna reserva para a sociedade 

uma prática constitutiva de ações individuais com base na segmentação das 

ações sociais, motivadas por meios nas buscas de se atingir determinados fins; 

por outro lado Habermas também formula a crítica a sociologia durkheimiana, 

que veremos nas próximas páginas sobre a qual se instaura uma interpretação 

nos leva a compreender a totalização das relação sociais, e como a partir desta 

são desenvolvidas formas de solidariedades e consciências coletivas, nas quais 



 

33 

 

os fatos são determinantes para que sejam entendidos coisas relativos a valores 

da morais que se reproduzem no tecido social, de forma geral, coerciva e 

coletiva, no que se entende por fatos sociais.  

A despeito dessas duas perspectivas sociológicas, a de Weber por um 

lado e a de Durkheim por outro, Habermas tenta construir uma teoria da ação 

social a partir de um pressuposto de validade comunicativo, fundado nas 

interações das ações sociais e nos aspectos das formas discursivas para o 

processo de mudança complexo da sociedade contemporânea.  

Esse processo de mudança surge como consequência da modernidade 

avançada que é constitutiva em um mundo social formado por redes e por 

relações descentralizadas. Na nossa visão, esse contexto social cada vez mais 

se apresenta fora de um eixo central e demarca uma fragmentação social de 

identidades dispersas e variadas, que buscam formas de reconhecimento e 

afirmação política através das ações comunicativas e políticas na esfera publica 

contemporânea e no próprio mundo da vida. Falaremos sobre a descentralização 

social na ultima parte desse livro, e para isso, recorremos a uma analise fundada 

em um processo de descentralização e fragmentação social que reorganiza a 

esfera das ações sociais com base no cotidiano das representações sociais e 

nas formas de visibilidade da esfera publica. 

Mas ainda não é o momento, por em quanto cabe-nos discutirmos sobre 

os elementos estruturadores do conhecimento comum no mundo da vida do 

cotidiano através das formas de expressão e representação sociais e ações 

comunicativas.  
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II 

 

Representações Sociais na Vida Cotidiana: 

ação social comunicativa, senso comum e conhecimento. 

 

 Buscamos uma analise sobre a base e as formas de conhecimento do 

senso comum, como saber prático de interação e mediação comunicativa do 

mundo da vida, a partir da Teoria das Representações Sociais da 

psicossociologia francesa, mas o nosso intuito é remeter essa teoria às suas 

proximidades epistemológicas com a Teoria do Agir Comunicativo, a medida do 

possível. 

O estudo sobre representação social se ocupa da análise do 

conhecimento produzido no cotidiano, entretanto, não é possível afirmar tratar-

se de uma sociologia do cotidiano, embora volte-se para o exame do processo 

de construção da realidade a partir das relações sociais, tal como o faria uma 

sociologia do conhecimento do mundo da vida.  

Para Habermas, “O mundo da vida constitui um todo que tem centro e 

fronteiras, indeterminadas e porosas, que recuam em vez de se deixar 

transcender.” (Habermas, 1996, p. 135). No qual as formas de conhecimento, de 

tempo e de espaço são partilhadas e estabelecidas como um pano de fundo do 

saber linguístico do cotidiano e tem pressupostos de validades universais. 

Aragão (1992) define o mundo da vida como (...) o pano de fundo que permite 

aos sujeitos capazes de fala e ação se entenderem mutuamente sobre algo no 

mundo, seja este mundo o mundo exterior social, o mundo exterior natural ou o 

mundo interior subjetivo” (1992; p. 44).  

O mundo da vida é comum a todos os homens e pressupõe relações, 

interações sociais e processos comunicativos, no sentido de ser um espaço 

pertinente as representações sociais como modelo de produção de 

conhecimento. As representações sociais a partir do contexto comunicativo 

relaciona o sujeito, com base na sua cognição e comportamento, as interações 

sociais a partir de sua forma de comunicabilidade e expressão intersubjetivas. A 

intersubjetividade e sua intensa relação com o universo cotidiano do mundo da 

vida, assim como as formas de expressão através da linguagem e atos de fala, 

é sob esse aspecto, pontos de convergência entre a abordagem da ação 

comunicativa e das representações sociais. 
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 O conceito de representação social teve sua origem no trabalho 

desenvolvido por Serge Moscovici, o qual tinha como problemática entender o 

processo de apropriação da teoria psicanalítica por parte de diferentes grupos 

sociais1. A questão central da obra voltava-se para esclarecer como era 

consumida, transferida e utilizada, uma teoria científica pelas pessoas 

caracterizadas pelo senso comum, através de suas expressões de linguagem e 

comportamento social. Ao fazê-lo, o autor também tentava redefinir problemas e 

conceitos da Psicologia Social, insistindo sobre a funcionalidade simbólica e o 

seu poder de construção nas representações sociais. 

 A partir dessa problemática, Moscovici (1978) analisou processos através 

dos quais os indivíduos elaboram explicações sobre as temáticas sociais e como 

isso de alguma forma relaciona-se com comportamentos e organização social. 

Nesse quadro, a Teoria das Representações Sociais trabalha com uma gama de 

elementos que envolvem teorias científicas, ideologias e experiências 

vivenciadas na vida cotidiana e também com questões pertinentes à linguagem, 

psicanálise, psicologia, sociologia do conhecimento e psicossociologia. 

 As representação social se define como “uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e 

a comunicação entre indivíduos” (1978; p.76). Como o próprio Moscovici afirma, 

as representações sociais “(...) constituem uma organização psicossociologica, 

uma forma de conhecimento particular de nossa sociedade e é irredutível a 

qualquer outra.”.(1978; p.111). 

Abric (1984) defende que as representações sociais são modalidade de 

pensamento que incide diretamente nas práticas sociais as quais redimensionam 

os processos cognitivos e as percepções sociais dos indivíduos. Jodelet, no 

mesmo sentido, define as representações sociais “constituem modalidades de 

pensamientos práticos orientados hacia la comunicacion, la compreension y el 

dominio del en torno social, material e ideal”. (Jodelet: 1988; p.474)2. 

 Muito próximo a essa afirmação, encontramos um argumento de 

Habermas, no qual se afirma, a partir de uma visão critica sobre a 

fenomenológica husseriana, que a relação entre o conhecimento sistêmico do 

saber cientifico são resinificados pelo saber cotidiano do mundo da vida, onde 

                                                        
1 O título do original: Psychanalyse, son Image et son Public, Paris PUF, 1961 publicado em português sob 
o título A Representação Social da Psicanálise. RJ. Zahar.1978. 
2 Tradução livre: “Constituem modos de pensamentos práticos orientados para a comunicação, a 
compreensão e o domínio entorno do social, material e ideal” 
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os atos de falas se convertem em “convenções pré-teóricas quotidianas” 

(Habermas, 1996, p. 131).  

Habermas (1996) afirma que, “A maior parte daquilo que se diz nas 

práticas comunicativas do quotidiano mantem-se não problemático, escapa as 

criticas e evita a pressão da surpresa exercida pelas exigências criticas, uma vez 

que recorre antecipadamente `a validade das certezas acordadas de antemão, 

por outras palavras `as certezas do mundo da vida.  (p. 131). Isso se aproxima 

da forma como os estudos das representações sociais entende o conhecimento 

e as praticas  do senso comum no cotidiano.  

Podemos argumentar, por exemplo, que uma representação social se 

desenvolve pela forma como os indivíduos produzem o conhecimento e 

comunicação a partir das relações sociais no mudo da vida, a partir de saberes 

que são resinificados em ancoragens cotidianas e que contribuem para 

singularizar as mudanças sociais da ordem estabelecidas. Essas questões 

relativas a ordem estabelecida, por exemplo foi objeto de estudo da teoria 

sociológica clássica francesa que se fundamentava no estudo dos fatos sociais 

e sua generalização explicativa, coerciva, coletivas e moral quanto ao 

comportamento dos indivíduos sem considerar os processos subjetivos 

provocadores de mudanças. Daí por exemplo decorrem os conceitos de fato 

moral e fato social defendido por Durkheim, que citamos linhas a cima, sobre os 

quais são desenvolvidas as explicações sobre das representações coletivas na 

teoria sociológica clássicas.  

Nesse sentido, tanto Habermas como Moscovici, formulam suas teorias 

com base na critica do conceito de ordem social e representações coletivas 

oriundo da teoria sociológica de Durkheim, outro aspecto de convergência entre 

Habermas e Moscovici.  

A teoria das representações sociais foi desenvolvida objetivamente como 

crítica ao conceito de representações coletivas, que na perspectiva 

durkheimiana buscava um modelo de explicação sobre a constituição da ordem 

social e funcionamento da sociedade moderna com base de justificativa da 

divisão social do trabalho orgânico. 

 Durkheim parte da premissa de que o fato moral e o fato social, 

conjuntamente com a concepção das representações coletivas, fundamentam  a 

ideia de estabilidade e ordem na sociedade e por consequência permite a 

existência da vida social com base na estrutura de solidariedade orgânica  que 
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é mantenedora da ordem simbólica e material das instituições na sociedade, 

como família, direito e religião, por exemplo, a partir da quais os indivíduos 

asseguram a manutenção de seus papeis sociais e sua consciência coletiva 

(Durkheim,1978;1988). Toda consciência só pode existir coletivamente segundo 

essa abordagem sociológica. 

Dentro dessa lógica, Durkheim critica as teorias psicológicas de 

determinação da consciência singularizada nos indivíduos, pois, para ele, a 

consciência individual e suas representações são influenciadas diretamente 

pelos fatos sociais sobre o aspecto das representações coletivas e essa relação 

determina diretamente a ordem socialmente coercitiva da sociedade 

(Durkheim,1970). Ainda segundo Durkheim, as representações psíquicas 

presentes nas formas cognitivas dos indivíduos são definidas pela consciência 

coletiva, caso contrário essas representações seriam irreais e não teriam 

validade sociológica de explicação. Como ele próprio afirma, (...) o fenômeno 

das representações psíquicas independem dos indivíduos. A vida representativa 

é a consciência da atualidade. (...). Se pode dizer (...) que as representações 

coletivas são exteriores com relação às consciências individuais, é porque  não 

derivam dos indivíduos considerados isoladamente, mas de sua cooperação (...)” 

pois, “os fatos sociais são (...) independentes e exteriores em relação às 

consciências individuais.”. (idem: p. 38/39). 

 A questão subtraída dessa discussão é que o fenômeno social não 

depende da natureza individual dos homens, pois, os fatos seriam coletivos por 

si próprios. A consciência e a representação coletiva têm sua vida própria no 

conjunto de crenças e sentimentos dos membros de uma sociedade, sobre a 

qual se processam relações sociais. Sua existência independe de aspectos 

particulares dos indivíduos na medida em que os indivíduos são temporários na 

sociedade enquanto que a consciência coletiva é permanente.  

Sob essa concepção, Durkheim (1970) afirma que há uma coesão social 

que liga a consciência particular dos indivíduos à sociedade. É esse aspecto 

coletivo, segundo ele, que determina a ação e o comportamento dos indivíduos 

na sociedade. Sendo assim, a vida social define-se por uma representação 

coletiva, social e moral, em que o conceito de consciência são fundamentados 

pelas noções de moralidade coletiva e generalizada que incide na existência da 

ordem dos fatos sociais. Que na sociologia positivista do sociólogo francês, são 

os objetos principais da sociologia. Os fato sociais para Durkheim (1972), são 
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coisas e como tais, devem ser observáveis objetivamente de forma, geral 

coletiva e coerciva, sem ser reduzido ao papel ou ação dos indivíduos.   

  Tanto Habermas como Moscovici tem em mente que o modelo de 

Durkheim é importante, porém um tanto quanto abrangente e com isso perde de 

vista a dinâmica dos processos interativos da visa sociais, e em particular o 

potencial sociológico que há no estudo dos fatos e das ações na vida cotidiana 

e na esfera publica. É com base nessa critica que as representações sociais se 

fundamentam como modelo de explicação teórica.  

 Sandra Jovchelovitch (2000) reforça ainda essa aproximação entre a 

Moscovici e Habermas quando afira que, “(...) representações sociais são, elas 

mesmas, fenômenos simbólicos produzidos na esfera publica. (...) as 

representações sociais estão radicadas nas reuniões publicas, nos cafés, nas 

ruas, nos meios de comunicação, nas instituições sociais e assim por diante. 

Este é o espaço em que elas incubam, se cristalizam e são transmitidas.” 

(Jovchelovitch, 2000, p. 40).       

  O conceito de representação social nasce da releitura crítica que 

Moscovici fez das noções de representação coletiva da teoria sociológica de 

Durkheim. Para Moscovici, o conceito de representações sociais tinha uma certo 

caráter abrangente e generalizante, que impossibilitava compreender novos 

fenômenos sociais, que não poderiam ser explicados  a luz do conceito de fatos 

sociais.  

  Uma primeira questão crítica levantada por Moscovici era o fato de que 

tal abrangência supunha abarcar grande parte da historia intelectual e estava 

vinculado fundamentalmente aos fato morais e em segundo lugar a concepção 

de representações coletivas era estática para que fosse a partir dessa possível 

entender os fenômenos sociais dinâmicos do cotidiano, que emergiam a todo o 

instante com as mudanças do cenário da modernidade. Havia com isso uma 

mobilidade de fatos e fenômenos a partir dos quais as o conceito de 

representações coletivas não conseguia explicar e; por outro lado, as 

representações coletivas eram definidas por Durkheim (1970), como entidades 

de explicações absolutas. A leitura crítica de Moscovici mostra que a noção de 

representações coletivas é por demais abrangente e geral para dar conta da 

produção do pensamento na sociedade, questão que Habermas concorda como 

veremos mais adiante, o que é outro ponto de convergência entre Moscovici e 

Habermas.  
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Ao contrario das representações coletivas Moscovici defende que as 

representações sociais são mais dinâmicas e  referem-se ao posicionamento e 

localização da consciência intersubjetiva, mediada sobre tudo pela linguagem 

nos espaços sociais, e tem como proposito constituir percepções e 

comportamentos por parte dos indivíduos nos seus processos interativos. O que 

incide numa perspectiva behaviorista que Habermas (2012) igualmente 

concorda e que segundo ele próprio afirma é uma característica de toda 

psicologia social.  

 Habermas afirma que: A psicologia social é behaviorista no sentido de 

que tem início em uma atividade observável, isto é, no processo social dinâmico 

e nas ações sociais  que constituem. (...). O sentido incorporado numa ação 

social é algo que permanece como não exterior ao comportamento; mesmo 

assim, ele constitui algo objetivado em manifestações simbólicas, acessíveis 

publicamente, ou seja, é algo que não se limita `a exterioridade, como é o caso 

dos fenômenos da consciência. (Habermas, 2012, p. 10).  

Vemos aqui mais uma aproximação entre a perspectiva de Habermas e 

Moscovici, na medida em que para Moscovici, as representações sociais  e o 

comportamento de um indivíduo em relação a um objeto social ou a uma 

interação social passam por um processo de “formação” entendido como um 

encadeamento de fenômenos interativos, fruto dos processos sociais no 

cotidiano do mundo moderno.  

Moscovici debruça o seu interesse no que poderíamos chamar de uma 

psicossociologia do conhecimento, a partir do qual ele define que as 

representações sociais, ao contrário das representações coletivas, reduzem-se 

a uma modalidade estética e específica da forma de produção de conhecimento, 

cuja função seria a elaboração de comportamentos sociais e a comunicação 

entre os indivíduos nos processos de intersubjetividade cotidiano do mundo 

social. Isso faz com que as representações sociais se aproximem dos processos 

das ações comunicativas, defendida por Habermas, que entende que os 

processos intersubjetivos fazem com que haja a incorporação de conhecimentos 

e comportamentos, que são ancorados na experiência vivida e são expressados 

nos atos de fala cotidianos.  

 

 



 

40 

 

“os atos de fala servem normalmente para coordenar as ações 

através do facto de tornarem possível um acordo racionalmente 

motivado entre vários agentes; as duas outras funções da 

linguagem – representação e expressão – também estão  

envolvidas nesse processo. A coordenação da ação serve de um 

modo geral a finalidade da integração social de um mundo da vida 

intersubjetivamente partilhado pelos seus elementos. 

Obviamente, uma tal descrição pressupõe já a mudança de 

perspectiva que nos permite colocar questões acerca da 

contribuição das ações comunicativas para a reprodução desse 

mesmo mundo da vida. (Habermas, 1996, p.138). 

 

Esse pressuposto descritivo do mundo da vida reforça a critica sobre os 

quais são elaboradas na teoria social das representações coletivas, que 

desconsideram os processos fenomenológicos das ações individuais que são 

gestadas no cotidiano que incidem diretamente sobre as formas de sociabilidade 

e ação no tecido social do mundo da vida.  

Esses componentes presentes no mundo da vida operam tanto nas ações 

comunicativas quanto nas representações sociais. Podemos afirmar que as 

ações comunicativas e as  representações sociais tratam de questões próximas 

relativas como as formas de socialização, interação e comunicação mediadas 

pelo saber comum no campo de experiência do mundo vivido compartilhado, 

“Podemos agora imaginar as componentes do mundo da vida – paradigmas 

culturais, ordens legitimas e estruturas pessoais – como formas condensadas 

dos (...) processos que operam através da acção comunicativa: entendimento, 

coordenação da acção e socialização. (Habermas, 1996, p. 138)  

Por outro lado, tanto Moscovici como Habermas elaboram criticas em 

relação ao conceito de representações coletivas desenvolvido por Durkheim. 

Ambos terminam por concordar que os indivíduos em suas forma singulares de 

ação, expressão e representação intersubjetivas não são determinadas a priori 

pelas representações coletivas como afirma Durkheim (1970).  

Habermas (2012) por sua vez critica as determinações das 

representações coletivas por duas razoes; primeiro pelo fato de Durkheim, ter 

pedido a chance de identificar as formas do agir comunicativo, nos processo de 

solidariedade mecânico desenvolvidos na sua teoria e; segundo pelo caráter 

bastante funcionalista que o autor implicou na sua explicação sobre os grupo 
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sociais, desvinculados dos processo de interação do mundo vivido, vinculando 

apenas a questão da ordem social a consciência coletiva uniforme dos grupos 

na sociedade.  

Na visão de Habermas (2012) “Durkheim investiga a fé religiosa e o 

patriotismo (...) como expressão de uma consciência coletiva, profundamente 

enraizada na historia do grupo, a qual é constitutiva para a identidade do grupo.” 

(p. 85).  A questão relevante para Habermas nesse sentido é que, “Na 

consciência coletiva durkheimiana, é possível detectar uma raiz pré-linguística 

do agir comunicativo, dotada de um caráter simbólico.” (op. cit. p. 86).  

Para Habermas isso tornaria possível uma analise do agir comunicativo,  

presentes nos fatos sociais, principal objeto de analise da teoria de Durkheim, 

como afirmamos linha acima. os Fatos sociais são relativos as normas sociais, 

sobretudo no que tange aos aspectos relativos a solidariedade mecânico-

orgânica e a determinação da ordem morfológica, estrutural e funcional da 

sociedade moderna, visando a eliminação da Anomia, ou seja, o processo de 

abstenção e desrespeito coletivo das normas sociais asseguradas pelo fato 

moral e pela preponderância progressiva da divisão social do trabalho orgânico.  

Na visão de Habermas o processo do estudo sobre as normas, os fatos e 

os valores morais e institucionais, em Durkheim, só são plenamente 

desenvolvidos nos estudos de Durkheim sobre a religião e sobre esse aspecto, 

os as suas explicações sobre o rito religioso é possível entender a sua 

compreensão da linguagem e sua relação direta com a constituição das normas 

grupais, nas quais se desenvolvem diretamente as representações coletivas e 

sua forma de consciência.  

Com isso, Habermas afirma que, “Ora, conceitos tais como ‘consciência 

coletiva’ e ‘representações coletivas’ tendem a uma personalização da 

sociedade, isto é a assimilação da sociedade a um sujeito superdimensionado. 

(...). O elemento moral é reduzido ao sagrado, e este as representações coletivas 

de uma de uma entidade, a qual assume, por seu turno, a forma de um sistema 

de normas obrigatórias.” (Habermas 2012, p.95). 

Nesse caso a critica mais consistente que nos interessa aqui é que 

segundo Habermas o mundo da vida embora possa ter um caráter geral ele não 

é determinado pelo fato coletivo e sim por uma serie de singularidades sociais 

que incidem nas formas do agir através da linguagem e do conhecimento no 

mundo. Para Habermas, Durkheim desconsiderou isso e reduziu a consciência 
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coletiva “a totalidade das representações impostas pela sociedade e 

compartilhadas por todos os seus membros; (...)”. (Habermas, 2012, p. 99).  

Para Durkheim o conceito de identidade coletiva, que deriva desse 

conjunto de representações e consciência, é originário das formações 

normativas dos grupos. “A identidade coletiva se forma por meio da figura de um 

consenso normativo; é verdade que não é um consenso visado, porque a 

identidade  dos membros de um grupo surge junto com a identidade desse 

mesmo grupo, uma vez que são ambas coorigináirias”. (Habermas, 2012, p. 

100). 

Há nesse contexto uma determinação não apenas coletiva em relação as 

formas de representação mas fundamentalmente uma determinação sobre a 

formação da identidade na sociedade sem considerar os processos de interação 

dos indivíduos e suas singularidade perceptivas de comportamento e 

propriamente adesão aos grupos, no tecido social.  

Ainda segundo essa perspectiva crítica, Habermas cita que na visão 

direta de Durkheim, “(...) a identidade da pessoa constitui apenas um reflexo da 

identidade coletiva; esta garante a solidariedade social numa certa forma 

‘mecânica’.” (Habermas, 2012, p. 100). A crítica que vem justificar de forma mais 

enfática a reflexão de Habermas quanto ao trabalho de Durkheim é que: “O agir 

comunicativo, que Durkheim não valorizou suficientemente, constitui o ponto de 

engate para a energia da solidariedade social.”. (Habermas, 2012, p. 106).   

Mais tarde trataremos de discutir essa questão da identidade, no plano 

das representações sociais e da esfera publica, mas por enquanto devemos 

manter ainda o foco quanto a crítica do caráter coletivo das representações por 

parte do das reflexões comunicativas. A critica quanto ao termo “coletivo” refere-

se a dinâmica social interativa e processual que está presente internamente nas 

representações e expressões dos sujeitos, o que faz o termo “social” ter uma 

dupla direção na compreensão dos conceitos de representação e expressão. A 

primeira direção é a da forma de como o conhecimento é socialmente 

compartilhado pelos indivíduos, e a segunda direção é a da realidade do 

universo intersubjetivo, ou seja, a realidade psicossociologica, afetiva e 

axiológica que é pertinente as formas de expressão de comportamentos e 

comunicação interpessoal desses indivíduos no mundo da vida. Essas questões 

nos faz ver que entre Habermas e Moscovici, há ainda uma proximidade de 
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cunho epistemológico, no que tange a Teoria das Representações Sociais e a 

Teoria do Agir Comunicativo. 

 As representações sociais ser realizam como forma de expressões 

comunicativas, conhecimento e ação, no qual toda representação é 

representação sobre algo ou alguém e pressupõe uma forma de conteúdo 

adquirido e processado por ação de comunicação, do mundo vivido. Da mesma 

forma como em Habermas em relação a ação comunicativa que é sempre 

relativa a atores em atos de fala e processos de conhecimento e entendimento 

no mundo da vida.  

Como afirma Jodelet, toda representação sociais é feita sobre algo ou 

alguém e não se trata de uma duplicação do real ou desdobramento do ideal, 

relativo a realidade. Assim como também não é, a parte subjetiva sobre o objeto 

representado nem a parte relativa a mera transformação do sujeito em objeto, 

mas um processo a partir do qual esta estabelecida uma relação entre esta 

partes. Como ela mesmo afirma, “Si, en el fondo de toda representación 

debemos buscar esta relación con el mundo y con las cosas (...). El acto de 

representación es un acto de pensamiento por medio del cual un sujeto se 

relaciona con un objeto (...)3.(1988;p. 475). A representação social é uma 

significação mental sobre algo que incide sobre o comportamento dos individuos, 

mesmo que esse algo que é representado, seja mítico ou exista apenas no plano 

das idéias ou do imagináiro. 

 Por outro lado, as representações sociais estão inseridas num contexto 

psicossociologico o que faz com que sejam também percebidas como um 

sistema de interpretações aberto acerca da realidade social. Dentro do aspecto 

conceitual da teoria, Figueira (1980) apresenta dois elementos presentes na 

representação social, são eles:  a “forma” e o “conteúdo”. A forma é composta 

pelos sujeitos e pelas ações destes, neste caso as representações sociais se 

definem por operacionalizações e ordem de funcionamento, e o conteúdo é o 

objeto sobre o qual a forma é operada. Isso é mostrado pelo fato de que, na 

concepção de representação social, a ação representativa dos sujeitos tem 

possibilidades e habilidades de criação sobre objetos e fatos que vão além do 

reflexo simples da imagem. Isso faz com que tais representações estabeleçam 

                                                        
3Em tradução livre: No fundo de toda representação devemos buscar sua relação com o mundo e com as 
coisas. (...). O ato de representação é um ato de pensamento pelo qual um sujeito está relacionado a um 
objeto(...). 
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o caráter de introdução para as ações dos indivíduos porque a representação 

social guia o comportamento desses sujeitos e reelabora os elementos contidos 

no universo social que é o local onde aparece o comportamento emergente. 

Dentro do mesmo campo de perspectiva, Perrusi (1995) pensa que as 

representações sociais devem ser consideradas como um sistema de 

compreensão e interpretação da realidade, no que tange sobretudo as relações 

dos indivíduos em suas forma de comportamento, no sentido de orientar 

condutas e nos processos de comunicação dos meios sociais. O que permite 

aos indivíduos interiorizarem experiências vividas e ações sociais como modelos 

de condutas no tecido social. 

 As representações sociais decorrem de uma lógica de ação, em que as 

interpretações sobre uma dada realidade ou sujeito passam por processos de 

interação social e de interiorização vividos no contexto social e 

comunicabilidade. Isso define o processo intersubjetivo das representações 

sociais. 

 Quanto a isso, recorremos ao próprio Moscovici que nos dá a noção de 

elementos estruturantes da teoria das representações sociais. Ele afirma que: 

“(...) uma representação social elabora-se de acordo com dois processos 

fundamentais: a objetivação e a amarração (...). A objetivação faz com que se 

torne real um esquema conceitual, com que se dê a uma imagem uma 

contrapartida material, resultado que tem em primeiro lugar, flexibilidade 

cognitiva (...)”. (Moscovici, 1978; p.63). Entendam por amarração, uma espécie 

de ancoragem, ou melhor explicando, um enraizamento do conhecimento 

adquirido por parte dos indivíduos. 

O processo de objetivação é determinado pela reabsorção das varias 

significações simbólicas, trazendo-as para um plano material, transplantando o 

nível da observação cognitiva o que era apenas do nível da inferência e se 

expressa no comportamento e na comunicação interpessoal. Jodelet (1988) 

explica que a objetivação e a ancoragem no tocante a Teoria da Representação 

Social, são processuais.  

O processo da objetivação, segundo sua explicação, é esquematizado em 

três fases: a) construção seletiva, b) formação do núcleo figurativo e c) 

familiarização. Vejamos sua explicação acerca desses pontos. 
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Fase a) “Selección y descontextualización de los elementos de la 

teoría. Las informaciones que circulan sobre el psicoanálisis serán 

objeto de una selección en función de criterios culturales (...) y, 

sobre todo, en función de criterios normativos (...). Estas 

informaciones son separadas del campo científico al que 

pertenecen, del grupo de expertos que las ha concebidos y son 

apropiadas por el público que, al proyectarlas como hechos de su 

propio universo, consigue dominarlas.”4 

Fase b) “Formación de un ‘núcleo figurativo’: una estructura de 

imagen reproducirá de manera visible una estrutura conceptual. 

Las nociones claves que configuran dimensiones existenciales, el 

‘consciente’  y el ‘inconsciente’ (...) son visualizados en el núcleo 

a través de su posición por encima y por debajo de una línea de 

tensión en la que se encarnan el conflicto, la contradicción en 

forma de presión represiva, el  ‘rechazo’ que da lugar al ‘complejo’. 

De esta forma, los conceptos teóricos se constituyen en un 

conjunto gráfico y coherente que permite comprenderlos de forma 

individual y en sus relaciones(...).”5 

Fase c) “Naturalización: el modelo figurativo permitirá concretar, 

al coordinarlos, cada uno de los elementos que se transforman en 

seres de naturaleza (...). Las figuras, elementos del pensamiento, 

se convierten en elementos de la realidad, referentes para el 

concepto. El modelo figurativo utilizado como si realmente 

demarcara fenómenos, adquiere un status de evidencia: una vez 

considerado como adquirido, integra los elementos de la ciencia 

en una realidad de sentido común.” (p. 482-483).6  

 

                                                        
4Tradução livre - Fase a) "Seleção e contextualização dos elementos da teoria. Informações que circulam 
sobre a psicanálise estar sujeito a uma seleção com base em critérios culturais (...) e, sobretudo, com base 
em critérios normativos (...). Estas informações são separados do campo científico a que pertencem, o 
grupo de especialistas que projetaram e são apropriados para o público, projetando-as como fatos de seu 
próprio universo, fica dominá-los ". 
5Tradução livre - Fase b) "Formação de um 'núcleo figurativo': uma imagem visível reproduzir uma estrutura 
conceptual. Os conceitos fundamentais que formam dimensões existenciais, o 'consciente' e o 
'inconsciente' (...) são apresentados no núcleo através da sua posição acima e abaixo de uma tensão de 
linha, que incorporam o conflito, contradição como pressão repressivo, 'rejeitar', que resulta no 'complexo'. 
Assim, os conceitos teóricos constituem um conjunto gráfico coerente em compreender o que permite 
individualmente e em seus relacionamentos (...)". 
6 Tradução livre - Fase c) "Naturalização: o modelo figurativo deve tornar concreto e especificar, cada um 
dos elementos que se transformam em seres da natureza (...). Figuras, elementos do pensamento, tornam-
se elementos da realidade, referindo-se ao conceito. modelo figurativa usado como se eles realmente 
demarcar fenômenos, adquire um status de evidência: uma vez considerada como adquirida, integra os 
elementos da ciência um bom senso de realidade ". 
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 Já o processo de ancoragem em relação a objetivação fixaria a 

representação e o objeto a ser representado numa rede de significação, 

adequando-se aos valores e interesses sociais. Segundo Perrusi (1995) a 

ancoragem “interioriza - no sentido de trazer para dentro - esquemas de ação e 

ao mesmo tempo, inscreve o objeto, enquanto novidade numa determinada 

estrutura de valores através de um processo de familiarização” (p.70).  

Pois como afirma Jodelet, “(...) la integración cognitiva del objeto 

representado dentro del sistema de pensamiento preexistente y a las 

transformaciones derivadas de este sistema, tanto de una parte como de otra. 

Ya no se trata, como en el caso de la objetivación, de la constitución formal de 

un conocimiento, sino de su inserción orgánica dentro de un pensamiento 

constituido.” (1988; p.486).7  

 Para Jodelet, o processo de ancoragem situado em uma relação 

complementarmente dialética em relação a objetivação, estrutura o fenômeno 

das representações sociais com três funções intercambiáveis: a) a função 

cognitiva de integração do novo (informações representáveis), b) função de 

compreensão e interpretação da realidade remetida aos sujeitos e aos grupos e 

c) função de orientação de condutas e da constituição das relações sociais a 

partir do contexto da familiarização.   

 O processo de naturalização na elaboração das representações sociais é 

demonstrado por Moscovici (1978) no tocante a representação da psicanálise ao 

afirmar que, “Ao objetivar o conteúdo científico da psicanálise, a sociedade já 

não se situa com vistas a psicanálise ou aos seus psicanalistas mas em relação 

a uma série de fenômenos que ela toma a liberdade de tratar como  bem 

entende.” (p.111). 

 Ao serem popularizadas, as teorias psicanalíticas foram apropriadas por 

sujeitos caracterizados pelo senso comum, que estabeleceram uma relação 

direta com esse objeto, passando a naturalizá-lo, transformando a epistemologia 

do senso científico em epistemologia do conhecimento comum (uma 

epistemologia popular acessível e compartilhada pelo senso comum) a qual 

adquire uma dinâmica própria no mundo da vida.  

                                                        
7Tradução livre – “(...) a integração cognitiva do objeto representado dentro do sistema existente e 
pensado nas transformações derivadas deste sistema, tanto de uma parte como de outra. Não se trata de 
da constituição formal do conhecimento, como no caso de objetivação, mas da sua inserção orgânica em 
um pensamento constituído.” 
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 Na Teoria das Representações Sociais, o aspecto conceitual e o aspecto 

epistemológico são tomados em referência a interrelação entre os sistemas de 

pensamentos e as práticas sociais, para que seja possível compreender os 

fenômenos complexos do senso comum. Segundo Jodelet, tais fenômenos, 

produzidos no cotidiano, “(...) devem ser destrinchados e referidos aos diferentes 

aspectos do objeto representado de modo a poder depreender os múltiplos 

processos que concorrem para suas elaborações e consolidação como sistema 

de pensamento que sustentam as práticas sociais”,(Jodelet: 1984). 

Essa complexidade do fenômeno é fruto do processo  sócio-subjetivo, 

pois como o pensamento do indivíduo se enraíza no social sofrem mudanças 

mútuas. Segundo Spink (1993), isso implica em três questões: a primeira é 

compreender o impacto que as correntes de pensamento, veiculadas em 

determinadas sociedades, têm nas representações sociais de grupos sociais 

diferentes ou de indivíduos definidos em função de sua presença em grupos. A 

segunda é entender os processos constitutivos das representações sociais e a 

eficácia destas representações para o funcionamento social, ou seja, entender 

por um lado o papel das representações sociais na orientação dos 

comportamentos e na comunicação e, por outro, entender a representação social 

como sistema de recepção (input) de novas informações sociais. E a terceira, 

entender o papel das representações sociais nas mudanças sociais no que diz 

respeito à constituição de um pensamento social compartilhado.  

 A construção e desenvolvimento de relações sociais constituem assim, 

referência necessária para a análise das condições de produção das 

representações sociais no mundo da vida cotidiana o que implica numa 

abordagem da epistemologia do processo. A epistemologia do processo, como 

modelo de explicação teórico sobre representações sociais, estrutura o contexto 

das explicações, redimensionando a relação entre o cognitivo e o social, 

enfatizando assim, a visão de sujeito criativo e ativo nas interações sociais e na 

forma de compreensão da realidade social. 

 As explicações sobre as representações sociais definidas a partir da 

interrelação das questões acima, passam a compor os vários níveis de enfoque 

nas pesquisas. Esses níveis são definidos em quatro categorias: o nível dos 

processos individuais, o nível dos processos intra-individuais ou 

intersituacionais, o nível situacional e o nível ideológico.  
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O primeiro desses níveis, o relacionado ao processo intra-individual, 

focaliza a maneira como os indivíduos organizam suas experiências no campo 

social de forma cognitiva que incide também em comportamentos e ações 

sociais; O segundo nível, o dos processos inter situacionais, é enfocado por 

pesquisas que se ocupam com dinâmica de grupos; O terceiro nível, o nível 

situacional, tematiza relações sociais e identidades, ou seja, diferenças sociais, 

relações de poder e identidades sociais; E por fim o quarto e último nível, o 

ideológico, situam suas análises sobre visões de mundo a partir do lugar social 

ocupado por sujeitos sociais, ou seja, a segmentação das classes e posição das 

classes.  

 É válido ressaltar que este último nível aproxima-se mais de uma 

perspectiva sociológica, segundo Doise (1990), pelo fato de relacionar o caráter 

das posições sociais e o caráter simbólico pertinente a ideologia, pois este nível 

apresenta um aspecto contextual em que as representações sociais são : “(...) 

princípios geradores de tomadas de posições ligadas a inserções específicas em 

um conjunto de relações sociais e que organizam os processos simbólicos que 

intervêm nessas relações”. (Doise: 1990). O próprio autor admite que tal 

definição teve influência da sociologia de Pierre Bourdieu contribuindo assim, 

para uma maior aproximação entre a Psicologia Social e a Sociologia.   

 Esses níveis são pensados de forma relacional na Teoria da 

Representação Social, isto é, esse campo de explicação processa esses níveis 

combinando elementos pertinentes a cada um deles, o que implica em 

diversidade de perspectivas. A diversidade também é resultado do modo como 

um determinado fenômeno social é estudado, o que faz com que a forma 

epistemológica seja de duas naturezas na composição do modelo de 

compreensão do fenômeno. 

 Um desses modelos constitui a “epistemologia do produto” e nele as 

representações sociais emergem como pensamento constituído ou campo 

estruturado, este por sua vez é um modelo utilizado na psicologia cognitiva e no 

behaviorismo. O outro modelo consiste na “epistemologia do processo”, nesse 

as representações sociais emergem como pensamento constituinte ou núcleos 

estruturantes. Este nos interessa como modelo de análise pois enfoca o 

processo de relações sociais como base de fundação das representações 

sociais.  



 

49 

 

 Examinadas pela ótica  da epistemologia do processo, tal como o fazem 

a Sociologia e Psicossociologia, as representações sociais têm necessariamente 

que serem analisadas no âmbito dos processos interativos constituídos no 

campo social, que são as suas condições de produção e comunicação e ação.  

Nessa perspectiva as representações sociais se ocupam com a 

compreensão da elaboração e transformação das representações e com a 

interatividade da vida social do mundo da vida cotidiano, pelo pressuposto do 

entendimento comunicativo dos atos de fala mediados pela expressão e 

representação nas interações do mundo da vida. Isso se aproxima da 

compreensão que Habermas faz em seu livro Racionalidade e Comunicação  

(1997) em que ele afirma: “Os atos de fala servem normalmente para coordenar 

as acções através do facto de tornarem possível um acordo racionalmente 

motivado entre vários agentes; as duas funções da linguagem  - representação 

e expressão – também estão envolvidas no processo. (...). A coordenação da 

acção serve de um modo geral a finalidade da integração social de um mundo 

da vida intersubjetivamente partilhado pelos seus elementos”. (Habermas, 1997, 

p. 138).    

 Essa é uma perspectiva sociológica intersubjetiva sobre a qual 

representação e expressão são fatores determinantes para fundamentar uma 

análise da linguagem nas representações sociais do mundo da vida.  Isso esta 

implicado também no que Habermas conceitua como imputabilidade e as 

crenças que os indivíduos têm e expressam nas suas formas de interação. Algo 

que faz com que se aproxime mais uma vez as explicações entre as 

representações sociais e as ações comunicativas. “A imputabilidade pressupõe 

uma auto-relação refletida por parte da pessoa a respeito daquilo que diz, 

acredita e faz. Esta capacidade esta interligada com as estruturas nucleares 

racionais do conhecimento, da atividade propositada e da comunicação, através 

das auto-relações correspondente. A auto-relação epistemológica implica uma 

atitude reflexiva da parte do sujeito consciente em relação as suas crenças e 

convicções (...).” (Habermas, 1996, p. 187)   

No campo sociológico e psicossocial, as análises sobre as 

representações sociais avançam para a compreensão dos processos 

comunicativos e essa imputabilidade esta presente, por exemplo, nas 

expressões das visões e expressões ideológicas e crenças por parte dos 

indivíduos no mundo da vida e nas suas relações com os grupos.  
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Segundo Spink (1993) a analise sociológica propõe, para a análise da 

representação social, uma contribuição no sentido de ajudar a explicar a relação 

de proximidade entre as os processos mentais e as dimensões materiais e 

funcionais da vida social no qual se sociabilizam os indivíduos e os grupos 

sociais. Com essa percepção, as representações sociais do ponto de vista 

sociológico, podem ser vista como uma metodologia para ajudar a  entender os 

processos das ideologias na vida cotidiana entre os grupos sociais em seus 

processos comunicativos, por exemplo. As ideologias políticas dos grupos 

podem ser vistas como processos de representações sociais, nos quais os atos 

de fala dos atores são forjados em modelos de ações comunicativas 

politicamente constituídas.  

A epistemologia do processo focaliza, portanto, a representação social 

redimensionando-a para a relação entre o subjetivo e o social, enfatizando o 

sujeito como um ser criativo e ativo nas interações e na forma de compreensão 

da realidade social a partir das estruturas elementares do senso comum em suas 

formações ideológicas no mundo da vida. Sob tal aspecto considera-se que esse 

processo incide na produção do conhecimento, com base nos aspectos de 

reelaboração criativo, ancorados no senso comum, sobre temas, conceitos e 

ideias presentes nas ideologias, ou nas propagandas politicas. Com isso, as 

representações sociais são formas de conhecimentos práticos, superficiais e 

tangíveis no processo cotidiano dos indivíduos ou grupos.   

 O senso comum da politica, expressados nas opiniões publicas, podem 

ser exemplos de como uma forma de conhecimento superficial e prático, 

elaborado a partir do imediatismo do cotidiano está fortemente caracterizado por 

crenças subjetivas e valores ideológicos criados a partir das experiências dos 

indivíduos e expressados através de representações sociais.  

O conhecimento superficial do senso comum é um produto do mundo 

moderno e se caracteriza pelo seu conteúdo de informalidade opostamente 

estabelecido à ciência ou que se apropria dele. Segundo Habermas (1996); esse 

caráter informal produz um modelo de conhecimento simples e popular 

resultante da veiculação de informações elementares difundidas conjuntamente 

com os valores sociais do mundo da vida do cotidiano. A estrutura sobre a qual 

se ergue o senso comum se caracteriza como estrutura informal, ou seja, uma 

espécie de estrutura intersubjetiva, semi-lógica e flexível determinada pelo 
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caráter espontâneo e prático por parte dos indivíduos no uso dos atos de fala e 

ações sociais no cotidiano. 

 Moscovici e Hewstone (1988) definem o senso comum como um tipo de 

pensamento em que os indivíduos procurariam articular o conhecimento à sua 

vida sem pretensão de transcendência e sem necessitar de regras e convenções 

para pensar. Seria um pensamento livre, embora fortemente influenciado pela 

tradição e pelos estereótipos de linguagem e ideologias. Desta forma, o senso 

comum deve ser analisado histórica, social e politicamente como uma forma de 

percepção cognitiva que incide nas ações sociais a partir do conteúdo 

representado socialmente conforme as necessidades práticas de conhecimento 

interativo e comunicação.  

Segundo Perrusi (1995) o pensamento comum passou a existir quando 

surgiu o pensamento formal, “(...) outrossim, não existiu um senso comum, 

enquanto tal, nas sociedades primitivas, uma vez que ele só começou a existir a 

partir do surgimento do seu oposto, a ciência” (p.100). 

 Dentro desse contexto, se produziu no mundo moderno a partir de sua 

forma de racionalidade estratégica, uma clara distinção entre a existência de um 

pensamento normatizado e sistematizado, produtor de um discurso científico que 

conduz as explicações objetivas e formais na sociedade, como vimos em 

paginas anteriores com base em Weber (1982, 1987, 1999); por outro lado e ao 

mesmo tempo se viu surgir o conhecimento do mundo da vida produtor de um 

conhecimento do senso comum, como forma de saber prático e popular. O 

antagonismo entre o caráter simples e popular do pensamento do senso comum 

em relação ao pensamento formal sistêmico, é que este último é constituído por 

uma racionalidade objetiva e instrumentalmente articulada e fundamentada, 

como por exemplo o pensamento estrutural e sistemático da ciência ou o 

pensamento filosófico. 

 Segundo Habermas (1996) na visão de conhecimento comum há uma 

flexibilidade no qual o senso comum do mundo da vida do cotidiano transforma 

em simples o saber sistematizado, as expressões do que é dito nas praticas 

comunicativas cotidianas, do senso comum, escapa das experiências criticas 

formais do saber sistêmico, mas mesmo assim, esse saber comum busca  uma 

validade universais, na medida em que são formas de expressões estabelecidas 

sobre pressupostos validos do mundo da vida. Não é demais recordarmos 

afirmações anteriores sobre o mundo da vida, nas quais argumentamos que 
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esse tipo de pensamento, por sua vez, transcende ao saber normativo e se 

transformam em convenções pré-teóricas de compreensão e explicação 

simplificadas o mundo da vida. O senso comum, corresponderia a uma forma de 

pensamento espontâneo, próprio dos diálogos do mundo da vida cotidiano, 

Habermas (1987;1996). 

 Boaventura Santos (1985) também corrobora com essa afirmativa quando 

afirma que: “As leis da ciência moderna são um tipo de causa formal que 

privilegia o como funcionar das coisas em detrimento  de qual o agente ou qual 

o fim das coisas. É por esta via que o conhecimento científico rompe com o 

conhecimento do senso comum e,  portanto, no conhecimento prático em que 

ele se traduz, a causa e a intenção convivem sem problemas.” (p.16). 

Para Moscovici, a correlação entre vivência cotidiana e experiência 

concreta independem de determinações formais (Moscovici e Hewstone:1988), 

sendo possível inferir que os atos sociais característicos no senso comum (atos 

de fala, atos mentais e ações práticas orientadas ao entendimento e ao 

conhecimento) independem de determinações estruturalmente elaboradas e 

delimitadas pela constituição institucional da sociedade. Por essa razão, o senso 

comum é plural, genérico e pretensamente livre em relação ao pensamento 

formal e normativo. 

 O pensamento comum é um pensamento de primeira mão, uma 

epistemologia popular que fundamenta o conhecimento na formulação de 

imagens e experiências práticas. O senso comum, “Es un cuerpo de 

conocimientos basado en tradiciones compartidas y enriquecido por miles de 

‘observaciones’, de ‘experiencias’, sancionadas por la pratica. (Moscovici e 

Hewstone: idem;p. 682)8.  

Tal configuração permite a solidificação da base sobre a qual se forma o 

pensamento representativo e comunicativo. Poderíamos afirmar que o 

pensamento representativo, tendo sua base no senso comum, é o pensamento 

característico dos indivíduos nas mobilizações espontâneas do mundo da vida, 

na medida em que a sua forma de conhecimento é, sobretudo, fundamentada 

nas experiências comunicativas do cotidiano e está muito próxima da ação 

concreta na busca de entendimento para se fazer válido, no próprio mundo da 

vida. 

                                                        
8 Tradução livre – “É um corpo de conhecimento baseada em tradições compartilhadas e enriquecido por 
milhares de observações, de experiência, sancionadas pela pratica” 
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O próprio Moscovici (1991) definiu a representação social como originária 

dos movimento sociais, que a partir da segunda metade do século XX se houve 

o aparecimento de atores coletivo ocupando os espaços públicos, através de 

performances culturais e sociais autônomas, ativismo políticos pouco 

convencionais e experiências cotidianas. Segundo Moscovici; “A representação 

social, seria um produto dos movimentos sociais (constituído pelo cotidiano) que 

estão inscritos numa sociabilidade vivida, possuindo uma ação anti-

institucionalizadora na cultura e anticonvencional na política”. (p. 60).  

A forma de conhecimento sobre a política por parte dos indivíduos no 

movimento social instaurou um modo diferente de ação política na medida em 

que os indivíduos do senso comum, a partir da experiência na vida cotidiana, 

estabeleceram a política da ação concreta contra as políticas estatais. A 

característica que marca o surgimento das interpretações sobre o movimento 

social, na Europa e no Brasil, é a definição acerca do poder de mudança dos 

indivíduos da vida cotidiana a partir dos movimentos sociais. É nesse sentido 

que o movimento social tem um caráter comunicativo espontâneo no contexto 

político do mundo da vida. 

 Sader corrobora essa argumentação de Moscovici ao identificar as 

representações presentes nos movimentos sociais, como criação de novos 

significados para os acontecimentos que emergem a todo tempo no cotidiano, 

no qual os atos e fala dos movimento populares podem assim, ser referidas ao 

que Sader (1988) chama de matrizes discursivas, constituindo instrumentos de 

visibilidade, comunicatividade e ação no tecido social. 

 Analisando os movimentos sociais no período da redemocratização no 

Brasil, Sader demonstrou que os processos de representações sociais dos 

atores político dos movimentos sociais estavam ancorados em matrizes 

discursivas as quais proporcionaram novos significados de mudanças nas 

formas de engajamentos dos movimentos sociais. “Nas lutas sociais, os sujeitos 

envolvidos elaboram suas representações sobre os acontecimentos (...). Para 

essas reelaborações de sentido, eles recorrem a matrizes discursivas (...) de 

onde extraem modalidades de nomeação do vivido.(...). Ao usar palavras feitas 

para nomear conflitos onde justamente se enfrentam interpretações antagônicas 

e se instauram novos significados, os sujeitos em luta operam mudanças de 

sentido nessas mesmas palavras que eles usam.”  (Sader, p.142). 
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Isso reforça argumentação acerca da representação como um modelo de 

produção de conhecimento e de novos sentidos no processo de construção da 

realidade fora do rigor do conhecimento formal.  

 A distinção entre o pensamento representativo, próprio do senso comum, 

e o pensamento informativo da racionalidade estratégica e objetiva é dada pelas 

características que marcam cada um deles. O pensamento Científico é formado 

por conceitos e signos; possui validade empírica; é dominado pelo como e 

porque; apresenta tipos de inferências fixos; é limitado nas sucessões de atos 

mentais; poucas formas sintáticas disponíveis e se transforma num discurso 

estrategicamente objetivado. Ou seja, ele é racional e tem um pressuposto de 

validade universal fundado na razão teleológica, segunda Habermas em sua 

critica a Weber que vimos anteriormente, no primeiro capitulo desse livro. 

Já o pensamento representativo é formado por imagens e símbolos; 

possui validade consensual, é fundamentalmente comunicativo; é dominado 

pelo por que; é plural nos tipos de inferência; tem flexibilidade nas sucessões 

dos tem várias formas sintáticas disponíveis e se processa no mundo da via do 

cotidiano.   

Essas características  marcam a distinção entre o que Moscovici chama 

de epistemologia científica e epistemologia popular. Segundo ele, é a partir do 

caráter da epistemologia popular, com base no senso comum, que se processa 

a formação da representação social, isto é, a objetivação e ancoragem. Como 

mencionado páginas antes, a objetivação torna real um conceito, ou seja, 

objetivar é absorver um excesso de significações dando a elas um sentido 

material.  

 A questão tratada na representação social refere-se, portanto, a forma 

como o senso comum reelabora e cria imagens referentes aos conhecimentos 

na vida cotidiana em relação a outras formas de produção de conhecimento e a 

outros conhecimentos com base nas pratica comunicativas.   

Alguns estudos desenvolvidos a partir dessa ótica, mostram como o 

conhecimento na vida cotidiana, mediado por ancoragens em conhecimentos, 

conceitos e concepções veiculadas pelo senso comum, é elemento básico de 

representações sociais e orienta os comportamentos dos indivíduos. 

O trabalho de Jodelet (1989) sobre a construção da representação social 

da doença mental numa comunidade da francesa, por exemplo, mostra que a 

conduta com os doentes mentais, por parte dos indivíduos não-doentes, é 
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orientada por objetivações ancoradas em conhecimentos sobre as doenças. 

Para eles, conforme concepções tradicionais e conceitos antigos, as doenças 

são provocadas por secreções salivares e pela urina expelida pelo corpo 

humano, daí o cuidado com os doentes e seus objetos de uso pessoal ser 

diferente do cuidado para com os objetos dos outros membros da comunidade.  

 Em outro trabalho, este desenvolvido por Bauer (1995) sobre  

popularização da ciência e resistência cultural, é mostrado com bastante clareza 

o caráter da representação social como orientação das condutas dos grupos 

sociais. O autor mostra a representação constituindo identidade e tornando 

possível a resistência de uma comunidade à influência hegemônica de outra. 

Para Bauer, as representações sociais tendem a funcionar como um modelo 

sistêmico de cultura entre grupos no qual a diversidade e a criatividade se 

multiplicam, mas também resistem às mudanças.  

As representações sociais nesse sentido funcionam também como difusor 

cultural em vários contextos e em outros funcionam como barreira de resistência 

que ajuda a manter verdades aceitas e compartilhadas de forma validas pelos 

grupos sociais. Sendo assim, o senso comum no mundo da vida consegue 

através das representações criar formas de resistência, expressando 

comunicativamente pressupostos válidos e ações sociais e politicas 

comunicativas. 

Isso mostra também que, que as representações sociais não dizem 

respeito a conhecimentos certos ou errados sobre um objeto e que, 

independente de serem corretos ou equivocados, a construção de 

conhecimentos por parte dos indivíduos do senso comum constitui um processo 

gerador de ações sociais a partir de visões de mundo, concepções ideológicas 

e culturais que estão presentes nas relações sociais da vida cotidiana. 

 Segundo Valla (1992) grande parte do comportamento dos indivíduos 

corresponde de forma consciente ou não, à representações sociais quando 

relativas as formas de funcionalidade dessas representações nas orientações 

das condutas, comportamentos e ações sociais. “(...) o fato de as 

representações: a) incluírem modos desejáveis de ação; b) proporcionarem a 

constituição do significado do objeto estímulo e da situação no seu conjunto; e 

c) permitirem dar um sentido ao próprio comportamento, facultar a sua leitura à 

luz de uma representação (...) para a tornar um reflexo ou manifestação de uma 

representação.” (Valla,1992, p. 367).   
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O caráter inovador da Teoria da Representação Social foi mostrar como 

o senso comum se transforma numa modalidade de pensamento mediador de 

novos conhecimentos, que existam de forma conceitual ou idealizado no tecido 

da sociedade; ou que sejam mobilizados por experiências práticas dos 

indivíduos. Esse processo de conhecimento das representações sociais influem 

diretamente nas ações sociais de cunho comunicativo.  

Moscovici (1978) argumenta que a forma de apropriação, ressignificação 

e fixação de ideias, funciona como o núcleo naturalizante da representação 

social, a partir da concepção de que o senso comum transforma em real algo 

que existe em forma conceitual. Nas representações sociais “a objetivação faz 

com que se torne real um esquema conceitual, com que se dê a uma imagem 

uma contra partida material, resultado que tem, em primeiro lugar, flexibilidade 

cognitiva” (1978; p.111). Isso significa que cognitivamente o processo de 

apreensão por parte dos indivíduos no senso comum, faz com que algo que 

exista como conceito, por exemplo um conceito criado no campo cientifico, seja 

retirado desse padrão formal de nominação acadêmica e teórica e seja 

transformado em algo que tenha referências práticas para os indivíduos, através 

do senso comum. Ele chega a esta conclusão a partir do estudo de como o 

conceito acadêmico da psicanálise é representado socialmente pelos indivíduos 

no cotidiano.  

Segundo, Moscovici (1978), quando os indivíduos objetivam e discutem 

os conceitos presentes no conteúdo cientifico da Psicanálise esses indivíduos 

tem total liberdade na ancoragem de suas formas de pensamentos relativos ao 

tema da maneira que bem entende, sem se dar conta de haver ou não uma 

verdade inerente a esse campo de saber. Tudo nessa forma de representação 

social sobre a psicanálise torna-se familiarizado pelos testemunhos presentes 

nas falas e nas formas culturais de expressão e produção de saberes: Segundo 

ele, “O testemunho dos homens converte-se em testemunho dos sentidos, o 

universo desconhecido torna-se familiar a todos. Vinculado a esse ambiente sem 

a mediação do especialista da sua ciência, o indivíduo passa da relação com o 

outrem à relação com o objeto, e essa apropriação indireta do poder é um ato 

gerador de cultura” (Moscovici,1978; p.111). 

O processo de ancoragem consiste na conversão do objeto social, no 

caso um conceito, num instrumento de saber pratico que os indivíduos podem 

fazer uso. Em outras palavras, esse processo é a transformação de um saber 
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que foi produzido em um campo simbólico específico, como o científico, para um 

saber que pode ser útil aos sujeitos de uma maneira geral, ou seja, transformar 

algo não familiar em familiar. Mas representar algo não “consiste simplesmente 

em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-

lhe o texto” (idem), pois aí está a função da representação social no mundo da 

vida do cotidiano. O mundo da vida, tal como definimos anteriormente, constitui 

o pano de fundo que permite aos sujeitos capazes de comunicação e ação se 

entenderem mutuamente sobre algo do cotidiano, seja este o mundo social 

subjetivo ou natural. 

 Ao mencionarmos o mundo da vida cotidiana, estamos referindo-nos a 

um lugar heterogêneo e conflitivo, a um lugar de conformismos, resistências e 

fragmentações que é o ambiente de elaboração de representações sociais.  

 Várias são as tendências teóricas que enfocam o cotidiano como objeto 

de análise do estudo sociológico, mas discutiremos aqui três perspectivas 

diferentes, porém não excludentes, que permitem entender o cotidiano como 

ambiente de fecundação das representações sociais, quais sejam as de: Agnes 

Heller, Henri Lefebvre e  de Peter Berger e Thomas Luckmann. Nossa 

justificativa quanto a escolhas desses autores se faz por dois motivos, primeiro 

por que, destacamos em suas analises, o aspecto referente a formação de um 

pensamento político no cotidiano, como nos ajuda a pensa Heller e Lefebvre e 

segundo por destacarmos que é na experiência do cotidiano que se objetivam e 

ancoram-se as formações das identidades, segundo Berger e Luckmann. O 

cotidiano é com isso, uma dimensão multifacetada do mundo da vida, é ao 

mesmo tempo um processo de reprodução criativa e rotina alienante da vida 

diária, assim como é um fenômeno intersubjetivo de propagação e afirmação de 

identidades, coletivas e individuais, criadas no nível do mundo da vida. Em meio 

a tudo isso, o cotidiano é fundamentalmente o pano de fundo dos processo 

políticos demandado na esfera pública. 

 

O cotidiano como lugar social das representações sociais. 

 

A análise do cotidiano ou a discussão sobre o cotidiano se caracteriza 

pelo pressuposto da pluralidade, heterogeneidade e perfomatividade política, 

dos processos sociais relativos a esse fenômeno. 
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 Agnes Heller, por exemplo, afirma que o mundo cotidiano é o lugar de 

todos os sujeitos sem exceção, independente de sua posição na divisão social 

do trabalho intelectual ou material e este aspecto do cotidiano está 

correlacionado ao aspecto da vida política, na medida em que a vida cotidiana 

está inserida na dimensão de toda sociedade, como ela afirma: “A vida cotidiana 

é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que 

seja seu posto na divisão do trabalho intelectual ou físico. Ninguém consegue 

identificar-se com sua atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se 

inteiramente da cotidianidade. E ao contrário não há nenhum homem, por mais 

‘insubstancial’ que seja, que viva tão somente na cotidianidade, embora essa o 

absorva preponderantemente.”. (Heller, 1992; p. 18). 

O homem comum esta absorvido por inteiro pela vida cotidiana, ele 

participa desse processo em todos os aspectos de foram individual e coletiva 

interagindo com todos os elementos de sua personalidade. E dentro desse 

processo o fluxo de aprendizagem política é uma questão de adaptação e 

interação por parte dos sujeitos no cotidiano. Para Heller a vida cotidiana de 

todos os homens se desenvolve em contextos determinados por mudanças. 

Essas mudanças são ambientadas num modo de ser especifico que é próprio do 

cotidiano e sua rotina de aprendizagem social. “La vida cotidiana está 

ampliamente influenciada, en su modo de ser específico, por la transformaciones 

de la constelacion economica y política y el grado  de la influencia depende del 

carater de esta transformación, o sea, de si ésta es estable o excepcional. De 

esto depende si al particular le basta haber ‘aprendido’ de una vez por toda como 

comportase en la vida cotidiana, o bien si debe comenzar de nuevo tal proceso 

de aprendizaje.” (Heller: 1987; p. 178).9 

A prática da vida cotidiana tem um caráter lato sensu no contexto em que 

a atividade política é toda e qualquer atividade de consciência que se refere à 

integração social, e um caráter stricto sensu, na medida em que há relações de 

poder entre os sujeitos. Conforme Heller (1987),  

 

Podemos denominar la actividad política sensu lato a toda 

ocupación desarrollada con la consciencia del nosotros en 

                                                        
9A vida cotidiana é largamente influenciada por seu modo de ser específico, a transformação da constelação 
económica e política e o grau de influência depende do caráter dessa transformação, ou seja, se é estável 
ou excepcional. Isso depende se o indivíduo vai simplesmente ter 'aprendido' de uma vez por todas a se 
comporta no cotidiano ou se deve começar de novo este processo de aprendizagem". 
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intereses de una determinada integración. El fin consciente de 

toda actividad política está siempre acuñado en la integración 

determinada (...).La actividad política sensu stricto esta siempre 

dirigida al poder. Las acciones ejecutadas mediante la 

consciencia del nosotros que influencian el curso de la historia, 

están siempre, en mayor o menor medida, directa o 

indirectamente, conectadas con la lucha de la integración dada 

par conservar o obtener el poder” (p.172).10 

 

 Numa outra forma de análise conceitual do cotidiano, Henri Lefebvre parte 

da crítica sistemática do processo de massificação ideológica que se instala 

sobre o cotidiano, com base no conteúdo do discurso da programação da vida 

diária que tende a eliminação da tomada de consciência crítica e de seu poder 

de criação. Para Lefebvre (1991), o sistema capitalista no mundo moderno 

instaura a automação e a técnica na vida dos sujeitos, simbolizando o próprio 

mito da modernidade. Entretanto, ao tentar padronizar a vida social do cotidiano 

encobre sua heterogeneidade e seu potencial criativo, ou seja, elimina seu 

conteúdo diversificado caracterizado como polifônico e polissêmico. Segundo 

esta concepção, o cotidiano no mundo moderno é fetichizado e alienante 

determinado por um tipo de programação que é própria do sistema capitalista.  

 Sendo assim, podemos entender a critica que Lefebvre faz ao modelo 

imperativo do sistema capitalista incidindo na pratica cotidiana dos indivíduos 

diretamente. Isso implica ainda no processo de alienação e na perca de 

capacidade criativa, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo, dos 

indivíduos. “Essas considerações levam-nos a utopia, (...) como método de 

investigação sobre o possível. É aqui que há algo de novo na ideia de vida nova 

(o cotidiano). A conquista da vida cotidiana, a recriação da cotidianidade 

recuperando as forças alienadas na estética, disseminadas na política, perdidas 

na abstração, desligada do possível e do real.” (Lefebvre, 1991, p.112). 

 Para Lefebvre, o cotidiano no mundo moderno é conceituado como um 

nível da sociedade moderna e não e possível conhecer a estrutura da sociedade 

                                                        
10 Podemos denominar a atividade política lato sensu a toda ocupación desenvolvida com a nossa 
consciencia no interese de una determinada integração. O fim consciente de toda atividade política está 
sempre acuñado em uma integraçnao determinada (…). A Atividade política sensu stricto esta sempre é 
dirigida ao poder. As ações executadas mediante a nossa consciencia que influencian el curso de historia, 
estã sempre em maior ou menor medida, direta ou indirectamente, conectadas com a luta da integração 
dada por conservar ou obter o poder” 



 

60 

 

moderna sem conhecer criticamente o desenvolvimento do cotidiano nela 

contido.  

 Nesse contexto, concordamos com Lefebvre na medida em que sua 

afirmativa o leva a analisar a cotidianidade como um aspecto concreto da 

realidade social e tem um potencial político e criativo no que diz respeito a 

aspectos de inovação e mudança da vida social. Sendo assim, tendo o nível 

cotidiano um caráter específico no mundo moderno, este estaria deslocado da 

“práxis social” na medida em que o sistema capitalista despontencializa 

socialmente o cotidiano, o que faz compreender a práxis cotidiana como uma 

dimensão menor ou como apenas uma dimensão da totalidade da modernidade, 

porém este tem um potencial desalienante e pode se insurgir nos níveis 

econômico e político da sociedade.  

 Lefebvre determina que a vida social mais amplamente constituída, tem 

vários níveis e que o cotidiano é apenas um desses níveis, porém em algum 

momento da vida social, os indivíduos acessa esse nível cotidiano diariamente, 

na medida em que estão imersos numa rotina diária de praticas sociais 

determinadas por um padrão de comportamento modal do sistema social. Isso 

nos leva a entender que o cotidiano não é um nível isolado dos outros níveis da 

vida social, como os níveis mais sistêmicos da sociedade por exemplo o 

econômico, o político e o jurídico.  

Embora a vida cotidiana se constitua como um nível da realidade, esta 

não pode ser reduzida ao conhecimento das situações circunscritas apenas a 

este nível, pois tal questão, para Lefebvre, revela o fato de os indivíduos estarem, 

ao mesmo tempo, na vida cotidiana e fora dela o que torna o cotidiano não um 

campo restrito, mas um campo aberto que se liga a outros campos da realidade 

social e isso só é possível com o advento da modernidade.  

 Curiosamente, as noções que conceituam o cotidiano tanto em Henri 

Lefebvre como em Agnes Heller, têm um caráter distinto sem ser mutuamente 

excludentes. Embora o cotidiano para Lefebvre seja um espaço programado 

pelas relações do sistema capitalista e para Heller, um espaço heterogêneo 

caracterizado por interesses plurais da vida social, em ambos os autores, o 

cotidiano refere-se a uma dimensão da vida social na qual todos os sujeitos estão 

inseridos de forma hierárquica, marcados por uma divisão social de poder e 

dominação.  
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 A partir dessas questões conceituais desenvolvidas por Heller e Lefebvre, 

poderíamos dizer que na medida em que o cotidiano tem ao mesmo tempo 

espaços institucionalizante e desinstitucionalizante, no processo da vivência dos 

indivíduos, as relações de conflitos são claras e se objetivam em relações de 

conhecimento, comunicação e poder nesse espaço cotidiano. Isso torna o 

cotidiano um lugar de hierarquias de classe e massificação ideológica, mas ao 

mesmo tempo também pode se tornar um lugar de críticas, conhecimento e 

ações sociais de mudanças com base em práticas sociais e políticas. 

 Numa visão diferente de Heller e Lefebvre, Berger e Luckmann (1990) 

analisam o cotidiano a partir de uma perspectiva influenciada pela 

fenomenologia e pelo interaccionismo simbólico, a partir da qual o cotidiano é 

entendido como um fenômeno processual da vida diária, em que os atores 

sociais estão inseridos e são fortemente marcados pelo conhecimento prático do 

senso comum, tanto nas suas orientações quanto nas definições de suas 

identidades. 

 Para eles, o cotidiano é um fenômeno socialmente construído e se 

apresenta como algo real e tangível subjetivamente pelos indivíduos. Esse real 

tem ainda um caráter intersubjetivo, dotado de sentido, na medida em que forma 

um universo coerente e validado para todos no tecido social. Esse argumento 

esta muito próximo do pressuposto de validade universal defendido por 

Habermas (2012) como afirmamos linha acima. Além disso,  para Berger e 

Luckmann, o cotidiano não é apenas uma realidade concreta somente por ela 

existir como fenômeno mas, fundamentalmente pelo fato de que os processos 

cognitivos dos indivíduos serem transformados em modelos de pensamento e 

comportamento de ações sociais fruto desse aspecto concreto.  

 O cotidiano é uma forma real de interação dotado de sentido subjetivo e 

intersubjetivo, na medida em que essa interação possibilita a formação de um 

mundo coerente de processos sociais, nos quais os indivíduos interagem. “O 

mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos 

membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido 

que imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se origina no pensamento e 

na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles (...).” (Berger 

e Luckmann,1990; p.35/36). 

 Sendo assim, para Berger e Luckmann, a análise sobre o cotidiano deve 

considerar as formas comuns de aprendizagem e comunicação, pois, o senso 
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comum, ambientado no cotidiano, processa “(...) inumeráveis interpretações 

sobre a realidade social  que admite como certas.”. Além dessa questão, para 

esses autores, “a realidade da vida cotidiana apresenta-se (...) como um mundo 

intersubjetivo, um mundo que participo juntamente com outros homens.(...) de 

fato, não posso existir na vida cotidiana sem estar continuamente em interação 

e comunicação com os outros. (Berger e Luckmann,1990, p. 40). 

 O cotidiano pode ser visto como uma dimensão real da sociedade, na qual 

se fundamenta a própria vida mas, ao mesmo tempo, ele pode ser visto como 

um processo reflexivo da vivência prática dos sujeitos em suas formas de 

repetição e transmissão do comportamento social. Segundo Perrusi (1995) a 

vida cotidiana está inserida num dimensão constitutiva da sociedade e funciona 

como uma correia de transmissão dos processos intersubjetivos. Nas suas 

palavras, “(...) o cotidiano é o mundo da rotina, em que a repetição das atividades 

do ‘dia-a-dia’ permite a recriação permanente da vida social. A rotina é 

basicamente expressa, a vida cotidiana engaja, constantemente, a capacidade 

reflexiva dos indivíduos. (Perrusi, 1995; p; 102). 

 O cotidiano consiste portanto, no processo de relações e interações 

sociais em que os sujeitos, a partir do senso comum, tentam se fundamentar 

como agentes de motivação de conhecimento. No contexto da produção, 

reprodução, criação e reestruturação dos saberes ordinários e elementares, o 

senso comum rompe com a fixação do saber formal e se compõe como 

epistemologia de vivência pratica do saber social. Com isso o senso comum tem 

um potencial criativo e epistemológico de um saber popular da vida diária. Desse 

modo, o senso comum, a vida cotidiana e o pensamento representativo são 

indissociáveis na constituição de relações sociais no mundo da vida.    

 A partir do que já foi até aqui discutido, poderíamos afirmar que a ideia de 

uma epistemologia popular, produção do conhecimento comum do mundo da 

vida, funda-se sobre o conhecimento prático de forma epistemológica. Ou seja, 

sobre um conhecimento que não se justifica apenas pelo seu conteúdo de 

explicação teórica, mas por uma percepção pratica da realidade vivida nos vários 

níveis do mundo da vida.  

Com efeito, o conceito de representação social transcende ao aspecto de 

explicação meramente cognitivo e situa-se na práxis social, como processo do 

nível da vida cotidiana, ao perceber a representação social como modo de 
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expressão da consciência, a partir da prática de um modelo de produção de 

conhecimento simplificado. 

 Não seria assim possível definir um paradigma preciso que fundamente o 

processo das explicações sociais do senso comum, ou seja, delinear um modelo 

que constitua para os indivíduos, no cotidiano, um guia estrutural de orientação 

de conhecimento e comportamento, pelo fato de que esse conhecimento que 

resulta em ação é caracteristicamente plural e ligado a própria heterogeneidade 

do universo no qual ele é produzido, que é o mundo da vida. 

 O cotidiano, sendo o ambiente no qual o conhecimento popular e as 

representações sociais se processam é, portanto, heterogêneo, pluriforme, 

dissensual e flexível, do ponto de vista de sua conceituação e de seu processo 

de funcionamento. Tem essas mesmas características o conteúdo do 

conhecimento que o cotidiano torna possível vir a existir, que é o conhecimento 

do senso comum, que é a base dessa epistemologia popular. O senso comum 

é, portanto, percebido como um modelo de conhecimento que estrutura a 

epistemologia popular, na qual se processam as representações sociais. E trata-

se de um modelo de conhecimento que agencia informações, processadas sem 

rigor formal e não submetidas a uma análise sintática que as unifique sob a forma 

de explicação conceitual, como o faz o conhecimento formal da ciência por 

exemplo, que se define por teorias, metodologias e conceitos.  

A epistemologia popular não estaria assim, regida por um processo 

normativo, conceitual e teórico, ao contrário. Acerca da epistemologia popular, 

Moscovici e Hewstone (1988) afirmam que “(...) podríamos definila como una 

‘ciencia de cibistas’ al margen de los canales oficiales. En ella, el hombre de calle 

encuentra una experiencia intelectual que le permite escapar de la hiriente 

servidumbre y restricciones de la impersonalidad y de la regla.”(op.cit, p.680).11  

 O processo de produção e circulação do conhecimento comum por esta 

epistemologia permite que tal conhecimento seja veiculado diretamente nas 

relações sociais, sem controle ou limitação de sua disseminação. Poderíamos 

definir esse processo como uma forma de produção de conhecimento que se 

expande de forma horizontal como uma malha, expandindo-se superficialmente 

na reprodução de conhecimento valido e acessível a todos os sujeitos, em 

qualquer nível da sociedade. 

                                                        
11 Tradução livre - Poderíamos defini-la como uma ciência a Margem canais oficiais. Nela, o homem comum  
tem uma experiência intelectual que lhe permite escapar da servidão e restrições das regras. 
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 Esta forma epistêmica de conhecimento é um processo existente a partir 

do senso comum e é tipicamente convencionada na vida cotidiana e pela vida 

cotidiana. Sendo assim, as regras ou os padrões convencionais de produção de 

informações pré-estabelecidas estão ausentes, “(...) el pensamiento no 

normalizado corresponde a una forma de pensamiento más ‘natural’, más innata, 

que se adquiere sin formación particular. En este caso, los individuos saben 

directamente lo que saben. Intentan articular su significado por sí mismo, en su 

vida y no en vistas a un objetivo ulterior, por elevado que éste sea. Reglas y 

convenciones les parecen evidentes. Se sirven de ellas libremente, según las 

necesidades del momento (...).” (Moscovici e Hewstone (1988, p. 681).12  

Esse tipo de conhecimento é fortemente influenciado pelas experiências 

vividas por outros, pelo background de conhecimento existente que se reproduz 

na vida diária. 

 Desse modo, a epistemologia popular, nas suas formas de apropriação e 

comunicação sobre a realidade, incide na construção de conhecimento de 

conteúdo simbólico, no processo das relações e representações sociais.  Esse 

caráter comunicativo, expressivo e representativo se mostram como modelos de 

conhecimentos tanto do ponto de vista ideal e simbólico, no qual se mostram 

modelos de expressão ideológicos e políticos nas formas de opinião no mundo 

da vida; assim como do ponto de vista pragmático que incite em tomadas de 

posição e comportamentos no mundo da vida.  

 Entretanto, não é possível inferir que a representação social tenha 

obrigatoriamente uma estruturação necessariamente política e ideológica, até 

porque, no senso comum, as pessoas articulam conhecimento e vivência prática 

sem a necessidade das regras e das convenções estruturais da sociedade, que 

podem prescindir das ideologias politicas, mas a medida em que os indivíduos 

se configuram como grupos sócias pautados em interesses no mundo da vida, o 

caráter da posição politica e em certa medida os elementos das orientações 

ideológicas se fazem presente de forma minimamente influente.  

Nesse sentido, argumentaríamos que o que constitui a ideologia nas 

representações sociais seria mínimo, porém, que incide em atitudes políticas e 

                                                        
12 Tradução livre - O pensamento não  normativo corresponde a um pensamento mais 'natural', mais inato, 
adquirido sem treinamento especial. Neste caso, os indivíduos conhecer diretamente o que sabem. Eles 
tentam articular o seu significado para si mesmo em sua vida e não em vista de um outro objectivo, por 
mais alto que seja. Regras e convenções que parecem óbvias. Eles as usa livremente, de acordo com as 
necessidades atuais. 
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ações comunicativas, fundada em pressupostos validado para o entendimento e 

conflitos, entre as diferentes visões de interesses políticos dos sujeitos no mundo 

da vida. 

 Enfatizamos que há intercâmbio estreito entre representação social e 

ideologia, na medida em que, “A representação social constitui um dos conceitos 

fundamentais do mundo da vida e do cotidiano, possuindo uma homologia 

funcional com a ideologia (...)” (na produção de conhecimento). Por um lado, 

expressa a fragmentação da vida cotidiana; por outro o poder simbólico de 

constituição da realidade social” (op.cit.: 1995; p. 93). 

 No mesmo sentido, Bader Sawaia (1993) afirma que, 

 

Relacionar representação social com ideologia é (...) a tentativa 

de buscar novas categorias que derretam a fronteira em que a 

ciência dividiu e encerrou o homem sob a égide de uma 

metateoria, buscando resubjetivar o conhecimento, para superar 

definitivamente a dicotomia homem-sociedade.(...) ideologia e 

representação não são próprias de uma ciência ou de uma 

teoria, fazem parte dos discursos de todas as ciências sociais e 

já foram incorporadas pelo senso comum para se referir a tudo 

o que é da ordem do simbólico.”.(p.74/75) 

 

 Porém, é necessário afirmar que embora as representações sociais 

desfrutem de produções simbólicas e materiais como um processo histórico e 

social, elas não constituem estruturalmente um campo simbólico, nos moldes 

conceituais e reflexivos da sociologia de Bourdieu (1989). Poderíamos até 

afirmar que as representações sociais perpassam e se deixam perpassar pelos 

campos simbólicos, como o campo da arte, da política, da ciência, da 

comunicação de massa, religião etc., na medida em que o mundo da vida no 

qual opera o senso comum, utiliza-se destes campos e desses níveis simbólicos 

como ambientes de entendimento e conhecimento social, fazendo-se valer dos 

atos de falas e ações sociais da vida cotidiana. Nesse caso, pode-se ver em 

prática o funcionamento das representações sociais influenciando não apenas a 

compreensão, mas também como modo de comportamentos sociais no mundo 

da vida. 

 O aspecto tangencial entre a representação social e as referencias dos 

campos simbólicos torna-se pertinente na medida em que partimos de uma 
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discussão sobre a política a partir do caráter interativo para, assim, analisarmos 

o processo da representação social da política de forma comunicativa do senso 

comum e popular, por exemplo. 

Porém esse processo nos leva a outro tipo de reflexão sociológica que 

esta fundamentalmente ligada às formas comunicativas de racionalidade e de 

representações sociais, esse tipo de reflexão é o das formações das identidades 

sociais e seus desdobramentos políticos na esfera pública. 

Voltaremos as premissas Habermasiana, mas introduziremos algumas 

questões pertinentes a análise que Bourdieu faz sobre os campos simbólicos, 

para nos determos mais precisamente na configuração do pensamento politico 

e na ação social da politica. Com isso, buscaremos analisar a política como efeito 

das representações sociais e aprofundaremos o enfoque sobre os elementos de 

critica sobre esse processo. O conceito de Habitus político e dos campos 

simbólicos serão base para as distinções sociais que configuram identidades. 

O caráter da politica referido à identidade esta diretamente ligado ao 

aspecto simbólico  e é mediado por um campo de significados e de interesses, 

que são, determinantemente comunicativos e se fazem presentes no mundo da 

vida através das representações sociais.  

Conceituamos a política como um processo de negociação de sentidos 

possibilitados pelos atores sociais, coletivamente constituídos que ocupam o 

espaço publico como lugar, abrangente, pluriforme, fragmentado e indenitário, e 

que por isso se configura em um espaço de reconhecimento do outro, voltado a 

interações dialógicas para o entendimento.  

Porém mantermos nosso foco de analise sobre as formas processuais 

das representações sociais, no sentido em que essas representações  

funcionam também como modelo pensamento político que incidem em relações 

de poder, operando dentro de uma racionalidade de caráter comunicativo, a 

partir das identidades sociais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

III 

Representações Sociais como ação política. 

 

A representação social é o ato de pensar e agir a partir dos elementos da 

realidade social vivida ou observada, como base no saber comum, como bem 

vimos nas páginas anteriores. Sobre esse aspecto, as ideologias e a política, ou 

melhor formulando a questão, o saber valorativo das ideologias assim como o 

pensamento normativo da política, também pode vir a constituir-se em objeto de 

representações sociais. 

 Entendemos o pensamento politico como um conjunto de conceitos 

estruturado por um ethos composto por código de ética, julgamento de valores, 

formações ideológicas, concepções doutrinárias, relações de negociações e 

estratégias de ações. Esse modelo de pensamento é composto de conceitos ou 

de propostas de ação política, definidos em seu campo próprio, como diria 

Bourdieu o seu campo simbólico da política. Sendo assim possível perceber o 

pensamento político como um processo de remodelação de conhecimento a 

partir do jogo de valores e interesses diversificados, ao nível do pode simbólico 

das ideologias e das estruturas sociais ocupadas pelos indivíduos nos vários 

níveis do sistema social, jurídico, politico e administrativo, por exemplo, ou 

mesmo fora do sistema, onde por exemplo situa-se os atores coletivos e a 

sociedade civil organizada. 

 Ao utilizarmos a expressão “pensamento político” nos referimos também 

ao caráter normativo presente nas praticas políticas desenvolvidas por grupos 

ou associações, constituídos por formações discursivas, como afirma Habermas 

(1987) ou discursos ideológicos, como afirma Bourdieu (1989). Em ambos os 

casos queremos nos referir a grupos ideologicamente associativos que se 

constituem por identidade e uma certa coesão discursiva. Dentro desse contexto, 

ao estabelecer um corpo de conhecimento, que enuncia e definem orientações 

de comportamentos, a pratica política é para os membros dos grupos 

associativos, um modelo de conhecimento, mediado por interesses comuns de 

saber e de fazer dentro do campo simbólico, ao qual o grupo faz parte.  

Com base em Bourdieu (Op. cit.), definimos o lugar de produção da 

política a partir da ideia de campo simbólico ideológico e o lugar de produção da 
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“política-normativa” como sendo um “subcampo” desse campo simbólico, ou 

seja, uma instância mais restrita do campo político, que se constitui como 

processo de negociação ideológica, através das praticas e ações. 

 Considerando o campo da política como um campo de produção 

comunicativa e de um jogo de saber e de poder, influenciados por formações 

discursivas, o padrão do senso comum no nível cotidiano se constitui num lugar 

de produção linguística de jogos de negociação fundados em interesses onde 

práticas comunicativas servirão de instrumento de afirmação e entendimento. 

 Porém acrescentamos a esse processo a questão das formações 

discursivas, através das quais os processos comunicativos são formadores 

enunciação de sentidos sobre os outros. Segundo Fiorin (1990), “Quando um 

enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no mundo. Ao exercer seu 

fazer informativo, produz um sentido com a finalidade de influir sobre os outros. 

Deseja que o enunciatário creia no que ele diz, faça alguma coisa, mude de 

comportamento ou de opinião etc. Ao comunicar, age no sentido de fazer-fazer. 

Entretanto, mesmo que não pretenda que o destinatário aja, ao fazê-lo saber 

alguma coisa, realiza uma ação, pois torna o outro detentor de um certo saber.” 

(Fiorin. p.108).  

 Assim, o lugar de produção da política relativo ao seu campo simbólico é 

caracterizado por um agenciamento ideológico, que unifica o discurso grupal, 

constituindo o pensamento político como um campo de conhecimento.  

 Habermas por outro lado afirma que esse processo está associado à 

forma da imputabilidade das interações sociais nas quais os indivíduos estão 

inseridos nas suas formações discursivas. Segundo ele, “A imputabilidade 

pressupõe uma auto-relação refletida por parte  da pessoa a respeito daquilo 

que diz, acredita e faz. Esta capacidade está interligada com as estruturas  

nucleares racionais do conhecimento, da atividade propositada e da 

comunicação, através da auto relação correspondente.” (Habermas, 1996, p. 

186-187).   

 Sader (1988) reforça essa questão ao fazer referência as matrizes 

discursivas em relação aos movimentos populares. Estas se apresentam como 

agências sociais que proferem novos sentidos discursivos ao contexto social e 

se fazem representar por interesses políticos na abordagem da realidade social, 

o que contribui para um novo sentido de ação social ao senso comum nos 

movimentos populares, assim como a todo contexto da sociedade civil. Isso faz 
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com que se amplie o campo simbólico da política, para além das sua fronteiras 

institucionais, como define Bourdieu (1989).  

Com isso, poderíamos dizer, por exemplo, que o caráter orientador e 

ideológico da política no mundo da vida, não tem o sentido epistemológico de 

produção de saber objetivado como a ciência. Nesse caso, o poder que o seu 

capital simbólico possui, é relativo a seu processo de representação e confiança, 

ou seja, o crédito e a crença que o representante politico possui, pelo seu poder 

de carisma e legitimidade representativo, como afirma Bourdieu (1989).  

O capital político é também uma forma de capital simbólico, com crédito 

firmado na crença e no reconhecimento através da imputabilidade, com 

afirmamos linha acima com base em Habermas (1997), ou seja, é uma auto-

relação correspondente mediada por processos comunicativos e forma de 

representação e expressão que são feitas com base nas interações sociais. 

Quando esse processo pressupõe um entendimento a partir de uma unificação 

discursiva vê-se a possibilidade de uma homogeneidade ideológica em forma de 

unificação discursiva e representativa na constituição do pensamento político 

dos atores sociais do mundo da vida. Essa forma de saber é legitimado nos 

processos cotidianos e não se caracteriza por um modelo de conhecimento 

formal e normativo produzido no sistema político.  

Com efeito, o conhecimento sobre a política produzido na academia por 

cientistas políticos e sociólogos, é considerado na constituição da política 

normativa, pois contém informações que contribuem para a formação do próprio 

campo da política e também para o agenciamento discursivo aí produzido. Assim 

como, as informações produzidas nas universidades e nos institutos de 

pesquisas sobre movimentos sociais e sobre políticas institucionais têm sido 

sistematicamente utilizadas por ONGs., partidos políticos e grupos associativos 

e pelo poderes executivos municipais nas práticas de suas governança e gestão 

públicas. Além disso, ao contrário da ciência e do senso comum, a política 

normativa, conforme já mencionado, busca propagar um conhecimento 

ideológico objetivamente unificador tendo em vista este ser um conjunto de 

valores e conceitos formulados estruturalmente a partir de interesses pré-

definidos, valores estruturantes e estruturados que orientam ações publicas no 

tecido social  

Não pretendemos afirmar com isso, que apenas o lugar da política-

normativa é o lugar de  produção e divulgação da ideologia, ao contrário, a 
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ideologia está em todos as esferas e níveis da vida social, seja como produção 

social dos interesses simbólicos ou como inversão social da realidade, ou 

mesmo como produção do pensamento e concepção de mundo dos indivíduos. 

Os preceitos ideológicos estão na formação discursiva no tecido social do 

cotidiano, em todos os níveis da nossa.  

Com isso, devemos então definir o modelo característico que marca o tipo 

de pensamento normativo da política.  

O pensamento político-normativo é caracterizado por: ter símbolos; ser 

correlacional e interativo; ser constituído pelo “dever ser”; conduzir a inferência 

do acordo dentro da diversidade; buscar representatividade; possuir formas 

sintáticas diversas e ter validade consensual constituindo unidade  discursiva, 

com base em um capital simbólico ideologicamente constitutivo e por fim atende 

a uma racionalidade estratégica, na busca de determinados fins associado ao 

poder. 

 Devemos ressaltar que embora procuremos mostrar o pensamento  

político-normativo diferenciado das outras formas de pensamento, não 

queremos afirmar que estejam ausentes formas e relações políticas nos outros 

conhecimentos, os de caráter informativo, como o da ciência, como  os de caráter 

da representações sociais, no nível do pensamento de senso comum. Ao 

contrário, afirmamos que toda relação simbólica, no sentido de propagação de 

valores e conhecimentos, pressupõe relação política, ou  seja, toda forma de 

conhecimento, seja ela qual for, está imbricada em ações e relações políticas, 

se adotarmos uma perspectiva sociológica do cotidiano.  

O pensamento normativo da política, portanto, se diferencia das outras 

formas de pensamento e se constitui como um saber ideológico objetivo. Nesse 

sentido, a relação estabelecida entre tal forma de conhecimento e o senso 

comum, constitui uma relação mediada por representações sociais, em que 

indivíduos e grupos remodelam os valores e os conceitos da política e os 

ancoram em práticas políticas de suas histórias de vida. 

 Dessa forma, o esquema conceitual das políticas institucionais é 

transplantado para o plano do conhecimento concreto dos indivíduos, gerando 

conflitos a partir dos interesses diversos que defendem e compatibilizam entre 

si, no jogo das negociações sociais dos grupos e indivíduos. Conflitos e 

negociações que se apresentam oriundos do cotidiano dos movimento sociais, 

como citamos linha acima, no qual Moscovici, referiu-se as origens das 
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representações sociais. Muitos autores que tematizam os estudos sobre os 

movimentos sociais concordam, em algum nível, com essas premissas relativas 

ao cotidiano, como lugar de luta politica e produção do saber. 

 Sader (1988) em seu livro, “Quando Novos Personagens entram em 

Cena: Experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo 1970 - 1980”, 

assim como:  Ilse Scherer-Warrer, Paulo Kischke, e Vera Silvia Telles (1987) em 

outro livro, “Uma revolução no cotidiano? os novos movimentos sociais na 

américa latina”, são uníssonos ao se referirem que ao cotidiano do movimento 

popular no Brasil como um ambiente de conflitos, lutas de interesses, 

conformismos e resistências, tudo isso recheado por uma fragmentação de 

valores ideológicos e ambiguidades, no que toca as questões  motivadores das 

representações sociais dos indivíduos dentro da suas ações coletivas. 

 O que nos é relevante é a identificação do processo social oriundo das 

relações entre os movimentos e o conjunto dessas representações mediante o 

conflito que daí advém. Tal processo conflitivo parece se estabelecer durante o 

processo de formação de representações sociais por parte dos indivíduos dos 

movimentos sociais e ações coletivas, culminando na recriação das políticas 

propostas em situação de confronto, na medida em que se relacionam interesses 

entre grupos. 

Esse processo de formação de representações sociais percorre alguns 

caminhos até chegar ao campo do conflito. O primeiro é o da apreensão do 

sentido da política, que tem por base elementos da própria representação social 

da política, ou seja, os conhecimentos práticos e as informações agenciadas até 

o momento; o segundo refere-se ao processo de constituição de interesses 

embutidos nas ações dos grupos mediante as representações. Tais interesses 

remetem à permanência da identidade dos grupos dos movimentos sociais, ou 

seja, a ações que garantam a ideia de sua unidade e de seu reconhecimento. 

Com isso, a interação social constitui uma relação de conflito na medida em que 

a reelaboração de conceitos e das propostas políticas apresentadas geram 

diversidades. 

 No interior dessa relação constituem-se representações sociais, 

apresentando-se o processo ideologia relativo ao senso comum, mediado pelas 

ações comunicativas das representações sociais dos atores envolvidos. 

Considerando que as representações, como formas de conhecimento, essas 

estão também inseridas num processo ideológico de elaboração do saber e de 
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poder mediados por interesses e visões subjetivas e intersubjetiva de ação 

comunicativa no sentido de constituir unidade consensual nas lutas. Nesse 

sentido, a relação de validade ideológica entre a política e a representação 

constitui a interação relacional entre os interesses e os conflitos, ou seja, todos 

os envolvidos nessa ação comunicativa estão diante de uma mesma pretensão 

de validade discursiva, sobre a qual negociam seus interesses politicamente. 

Isso esta muito presente na forma como os movimentos sociais se 

organizam. Os atores coletivos dos movimentos sociais se articulam a partir da 

reelaboração de seus interesses e tais elaborações estruturam-se com base nas 

representações que são feitas sobre a realidade vivida na vida cotidiana, onde 

as ações  de entendimento e negociação determinam as pautas das demandas 

e as mobilizações de reivindicações formam interesses identitários que motivam 

politicamente os atores em suas ações coletivas. As representações sociais 

estruturam esses interesses como forma de resistência social dentro do contexto 

das matrizes discursivas, que por sua vez são fundamentalmente ideológicas.  

 A concepção de representação social na prática discursiva, trata-se de 

uma reflexão nossa na tentativa de demonstrar o que está por trás e motiva a 

ação discursiva das identidades dos atores coletivos. A essa motivação 

chamamos de processos sociais de identidade e reconhecimento com base em 

representações sociais e experiências de formação discursiva.  

Na abordagem de Eder Sader, a matriz discursiva se revela como ponto 

fundamental da reavaliação dos movimentos sociais. É claro que os discursos 

são a ferramenta da ação, mas uma ferramenta que é anteriormente 

determinada por uma representação que o sujeito faz sobre a realidade, pois o 

discurso é objeto de releitura da realidade, que flui como expressão dela, 

conforme ele afirma. 

 A distinção entre discurso e sujeito não gera contradição, pelo contrário, 

reforça a ideia de que a ação do sujeito apenas acontece como ação do discurso, 

por uma compreensão e interpretação que o sujeito tem sobre a realidade que 

não é a descrição desse real, mas uma leitura reconceitualizada sobre este real, 

que por sua vez é uma forma de representação social. 

 Sobre a relação entre sujeito, realidade e discurso, Sader (1988) afirma 

que, 
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Se pensamos num sujeito (...) nós nos encontramos, em sua 

gênese, com um conjunto de necessidades, anseios, medos, 

motivações, suscitado pela trama das relações sociais nas quais 

ele se constitui (...) mas essas demandas de reprodução 

material e de reconhecimento simbólico encontra-se, antes dos 

discursos, apenas em estado de existência virtual. (...) é claro 

que, quando nos referimos a essa existência virtual antes dos 

discursos, trata-se apenas de uma situação lógica, já que tais 

demandas jamais existem nesse estado mudo; em cada 

situação concreta se encontram materializadas de um modo 

particular. (p. 58).  

 

Essa existência virtual sobre a qual o sujeito discursa, reivindicando, 

questionando, criticando, reverenciando ou negando, é apenas estruturada após 

o sujeito reinterpretá-la. O sujeito só realiza alguma ação de fala sobre as coisas 

na medida em que as coisas representam algo para ele. Esse argumento em 

muito se aproxima dos atos de fala, que apresentamos no primeiro capitulo 

desse livro. A ação da fala, tem como fundamento um jogo de representação e 

significação das coisas.  

 A ação de representação que os sujeitos fazem das carências ou das 

simbologias que motiva qualquer prática discursiva sobre elas, é em ultima 

análise fruto de uma ação comunicativa. Segundo Sader, “(...) se tomarmos um 

grupo de trabalhadores residentes numa determinada vila de periferia, podemos 

identificar suas carências, tanto de bens materiais necessários a sua 

reprodução, quanto de ações e símbolos através dos quais eles se reconhecem 

naquilo que, em cada caso, é considerado sua dignidade”. (1988, p. 58). 

 O que antes era da ordem da virtualidade existencial passa a ser da 

ordem da dignidade dos sujeitos, e essa passagem é feita pela representação 

na medida em que a dignidade é algo importante para os sujeitos e se expressa 

discursivamente, através do ato comunicativo.  A importância da ação 

comunicativa pode se revelar num ato de fala simples, de um ator coletivo no 

espaço publico, ou por um discurso politicamente articulado de um politico 

profissional, em ambos os casos, as representações passam a dar concretude e 

ancoragem ao discurso. É dentro desse aspecto que, as matrizes discursivas 

devem ser compreendidas como “modos de abordagem da realidade que 

implicam diversas atribuições de significados. Implicam também, o uso de 
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determinadas categorias de nomeação e interpretação (...) na referência a 

determinados valores e objetivos”. (Sader, 1988, op.cit). 

 Compreendemos que no processo das relações e lutas sociais, os 

sujeitos utilizam-se das representações sociais para reelaborar sentidos no 

campo dos seus interesses. Com afirma Sader, “para essas reelaborações de 

sentidos eles recorrem a matrizes discursivas, de onde extraem” modos de 

percepção da vida social (op cit.142) e de onde surgem também as 

representações sociais e seu viés ideológico. Dentro desse contexto, os 

movimentos sociais reavaliam algumas questões, como por exemplo o seu lugar 

social como espaço de ação política, sua posição como agente de identidade 

coletiva e o seu discurso como prática comunicativa e de reconhecimento de sua 

própria identidade.  

 A identidade que constitui o movimento social é uma identidade elaborada 

como forma de resistência e reconhecimento do próprio movimento, a partir do 

caráter de mobilização social e do seu compartilhamento de conflitos 

(Melucci:1989; Touraine: 1976; 1996). A própria denominação de Movimento 

Social, por exemplo, pressupõe uma ideia de organização que se move de forma 

coletiva e associada, compartilhando interesses e conflitos negociáveis pelos 

distintos indivíduos que compõem esse movimento. O movimento social 

pressupõe um jogo de formação identitária, Silva (2009). 

 A ideia de identidade aqui é baseada no conceito de identidade social que 

se fundamenta nas formas de representação, mobilização e reconhecimento 

social mediados por ações comunicativas no mundo da vida. Mas também 

argumentamos em favor da ideia que a identidade social constitui elementos de 

interesses sociais e relações de conflitos que daí decorrem das formas de 

representações sociais.  

 Considerando que as representações sociais são resultado de uma 

produção interativa, fruto do processo das relações sociais em que se 

processam as interações dos indivíduos com o mundo e orientam condutas e 

comportamentos no meio social, elas têm papel importante na constituição da 

mobilização social, como resistência ou reconhecimento social das influências 

externas aos grupos, pelo fato de tais influências agenciarem interesses 

definidos em relação a eles. 

 Para realizar um estudo sobre representações sociais da política, faz-se 

necessário definir o campo sócio-simbólico de atuação da política sob os 
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seguintes aspectos: sua constituição como campo simbólico e sua 

funcionalidade como espaço de interação comunicativa e representação, Pois, é 

nesse universo de relações que buscamos as representações sociais, as 

mobilizações políticas e os espaços sociais do conflito e entendimento. 

 

 

A constituição simbólica do campo político. 

 

 Compreendemos um campo simbólico como um lugar social de 

linguagens especificas, ações intersubjetivas e objetivas, estruturante de 

comportamentos orientado `a interesses e relações de poder. Nesse contexto, 

os campos simbólicos são estruturados a partir de uma dinâmica interna 

pertinente a cada um deles. Essa dinâmica tem uma lógica que se apresenta 

sob a forma de regras, valores, costumes, crenças, tipologias linguísticas, e 

saberes particulares, dentro uma estética também própria. Esse contexto 

figurativo do campo simbólico é a um só tempo histórico e transdisciplinar e 

incide diretamente em formas de poder, a saber, o poder simbólico. 

Bourdieu (1989) afirma que “Compreender a gênese social de um campo, 

é aprender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o sustenta, 

do jogo de linguagem que ele joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo 

que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário 

e do não-motivado os atos dos produtores e das obras por eles produzidas (...)”. 

(p. 69). 

Este poder simbólico define-se como uma força de percepção que é 

invisível, que é exercida com a cumplicidade dos indivíduos a partir das suas 

relações sociais. Nesse contexto, os sistemas simbólicos, estruturadores dos 

campos, são formados pela lógica do conhecimento funcional e pelas formas de 

comunicação que estão diretamente ligado ao conhecimento sobre a realidade 

imediata dos sujeitos. “O poder simbólico é um poder de construção da  realidade 

que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do mundo 

(...) social” (Bourdieu, 1989, p. 10), que possibilita diferentes estratégias dos 

atores nos espaços sociais.  

Bourdieu reflete sobre o conceito de campo e sistema simbólicos a partir 

de duas vertentes teóricas antagônicas, o funcionalismo social e um marxismo 

estruturado, forjando construção de uma teoria sociológica sobre os campos 
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sociais. Tenta com isso diminuir as diferenças excludentes entre um excesso de 

simbolismo estrutural funcionalista e um excesso de materialismo estrutural 

marxista, e assim ele remete suas explicações aos sistemas funcionais 

simbólicos e dominação simbólico-ideológica. 

O que chamamos de relação forjada entre as duas posições teóricas é a 

criação de uma intercessão epistemológica, que fundamenta o próprio conceito 

de campo social. Para Bourdieu, as proposições epistemológicas das duas 

correntes teóricas se distinguem enquanto modelos, mas se efetivam como 

processo social de constituição da realidade objetiva. 

A postura estrutural funcionalista busca definir a solidariedade social no 

contexto fenomenológico e funcional, efetivado a partir de um sistema simbólico, 

e isso na compreensão de Bourdieu, “Tem o mérito de designar explicitamente 

a função social do simbolismo (...). Os símbolos são os instrumentos por 

excelência da ‘interação social’: enquanto instrumento de conhecimento e de 

comunicação (...) eles tornam possível o ‘consensus’ acerca do sentido do 

mundo que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social; a 

integração ‘lógica’ é a integração da integração moral.” (Bourdieu, 1989, p.10). 

Sendo assim, a ordem e o funcionamento social estariam conservados e 

solidariamente legitimados dentro do sistema sociocultural das sociedades. Por 

outro lado, a perspectiva estruturada do marxismo enfatiza a questão simbólica 

das relações sócio-políticas em detrimento do caráter gnosiológico dos sistemas 

simbólicos funcionais. No marxismo, a sistematização abstrata do simbolismo, 

“(...) explica as produções simbólicas relacionando-as com os interesses da 

classe dominante. As ideologias (como produtos simbólicos) (...) servem 

interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, 

comuns ao conjunto do grupo.” (Bourdieu, 1989, p. 10).  

Com isso, o poder ideologicamente constituído se configura como poder 

simbolicamente determinante e determinado pela classe, na medida em que é 

um poder de imposição dominante. 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 

comunicação e de conhecimento que os ‘os sistemas simbólicos’ 

cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou 

de  legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) (...). 
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As diferentes classes e frações de classes  estão envolvidas 

numa luta preponderantemente simbólica para imporem a 

definição do mundo social (...) e imporem o campo das tomadas 

de posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada os 

campos das posições sociais. Elas podem conduzir esta luta que 

é diretamente, nos conflitos simbólicos da vida cotidiana,  quer 

por procuração, por meio da luta travada pelos especialistas da 

produção simbólica na qual está em jogo o monopólio da 

violência simbólica legítima (...) quer dizer o poder de impor (...) 

o próprio poder. ( idem; p.12).  

 

É pertinente argumentarmos que como estrutura funcional ou como 

estrutura ideológica de poder, os sistemas simbólicos se efetivam como 

processo social dentro dos campos. E é dentro desse contexto que Bourdieu 

discute a concepção de poder simbólico nos sistemas sociais, a partir da 

estruturação do sistema comunicativo da linguagem, sistema interativo das 

organizações sociais e das relações materiais e de poder. 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela 

enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de 

transformar a visão do mundo, (...) e a ação sobre o mundo (é 

assim), um poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (...) e só se exerce se for 

reconhecido (...). Isso significa que o poder simbólico não reside 

nos ‘sistemas simbólicos’ em forma de uma ‘ilocucionary force’ 

mas que se define numa relação determinada (...) entre os que 

exercem o poder e os que estão sujeitos (...) na estrutura do 

campo em que se produz e se reproduz a crença. (idem: p.14)  

 

O campo simbólico é estruturado pelo sistema de relações sociais de 

poder pertinentes a ele, influenciado pelo habitus como processo de 

conhecimento adquirido com base no capital simbólico acumulado, produzido no 

campo. Definimos habitus como um conjunto de praticas de comportamento 

adquirido, que são incorporados como forma de saberes diversos 

experimentados socialmente nas dinâmicas coletivas e individuais, a partir das 

quais se processam representações sociais.  
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Afirmamos anteriormente que o campo simbólico é um lugar social de 

ações subjetivas e objetivas e sendo assim só podemos entendê-lo e defini-lo 

pela compreensão relacional das coisas que são pertinentes a ele, não apenas 

para definir a constituição de sua autonomia relativa, mas para que possamos 

percebê-lo como estrutura móvel e flexível caracterizada como um processo. 

A explicação sobre os campos se exprime na análise das formas 

específicas e gerais deles próprios, nos seus mecanismos estruturados e 

estruturantes e o conjunto de saber e linguagem pertinente a cada um dos 

campos. Isso aglutina ao mesmo tempo uma série de fatores presentes no seu 

contexto como, por exemplo; a crença nos valores, o jogo linguístico e os objetos 

materiais e simbólicos de cada campo. 

Cada campo simbólico, a partir do seu sistema, de seu poder e de sua 

estrutura interna, constitui a sua própria autonomia, porem essa autonomia é 

relativa a intercessão entre campos distintos. Segundo o próprio autor, a 

autonomia relativa dos campos, por exemplo o campo da arte,  da ciência, da 

religião, ou mesmo da política, se define pelo processo histórico das ações 

objetivas de cada um desses campos. Bourdieu (1989) afirma que um campo 

encontra nele próprio o princípio e as normas de sua transformação. Se existe 

uma história própria ao campo, isso se dá pelo fato dos agentes nele inseridos 

estarem objetivamente situados dentro dos mesmos, e se esses assumem 

posições distintas, o processo dessas relações garante a própria transformação 

no campo.  

Nesse caso, podemos dizer que os campos simbólicos teriam uma 

autonomia relativa interna, uma dinâmica própria a cada campo, mas ao mesmo 

tempo o campo simbólico tem também uma autonomia relativa em relação aos 

outros campos, uma autonomia relacional entre campos. 

Poderíamos dizer também que existe uma lógica interna estrutural 

pertinente aos campos simbólicos e essa lógica é relativizada e flexibilizada 

apresentando-se em forma de configuração estética dos campos, o que faz 

representar as regras, valores, linguagens, costumes, aspirações e poder  dentro 

dos mesmos. Vejamos esse contexto a partir da estruturação do campo da 

política.  

Como afirmamos, cada campo simbólico tem sua especificidade o que 

contribuem para sua singularidade. Uma das características constitutivas do 

campo político é a delegação da representatividade do poder, assim, no campo 
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da política temos a relação entre agentes representantes e agentes 

representados, uma relação complexa que constitui um jogo de interesses 

comunicativos instituídos. Com isso, Bourdieu afirma que “Toda análise de luta 

política deve ter como fundamento as determinantes sociais da divisão social do 

trabalho político” (1989, p.163) para que a análise não se reduza a naturalização 

artificial dos mecanismos que venham separar esquematicamente os agentes 

políticos com base em regras ou leis que determinem as posições sociais e que 

por, sua vez, venham desconsiderar as relações sociais do processo referente a 

constituição do campo político. 

As determinações sociais, relativas ao campo político, se efetivam pelos 

processos de interação sócio-simbólicos e pela divisão social das ações 

objetivas, ou seja, a divisão social do trabalho material e o poder simbólico 

produzido pelo capital político. O campo simbólico é efetivamente um campo de 

poder social. 

Com base nisso, temos a definição do campo político como um “campo 

de forças e de lutas que tem em vistas transformar a relação de forças que 

confere a este campo a sua estrutura (...)” sendo assim, “o campo político não é 

um império” (Bourdieu, 1989, p.163) e sim um lugar social de confrontos, 

conflitos, negociações, articulações e jogo saber e de poder. No campo da 

política, os efeitos das relações de interesse se fazem sentir pelo intermédio da 

relação que os representantes estabelecem com os representados, e pelo nível 

de interação e poder de negociação que os representantes têm a partir dos seus 

interesses políticos. 

Bourdieu associa esse processo à lógica da economia simbólica de oferta 

e procura, na medida em que ele próprio entende a vida política pela lógica na 

desigualdade de escolha e  

 

(...) distribuição dos instrumentos de produção de uma 

representação (representatividade) do mundo social (relação 

estruturante de poder político) pelo fato do campo social definir 

a vida política como “um lugar em que se geram, na concorrência 

entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos 

políticos, problemas, programas, análises, comentários, 

conceitos e acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns 

reduzidos ao estatutos de consumidores’, devem escolher” 

(Bourdieu, 1989, p. 164)  
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Essa base conceitual tem seu suporte teórico a partir de Max Weber 

(2015), para quem os conceitos de delegação e o de representatividade estão 

associados a vocação, legitimidade e profissionalismo na política, fatores 

estruturantes de poder. Para Weber (1999), a política se configura como tipos 

de lideranças relativas a ação social, com isso ele define a política a partir do 

significado de participação no poder ou na luta para influir na distribuição do 

poder.  

Sendo assim, quando se afirma que existem questões políticas, pensa-se 

em questões relativas a interesses na distribuição, manutenção ou transferência 

do poder, o que implica em questões referentes à esfera da delegação da 

autoridade ou a posicionamentos estratégicos na distribuição do poder. 

 

Quem participa ativamente da política luta pelo poder, quer 

como meio de servir a outros objetivos ideais (...) ou quer como 

o poder pelo poder (...) afim de desfrutar da sensação de 

prestígio atribuída pelo poder” (idem: p. 98). Com isso, “O 

homem pode dedicar-se à política portanto busca influir na 

distribuição do poder dentro de estruturas políticas e entre elas, 

como um político ocasional. Somos todos políticos ocasionais 

quando votamos ou consumamos uma expressão de intenção 

semelhante, como aplaudir ou protestar (...) ou pronunciar um 

discurso político (op. cit, p. 103).  

 

Definimos os fatos apresentados por Weber como caráter de legitimação 

da representatividade garantido pelas estruturações instituídas das relações 

sociais no universo do campo político, o que configura a estética habitual 

presente na política a partir das situações de interesses nas relações.  

Para Bourdieu, as relações sociais valorativas, produzidas como 

estruturas estruturantes, constituem o habitus social como disposição de 

conhecimento adquirido e incorporado, que para nós funcionam como formas de 

representação social, pela apropriação e incorporação do conhecimento 

partilhado e incorporado pelos sujeitos, que incide em comunicação e ação. 

Sendo assim, esse processo legítimo permite intercambiar o processo das 

coisas referentes aos campos, incidindo diretamente na constituição do capital 

simbólico da política a partir das representações e jogo de interesse. 
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Por exemplo, o processo de intercambio da política no seu campo gera 

um capital específico, o capital político circulante que é definido como 

instrumento de utilização dos agentes na produção, reprodução e mudança, a 

partir do jogo de interesse dentro do campo político. Este capital se firma na 

crença legítima e nos valores produzidos nesse campo, no qual o processo de 

troca e consumo se dá pelas formas de expressão e percepção dentro da lógica 

normativa do mesmo, ou seja, suas regras, valões e ética. 

Nesse caso, a lógica da acumulação como produção de riqueza é válida 

para o capital político como bens de produção, o que faz com que “a 

concentração do capital político nas mãos dos pequenos grupos seja tão mais 

provável, quanto mais desapossados de instrumentos materiais e culturais, 

necessários a participação ativa na política, estão os simples aderentes”. 

(Bourdieu: 1989; p.164). Ainda segundo Bourdieu, “(...) a distribuição das 

opiniões numa população depende do estado (de disposição) dos instrumentos 

de percepção e de expressão disponíveis e do acesso que os diferentes grupos 

tem a esses instrumentos”. (idem; p. 165). 

Poderíamos definir isso como sendo um jogo de intenções instituídas que 

quem participa efetivamente melhor é quem compreende as regras e, com isso, 

tendo capacidade e habilidade de se apropriar delas, em circunstâncias 

específicas, produzem maior e melhor mobilidade no jogo dos interesses e de 

poder, acumulando assim maior capital simbólico representativo.       

Por isso, para Bourdieu, semelhantemente a Weber, nessas relações, “a 

passagem do implícito ao explícito, da impressão subjetiva à expressão objetiva, 

à manifestação pública, constitui por si um ato de instituição e representa por 

isso uma forma oficializada de legitimação” (idem; p.166) no campo político, ou 

se assim possamos dizer, constitui a instituição econômica do capital simbólico 

no mercado do campo da política. A esse respeito, a legitimação representativa 

do voto, o aplauso a pronunciação discursiva, ou reprodução do discurso, se 

configuram como referendos do capital simbólico no campo politico, dentro de 

uma cultura politica democrática. 

Podemos definir melhor esse processo se entendermos o campo político  

como uma esfera que tem uma economia simbólica própria, assim como uma 

certa logica de mercado que mobiliza os interesse, um mercado simbólico de 

interesses.  
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Como mercado, esta esfera estaria vinculada a uma economia igualmente 

simbólica, na qual circula um capital de informação e troca de influencias, 

representativo de poder neste campo. A divisão social do trabalho político e 

incide na estratificação posicional dos sujeitos no campo politico, definindo assim 

a política como bem de produção, troca  e consumo relativo ao público de uma 

maneira geral na sociedade, Bourdieu (1989). 

Dentro da lógica simbólica, Bourdieu (1992) argumenta que outros 

campos, igualmente ao político, fundamentaram suas autonomias e seus 

processos de transformação sociais a partir da lógica de produção, consumo e 

transformação dos seus bens, em que o sistema produtivo do capital simbólico 

garante a dinâmica estrutural socioeconômica inerente aos mesmos, seja no 

campo político, artístico, religioso ou científico. A questão relevante nesse 

processo é que: “O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos 

(...)., é paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio reside na 

diversidade dos públicos aos quais as diferentes categorias de produtores 

destinam seus produtos e cujas condições de possibilidades residem na própria 

natureza dos bens simbólicos. Estes constituem realidades com dupla face - 

mercadorias e significações -, cujo valor propriamente independente (...) reafirma 

consagração cultural.” (Bourdieu, 1992, p.103).     

Bourdieu afirma que: “O sistema de produção e circulação de bens 

simbólicos define-se como sistema de relações objetivas entre diferentes 

instâncias definidas pelas funções que cumprem na divisão do trabalho de 

produção, de reprodução e de difusão de bens simbólicos” (idem: p.105). Essa 

argumentação se aplica a todos os campos de uma maneira geral, no qual 

circulam bens simbólicos  de maneira mais intensa. Ao nos referirmos aos bens 

simbólicos da política pensamos em bens formalmente constituídos, que 

representam poder de capital influente de troca e acumulação de poder. 

Quanto mais articulado se percebam  os sujeitos e os grupos, maior a 

possibilidade de acúmulo de capital político estes teriam. Capital político que 

garante a representatividade e o poder em relação aos outros de menor capital 

politico. Nesse caso o sampo simbólico tem uma estrutura sistêmica que tem 

como funcionalidade, estabelecer produção e as relações das forças e 

percepção dos seus agentes atuantes, se caracterizam pelo que Weber (2015) 

e Bourdieu (1989) chamam de profissionais da política.  
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O caráter orgânico de tal sistema formula o mercado simbólico presente 

no campo político de uma maneira geral, em que se fazem visíveis às formas de 

mobilização da representatividade que proporciona a “força política”. Diríamos 

que o poder da legitimidade, na lógica do mercado político, formula os 

monopólios da representatividade dentro desse mercado, o que torna o mercado 

político um mercado eminentemente restrito em seu próprio contexto de jogo de 

interesse. Nesse caso, tal poder assegura aos grupos o papel de representante 

legítimos de poder, com o qual, a representatividade política “(...) faz com que, 

mais do que os membros das classes dominantes,(...) os grupos de pressão ou 

partido-associação, tenham necessidade de partidos entendidos como 

organizações permanentes orientadas para a conquista do poder e que propõem 

aos seus militantes e aos seus eleitores não só uma doutrina mas também um 

programa de pensamento e de ação (...) no mundo social.” (Bourdieu, 1989, 

p.167). 

O sistema político, formalmente constituído dentro do campo, interliga 

uma gama de interesses estabelecidos pela legitimidade dos representantes. 

Isso garante a existência das instituições políticas dentro do sistema, pois, “Os 

que dominam o partido e têm interesses ligados com a existência e a persistência 

desta instituição (...) encontram na liberdade, que o monopólio da produção e da 

imposição dos interesses políticos instituídos lhes deixam, a possibilidade de 

imporem os seus interesses de mandatários como sendo os interesses dos seus 

mandantes”. (op. cit. p 168). Como isso os representantes políticos têm 

monopólio legítimo de produção dos interesses dos representados.  

 Dentro do mercado simbólico da política, os representantes profissionais 

participam negociando intenções e interesses como forma intercambiável de 

manutenção de poder. Segundo Touraine (1989), “Os partidos políticos tem uma 

certa função de representação. Ao mesmo tempo, pertencem ao sistema político 

e são, pois, agentes de mobilização propriamente política; enfim, podem ser 

portadores de um projeto ou (...) de uma vontade de poder”. (p. 348).  

 Isso é, sem dúvida, uma característica marcante das democracias 

participativas em que os grupos associativos da sociedade civil organizada, 

movimentos sociais, grupos políticos, sindicatos e partidos, lutem pela conquista 

da adesão dos cidadãos de uma maneira, geral para manter a distribuição do 

capital politico de poder.  
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 Tendo o mercado político tal configuração, Bourdieu afirma que os 

partidos procuram sempre elaborar e impor uma representação da sociedade 

capaz de obter representatividade e assim obter poder. Dentro dessa lógica, “A 

produção de ideias acerca do mundo social acha-se sempre subordinada de fato 

à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do maior número” de 

sujeitos que incidirá nas tomadas de posições políticas” (Bourdieu: op.cit; p.169).  

 Mas é fato que existe um distanciamento entre o partido e a sociedade 

por ele representada. Dentro dessa questão, a relação entre o “partido-

associação” e a sociedade de uma maneira geral se dá pelo afastamento de um 

para com o outro. A participação relacional dentro do campo político é que 

determina a proximidade nesse contexto. Com efeito, o caráter de 

representatividade legítima implica no afastamento entre representantes e 

representados no campo político, na medida em que os representantes atuam 

dentro do sistema político oficial, que se caracteriza por um processo estrutural 

de relações de interesses complexos, o qual é fechado à dinâmica social que 

está presente fora deste, como os movimentos sociais que mobilizam um capital 

simbólico da politica no cotidiano de suas esferas de convivibilidade, ou seja o 

mundo da vida. Os representados ficam a margem deste sistema oficial atuando, 

no máximo, como grupos de pressão com base em seus interesses coletivos, 

um papel característico desses movimentos sociais. 

 Na visão de Bourdieu, o que contribui para tal afastamento é o processo  

complexo das relações sociais que se constitui no campo político, distribuição 

de poder e formas de representação politica, mas isso também esta referido 

explicações sobre o tipo de linguagem usada no campo político ou mesmo a 

complexidade das regras da políticas, o que torna o campo político um ambiente 

restrito aos profissionais da politica, fazendo com que se aumente o 

distanciamento entre as instituições políticas e a sociedade civil organizada de 

uma maneira geral, na qual fazem parte os movimentos sociais e os atores 

coletivos. Esse atores tem uma forma de lidar com a política através de 

representações sociais e com isso forjam sua linguagem própria no mundo da 

vida.  

Devemos inclusive afirmar que a forma de organização social do campo 

político se define a partir das posições ideológicas assumidas em seu interior, 

no que refere ao jogo dos interesses. Estas posições sociais, que se definem 

entre conservadores, liberais, de direita, esquerda ou centro, associados aos 
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grupo ideológicos de outros campos simbólicos, com caráter mais moralistas, 

religiosos, culturais, artísticos, etc., são variáveis determinantes das próprias 

relações de distribuição de poder no sistema politico do estado de direito, “(...) 

as instituições ou os agentes, seus atos ou discursos por eles produzidos, tem 

sentido se não relacionalmente, por meio do jogo das oposições e das 

distinções. É assim, por exemplo, que a oposição entre a direita e a esquerda se 

pode manter numa estrutura transformada mediante uma permuta parcial dos 

papéis entre os que ocupam estas posições em dois momentos diferentes (ou 

dois  lugares diferentes).” (Bourdieu: 1989, p. 180).  

Do ponto de vista do jogo de posições, este só pode ser funcional na 

lógica da relação e da correlação de interesses representativos, que 

explicitamente está implicada no capital político empregado nessas relações de 

trocas do mercado político. Logo, as instituições e grupos, no campo político, 

fazem parte de um ambiente de concorrência acirrada na luta pelo poder, que só 

se conquista com base no processo de articulação, e negociação em nome da 

representatividade. 

 Sendo assim, a força que as ideias e os interesses políticos proporcionam 

poderia ser medida pela força de mobilização que elas configuram a partir dos 

grupos que as reconhece e disputam o jogo de poder nesse campo. “Em política, 

‘dizer é fazer’, quer dizer fazer crer que se pode fazer o que se diz em particular, 

dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de divisão do mundo social, as 

palavras de ordem que produzem a sua própria verificação ao produzirem grupos 

e deste modo, uma ordem social” (Bourdieu, 1989, p.186).  

 Por esse motivo, os partidos políticos e outras instituições de caráter 

político, procuram estar próximos as aspirações e questões do cotidiano da 

sociedade civil organizada e dos atores coletivos e dos movimentos no mundo 

da vida, pois esses atores são agentes de mobilização de interesses populares, 

que criam demandas politicas a margem do sistema político. Esses agentes 

atuam como grupos de pressão social na luta por reconhecimento de suas 

propostas, objetivando assim, conquistas nos espaços públicos através de suas 

ações comunicativas politicamente constituídas.  

Sob esse aspecto gostaríamos de retomar nossos argumentos inicias 

proposto nesse livro sobre o qual enfatizamos que o cotidiano é um ambiente 

fundamentalmente político e como tal um lugar de luta, negociação e jogo de 
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interesse, mediado pelas representações sociais com base no senso comum e 

habitus políticos, compartilhado pelos indivíduos.  

 

  O senso comum é comum não porque seja banal ou exterior ao 

conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre 

os sujeitos da relação social. Nela o significado a precede, pois 

é condição de seu estabelecimento e ocorrência. Sem 

significado compartilhado não há interação. Além disso, não há 

possibilidade de que os participantes da interação se imponham 

significados, já que o significado é reciprocamente  

experimentado pelos sujeitos. A significação da ação é,(...)  

negociada por eles. (Martins, 2000, p.59). 

 

 Porém o habitus políticos no senso comum, com toda sua forma de 

conhecimento e experiência prática incorporada pelos indivíduos, está 

diretamente ligada as representações sociais e das identidades, que se 

alimentam do jogo da opinião e das expectativas praticas da política na vida 

cotidiana, através de ações comunicativas do mundo da vida contemporâneo, 

que hoje é formado também por redes sociais.  

Hoje para entendermos os processos identitários, no contexto dessa 

complexidade social dos nossos dias, caracterizada por uma estrutura 

descentralizada em forma de rede social, na qual os indivíduos agem e se 

articulam cotidianamente, é de fundamental importância retomar os processos 

de ações comunicativas e seu víeis ligado a identidade e aos procedimentos 

politica na esfera publica.  

Os processos comunicativos são determinantes para a formação das 

representações sociais da política, na sociedade em rede, nas quais atores 

sociais transportam suas expectativas e demandas. O que levantamos como 

questão é que os processos identitários presentes nesse mundo da vida da 

sociedade em rede, se estruturam politicamente agora por uma mediação de 

rede de relações e articulações sociais, a partir das quais esses agentes sociais 

se tornam visíveis numa esfera pública eletrônica, mais ampliada e mais 

complexa, como a internet, que também esta ligada ao campo da política e tem 

seu próprio capital simbólico, mediado pelo fluxo de informação circulante nas 

redes sociais.  
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Dentro desse aspecto, as mobilizações identitárias se enquadram no 

interior das múltiplas instâncias do sistema social e como atores sócio-políticos 

tais indivíduos formado nos seus nichos identitários se caracteriza como ator 

coletivos de confronto do sistema de informação em rede. O campo dos 

confrontos identitários é um local de fronteira em que os diferentes se fazem 

visíveis e atuam comunicativamente, nessa fronteira os valores simbólicos são 

cada vez mais políticos e afirmativos, no que toca a busca por reconhecimento 

e politicas de afirmação multiculturais, diferencialistas e multiidentitarias.  

Como afirma Habermas, “Movimentos de emancipação em sociedades 

multiculturais não constituem um fenômeno unitário. Eles apresentam desafios 

diferentes, de acordo com a situação (...).” (Habermas, 2002, p. 239). Na 

perspectiva de Habermas esse reconhecimento está fundado na compreensão 

liberal na luta por dignidade e inclusão social na esfera do Estado de direito.  

Porém, vale salientar que essa demanda por reconhecimento não é uma 

questão uniforme que se aplique como modelo de analise simples e padronizado 

a todas as diferenças e suas peculiaridades. Saliento isso por entender ainda 

com base em Habermas que o princípio da diferença na sociedade 

contemporânea é demarcada por uma série de lutas sociais que estão na 

agenda de vários atores coletivos como os grupos feministas, multiculturalistas, 

nacionalista, religiosos, culturais e (des)coloniais, etc. que embora sejam, como 

afirma Habermas “fenômenos aparentados entre si, mas que não cabe 

confundir.” (Habermas, 2002, p.238), ou determinar que haja uma origem comum 

que determine a resolução de todos os problemas. Cada ator coletivo, a partir 

de seus interesses identitários tem suas demandas próprias e buscam negocia-

las num grande campo de conflito mediado pela linguagem política no campo 

político. O campo político é um campo de representações sociais, demarcado 

pelo habitus político e pela mobilização comunicativa de seus vários segmentos, 

que incide nas luta sociais da esfera publica. 

No contexto da esfera publica contemporânea as similaridades e 

diferenciações, quanto as demandas se expressam através das suas 

identidades coletivas, consiste em diferentes buscas de reconhecimento, nas 

quais,“(...) as mulheres, as minorias étnicas e culturais, as nações e culturas, 

todas se defendem da opressão, marginalização e desprezo, lutando assim, pelo 

reconhecimento de identidades coletivas, seja no contexto de uma cultura 

majoritária, seja em meio a comunidade dos povos. São todos eles movimentos 
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de emancipação cujos objetivos políticos coletivos se definem culturalmente, em 

primeira linha, ainda que as dependências políticas e desigualdades sociais e 

econômicas também estejam sempre em jogo.” (Habermas, 2002, p. 238). 

Acreditamos que o modelo que incide na politização das diferenças 

identitárias e nas formas de negociação entre os atores e o Estado, no campo 

simbólico da politica, apresenta conquistas e avanços sociais, assim como 

entraves no processo de resolução de demandas, por esse motivo os atores 

coletivos e suas demandas identitárias colocam em pauta de discussão a 

atualização de suas agendas políticas, articulando sempre, de forma virtual e 

em rede de mobilização, os interesses mais diversos que são pautados pelo 

conjunto de suas representações sociais e vivências no mundo da vida.  

Vejamos como definir melhor essa relação entre identidade e rede social, 

nas quais as formas de representação social da política se constituem como 

capital simbólico na busca de direitos sociais.  
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IV 

 

Identidade e Racionalidade Comunicativa na Sociedade em Rede: 

ação coletiva, reconhecimento e direitos sociais. 

 

Nas interpretações sociológicas que se ocupam de questões sobre a 

inclusão social contemporânea, o tema identidade, diferença e reconhecimento 

são três temas da maior importância relativos às políticas inclusivas e formas de 

reparação social. Dos três temas, o relativo à identidade é um dos que aparece 

com bastante evidência pela importância contemporânea que esse tema tem nas 

agendas políticas da sociedade em tempos de globalização.   

O termo “identidade” passa a fazer parte de um escopo de analise bem 

mais ampliado e ganha espaço na agenda teórica da Ciência Política, 

antropologia e da Sociologia, onde seu enfoque não é apenas de caráter 

institucional ou cultural. A identidade passa a ser algo necessariamente 

interdisciplinar e inevitavelmente incorpora elementos de reflexão e analise de 

outras áreas do conhecimento, assim como passa a fazer parte do campo politico 

e das lutas sociais.  

As ciências sociais não se furtaram as interpretações sobre a identidade, 

embora o tenha feito de forma menos objetiva e de forma fracionada durante 

muito tempo, desde sua consolidação como campo de saber científico. Vemos 

por exemplo noções explicativas sobre identidades no interacionismo simbólico, 

na etnometodologia, ou mesmo na fenomenologia, perspectivas interpretativas 

que se debruçaram de forma efetiva, sobre interações socioculturais e 

sociabilidades na esfera pública e nas instituições sociais.  

A questão importante a destacar é que a noção do conceito de identidade 

sempre se referiu a questões menos relevantes e quase sempre estava referida 

a um problema de foco secundário que se estava no segundo plano dos 

problemas sociais. Em sendo assim, o tema da identidade não era um relevante 

ou um fenômeno emergencial que viesse a se constituir numa teoria sociológica 

macro estrutural.  

A identidade e sua forma de engajamento e mobilização de recursos foi 

muito explorada nas abordagens que se referiram as ações coletivas, muito 
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próprias das análises sobre os atores sociais e os movimentos sociais na própria 

substituição das questões sobre classes sociais.  

O papel da identidade nas ações coletivas foi tratado como uma questão 

fundamental a partir da segunda metade do século XX e o é ainda hoje no século 

XXI, quando discutimos as mobilizações coletivas e as ações sociais na 

sociedade em rede. As identidades estão presentes nas ações coletivas e 

mobilizações sociais em rede de articulação da sociedade civil e da esfera 

pública contemporânea, onde os atores sociais articulam-se na proposta de 

questões políticas relativas a cidadania, gênero, meio ambiente, questões 

raciais e direitos humano, pautadas em agendas internacionais e contra 

hegemônicas, do mundo globalizado. Nesse sentido, questões relativas a 

identidade, se apresentam objetivamente ligadas as ações sociais 

comunicativas e transcendem a questões locais, do ponto de vista politico. 

Partimos do pressuposto que os significados simbólicos e discursivos 

proposto pelas representações sociais e ações comunicativas, constituem a 

base das formações identitárias, as quais são geradas a partir de regras de 

unidades dentro de um amplo espectro social que motiva a mobilização dos 

atores com base em eu espectro de interesse comuns, aos quais eles 

sociabilizam interesses de cunho politico. Por exemplo, os temas gênero, raça, 

cidadania, meio ambiente, são temáticas que aglutinam atores coletivos, de 

diferentes orientações ideológicas, mas que encontram nas formações politicas, 

um mecanismo tanto de conflito quanto de unidade discursiva. Dentro desse 

contexto, o elemento político está ligado à identidade com um caráter simbólico 

e comunicativo e se apresenta cada vez mais dinâmica no contexto da esfera 

publica ampliada da sociedade em rede.  

Com as mudanças estruturais ocorridas na sociedade contemporânea, 

como as transformações estruturais da tecnológica, as sucessivas crises 

econômicas e políticas internacionais que atingem diretamente o sistema 

capitalista, a falência dos regimes de governos socialistas e totalitários, e as 

consequentes mobilizações coletivas de caráter multicultural, assim como as 

lutas politicas e culturais de descolonização nos vários continentes, tudo isso 

junto, ajuda a promover uma reconfiguração da sociedade e em particular, ajuda 

a promover uma descentralização global em todo o mundo. Dentro desse 

contexto, as questões ligadas a identidade e seu conjunto de pertenças, 

promovem uma maior visibilidade dos fenômenos das ações coletivas  
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descentralizadas assim como promove uma maior visibilidade da fragmentação 

do tecido social contemporâneo.  

Essa conjuntura traz para a agenda das ciências humanas a pauta das 

questões sobre multiculturalidade, subalternidade, políticas afirmativas e de 

reconhecimento, que passam a ser discutidas dentro de um escopo temático 

interdisciplinar e de forma mais efetiva no debate contemporâneo na pauta livre 

da esfera publica dentro e fora do Estado.  

As questões da identidade deixam de ser algo subliminar e passa a se 

constituir num fato cada vez mais emergente, se configurando como um tema 

autônomo na agenda acadêmica, tanto do ponto de vista das abordagens 

teóricas, como do ponto de vista de novas metodologias implementadas nos 

grupos de pesquisas, cursos de graduações e projetos de extensão. Como por 

exemplo é o caso desse livro, que resulta de pesquisas de cunho acadêmico 

realizada ao longos dos últimos anos, sobre os quais nos dedicamos aos estudo 

sobre formações identitárias. 

Com isso gostaríamos de lançar mão de nossas velhas bases 

sociológicas para iniciar uma discussão conceitual sobre a identidade e daí 

associarmos conceitos como: reconhecimento social, resistência, e campo 

simbólico, com elementos de pertencimento do conceito de identidade, a partir 

dos quais o conceito de ação social na sociedade descentralizada é fundamental 

para a compreensão da esfera pública da sociedade em rede.  

Devemos entender que as abordagens sobre identidades devem abarcar 

tanto aspectos subjetivo, intersubjetivos assim como aspectos objetivos, num 

plano de analise interdisciplinar, que vise corroborar de forma coerente com as 

analises ate aqui desenvolvida nesse livro, para que tenhamos uma 

fundamentação conceitual para tratarmos da problemática da identidade de 

forma mais consistente.  

Com isso, ideia de identidade é inicialmente entendida como elemento da 

realidade intersubjetiva que esta diretamente ligada a linguagem, cultura, 

política e praticas comportamentais na realidade social, dentre outras pertenças 

e fatores. Quanto a isso Habermas esta de acordo e defende que os processos 

de identidade e racionalidade devem levar em conta as ações mediadas pela 

linguagem. O processo de formação das identidades é um processo no qual a 

identidade é cristalizada e sem mantém modelada pelo jogo de pertença e 

reconhecimento nos processos de iterações sociais do mundo da vida. A noção 
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de identidade nesse sentido, remete a formações sociais sob as quais são 

tomadas posições de afirmações e ações sociais, mobilizadas por atos 

comunicativos dos atores sociais na busca de reconhecimentos, direitos sociais, 

afirmação, cultural e política, dentre outras como gênero e raça. 

 Podemos discutir as questões referentes a noção de identidade social a 

qual definimos como: forma de resistência e reconhecimento provedora de 

formações sociais de conflitos, que são delimitados pelo estabelecimento de 

interesses dentro ou fora de instâncias institucionais. A noção de identidade, sob 

esse aspecto, remete a um modelo de representação social que implica em 

relações que pressupõe atos de falas enunciativos que incidem em relações de 

poder.  

O conceito de identidade é pautado em formas de reconhecimento social, 

dentro de um campo de conflito ou de disputa. Esse campo está relacionado à 

constituição do “sujeito-ator” nos processos sociais nas agendas das 

mobilizações coletivas do tecido social. Diante desse aspecto podemos 

argumentar que os processos das ações e comportamentos sociais das 

identidades e suas orientações no mundo da vida, dependem de formas de 

representações sociais de reconhecimento, que são elaborados politicamente no 

contesto da esfera publica da sociedade em rede. Os elementos da 

representação social e reconhecimento politico, remetidos ao problema da 

descentralização da sociedade em rede, forjam um caráter ainda mais complexo, 

a medida em que os processos de diferenciação social é visto como parte de 

uma conjuntura descentralizada e desterritorializada formada por uma estrutura 

de rede, onde os atores se articulam fora do mesmo espaço, mas em tempo real 

Esse aspecto de rede é também parte da estrutural e sistêmica que 

orienta e determina os processos de interações sociais dos atores coletivos e 

toda a carga normativa de estruturação da ordem social promovida pelo Estado. 

Isto significa que os atores coletivos e suas mobilizações identitárias se 

apresentam no mundo da vida, remetidos aos processos de pressão em relação 

ao sistema social e estão atrelados a interesses mediados por reconhecimento 

fora dos seus territórios locais. A luta é sempre feita no lugar do outro,  pois essa 

esfera publica eletrônica e globalizada é o lugar da busca da alteridade, lugar da 

busca ampliada das reverberações sociais, e o lugar da busca de pressão e 

legitimação das conquistas no mundo global. 
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 O processo de formação de identidades, nesse contexto, se estabelece a 

partir do processo de (re)significação de interesses mediados por um jogo 

político entre os atores sociais coletivamente organizados, no qual o processo 

de representação de tais sentidos, efetivam os limites das relações 

intersubjetivas, onde se situa os limites do lugar da diferença, ou seja, o lugar do 

outro, no qual é necessariamente indispensável o reconhecimento do diferente 

através da alteridade.  

O contexto de formação de rede, tanto no contexto local quanto no 

contexto global, permite que se estabeleçam representações sociais com base 

no discurso das afirmações das diferenças sociais. Com isso podemos entender 

que a formação da identidade, está relacionada à busca de  mobilização de 

recursos simbólicos e políticos dos reconhecimentos, para sua auto afirmação 

comunicativa nessa esfera pública eletrônica.  

Essa nova forma de participação da política contribui para a mudança da 

cultura política, sobre a qual vemos emergir novos espaços públicos, onde se 

faz revigorar de forma mais política e comunicativa a esfera pública. Dentro 

dessa nova configuração de esfera pública, vemos novas categorías como: 

“articulação em rede” e “ativismo digital” que são elementos que giram em torno 

da noção da identidade contemporânea no mundo da vida globalizado, e nos 

ajuda a constituir uma reflexão sobre “o que se fala”, ”como se fala”, “com quem 

se fala” e “quem fala” através dos atos políticos comunicativos através das redes, 

buscando formas de representação e expressão comunicativa dentro dessa 

nova gramática política dos reconhecimentos das diferenças.  

Habermas (1997, 2002) parte do pressuposto de que nas sociedades 

contemporâneas há a emergência do fenômeno da diferenciação social e do 

pluralismo cultural na esfera publica, os quais demandam novas formas de 

entendimento a partir das quais o Estado deve aprender a lidar com essas 

diferenças, segundo ele, “Em nossas sociedades pluralistas convivemos hoje 

com a evidencias cotidianas que se distanciam cada vez mas do caso modelar 

do estado nacional com uma população culturalmente homogênea. Cresce a 

multiplicidade  de formas culturais de vida, grupos étnicos, confissões religiosas 

e diferentes imagens de mundo. (Habermas, 2002, p.134).  

Essa premissa levantada por Habermas está inserida na reflexão sobre 

os limites do estado de direito frente a diversidade proporcionada pelo 

multiculturalismo e pelas exigências de reformulação do próprio estado frente 
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ao processo de globalização que estrutura essa sociedade em rede. Dentro 

desse contexto, Habermas faz o seguinte questionamento, “Já que o Estado 

nacional se vê desafiado internamente, pela força explosiva do 

multiculturalismo, e externamente, pela pressão problematizadora da 

globalização, cabe perguntar se há hoje um equivalente para o elemento de 

junção entre a nação de cidadãos e a nação que se constitui a ideia de povo”. 

(Habermas, 2002, p. 134). 

A força explosiva da globalização com o seu potencial de 

descentralização e fragmentação social dos Estados, associada as demandas 

dos processos multiculturais faz com que os processos identitários se visibilizem 

para além do Estado e se reverberem nas estruturas da esfera publica da 

sociedade em rede.  

Igualmente a Habermas, Melucci (1996) admite que o processo de 

reconhecimento das identidades sociais e culturais também está fortemente 

relacionada às questões da descentralização da sociedade e da esfera pública, 

o que implica diretamente nas políticas de visibilidades de demandas políticas 

dos atores sociais. Isso nos leva a compreender que a dinâmica do político, 

passa a ser um fenômeno de primeira ordem diante da complexidade social e 

das formações de grupos identitários nessa esfera pública descentralizada e 

descolonizada. É com base nesse aspecto que é possível falarmos de 

identidade e diferença sob uma lógica de ação comunicativa da sociedade 

organizada pelos atores das ações coletivas mediadas por uma esfera pública 

política.  

Acreditamos que a perspectiva de Habermas influencia Melucci (1996), o 

qual retoma uma análise da esfera pública, porém a partir de um enfoque 

descentralizado. Para Melucci (op.cit) há uma descentralização das ações 

sociais, remetidas aos processos das demandas por identidade em que os 

atores sociais buscam novas formas e novos sentidos para organizarem suas 

mobilizações na sociedade. A mobilização social em rede é o processo pelo qual 

os atores coletivos objetivam suas ações de pressão e luta na sociedade 

descentralizada em rede.  

 Os movimentos sociais, assim como outros atores sociais, mobilizadores 

de identidades coletivas, organizam propostas e demandas com o objetivo de 

luta para adquirir conquistas e consequentemente, reconhecimento social. 

Desse modo, não ha outro caminho a não ser a partir de um processo de 
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negociação comunicativa que vise a busca de entendimento, frente à esfera 

pública do Estado. A maneira como os atores coletivos mobilizam suas ações é 

definida pela ligação entre orientações políticas de afirmação e através da 

reverberação de suas ações, sobretudo no que respeita a conquista da opinião 

publica. Com isso, o significado de uma mobilização coletiva depende de seu 

sistema de referência, suas dimensões de alcance, através da reverberação 

comunicativa, visando ocupar espaço num campo de conflito mais ampliado.  

 Esta argumentação se aproxima das considerações de Alain Touraine 

(1995; 1996) que vê a existência do movimento social a partir da situação 

relacional que envolve três aspectos: a identidade social, o opositor e o campo 

de conflito no qual se estabelecem interesses políticos atrelados a princípios 

gerais e particulares nas sociedades democráticas. Para Touraine o sujeito é a 

transformação do indivíduo em ator social que busca reconhece sua situação 

social em nome de algum tipo de mudança coletiva, mais ampliada ou menos 

ampliada.  

Ainda segundo Touraine (op. cit.) o sistema político, de uma maneira 

geral, procura considerar as expressões de demandas dos movimentos coletivos 

como base nas suas representações identitárias e nesse caso, o processo de 

representação social da política são redefinidores das formas de ações coletivas, 

ampliando o horizonte de expectativa desses atores.   

Todas as forma de ações coletivas na sociedade em rede tem sido 

(re)significada incorporando novos processos intersubjetivos e articulações de  

uma maior amplitude de atores, a medida em que tais mobilizações coletivas 

tendem buscam instrumentos de descentralização para suas ações. A esse 

respeito Melucci (1996) mostrar que os processos de descentralização da ações 

coletivas da sociedade em rede abre, um grande campo de ação político. Ainda 

segundo o autor tal contexto de mudança incide em duas questões, 1) a maior 

visibilidade dos mecanismos e instrumentos políticos de controle coletivo e 2) e 

a ampliação da  garantia de participação democrática, que consequentemente 

amplia as possibilidade do reconhecimento das diferenças na esfera publica, 

frete ao Estado. Habermas e Melucci, se afinam quanto a isso. Ambos pressupõe 

que as formas do agir comunicativo na sociedade em rede ajuda na manutenção 

reconhecimento do direito a diferença.  

O caráter das ações sociais de cunho politico na esfera publica são 

cruciais para ambos os autores. Eles concordam que isso possibilita a 
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estabilidade social no contexto de uma grande proliferação de atores e agentes 

políticos nas mais variadas áreas da sociedade, o que de certa forma, também 

demonstra a importância que os processos políticos na esfera publica vem 

ganhado maior autonomia o que tende a fortalecer a cultura politico-participativa 

da democracia representativa do estado de Direito e bem esta social, assim 

como a ampliar e igualmente fortalecer temas mais amplos que transcendem 

questões locais e pontuais e põe em questão temas mais amplos como os 

Direitos Humanos por exemplo. 

A questão dos direitos Humanos é uma questão de cidadania global  e a 

esse respeito, Habermas (1997) é enfático ao afirmar, em sua,  que os direitos 

humanos pode representar um caráter inclusivo das diferenças identitárias na 

sociedade contemporânea. O redimensionamento dos direitos humanos, a 

incorporação do debate multicultural e a reestruturação da democracia social no 

mundo globalizado são assim pautas sempre presentes na agenda políticas dos 

atores sociais contemporâneos na sociedade em rede.  

Santos (1994) corrobora com essa questão, ressaltando que o princípio 

da participação política na sociedade global, é  a chave da questão para se 

pensar os direitos sociais num plano mais ampliado, incluindo sempre os 

Direitos Humanos. Para ele, o aspecto inclusivo das referências e diferenças 

identitárias é ambientado na perspectiva multicultural e toma por base de analise 

as o reconhecimento das diferenças como valor de referência para a atuação 

no campo político.  

A concepção do multiculturalismo  relativo aos direitos humanos sustenta 

uma argumentação contra hegemônica do processo, na as relações 

multiculturais teriam uma função propositiva, considerando as diferenças locais 

e globais entre sociedade. Sua concepção de multiculturalismo seria então uma 

pré-condição para o equilíbrio social globalizado pautado sobre o tema global 

dos Direitos Humanos. Que seria a base de um modelo universal de contrato 

social para o reconhecimento e inclusão social das diferenças e ajuda 

humanitária, num plano que transcenderia os Estados nacionais, e entraria 

numa pauta ampliada de fóruns e acordos internacionais entres países, numa 

esfera publica globalizada, na busca de uma regulamentação social no mundo 

global.  

A perspectiva de um multiculturalismo global contra hegemônico para 

Santos é fundada na própria crítica conceitual que ele faz ao modelo de 
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globalismo unilateral. Segundo Santos (2000), a interação articulação de 

regiões, nações, classes e grupos sociais subordinados na globalização, pode 

através do cosmopolitismo estabelecer novas oportunidades de defesas de 

interesses em relação aos interesses comuns, como: redes de interações dos 

movimentos ambientais e sociais; articulação de organizações não-

governamentais; federação mundial dos sindicatos, grupos de articulação 

anticapitalista, rede de mobilização virtual  antiglobalização; fóruns sociais 

mundiais, dentre outras demandas políticas da esfera pública globalizada.  

Essa perspectiva do cosmopolitismo representaria um processo não 

contra a globalização, mas a favor de uma globalização politicamente inclusiva 

e fundamentalmente democrática, a partir de da ampliação de uma esfera 

publica internacional, conectada através das redes globalizadas.  

Essa forma de mobilização da sociedade conectada em rede pode 

representar um processo fundamental para a democracia global visto ser um 

aspecto de proposição de sentido democrático mais espontâneo, articulador e 

com maior facilidade de reagrupamento político dos atores articulados 

internacionalmente em favor de uma democracia efetivamente global, através 

da interação comunicativa da internet.  

A questão relevante dessa discussão refere-se a relação dessas formas 

de análise com a questão da política democrática e a formação das diversidades 

identitárias no processo de configuração da sociedade global. A questão 

multicultural dos direitos sociais e humanos pode representar um argumento 

normativo de visibilidade política democrática relacionada ao processo de 

reconhecimento da diversidade na sociedade contemporânea de forma 

emancipatória. A questão da regulação e emancipação social passa por uma 

politização da justiça e dos direitos como forma de avanço da cultura política no 

que toca a produção de sentido da democracia social, com base na sociedade 

civil política organizada num contexto internacional. 

A relação entre a política, identidade e multiculturalismo, passa pela 

questão da alteridade, ou seja, do reconhecimento do lugar do outro como forma 

de legitimidade de uma cultura democrática que valorize e reconheça as 

diferenças.  

Embora saibamos que a constituição dos direitos humanos seja algo 

criado a partir da racionalidade e dos interesses do mundo ocidental moderno, 

do pós guerra, a questão é como poderíamos encontrar uma base de 
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legitimidade desses direitos com valores universais para culturas que não 

fizeram parte desse acordo, firmado no fim da segunda guerra mundial?. 

Segundo Santos esta resposta seria encontrada a partir de uma política 

de reestruturação dos direitos humanos que teriam que ser reconceitualizados 

com o caráter multicultural de reconhecimento da diversidade sob o aspecto 

político da alteridade de inclusão das outras culturas de sociedades não 

hegemônicas como o mundo mulçumano por exemplo. O aspecto identitário e 

político da diversidade seria o pressuposto do valor democrático de legitimação 

dos direitos humanos globais imaginado por Santos (2000).  

A política da diversidade representa a política do reconhecimento no 

processo democrático, seja do ponto de vista local ou global e é sob esse 

aspecto que as articulações contra hegemônicas encontram valores comuns de 

manutenção da cultura política efetivamente democrática. A questão do 

reconhecimento do direito à diversidade pressupõe a noção de legitimidade 

política no processo de produção de uma cultura politica mais ampliada e que 

contemple a perspectiva utópica de uma democracia global. Assunto que 

podemos discutir num próximo livro. 
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Considerações Finais 

 

Para finalizar esse livro gostaríamos de afirmar que não partimos do 

único pressuposto de que os direitos humanos e a questão da cidadania, ambas 

associadas à questão da identidade, seriam as bases de condição para 

discutirmos o problema da cultura democrática contemporânea.  

O que argumentamos é que existe a necessidade de entender o 

estabelecimento e manutenção da cultura democrática da diversidade na 

contemporaneidade global, tendo como pressuposto os fundamentos da 

identidade, dos direitos e da política como base de argumentação dentro e fora 

dos canais institucionais.  

E no contexto dessa base, a questão da cultura política se estrutura de 

maneira multidisciplinar na qual a relação entre política e formação identitária 

são referências conjunturais da democracia na atualidade complexa. A 

complexidade da identidade associada ao processo de descentralização e 

fragmentação social na esfera pública contemporânea, são questões relevantes 

que vem senso enfocadas de forma urgente na agenda das ciências sociais 

nessas últimas décadas, como falamos linha acima, e por isso tratadas com 

bastante propriedade por nomes importantes da sociologia. 

O caráter de investigação político e social da esfera pública é 

fundamental para o problema da democracia contemporânea na globalização, 

porque a forma como os processos sociais de interação dos atores,  nas suas 

várias esferas de ação, revela uma mudança de sentido da cultura política a 

partir de sua  multidimensionalidade dentro dessa nova esfera pública 

globalizada.  

É na esfera pública política, que o espaço de produção comunicativo das 

representações sociais da política ganha sentido e tem cada vez mais uma 

função fundamentalmente multiidentitária. O contexto de diferenciação 

embasado na luta pelo reconhecimento da diferença e a exigência de mudanças 

políticas, constitui um processo de maior integração e potencializa a 

sensibilização da opinião pública, com maior reverberação nos espaços 

públicos.  

Por esse motivo concluímos com uma reflexão sobre o argumento de 

racionalidade necessário as discussões sobre identidade na sociedade 

globalizada, presentes na forma do saber sociológico e interdisciplinar. Para isso 
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retomamos a Habermas, autor que norteou nossas reflexões durante todo esse 

livro, para que possamos fechar esse trabalho com a sua crítica da razão 

instrumental fundamentada em um saber estratégico que prescinde do diálogo e 

das formas emancipatórias necessária na sociedade contemporânea. 

Enfatizamos nesse livro os elementos da análise sobre a racionalidade e 

procuramos discuti-lo com a ruptura, demonstrado em análise a relação da razão 

instrumental como razão reducionista de uma dimensão estratégica.  

Fechamos assim essa discussão interdisciplinar mediada pelo caráter 

comunicativo presente nas formas das representações sociais da política. 

Nossa pretensão foi refletir sobre como no nível do conhecimento comum 

da política, presente no mundo da vida, existe uma base sobre a qual se pode 

reconhecer politicamente a formação da identidade social dentro do fenômeno 

da sociedade complexa. Consideramos ainda haver a necessidade de se fazer 

uma discussão interdisciplinar sobre o tema da “Identidade” que se apresenta 

como um dos temas importantes à sociologia dos dias atuais. Essa noção de 

identidade que analisamos se estrutura no contexto do sentimento de 

pertencimento, referidos a significados simbólicos que constituem ou 

fundamentam unidade na multiplicidade de suas incorporações e na variação de 

suas distintas realizações conforme nos cita Habermas (2012).  

Essa identidade discutida aqui tem um caráter de reconhecimento e de 

conflitos, motivados por uma sensação de indignidade coletiva, compartilhada 

por muitos em todo mundo globalizado. Essa identidade tem um pertencimento 

legitimado por significações estruturantes de interesses que influenciam as 

ações de mobilizações, mediadas por forma de pressão e relações de poder.  

Como é possível perceber, falamos a todo instante de identidade e 

mobilização coletiva como alguns dos elementos bastante importante que são 

pautas dos problemas sociológicos contemporâneo. E com isso acreditamos ser 

necessário saber, em que se constitui essa noção de identidade no aspecto 

teórico-conceitual dentro dos sistemas complexos atuais. Argumentamos que a 

sociedade complexa é o espaço descentralizado repleto de identidades coletivas 

e formas diferenciadas de conflitos que incide diretamente nas questões dos 

direitos sociais.  

 Os atores coletivos suas identidades, se organizam a partir da 

reelaboração de significados a partir de seus interesses e tais elaborações 

estruturam-se fortemente com base nas representações  sociais da política que 
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são feitas sobre a realidade vivida no mundo da vida de seus atores sociais 

através de ações comunicativas. Como havíamos dito anteriormente as 

representações sociais estruturam os interesses identitários como forma de 

diferenciação, resistência e reconhecimento social dentro do mundo da vida.  

Acreditamos que o contexto de diferenciação, baseado na luta pelo 

reconhecimento das diferenças na esfera pública da sociedade em rede, se 

constitui num processo de integração política de participação social e não o seu 

contrário. Essa configuração complexa e descentralizada presentes na esfera 

pública ampliada por redes sociais demarcam o lugar das novas forma de 

representações sociais da política e do novo ativismo mobilizatório dos atores 

sociais nos grupos de ação coletivos, fragmentarios e diferecialistas. As 

diferenças sociais das varia naturezas, são justificas pelas demandas que estão 

presentes nos espaços públicos de forma política. Nesse sentido, 

argumentamos que compatibilizar diferenças pressupõe reconhecer e 

relacionar diferentes identificações que se formam num mesmo contexto. Em 

outras palavras, significa reconhecer as identidades dos interesses 

diferenciados e tentar estabelecer um patamar de igualdade do discurso para 

essas diferenças. 

Acreditamos ainda que isso serve, em parte, como explicação dos 

fenômenos contemporâneos que incidem nas explicações sobre a fragmentação 

social, tão debatida na agenda das ciências sociais contemporânea.  

Nossas palavras finais apresentam indagações sobre o tema proposto 

que se situam no problema do reconhecimento das diferenças e o pressuposto 

da igualdade como patamar de relacionamento dessas diferenças sociais na 

esfera pública. Essa discussão se faz necessária pelo fato de situar no campo 

ético e normativo determinado valores que giram em torno dos fenômenos 

contemporâneos como as mobilidade das migrações de povos em conflito, que 

precisam ser reconhecido como cidadãos descolados de suas territorialidades, 

mediante as crises politicas internacionais. A esse respeito, Habermas se 

mostra como um pensador no campo da investigação sociológica e filosófica, 

que nos ajuda a interpretar o conteúdo das relações sociais e internacionais e 

esses processos contemporâneas conflituosos presentes no cenário da esfera 

pública globalizada.  

Por outro lado, aproximar a perspectiva Habermasiana das interpretações 

das representações sociais é sobretudo um esforço de reflexão interdisciplinar 
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que nos impele a pensar como é possível identificar proximidade conceituais, 

teóricas e metodológicas, entre autores tão distintos, mas que desenvolvem 

suas teorias dentro de uma perspectiva totalmente interdisciplinar se permitindo 

transpor limites epistemológicos e fronteiras metodológicas, coisa que não é 

muito comum.  

Para mim, essa questão seja uma das maiores e mais importantes, em 

termos epistemológicos. Transpor fronteiras, dessa natureza, na busca da 

constituição de um pensamento complexo necessário nos dias atuais.  

Talvez apenas por esse motivo é que nos tenha sido possível escrever 

esse livro. 
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