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Subcapítulo 2.5 
Especialização, Realização de Si e Identidade 

 
 

Viu-se no Subcapítulo 2.2 como várias religiões contribuem para a perseverança dos 
indivíduos nas tarefas sociais que lhes cabem no âmbito da divisão social do trabalho, 
sobretudo em resultado da reprodução cultural no seio da família 1.  Mas viu-se também 
como, sobretudo na Europa, com o desenvolvimento económico e a multiplicação de 
actividades cada vez mais especializadas, foi sendo admitida a mudança de emprego e 
até de profissão, e como essa mudança foi mesmo incentivada por algumas doutrinas 
protestantes, pois a procura activa da “vocação” devia permitir que cada um encontrasse 
o melhor uso a dar às potencialidades com que «o supremo criador» o teria agraciado.  
Quer Weber 2, quer Castel 3, referem o facto de a especialização industrial ser incipiente 
em Inglaterra no ínicio do século XVI, e desse atraso não ter sido completamente 
recuperado no século XVII.  Este tipo de dados aumenta a probabilidade de ter sido 
grande a pressão no sentido da especialização, exercida pelos puritanos 4, promovendo o 
domínio pelos artesãos de técnicas com base científica 5. 
 A necessidade de escolha de uma profissão, ou tão só de especialização, dentro 
de uma área de actividade a que já se estivesse ligado por herança, reforçava a liberdade 
de consciência e a individualização que lhe era inerente, e que era já promovida, 
sobretudo pelas várias confissões baptistas 6.  A procura atenta, e de certo  modo activa, 
da verdade divina no interior de cada um (através do exame de consciência) articula-se 
bem com a procura activa  (e introspectiva 7) e o cultivo metódico de inclinações e 
capacidades singulares para actividades específicas: capacidades e disposições 
individuais interpretadas como dons divinos e como méritos pessoais.   

No entanto, como também se fez notar, esta especialização implica severas 
restrições. Weber refere-se a um aspecto dessas limitações, quando escreve: 

 
A limitação a um trabalho especializado e a consequente abdicação da faustiana 
universalidade humana constitui, no mundo de hoje, uma condição sine qua non da 
actividade válida.  Isto é, «acção» e «renúncia» hoje em dia interdependentes.  Esta 
motivação radicalmente ascética do estilo de vida burguês – supondo que seja estilo, e 
não ausência de estilo – foi o que na sua sabedoria nos quis mostrar Goethe na obra 
Wanderjare e no fim que deu ao seu Fausto.  Para ele, esta constatação significava a 
despedida de um período da humanidade pleno e belo, que na evolução cultural não 
voltará a repetir-se, como não se repetirá o florescimento ateniense clássico.  (WEBER, 
1983, p. 135) 
 
DUMONT (1992, p. 259), de certo modo na linha de pensamento de Durkheim, 

põe em evidência um sentido mais geral e abstracto dessas limitações, ao escrever que 

                                                 
1 Pode ver-se nesse subcapítulo como a diferente dignidade social das profissões levava, sobretudo no 
quadro das crenças protestantes, a estabelecer claramente a obrigatoriedade de as aceitar como um destino 
pessoal desejado pela divindade e a perseverar nelas durante toda a vida.  
Pode ver-se no Subcapítulo 2.4 o que a especialização implica, segundo Marx. 
2 Ver por exemplo WEBER, 1983, p. 182, sobre a especialização estar mais adiantada na Itália. 
3 Ver nota de p.199, onde cita Coleman; ver tb. CASTEL, 1995, pp. 212 e 216 e pp. 216-218 sobre 
mobilização geral das capacidades de trabalho do Reino; CASTEL, 1995, p.  253 ( referência a J. Bentham), e p. 223 
(Turgot  e as clasificações de aptidões). 
4 Ver WEBER, 1983, nomeadamente pp. 16, 50 e 53, nota 146 da p. 167, nota 183 na p, 173,  nota 267 na p. 190, 
nota 303 da p. 196. 
5 Cf WEBER, 1983, pp. 16, nota 146 da p. 167, nota 183 na p, 173,  nota 267 na p. 190, nota 303 da p. 196; e sobre a 
rejeição da especulação filosófica – pp. 97, 110 e128; cf. tb. BOUDON, 1984/5, sobre a inovação. 
6 Cf. WEBER, 1983, p. 101. 
7 Cf. Foucault sobre o subjectivismo, aqui no Subcapítulo 3.2. 
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“a ausência de prescrição que torna a escolha possível é, de facto, governada por uma 
prescrição mais alta”.  Mostrou-se, no início do Subcapítulo 2.2 que, no quadro 
ideológico do protestantismo, como no do cristianismo em geral, essa liberdade 
pressupõe a obediência e submissão à divindade, na abdicação de uma vontade própria e 
não na livre afirmação desta, assim como exige um quadro conceptual rígido.  E viu-se 
como, para Jack Goody, esta é uma tendência geral das religiões reveladas.   
 
 
Durkheim teoriza o valor moral da especialização e a sociedade como condição 
necessária para a moral 
 

Pode encontrar-se uma convergência substancial entre a ética puritana do trabalho 
e as posições de Durkheim em torno do valor moral da especialização 8, quando este, no 
seu estudo sobre a divisão do trabalho social, conclui que:  

 
É moral, pode dizer-se, tudo o que é fonte de solidariedade, tudo o que força o homem a 
contar com outrem, a pautar os seus movimentos por algo diferente dos impulsos do seu 
egoísmo, e a moralidade é tanto mais sólida quanto estes laços são mais numerosos e 
mais fortes. (DURKHEIM,  1991, vol II, p. 195) 9 
 
WEBER chama a atenção (1995, pp. 94/5, 101 e 129) para o facto de o calvinismo 

não conceber qualquer dualismo indivíduo—ética e para a “forte interiorização da 
personalidade” que caracteriza a atitude puritana em geral 10.  Mas a posição de 
Durkheim distingue-se, neste ponto, das concepções protestantes, pela análise 
sociológica que esboça da articulação entre a personalidade, a cultura, e as exigências 
sociais que levam à diferenciação de funções sociais, e à adequação da personalidade 
dos indivíduos a essas funções, interiorizando papéis sociais  como parte essencial das 
suas personalidades 11. 

Também há que ter presente que Durkheim diferia dos protestantes, e do 
cristianismo em geral, pelo modo como colocava a sociedade na origem da religião, e 
sobretudo da moral 12, sendo um dos pontos essenciais no seu combate ideológico a 
crítica das concepções individualistas que tinham resultado do protestantismo 13  

                                                 
8 E também da frugalidade e da mediania dos padrões de consumo – ver BOUDON, 1981, p. 129, sobre O Suicídio. 
9 Conforme DURKHEIM também conclui no seu estudo dobre a divisão do trabalho social (1991, pp. 193 
e ss), o conjunto das condições de solidariedade social é a moral porque, quer a norma que impõe que os 
homens se assemelhem (cf. 1991, p. 68; que pode ser relacionado com questão da igualdade e cf. 
referências de Mauss à igualdade no estudo sobre os esquimós), quer “a norma” (cf. 1991, p. 198/199)  
que os obriga a especializar-se, têm um valor moral. Cf. 1991, p. 198/199 e p. 196 sobre a especialização 
como dever. Ver também as conlusões de DURKHEIM (1985). 
10 Cf. tb WEBER, pp.  37, 95 e p. 101, onde mostra como os baptistas  “trabalhavam na formação da 
«personalidade» no sentido formal e psicológico do termo”. 
11 O recurso que aqui é feito ao termo “papéis sociais”, que Durkheim não utiliza, para além de uma 
simplicidade de expressão, alude ao uso desse termo em desenvolvimentos daquela teorização.  Durkheim 
é,  neste ponto, segundo HABERMAS (1990) e DUBAR (1997), tributário de Hegel e de Marx (cf. tb 
Raul ITURRA, 2002, 2005 e 2007) 
12 Usando os termos de Dumont, pode dizer-se que, para Durkheim, o valor englobante é a sociedade e 
não a divindade.  Enquanto que, na perspectiva do estudo que Weber faz sobre a ética protestante, a 
individualização e a especialização resultariam de uma ética e, no fundo, de uma doutrina religiosa, já 
para Durkheim é a divisão do trabalho que, numa sociedade que se expande, diversifica e aumenta de 
densidade e complexidade, torna necessária uma moral mais conceptual, isto é uma ética, e talvez mesmo 
uma racionalização da religião.  Esta formulação justifica-se sobretudo se se tiver presente a filiação 
ideológica de Durkheim em Saint-Simon, para quem “a ideia de Deus não é mais do que a ideia de 
inteligência humana generalizada” (Saint-Simon cit. in DUMONT, 1992, p. 105, por intermédio de 
Bouglé  e Halevy, La Doctrine de Saint-Simon), e em Comte. 
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 Para Durkheim, a sociedade é uma condição necessária da moral.  A sociedade 
“não é uma simples justaposição de indivíduos que trazem, ao entrar nela, uma moral 
intrínseca” (idem, p. 196).  E o sociólogo francês criticava os economistas por 
entenderem a liberdade como “um atributo constitutivo do homem”, deduzindo-a do 
“conceito de indivíduo em si” e supondo-a “intacta desde o estado de natureza, 
abstraindo de toda a sociedade” (idem, p. 182).  A uma concepção, herdeira da filosofia 
de D. Hume e de A. Smith, segundo a qual da sociedade só se pode esperar “uma 
regulação que impeça que as liberdades concorrentes não sejam nocivas umas às 
outras”, Durkheim contrapunha que “...a própria liberdade é o produto de uma 
regulamentação  [.. e] o que constitui a liberdade é a subordinação [...] às forças sociais” 
(idem, pp. 182/3)14.   

                                                                                                                                               
   Quase a concluir a obra, DURKHEIM (1991, p. 204), insiste na ideia fundamental de que a divisão do 
trabalho não dá origem a solidariedade senão quando ela produz ao mesmo tempo um direito e uma 
moral, que recomenda mais humana e menos transcendente. Afirma mesmo (p.207) que “o nosso 
primeiro dever é actualmente elaborarmo-nos uma moral” – e com o «nós» refere-se em primeiro lugar à 
ciência social (Cf. Regras do Método Sociológico, sobre o papel moral da ciência).   
   Já no âmbito da  análise de uma “forma anormal” da divisão do trabalho relacionada com a falta de 
regulamentação  (1991, pp. 158 e ss), explicava porque é que uma divisão do trabalho que fosse 
“anómica” não levaria à complementaridade das diferentes funções (cf. tb. pp. 58 e 52), nem ao reforço 
da coesão social, devendo ser considerada uma forma anormal de divisão do trabalho. E simultaneamente, 
afirmava a necessidade de regulamentação da divisão social do trabalho, e considerava que essa 
regulamentação derivaria normalmente do processo de divisão. Durkheim faz notar também (idem, p. 
205) que “a divisão do trabalho não põe em presença indivíduos, mas funções sociais  [... que] não pode 
deixar num  estado de indeterminação, e [que] de resto elas determinam-se a si próprias”. 

Cf. tb. DURKHEIM, 1991, pp. 173-183, onde explica porque é que “a verdadeira liberdade individual 
[que “não existe na natureza”] não consiste na supressão de toda a regulamentação, mas é [pelo contrário] 
o produto de uma regulamentação” (p. 182/3), salvaguardando princípios de justiça  (pp. 174,184, 204) 
por cujo respeito passa a solidariedade nas “sociedades superiores”.   
13 Na continuação da citação da p.195, pode ver-se como a posição de Durkheim é muito diferente em 
relação ao individualismo: “Vê-se quanto é inexacto defini-la [a moral], como se faz frequentemente, pela 
liberdade; ela consiste antes num estado de dependência.  Longe de servir para emancipar o indivíduo, 
para o libertar do meio que o circunda, ela tem, pelo contrário, por função essencial fazer dele a parte 
integrante de um todo [da edição portuguesa de 1991, consta a palavra modo em vez de todo] e , por 
consequência de tirar  alguma coisa à liberdade dos seus movimentos”  Pode ler-se também que: 
“Encontram-se, por vezes, é verdade, almas que, sem deixar de ser nobres, não toleram, todavia, a ideia 
desta dependência.  Mas é que elas não compreendem as fontes de onde decorre a sua própria  
moralidade, porque essas fontes são demasiado profundas.” (1991, p. 196)  Durkheim foi procurá-las nas 
formas elementares da vida religiosa, que analisa no livro a que dão o título. Em As Formas Elementares 
da Vida Religiosa, procura demonstrar que a “força moral” é algo de totalmente irreflectido, enquanto a 
moral individual é uma concepção abstracta (Cf. 1960, p. 197).  Cf. SARTRE (1960b) sobre liberdade, e 
ver Habermas vs Gadamer sobre a phronesis em MC GEE (1984), que implica reflexão sobre a tradição 
(cf tb  DUBET, 2002,  e Durkheim, 1985, p. 389 sobre o conceito).  
14 Em As Formas Elementares da Vida Religiosa, escreveu que: “O que nós temos da sociedade temo-lo 
em comum com os nossos companheiros.  É por isso necessário que nós sejamos tanto mais 
personalizados quanto mais somos individualizados.  Os dois termos não são de modo nenhum 
sinónimos: num certo sentido, eles opõem-se mais do que se implicam.  A paixão individualiza-se, 
contudo, faz-nos seus servos.  As nossas sensações são essencialmente individuais; mas nós somos tanto 
mais pessoas quanto mais estamos libertos dos sentidos, mais capazes de pensar e de agir por conceitos” 
(DURKHEIM, 1985, p. 389).   Mas já na Divisão do Trabalho Social era claro que, para Durkheim, não é 
o livre arbítrio, “atributo metafísico, impessoal, invariável, que pode servir de base única à personalidade 
concreta, empírica e variável dos indivíduos [“como fonte autónoma de acção”], seria necessário que esta 
faculdade se exercesse sobre fins e motivos próprios ao agente”, ou seja, “que os materiais da sua 
consciência tenham um carácter pessoal” (1991, p. 203) – O que Durkheim explica pelo processo de 
diversificação das situações de vida descrito nas pp. 36, 38, 53?,72, 127-130 e 139-140 e 188.   
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 Criticando as concepções que consideram a vida social como resultante de 
“convenções privadas e livremente debatidas” 15, lembra que “os contratos só são 
possíveis, onde já existe uma regulamentação jurídica e, por consequência, uma 
sociedade” (idem, p. 59 16):   “É só com esta condição que se pode explicar como é que 
a individualidade pessoal das unidades sociais pode formar-se e crescer sem desagregar 
a sociedade” (idem, p. 62).  Sem esses “laços morais” ou sem o desenvolvimento da 
religião e do direito  – nomeadamente a sua passagem a formas mais abstractas – a 
divisão do trabalho contribuiria para uma solidariedade puramente “mecânica”, 
“imperfeita” e incapaz de compensar os efeitos desagregadores que também tem.  
Resulta daqui a necessidade que Durkheim parecia sentir de demonstrar que “há 
sociedades cuja coesão é essencialmente devida à comunidade das crenças e dos 
sentimentos” e de colocar a hipótese de que “foi dessas sociedades que saíram aquelas a 
que a divisão do trabalho assegura a unidade”.  É a demonstração que faz no Livro 
Primeiro de A Divisão do Trabalho Social e que aprofunda em As Formas Elementares 
da Vida Religiosa 17.  Em Divisão do Trabalho Social II, depois de explicar como a 
especialização no trabalho e o desenvolvimento de novas necessidades resultam da 
concorrência que cresce com o aumento de “volume” e de “densidade” das sociedades  
[18], Durkheim conclui que “a divisão do trabalho não pode efectuar-se senão entre os 
membros de uma sociedade já constituída” [19].  

 
Com efeito, quando a concorrência opõe indivíduos isolados e estranhos uns aos outros, 
ela não pode senão separá-los mais.  Se dispuserem de espaço livre, fugirão; se não 

                                                 
15 Criticando sobretudo os utilitaristas por pressuporem “na origem, indivíduos isolados  e independentes 
que, em seguida, apenas podem entrar em relação para cooperar, pois não têm outra razão para transpor o 
intervalo vazio que os separa e para se associar” (p. 61); e fazendo notar que “as perspectivas das 
vantagens” oferecidas pela vida social não compensariam a perda de independência, inevitavelmente 
valiosa para “indivíduos destinados pela natureza a uma vida livre e solitária”,  e que, pelo contrário, ”nos 
primeiros tipos sociais, esse sacrifício é absoluto, pois em mais nenhuma parte o indivíduo está tão 
completamente absorvido no grupo” (pp. 61/62).  
Cf. GIDDENS, 2000, pp. 7, 43 e 77. 
16 Cf. p. 204. 
17 Cf. as críticas de GIDDENS (2000, pp. 6 e ss. sobre estruturalismo e funcionalismo) , sobretudo às 
formulações de Durkheim nas Regras do Método Sociológico, mas admitindo que nas formulações nas 
Formas Elementares da Vida Religiosa são corrigidos os pontos em que as anteriores formulações de 
Durkheim mais justificavam aquelas críticas. 
18 Ver DURKHEIM, 1991, vol. II, pp. 36 e 38, sobre a relação entre a densidade e a frequência e 
intensidade das trocas sociais. Nas pp. 127-130, volta a afirmar claramente a relação entre esse aumento 
do número de indivíduos em interacção e a necessidade que sentem de se “especializar, de trabalharem 
mais e de sobrestimularem as suas faculdades”.  Note-se que a escassez de recursos vitais não seria o 
único factor de concorrência, esta ocorreria sobretudo em consequência da evolução das necessidades que 
este processo de diferenciação desencadeia.  O próprio Durkheim (idem, p. 70) chama a atenção para que 
a especialização não é a única solução face à escassez de recursos resultante do aumento de volume e 
densidade de uma sociedade: “há também a integração, a colonização, a resignação a uma existência mais 
precária e mais disputada, enfim, a eliminação total dos mais fracos...”. Concluindo, no entanto, que “se 
nada impedir que a divisão do trabalho se desenvolva eles especializam-se”.  Para fundamentar esta 
conclusão recorre a mais um princípio de ordem biológica: A “independência dos indivíduos em relação 
ao grupo” é uma condição necessária para  a “variabilidade face a condições exteriores”.  Mas ele mesmo 
considera que “esta independência não é nas sociedades um facto primitivo” (p. 71; cf. tb. pp. 136 e 196), 
pois o que encontra nas sociedades relativamente primitivas é a total absorção do indivíduo no grupo 
(idem).  Este autor sente, portanto, a necessidade de aprofundar a sua procura de como é que “o aumento 
das sociedades em volume e em densidade” pode levar à divisão do trabalho (e de como esta pode 
contribuir para a moralidade – cf. p. 198). 
19 Cf. DURKHEIM, 1991, p. 57, sobre o “erro daqueles que fazem da divisão do trabalho e da cooperação 
o facto fundamental da vida social”. 
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puderem sair de limites determinados, diferenciar-se-ão, mas de modo a tornarem-se 
ainda mais independentes uns dos outros. (1991, vol. II, p. 57) 20.  
 

E numa reflexão que tem implicito o conceito de “totalidade ética”, acrescenta:  
  
Ora, a divisão do trabalho une ao mesmo tempo que opõe; faz convergir as actividades 
que diferencia; aproxima os que separa.  Uma vez que a concorrência não pode ter 
determinado esta aproximação, é preciso que esta preexista; é preciso que os indivíduos 
entre os quais a luta se passa, sejam já solidários e o sintam, quer dizer, pertençam a 
uma mesma sociedade.  É por isso que, onde este sentimento de solidariedade for 
demasiado fraco para resistir à influência dispersiva da concorrência, esta gera efeitos 
completamente diferentes da divisão do trabalho. (p. 58)  
Por isto, não queremos dizer simplesmente que os indivíduos devem aderir 
materialmente uns aos outros, mas que é preciso ainda que haja entre eles laços morais. 
(p. 59).   
 

Para este filósofo-sociólogo francês, a divisão do trabalho é social e fonte de 
moralidade ou, pelo menos, fonte de necessidade dela 21.  Mas ele não se limita a 
formular um princípio geral a nível descritivo.  O modelo de desenvolvimento da 
espécie que constrói, aparentemente de forma descritiva, é orientado por uma intenção 
normativa, porque na sua percepção da evolução social vê um risco de desagregação 
social resultante da “regressão da consciência comum” que é inerente à diferenciação 
social 22.   

                                                 
20 Em toda a argumentação que desenvolve nas duas últimas secções do capítulo, DURKHEIM (1991) 
toma como modelo processos de especiação biológica (Cf. pp. 47, 58 e 60, 129): nomeadamente os de 
competição intra-específica, cuja diferença em relação aos de competição inter-específica nem sempre 
tem em conta (Durkheim não tem nomeadamente em conta aspectos qualitativos, nem considera as 
relações dialécticas entre quantidade e qualidade.  A generalização de princípios biológicos a realidades 
sociais também é insuficientemebnte questionada – não obstante o que se pode ler na p. 36/8).  Embora a 
compreensão da teoria darwiniana da evolução das espécies por selecção natural que aí está subjacente 
seja, de modo geral, correcta – ao contrário do que acontece com Spencer, nomeadamente a ideia que este 
desenvolve de que a evolução tende para a perfeição e que a pressão selectiva actua sobre indivíduos e 
não sobre populações, o que torna ainda mais problemática a aplicação de princípios biológicos a 
realidades sociais.   (Cf. FILIPE, 1992, trabalho de mestrado sobre Darwin). 
21 Cf. p. 198. E na p. 200 e ss, Durkheim explica porque é que considera que o  ideal da fraternidade 
humana só pode realizar-se se a divisão do trabalho progredir simultaneamente com a diferenciação da 
personalidade individual e com o fundamento moral da sociedade 
22 Mais do que a descrição de um processo, Durkheim refere-se a um modelo de individualização segundo 
o qual, sob o efeito da concorrência resultante do aumento de volume e de “densidade” da sociedade, a 
“consciência colectiva”, gradualmente menos definida, tornaria os homens relativamente menos 
dependentes do grupo e possibilitaria a sua diferenciação (“... a consciência colectiva torna-se mais fraca 
e mais vaga à medida que a divisão do trabalho se desenvolve” – 1991, p. 68)  -- o que tornaria, por sua 
vez, necessário o desenvolvimento de outras formas de solidariedade.  
 “ Ora, quanto mais geral se torna a consciência comum, mais lugar dá às variações individuais.  Quando Deus está longe das coisas 
e dos homens, a sua acção não é mais de todos os instantes e não mais se estende a tudo.  Além disso, não tem já, nem o mesmo 
ascendente, nem a mesma força. [...] Estes princípios gerais não podem passar aos factos senão com o concurso da inteligência. Ora, 
uma vez desperta a reflexão, não é fácil refreá-la.  [...] Começa-se por considerar alguns artigos de fé fora de toda a discussão, 
depois a discussão estende-se até eles.[...] e qualquer que seja a maneira por que sofram esta prova, perdem nisso uma parte da sua 
força.  É que ideias reflectidas não têm nunca o mesmo poder que os instintos ...” (pp. 74 e 75). E mais à frente, nas pp. 138 a 140, 
pode ler-se: “A consciência não invade senão os terrenos que o instinto deixou de ocupar, ou então aqueles em que ele não pode 
estabelecer-se. [...] À medida que as sociedades se tornam  mais vastas e sobretudo mais condensadas, [...] as diversidades 
individuais, primeiramente perdidas e amalgamadas nas massa das similitudes sociais, destacam-se dela , adquirem relevância e 
multiplicam-se [cf. referência a Goody no Subcapítulo 2 desta tese: sobre a liberdade de expressão nessas sociedades]. Uma 
infinidade de coisas que permaneciam fora das consciências, porque não afectavam o ser colectivo, tornam-se objecto de 
representações. [Cf. BERGER E LUCKMANN, 1973, sobre as personalidades face a universos simbólicos concorentes]  As 
personalidades particulares constituem-se, adquirem consciência de si mesmas e, no entanto, este acréscimo da vida psíquica do 
indivíduo não enfraquece a sociedade, não fazendo senão transformá-la. [...] Se as suas emoções e as suas tendências, primeiramente 
simples e pouco numerosas, se multiplicaram e diversificaram, foi porque o meio social se transformou ininterruptamente. (p. 138-
140)”. 
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Este autor considera (1991, pp. 67 e 68) a  “consciência colectiva” como um 
factor de tipo conservador 23,  funcionando em sentido contrário à especialização na 
divisão do trabalho, exercendo uma pressão no sentido de todos os membros de um 
grupo social (de uma sociedade) se assemelharem, e restringindo a liberdade dos 
indivíduos para mudarem conforme o que considera serem as “inclinações da natureza 
pessoal”  24.  Mas “a consciência colectiva torna-se mais fraca e mais vaga à medida que 
a divisão do trabalho se desenvolve” (idem, p. 68) 25.   À medida que uma sociedade 
aumenta de volume e se estende sobre um mais vasto território, a “consciência comum” 
que a caracteriza torna-se menos definida e mais abstracta: já não tem por objecto 

                                                 
23 Para além da “consciência colectiva” e associada a ela, seriam obstáculos à “inovação” diferenciadora a 
inalienabilidade e indivisão da propriedade imobiliária, o carácter hereditário da divisão do trabalho e 
regulamentações do trabalho como as que havia nas corporações medievais, (1991, p. 68/69; cf. tb. p. 
89/90).  
24 Note-se que a consideração da existência duma inclinação “natural” para pensar a especialização, não resulta do 
reconhecimento de um princípio geral nos organismos da “variabilidade face a condições exteriores”, o qual não 
implica que haja inclinações “naturais” para uma determinada especialização.  Num grupo social coeso, seria sempre 
necessário supor que existam diferenças que explicam que uns estejam sujeitos a influências diferentes de outros.  Ou 
então, a especialização surge sempre como possibilidade-necessidade só para os mais fracos (social ou 
biologicamente), cuja alternativa seria a eliminação ou afastamento do grupo); podendo no entanto, essa 
especialização vir a dar lugar a uma inversão na posição de superioridade no grupo social ou na sociedade – 
sociedade entretanto tornada intergrupal, ou mesmo supragrupal de tipo segmentar. 
As mais conhecidas evoluções deste tipo encontram-se na história da Índia (cf. DUMONT, 1992, e GEERTZ, 1997). 
Noutros casos é a recomposição tribal, com clãs de umas tribos a aliarem-se a clãs de outras tribos para conquistarem 
posições dominantes, que pode estar na origem das diferenças em que poderia assentar a divisão social do trabalho e 
que reforçaria as diferenças de posição social.  GODELIER (1999) refere-se a uma evolução deste tipo na 
constituição da tribo Baruia da Nova Guiné, a qual se reflecte no seu mito de origem. Em muitos outros mitos estão 
implícitos processos semelhantes que fundamentam as diferenças de posição social.  No caso dos Baruia a principal 
divisão do trabalho que lhe está associada tem a ver com as funções de preparação para a iniciação social das novas 
gerações (o que vai ao encontro da hipótese de Weber segundo a qual os sacerdotes teriam sido das primeiras profissões a 
constituir-se).  Em qualquer caso, há uma diferenciação de posições sociais que parece preceder a divisão social do 
trabalho.  Esta poderia mesmo não ter tido uma motivação directamente económica.  Todas estas considerações são 
relevantes para a questão da relação entre o económico e o social e parecem apontar para a conveniência de uma 
concepção dialéctica entre o desenvolvimento dos processos produtivos e a transformação das relações sociais.  Cf. 
crítica a Marx, aqui no Subcapítulo 2.5.  Ver tb. CASTEL, 1995, p. 60, nota 1, que vai parcialmente 
noutro sentido ao escrever que a “diferenciação social não pode ser confundida com a hierarquia social”.  
   Durkheim (ao contrário de Mauss) faz questão de distinguir, mesmo no contexto das sociedades mais 
pequenas e menos complexas, o social do económico, subordinando este àquele: Cf . DURKHEIM, 1991, 
p. 61, onde. insiste na distinção entre “associação” e “cooperação”, considerando que o económico se 
limita a reagir sobre o social, que é a sua condição base, o seu “determinante” (p. 43).  Cf. tb. p. 65. 
   A divisão do trabalho entre bioclasses não parece resultar da concorrência (que seria uma consequência 
inevitável do aumento de volume da sociedade e da escassez relativa de recursos – cf. p. 47).  Numa 
perspectiva inspirada em Louis Dumont, poderia pensar-se que essa divisão do trabalho está relacionada 
com posições sociais que, por sua vez, estão relacionadas com hierarquias de valores. Por exemplo, na 
tribo Baruia, a criatividade (no sentido de poder inventivo e de poder multiplicador) reconhecida às 
mulheres (e consagrada no mito) mas que é, deve ser, subordinada à necessidade de ordem social, que só 
os homens poderiam assegurar, por serem miticamente, e se reconhecerem, menos criativos.  O 
económico não seria determinante deste aspecto da vida social porque não é pensado separadamente, e 
porque a sua acção se faz sentir sobre o grupo social como um todo.  Ele pode ser considerado subjacente 
à ideia (expressa no mito) de que, se o grupo não for viável, os indivíduos não poderiam individualmente 
assegurar a produção das suas condições de existência, ou arriscar-se-iam a romper o equilíbrio com a 
natureza se dessem largas ao poder criativo que é inerente ao princípio feminino.  Ora o valor do 
equilíbrio na relação com a natureza como fonte de recursos é um princípio económico.  O facto de um 
princípio económico ser concebido miticamente como devendo ser assegurado por um dispositivo social, 
não é suficiente para esclarecer a relação de subordinação em que se encontrariam o valor social e o 
económico.  Se há hierarquia de valores entre o social e o económico, as sucessivas inversões dessa 
hierarquia, para que Dumont chama a atenção, não permitem identificar qual dos princípios seria 
dominante, nem na prática, nem no mito, pois também neste há inversões. 
25 Como já se viu, Durkheim acrescenta que “é mesmo em consequência desta indeterminação 
progressiva que a divisão do trabalho se torna fonte principal da solidariedade”. 
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determinado animal singular mas uma espécie; já não é a uma fonte concreta, onde 
todos se saciam, que a consciência se refere, mas as fontes em geral; não tal floresta de 
que todos conhecem mais ou menos os segredos, mas a floresta in abstracto. 
(parafraseando e resumindo DURKHEIM, 1991, p. 72).  Os objectos comuns já não 
podem determinar em toda a parte sentimentos tão perfeitamente idênticos. Podem 
subsistir “consciência colectivas locais” mais definidas, mas acabam por se esbater no 
seio da “consciência colectiva geral”, “à medida que desaparecem os segmentos sociais 
a que correspondem” 26. 

 
O desaparecimento do tipo segmentar, ao mesmo tempo que necessita duma maior 
especialização [o que é muito mais do que uma diferenciação], liberta a consciência 
individual, parcialmente, do meio orgânico que a suporta, como do meio social que a 
envolve. [...] A divisão do trabalho contribui, ela própria, para esta libertação, porque as 
naturezas individuais, ao especializarem-se, tornam-se mais complexas e, por isso 
mesmo, subtraem-se em parte, à acção colectiva e às influências hereditárias que se 
exercem apenas sobre as coisas simples e gerais.  (idem, p. 201/2)  
 
Este processo está associado, segundo DURKHEIM  (1991, p. 73) e muitos outros 

antropólogos, ao surgimento e evolução da noção de divindade.  GOODY (1987)  
refere-se ao papel integrador das religiões monoteístas que, para além de profundas 
diferenças que se desenvolveram entre os homens na sociedade, reconhecem a 
igualdade de todos os homens perante a divindade 27.  DURKHEIM mostra  também 
(1991, p. 74) como as normas de direito e a moral passam por uma evolução semelhante 
28: 

Aliás, ao mesmo tempo que a religião, as normas de direito, assim como as de moral, 
universalizam-se.  [...] O que torna possível este aumento de generalidade é o declínio 
ininterrupto do formalismo.  Nas sociedades inferiores a própria forma exterior de conduta 
está predeterminada até ao pormenor. [...] pelo contrário, quando mais nos afastamos do 
ponto de partida, mais as prescrições morais e jurídicas perdem na sua nitidez e na sua 
precisão.  [...] Ora, quanto mais geral se torna a consciência comum, maior lugar dá às 
variações individuais.  Quando Deus está longe das coisas e dos homens, a sua acção 
não é mais de todos os instantes e não mais se estende a tudo.  Nada mais há de fixo do 
que regras abstractas, que podem ser livremente aplicadas, de maneiras muito 
diferentes.  Além disso, não já, nem o mesmo ascendente, nem a mesma força. [...] ... 
estes princípios gerais não podem passar aos factos  senão com o concurso da 
inteligência. Ora, uma vez desperta a reflexão, não é fácil refreá-la.  [...] Começa-se por 
considerar alguns artigos de fé fora de toda a discussão, depois a discussão estende-se 

                                                 
26 Sobre as sociedades supragrupais, constituídas por subgrupos de natureza segmentar, ou seja a teoria 
social da segmentação, pode ler-se em Durkheim esta passagem esclarecedora:  “Sabemos que as 
sociedades são formadas por um certo número de segmentos de extensão desigual que se encaixam 
mutuamente.  Ora estes quadros não são criações artificiais, sobretudo inicialmente; e mesmo quando se 
tornam convencionais, imitam e reproduzem tanto quanto possível as formas do arranjo natural 
precedente.  São outras tantas sociedades antigas que se mantêm sob esta forma” (1991, p. 41; cf. 203/4, 
onde diz que não se pode falar de “uma só sociedade que reúna toda a humanidade” porque ainda há “demasiada diversidade 
intelectual e moral entre os diferentes tipos sociais que coexistem na terra”; a “humanidade [ideia à qual estamos moralmente 
“presos” (cf 197)] é [num limite possível] uma sociedade em vias de se realizar” – cf. em DUMONT, 1992, p. 108, a importância da 
“humanidade” para Comte.)  “Para que as sociedades possam diferenciar-se, é preciso primeiro que elas se 
tenham atraído ou agrupado [ou subdividido, mantendo-se em relação à medida que cresciam em 
volume], em virtude das semelhanças que apresentam. Este processo de formação observa-se não só 
inicialmente, mas em cada estádio da evolução.  Sabemos, com efeito, que as sociedades superiores 
resultam da junção de sociedade inferiores do mesmo tipo: é preciso primeiro que estas últimas se tenham 
confundido no sentido de uma única e mesma consciência colectiva para que o processus possa começar 
ou recomeçar.” (idem). 
27 DUBET, 2002, numa secção intitulada «L’ individu et le sujet»  também se refere a isso.  O tratamento 
que Dubet dá a esta questão é referido com mais atenção no Subcapítulo 3.7 desta tese de doutoramento. 
28 Cf. Durkheim (1985) sobre os conceitos em FEVR)  
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até eles. [...] e qualquer que seja a maneira por que sofram esta prova, perdem nisso 
uma parte da sua força.  É que ideias reflectidas não têm nunca  o mesmo poder que os 
instintos ... (idem, pp. 74 e 75)” 
  

Em resumo, o argumento do autor da Divisão do Trabalho Social é que essa 
modificação do carácter da “consciência colectiva”, gradualmente menos definida,  
tornaria os homens relativamente menos dependentes do grupo e possibilitaria a sua 
diferenciação sob o efeito da concorrência; o que tornaria, por sua vez, necessário o 
desenvolvimento de outras formas de solidariedade 29. 

                                                 
29 Cf. DUBET (1994, e 2002) e DUBAR (1997), sobre a necessidade de interiorização da ordem social e 
ameaças à integridade pessoal resultantes da desagregação social que Durkheim torna claras em O 
Suicídio. 
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2.6.1 Realização de si na formação da personalidade em «harmonia» com a sociedade 
 
Na conclusão de A Divisão do Trabalho Social, DURKHEIM (1991, pp. 200-203) 
insiste em que a divisão do trabalho, “ao fazer de cada um de nós um ser incompleto”, 
não só não implica uma diminuição da personalidade individual como pode contribuir 
para o seu desenvolvimento 30.  Fala mesmo de “uma norma que nos impõe ser, e ser 
cada vez mais, uma pessoa” (idem, p. 202) 31.  E, em As Formas Elementares da Vida 
Religiosa (1985, p. 389), esclarece que a maior individualização torna necessária uma 
maior personalização, sem que esta resulte automaticamente daquela, dependendo da 
nossa capacidade para pensar e agir segundo conceitos e da capacidade da sociedade 
para elaborar princípios morais.  Mas, para ele não é o livre arbítrio, “atributo 
metafísico, impessoal, invariável, que pode servir de base única à personalidade 
concreta, empírica e variável dos indivíduos” 32.  Seria necessário “que esta faculdade se 
exercesse sobre fins e motivos próprios ao agente”, ou seja, que os materiais da sua 
consciência tivessem “um carácter pessoal” (1991, p. 203); o que Durkheim explica 
pelo processo de diversificação das situações de vida descrito ao longo de A Divisão do 
Trabalho  Social,  e que foi aqui sintetizado 33.   

Mas, por outro lado, no modelo de desenvolvimento da espécie que expõe nessa 
obra, a solidariedade que está associada à divisão do trabalho não pode resultar da 
adscrição dum indivíduo a uma tarefa, mas da liberdade dos indivíduos escolherem, ou 
pelo menos procurarem, a actividade que mais lhes convenha, sob risco de a 
solidariedade ser imperfeita e dar lugar a lutas intestinas entre classes sociais 34.  

 
Sem dúvida, não estamos desde o nascimento predestinados para um certo emprego 
especial, temos no entanto gostos e aptidões que limitam a nossa escolha.  Se não os 
tivermos em conta, se eles são constantemente ofendidos pelas nossas ocupações 
quotidianas, sofremos e procuramos o meio de pôr termo aos nossos sofrimentos. [...] 
Para que a divisão do trabalho produza solidariedade, não basta que cada um tenha a 
sua tarefa, é preciso ainda que esta tarefa lhe convenha. (Durkheim, 1991, p. 170) 
 

Isto é escrito no contexto da discussão do que ele considera as “formas 
anormais” da divisão do trabalho, de cuja análise deduz as características que prescreve 
para a base moral da sociedade, que deve garantir a solidariedade e a paz social 35.  E 
Durkheim conclui, da análise desta situação, que  a “solidariedade” que caracterizava 
essa sociedade era “imperfeita e perturbada”, e que “o acordo se tinha rompido, em toda 

                                                 
30 Não esquecer que, como WEBER refere (1983, p. 135)  também para alguns puritanos há o dever de 
especialização;  cf. DURKHEIM (1991, pp. 174 e 196; e 1985, nas conclusões) sobre isso.  E também ter 
presente que a individualização pelo nome corresponde, nas sociedades totémicas, à parte que cada um 
tem no totem , como aqui se viu no Subcapítulo 1.2. 
que mostra Mauss no Subcapítulo 1.2. 
31 Pode ver-se também pp. 128 e 198/199.  Cf.  Foucault sobre os estóicos, e Couturier sobre “epistema performativo liberal”. 
32 Durkheim escreve ainda: “...  como fonte autónoma de acção”. 
33 Pode ver-se, as pp. 36, 38, 53,72, 127-130, 139-140 e 188. 
  Nas pp.136-140, 172-174, e 200-202, pode ver-se como Durkheim entende o desenvolvimento da 
personalidade individual a partir da divisão do trabalho e da concorrência que está na origem desta; ver 
especialmente as pp. 198-200 sobre a adequação entre cultura, estrutura social e personalidade. 
34 Cf. pp. 169 e 171. 
35 DURKHEIM (1991, pp. 158 e ss.) explica porque é que uma divisão do trabalho que fosse “anómica” 
não levaria à complementaridade das diferentes funções (pode ver-se tb. pp. 58 e 52), devendo ser 
considerada uma forma anormal de divisão do trabalho. E, simultaneamente, afirma a necessidade de 
regulamentação da divisão social do trabalho, considerando um facto que esta regulamentação derive 
normalmente do processo de divisão.  A solidariedade que está associada à divisão do trabalho não resulta da adscrição 
dum indivíduo a uma tarefa mas da liberdade dos indíviduos escolherem a actividade que mais lhes convenha. (sob risco de a 
solidariedade ser imperfeita e dar lugar a lutas intestinas entre classes sociais – cf. pp. 169 e 171). 
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uma área da sociedade, entre as aptidões dos indivíduos e o género de actividade que 
lhes estava reservado” (idem, p. 171).   

Para ele, este tipo de perturbação da solidariedade  é o resultado da divisão do 
trabalho ser  “efeito de uma imposição exterior” (idem, p. 171) 36.  Considera, portanto, 
a existência de disposições “puramente internas” que poderiam levar 
“espontaneamente” a uma divisão do trabalho ou, pelo menos, a uma divisão que não só 
não perturbasse como até contribuísse para o aumento de solidariedade 37.  Durkheim 
esclarece que por espontaneidade deve entender-se “a ausência, não simplesmente de 
toda a violência expressa e formal, mas de tudo o que pode entravar, mesmo 
indirectamente, o livre desenvolvimento da força social que cada um traz em si” (idem, 
p. 174 38).  E escreve, em resumo: “Numa palavra, o trabalho não se divide 
espontaneamente senão quando a sociedade estiver constituída de maneira que as 
desigualdades sociais exprimam exactamente as desigualdades naturais” (idem, p. 175) 
39. 
 
 
Justiça social e legitimação: desigualdades justas 
 
Por trás do tema da diversidade e da especialização (e com prejuízo para a análise 
sociológica da questão de como se geram socialmente as diferentes disposições em 
harmonia com as exigências da estrutura social, ganha predominância, na argumentação 
de Durkheim, a questão das “desigualdades justas” , e torna-se visível, a certa altura, a 
questão da diferente “grandeza” (a hierarquia social 40) das posições sociais que 
acompanha a divisão do trabalho 41 – a “grandeza” de cada função, que a torna mais 
desejada e a grandeza dos indivíduos que a ocupam, e a justificação dessas diferentes 
grandezas, em que teria que assentar a ordem social:  

                                                 
36 Este tipo “mórbido”, como o classifica na p. 172. 
37 As disposições “puramente internas” não deveriam poder ser naturais (orgânicas) porque (como o 
próprio Durkheim faz notar na p. 137  -- cf p. 200), com as transformações por que passou a sociedade ao 
longo da história, só uma relativa indiferenciação das características orgânicas dos seres humanos torna  
possíveis as diferenciações funcionais a que a divisão do trabalho os tem levado (o próprio A. Smith 
considera que ultrapassam largamente as diferenças naturais entre os indivíduos).  No âmbito de mais 
uma das suas considerações sobre princípios biológicos que a sociologia deve ter em conta, Durkheim faz 
notar que, para se poder diversificar, “é preciso que o tipo orgânico esteja menos definido” (p. 137), e não 
obstante ter considerado que as naturezas individuais, ao se especializarem e tornarem mais complexas, 
“se subtraem, em parte, às influências hereditárias” (p. 201/2), e que “se as emoções [das “personalidades 
particulares”] e as suas tendências, primeiramente simples e pouco numerosas, se multiplicaram e 
diversificaram, foi porque o meio social se transformou ininterruptamente”. (p. 139/140)”,  este sociólogo 
valorizava as “inclinações da natureza pessoal”, ou aceitava a naturalização de características naturais, 
provavelmente por estar preso à representação social dos dons.  Ou, para usar os seus próprios termos 
mais analíticos, estaria condicionado pelo pressuposto (ideológico!) da coincidência entre as capacidades 
e as posições sociais ocupadas por cada um.  Da leitura da  A Divisão do Trabalho Social II  resulta claro 
o carácter ideológico da crença na adequação do lugar social às capacidades, podendo essa crença ser 
relacionada com a pertença social de Durkheim. 
38 Cf. tb. pp.  127 e 185 
39.Cf. a análise feita no Subcapítulo 2.3 sobre as “desigualdades justas” – Rawls, Hirshman, Boltansky e 
Dubet.  Ver tb Boudon, 1981, a propósito dos raciocínios dos indivíduos sobre os princípios da ordem 
social mais justa e durável, na perspectiva de uma ocupação concorrencial dos lugares na divisão do 
trabalho social, e no pressuposto de um estado de natureza em que ignorassem quais as suas 
possibilidades reais de ocupar os cargos mais desejáveis. 
40 Na nota 42 é justificado o uso dos termos de BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) na análise das 
considerações de Durkheim. 
41 Hierarquia que, mais do que ser uma consequência da divisão do trabalho, está na origem desta – ver 
conclusão de Subcapítulo 1.2, e Hughes sobre divisão moral do trabalho, aqui no Subcapítulo 3.1. 
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Se nada entrava ou favorece indevidamente os concorrentes que disputam as tarefas, é 
inevitável que os que são mais aptos para cada género de actividade as conseguem. (...)  
Assim se realiza por si mesma a harmonia entre a constituição de cada indivíduo e a sua 
condição” (p. 171 – destaque em itálico introduzido na transcrição 42) . 

 
A diferenciação seria concorrencial, o que remete para o quadro de pensamento 

de Rawls, retomado por BOLTANSKI e THÉVENOT (1991); os quais partem do 
princípio que a ordem social deve sempre assentar nas desigualdades.  Esta 
argumentação de Durkheim pressupõe que em cada geração, ou numa série de 
momentos de “prova” ao longo de cada existência individual, se reorganizasse a 
distribuição social de posições e tarefas.   

 Tal como outro teorizador da concorrência como base da ordem social, Adam 
Smith, admite em A Riqueza das Nações, as diferenças “naturais” estão longe de poder 
explicar toda a especialização de funções, que ultrapassam largamente aquelas 
diferenças na amplitude das diversificações e das desigualdades, mas justificam as 
desigualdades que se desenvolvem num quadro concorrencial, e por vezes parecem 
mesmo ser usadas para explicar a necessidade dessa concorrência. Ao não explicitar o 
que caracteriza a grandeza das posições sociais pela qual todos concorrem, a análise de 
Durkheim não vai muito além da Adam Smith e fica aquém da teorização de Saint-
Simon, que explicita os critérios de grandeza. E ao assumir, como base para a ordem 
social, a interdependência resultante da especialização, que por sua vez resultaria da 
concorrência entre os homens, está muito próximo da relação que Weber identifica nos 
puritanos entre a ética e a ordem social.  O seu apelo à “justiça social” é demasiado 
vago, abrindo para um campo de contradições que Rawls analisou, e Boltanski e 
Thévenot retomam em De la Justification.  43 
                                                 
42 Recorre-se aqui aos termos “prova” e “grandeza”, utilizados por BOLTANSKI E THÉVENOT (1991), 
porque estas teorizações são, pelo menos  neste aspecto, perfeitamente compatíveis; podendo a teorização 
destes autores ser considerada um aperfeiçoamento de alguns argumentos de Durkheim – quer um, quer 
outros, pretendem conciliar o pressuposto de que a ordem social assenta na concorrência, com o 
condicionamento moral (a justificação e legitimação) das desigualdades daí resultantes. (Cf. nota 12 e 
p. 6 da ficha de leitura, sobre ruptura de sociedad e )  
43  É evidente que esta temática das “desigualdades justas” (Rawls, BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, 
DUBET, 2002, 2004) e estas questões relativas às “provas” e à «igualdade de oportunidades» (cf. 
Habermas e EWERT e Kemis & Carr e ..., e Sérgio GRÁCIO 1969, sobre a da «igualdade de 
oportunidades» na escola como legitimação de uma ordem concorrencial) são essenciais para pensar a 
educação, com as funções diferenciadora (e legitimadora) e integradora que lhe são inerentes (Pode ver-se 
sobre esta questão o Capítulo 3 desta tese, bem como GOODSON, 1997, ou MORROW e TORRES 
(1997).  Tanto mais quanto a valorização da função integradora que tem surgido em muitos discursos 
políticos ultimamente (desde o final do século XX) não corresponde a um abandono dos pressupostos 
concorrenciais. Nos ultimíssimos anos (os primeiros do sec. XXI), cada vez mais, a escola é pensada em 
função da justificação de “desigualdades justas” (cf. DUBET, 2004,  inicialmente intitulada: L’Égalité 
des chances: Pour une ecole juste), embora permaneça a valorização de uma função integradora cada vez 
mais necessária para a legitimação do que resta do Estado (Cf. Habermas, 1975), e para a paz social e o 
consenso em torno de um bem estar social (que só uma sociedade assente na economia concorrencial 
poderia assegurar – Cf. discurso de apresentação da 1ª candidatura de J. Sampaio à Presidência da República; ou Dubet em 
Conferência na Universidade de Braga, em 2005: “Há Estados com economias capitalistas que não são democracias, mas não há 
democracias que não tenham economias capitalistas”, o que parece reflectir uma reflexão no seio dos «partidos socialistas» europeus 
a partir dos anos 80 .. Daqui parecem deduzir que os democratas tudo devem fazer para desenvolver, ou assegurar o capitalismo).  
  Para a problemática da aplicação de tais princípios de justiça às crianças e jovens com discapacidades, 
que é um dos focos desta investigação; cf. DURKHEIM DTS II, 1991, p.52, e BOLTANSKI e 
THÉVENOT (1991), pp. 433-436 sobre “perdão do julgamento”, “tolerância” e “suspensão” do 
julgamento e dos efeitos de atribuição de “grandeza” social). Necessariamente, voltar-se-á a este assunto.  
Ele será mesmo o principal objecto do Capítulo 5.  Pode ver-se aí, e nos subcapítulos 4.1 e 4.4 que a 
Educação Especial foi incumbida pelo ME, em Portugal a partir dos anos 90, de um papel em relação a 
toda a problemática do insucesso escolar, sobretudo na medida em que estava na origem da exclusão da 
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Ao contrário do que DURKHEIM afirma (1991, pp. 47-50), na «luta pela vida», 
nem sempre são os mais fracos que sofrem as pressões para se especializar segundo a 
suas melhores aptidões, nem, são eles quem tem possibilidade de o fazer.  Para um 
grande número, vigora o princípio da não diferenciação.  Pode ver-se em CASTEL 
(1995) como isso ocorre com as restrições à oportunidade de trabalho, ou com a 
adscrição dos emigrantes ao trabalho não diferenciado, tal como já aqui foi posto em 
evidência, no Subcapítulo 2.2, em relação à massa dos trabalhadores não especializados  
nos séculos XVII e XVIII.  Por isso, sobretudo na sociedade industrial, a especialização 
não é apanágio dos que estão em inferioridade.  Ela é valorizada sobretudo pelos que 
ocupam posições intermédias, onde, para usar os termos de Durkheim, a luta é mais 
intensa 44.  Talvez por isso, a prestação de serviços indiferenciados seja tão 
desvalorizada 45.  Desde o final do século XX, é visível uma pressão da lógica 
organizativa (e também da lógica classificatória) da economia capitalista para a 
indiferenciação das pessoas, mesmo as de estatutos sociais e profissionais intermédios 
46.  Não que a diversificação funcional tenha diminuído, antes pelo contrário, mas um 
grande número de  trabalhadores tende a ser desligado dessa diferenciação 47; pede-se-
lhes multifuncionalidade, flexibilidade e reconversões frequentes; e, no âmbito da 
formação, uma orientação relativamente generalista que permita aquelas disposições (ou 
ausência de “disposições”) 48.  

                                                                                                                                               
escola (mais do que da exclusão social na sua relação com o insucesso educativo).  E chamar a tenção 
para a relação entre este alargamento das áreas problemáticas da intervenção da educação especial e a 
política de inclusão que se afirmou no campo da EE e em que a problemática dos deficientes era 
associada (ou englobada) na problemática da exclusão social e das desigualdades sociais em geral e 
políticas de igualdade de oportunidades e Escola para Todos) (Política em que converge a esquerda e a 
direita como se viu em Portugal nos anos 90 (com R carneiro) e em França onde mesmo a Direita insiste 
nela como resposta aos motins da «racaille» : desenterrando a Agência Para a Coesão Social e a Igualdade 
de Oportunidades.  Sobre a igualdade de oportunidade ver Sérgio Grác io nos anos 80)  
44 Para explicar porque é que a luta é menos intensa nas posições mais elevadas, pode ter-se em 
consideração a teorização da acção colectiva por OLSON (1998) e as suas observações sobre os pequenos 
grupos oligopólicos.  Mas pode também desenvolver-se a defesa desse argumento com base na teorização 
de Bourdieu em La distinction. 
45 Cf. Hughes sobre a diferente capacidade dos grupos profissionais para controlarem a divisão do 
trabalho.  Mas a  indiferenciação, a multifuncionalidade, a disponibilidade para “todo o serviço” começou 
por caracterizar o serviço, como aqui tem sido mostrado. 
46 Esta questão é abordada mais detalhadamente no Subcapítulo 3.1 desta tese, a propósito de 
desprofissionalização., e volta a ser abordada no Subcapítulo 5.6. 
47 A tendência é para uma cada vez maior diferenciação de funções, não de pessoas.  Estas tendem a ser 
niveladas pelo menor denominador comum das capacidades, com excepção dos grupos que se apropriam, 
evocando o princípio de eficiência ou de opinião, do controlo político das empresas, e decidem as 
políticas de retribuição.  – Cf. BOUDON, 1984/5  sobre as qualificações e Bell sobre a proletarização. 
48 Cf. DURKHEIM, 1991, DTS II  p, 200, onde é criticada a orientação generalista da educação.  Note-se 
que o essencial não é a crítica ao carácter geral dos princípios morais que seriam explicitados na instrução 
(cf. D. DTS II, p. 74 e FEVR, p. 389, sobre o agir e pensar segundo conceitos), é a valorização de uma 
instrução em que esses princípios estão implícitos : “O homem está destinado a preencher uma função 
especial no organismo social e, por consequência é preciso que ele aprenda antecipadamente a 
desempenhar o seu papel de órgão (...) Não queremos dizer que se deve educar a criança prematuramente 
para uma ou outra profissão, mas é preciso fazer-lhe amar as tarefas precisas e os horizontes definidos.  
Ora, este gosto é bem diferente do das coisas gerais e não pode ser despertado pelos mesmos meios.”  (p. 
200).  Mesmo com as novas exigências de multifuncionalidade e flexibilidade, essa disposição para 
desempenhar o papel de órgão não deixa de ser necessária. O que é exigido é a total dedicação a 
sucessivas tarefas precisas, a limitação a sucessivos horizontes definidos, ou seja limitados, ou, usando 
uma expressão, algo irónica, de LAHIRE (L’homme pluriel, 1998), um “stock de habitus”, a mobilizar 
em função das situações. 
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Correspondência entre personalidade, cultura e estrutura social 
 
Para além da questão da diferente grandeza das posições sociais resultantes da divisão 
social do trabalho, está subjacente a esta teorização de Durkheim, uma outra temática 
relativa à articulação entre a personalidade, a cultura e a estrutura social 49, como Dubar 
(1997) põe em evidência na sua obra sobre a “construção das identidades sociais e 
profissionais” 50.  Este autor retoma a análise de Habermas a que já aqui foi feita 
referência no Subcapítulo 2.4, segundo o qual várias correntes importantes das ciências 
sociais concebem o processo de socialização como “exteriorização do subjectivo e 
interiorização do objectivo na constituição do mundo social” 51: Desde Marx a 
Durkheim ou a Weber, todos eles consideram que “a socialização é o processo 
explicativo primeiro e que só com a socialização é que há individualização” (Habermas, 
Teoria do Agir Comunicacional, cit. in DUBAR, 1997) 52.  Todos estes autores se 

                                                 
49

 Não obstante Durkheim não aprofundar a questão de como se geram socialmente as diferentes disposições em harmonia com as 
exigências da estrutura social   
  Nas pp. 136-140, 172-174, e 200-202, pode ver-se como DURKHEIM (1991) entende o 
desenvolvimento da personalidade individual a partir da divisão do trabalho e da concorrência que está na 
origem desta; ver especialmente as p 198-200 sobre a adequação entre personalidade, cultura e estrutura 
social. 
50 Cf. tb. GIDDENS, 2000, p. 7, 43 e 76, e DUBET (2002) que é aqui analisado com detalhe nos sucbcapítulos 3.7 e 
3.8. 
51 Cf. SARTRE (1960a), e BERGER e LUCKMANN (1991, pp. 71-75) analisados em FILIPE, 1999, 
nomeadamente o que se refere ao ciclo expressão-objectivação-interiorização   
  Em A Construção Social da Realidade (BERGER e LUCKMANN, 1966/1974, pp. 73 e 74) fazem notar 
que, na abordagem fenomenológica da sociologia e da psicologia (das ciências humanas em geral), se 
parte do princípio de que: (i) o homem, tendo um corpo, "experimenta-se a si próprio como uma entidade 
que não é idêntica ao seu corpo, mas que, pelo contrário, tem esse corpo ao seu dispor"; (2) o corpo tem 
um comportamento no ambiente natural, mas o comportamento (entendido como acção humana) só é 
compreensível e autocompreensível como "exteriorização de significados subjectivos": (3)  "…a 
formação do eu deve também ser compreendida em relação com o contínuo desenvolvimento orgânico e 
com o processo social, no qual o ambiente natural e o ambiente humano são mediatizados pelos outros 
significativos." 
   À semelhança do que fizera Sartre no início da década, estes autores articulam (estes) desenvolvimentos 
da psicologia e da sociologia com a antropologia filosófica de Marx, concluindo que qualquer análise do 
mundo social tem que ter em consideração três momentos de uma relação dialéctica entre indivíduo e 
sociedade: "A sociedade é um produto humano. A sociedade é uma realidade objectiva. O homem é um 
produto social" (idem, p. 87) 51 Cf. BERGER e LUCKMANN (1973, p. 87) sobre a exteriorização de 
significados e desejos, a objectivação ("encontrando objectos adversos" -- p.84), e a exploração e 
interiorização de instituições (cf. SARTRE, 1960a, pp. 64, 84-90, 104, 108, 116, 133-137, 185-217): "O 
carácter social da autoprodução do homem foi formulado de maneira mais nítida por Marx na crítica a 
Stirner em A Ideologia Alemã (cf. p. 87). A evolução de Jean-Paul Sartre desde o seu primeiro 
existencialismo até à sua posterior modificação marxista, isto é, de L'être et le neant até à Critique de la 
raison dialectique, é o mais impressionante exemplo na antropologia filosófica contemporânea da 
realização desta compreensão sociologicamente decisiva. O particular interesse de Sartre nas 'mediações' 
entre os processos macroscópicos sócio-históricos e a biografia individual seria grandemente beneficiado 
ainda uma vez pela consideração da psicologia social de Mead." (BERGER. e LUCKMANN., p.74)  
 Outros conceitos importantes esclarecidos por Berger e Luckmann são os de: legitimação, o mundo é explicado e justificado, (p. 
88); explicação como explicitação do significado das instituições e da sua história em que os novos não participaram — é tentada 
uma reinterpretação do significado, mas a realidade já não é aquela; projecto e recriação do mundo (p. 94); necessidade de coerência 
das instituições e legitimação de 2ª ordem — universos simbólicos (pp. 91 e 92). 
52 Temática que, segundo DUBAR, que retoma HABERMAS (1987), é central em várias correntes da 
sociologia que procuram a explicação dos comportamentos e das estruturas sociais pelos processos de 
socialização, desde Durkheim a Piaget ou Bourdieu: “A socialização é definida, simultaneamente, como 
«individualização do recém-nascido» e como «movimento de construção do mundo social». [...] Esta 
relação entre o desenvolvimento dos indivíduos, conducente a «identidades sociais», e a estruturação dos 
sistemas sociais, que servem de suporte a «mundos sociais», constitui, segundo Habermas, a problemática 
fundadora das «ciências sociais clássicas»” (DUBAR, 1997, citando Habermas – destaque em itálico, 
introduzido na citação). 
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teriam inspirado numa primeira formulação por Hegel (nas Lições de Iena, em 1805) da 
“unidade problemática do processo de socialização” que Habermas analisa em 
“Trabalho e Interacção” (HABERMAS, 1987, pp. 11-43).  Como foi referido no 
Subcapítulo 2.4, nesse processo de formação da personalidade por socialização (e, a 
nível metafísico, no processo de formação do espírito e da consciência), articular-se-iam 
dialecticamente três modelos de formação heterogéneos 53: (1) o desenvolvimento da 
representação simbólica e a aquisição da linguagem, por intermédio da participação no 
idioma como essência da cultura de um povo 54; (2) o processo de trabalho e a auto-
efectivação de si pelo trabalho 55; e (3) a interacção social baseada na reciprocidade, 
com a luta pelo reconhecimento que lhe é inerente. 
 DUBAR (1997 56) analisa os desenvolvimentos desta temática confrontando as 
concepções de Durkheim e Piaget. O psicólogo genebrino faz corresponder estruturas 
sociais, estruturas mentais e modalidades de socialização, ou seja, “estabelece uma 
correlação entre a socialização concebida como construção de formas de organização 
das actividades e a socialização concebida como modos  de desenvolvimento dos 
indivíduos” (DUBAR, 1997, p. 25).  Dubar mostra como, na teorização de Piaget, é 
postulada uma “reciprocidade entre as representações mentais – interiorização das 
estruturas sociais – e as cooperações sociais – exteriorização das estruturas mentais” 
(idem), de um modo tal que não pode ser concebida qualquer anterioridade lógica ou 
cronológica das estruturas mentais relativamente às estruturas sociais.  E é fácil de 
perceber como, nisso, Piaget segue Durkheim.  Mas, ao contrário deste, nunca as 
dissociou metodologicamente, referindo-se a “uma realidade que é simultaneamente 
social e individual (Piaget, 1964, citado em DUBAR, 1997, p. 26). DUBAR (1997, 
p.17) põe em destaque na obra de Piaget a ideia de que “as estruturas mentais são 
inseparáveis das formas relacionais pelas quais elas se exprimem na relação com os 
outros [de modo que] a cada um dos estádios definidos por Piaget,  podemos fazer 
corresponder formas típicas de socialização, que constituem modalidades de relação da 
criança com outros seres humanos” 57.   Partindo da “não distinção do Eu e do mundo” 
que caracteriza o “egocentrismo inicial” do recém-nascido, chega-se à “inserção social e 
profissional” com a “autonomia pessoal” e a “cooperação voluntária”, passando pela 
“submissão  à ordem social (parental e escolar) por constrangimento” 58.  Dubar resume 
o “núcleo duro” da concepção piagetiana da socialização como sendo “a reciprocidade 
entre estruturas mentais e estruturas sociais, a correspondência, em cada estádio, entre 
operações lógicas e as acções morais, isto é, sociais: ‘a moral é uma espécie de lógica 
dos valores e das acções entre os indivíduos, da mesma forma que a lógica é uma 
espécie de moral do pensamento’ ” (DUBAR, 1997, p. 22, citando Piaget , 1964).  
Embora entendendo, tal como Durkheim, que a “educação moral” é o resultado da 
“socialização metódica da geração nova” (Durkheim, 1911, Education et Sociologie, 
citado em DUBAR, 1979, p. 22), Piaget, reconhece que no processo pode ocorrer a 
substituição de “regras de constrangimento” por “regras de cooperação” (Piaget, 1932, 

                                                 
53 Cf. HABERMAS, 1987, pp. 12 23, 35 e 41-42. 
54 As análises de Durkheim sobre a formação social dos conceitos e sobre as representações sociais são 
nesta área muito importantes e estão na origem de várias abordagens socio-cognitivas. 
55 Ver HABERMAS, 1990 e BERGER & LUCKMANN (1973), sobre modelo de auto-efectivação. 
56  Giddens, em Capitalism and Modern Social Theory (1971), e em Central Problems in Social Theory 
(1979), faz essa análise a partir de Marx. 
57 Cf. também pp. 25 e 36. 
58 Cf. DUBAR (1997) citando Piaget de Etudes Sociologiques, de 1964, em que desenvolve a teorização 
de Le Jugement moral chez l’enfant, de 1932, procurando agora articular as explicações biológicas e 
psicológicas com as explicações sociológicas da socialização, e distinguindo-se da relação que Durkheim 
estabelecera entre esses domínios do conhecimento.) 
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citado em DUBAR, 1997, p. 22 59) levando ao desenvolvimento autónomo da “noção de 
justiça”.  E na exploração dessa possibilidade residiria a especificidade das formas de 
“solidariedade orgânica”, destacando completamente estas das formas de “solidariedade 
mecânica” e acentuando a oposição entre as duas formas de solidariedade identificadas 
por Durkheim na primeira parte de Divisão do Trabalho Social (mas que, conforme fez 
notar Nisbet, é por ele relativizada na segunda parte dessa obra, ao colocar a 
“solidariedade mecânica” na base de todos os factos sociais).  Piaget critica Durkheim 
por este conceber o constrangimento social, que seria característico da “sociedade 
mecânica”, como tendo a mesma função e os mesmos efeitos que a cooperação -- que 
Piaget só concebe  como um atributo da “solidariedade orgânica” (Cf DUBAR, 1997, p. 
23) 60.  Ele põe mesmo em causa o conceito de sociedade tal como ele existia para 
Durkheim e a maioria dos seus contemporâneos (Cf. GIDDENS, 1992, e DUBET, 200, 
Capítulo 2): “ a moral apresentada ao indivíduo pela sociedade não é homogénea porque 
a sociedade em si não é única.  A sociedade é o conjunto das relações sociais.” (Piaget, 
1932, cit. in DUBAR, p. 24, sublinhado em itálico no texto original).  Também por isso, 
Piaget “não pode definir a socialização apenas em termos de integração – mesmo que 
activa – numa sociedade unificada.” (DUBAR, p. 24).  Enquanto que Durkheim 
“considerava a ‘consciência colectiva’ como uma substância e uma causa, ‘um núcleo 
inconsciente de emanações  conscientes’” (DUBAR, p. 24 citando Durkheim), Piaget, 
entende por “todo social [...] um sistema de relações onde cada uma das relações, 
enquanto relação, engendra uma transformação dos elementos que relaciona” (Piaget, 
1965, cit. in  DUBAR, p. 25), e escreve que “a análise sociológica dos factos de 
socialização pressupõe um método novo incidindo sobre o conjunto do grupo, 
considerado como sistema de interdependências construtivas” (idem, p. 26).   
 Dubar chama também a atenção para a distinção que Weber faz entre a acção 
comunitária e a acção societária.  A acção comunitária /Vergemeinsschaftung, que 
Dubar traduz por “socialização comunitária”,  “tem por base expectativas e 
comportamentos fundamentados em hipóteses subjectivas de sucessos [...] vindos dos 
costumes e em valores partilhados”, pressupondo uma “comunidade de pertença e, 
nomeadamente, uma comunidade linguística”.  A acção societária/Vergesellschaftung, 
que traduz por “socialização societária”, tem por base “regras que foram estabelecidas 
‘de forma puramente racional tendo em conta a finalidade (Zweckrationalität)’ e que 
assentam, portanto, em conformidades subjectivas voluntárias a estas regras , 
consideradas como ‘expressão de interesses comuns mas limitados’ ” (DUBAR, 1997, 
p. 86, citando Weber de Economia e Sociedade) 61.  DUBAR (1997, p. 89) , faz notar a 
este propósito, que a socialização societária pode assim ser concebida como “uma 
modalidade de entrada voluntária em relações  de ‘tipo societário’ ” e não 
necessariamente como “um condicionamento passivo de pertença a uma sociedade 
estabelecida”.  

                                                 
59  Cf. citação de Piaget por DUBAR (1997,  p. 24): “existem relações sociais específicas aos grupos 
infantis: as regras das crianças também são sociais [apoiam-se sobre outros tipos de relação de autoridade 
[...] e alguns pedagogos questionam-se  mesmo sobre a possibilidade de utilizar essas regras nas aulas”). 
60 Dubar faz notar que Piaget não interpreta do mesmo modo que Durkheim a passagem da sociedades 
tradicionais às sociedades industriais.  Para Piaget, “as nossas sociedades civilizadas contemporâneas, 
tendem cada vez mais a substituir a regra do constrangimento pela regra da cooperação.  Faz parte da 
essência da democracia considerar a lei como um produto da vontade colectiva e não como emanação de 
uma vontade transcendente ou de uma autoridade de direito divino”” (Piaget, 1932, citado em DUBAR, 
1997, p. 24). 
61 Giddens adopta um ponto de vista semelhante quando considera, por exemplo em Consequências da 
Modernidade, o modo como a confiança nos “sistemas abstractos” depende das interacções face a face.  
Relacionar com Habermas e Berger sobre a subordinação do mundo da vida. 
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Pode ver-se em Economia e Sociedade (WEBER, 1971, ed. em castelhano p. 38 e 
289), que a discrepância semântica entre as designações de Ferdinand Tönnies (1887) e 
Durkheim (1893) em relação ao tipo de solidariedade que caracterizaria as relações 
sociais comunitárias (a discrepância entre os dois ao usarem de modo inverso os termos 
“orgânico” e “mecânico” para caracterizarem duas formas de relação social 
fundamentais) é resolvida por Weber designando como “solidariedade herdada” a 
relação social aí dominante, fundamentada na “fé”, no “sentimento de pertença comum” 
(e participação em instituições do tipo familiar e nacional) e numa “racionalidade 
orientada por valores”, enquanto que a “racionalidade orientada por fins” fundamentaria 
um tipo de interacção e de agrupamento  regulado por “interesses específicos” e por 
normas de “direito” definidas racionalmente que garantiriam a “coordenação de 
interesses”.  

Tönnies define a “comunidade” ou “formação comunitária” (Gemeinschaft), 
como “conjunto de relações necessárias e dadas [por isso mecânicas, para Durkheim, 
que de algum modo reconhece e valoriza mais, do que Tönnies, os princípios de coesão 
social/moral da modernidade (cf. Piaget)] entre diferentes indivíduos que dependem uns 
dos outros” (Tönnies cit. in DUBAR, 1997, p. 88 62), por oposição à “sociedade” ou 
“formação societária” (Gesellschaft) definida como “grupo de indivíduos organicamente 
separados” (havendo também aqui uma inversão no uso que Durkheim faz dos mesmos 
termos),  “pura justaposição de indivíduos” em que “cada um está virado para si, num 
estado de tensão relativamente a todos os outros” (analisada por Tönnies como o 
resultado de um processo histórico que é o da emergência da sociedade industrial e da 
produção capitalista.) 

Ao contrário de Tönnies, que descreve a Gemeinschaft e a Gesellschaft como se 
se tratasse de duas realidades sociais concretas histórica e geograficamente localizadas, 
Weber entende-as como “tipos ideais”, que os próprios actores podem ter ao seu dispor, 
podendo orientar as suas interacções quer por um, quer pelo outro, conforme os 
contextos 63.  Para este autor, “a grande maioria das relações sociais” teria assim, “em 
parte, o carácter de uma socialização comunitária, e em parte, o de uma socialização 
societária” (WEBER , 1920/1971, p. 42).    

Weber descreve a passagem de uma forma de socialização predominantemente 
“comunitária” a uma predominantemente “societária”, como um processo de 
“racionalização”, que abrangeria tanto a esfera económica como a política e a 
religiosa/cultural” 64. Mas este processo histórico não é concebido por Weber como 
linear, mas sim como tendencial e constantemente atravessado por crises e tensões entre 
os diferentes tipos de racionalidade e de legitimidade, sem que o predomínio da 
socialização “societária” acabe com a socialização “comunitária” 65. 

  
                                                 
62 Há que ter presente a importância que já Tönnies (1887) atribuia às relações sexuais (o “instinto 
sexual” torna-se “relação social pelo hábito de viver em conjunto”) , às relações entre mãe e filho (“a 
relação maternal mais profundamente enraizada no instinto e no prazer” ) e à relação entre irmãos e irmãs 
(“amor fraternal, a mais humana das relações entre os seres humanos”). Seria a imbricação de “aliança, 
filiação e consanguinidade” a tornar possível a “comunidade das vontades humanas” (Gesamtheit), uma 
“forma geral de vontade comum determinante, que se tornou tão natural como a própria língua” (Tönnies 
cit. in DUBAR, 1997), a única capaz de engendrar “os dois sentimentos que estão na base de todo o tipo 
de vida comum durável: a concórdia (aliança cordial e entendimento pacífico) e a compreensão (con-
prendere, assumir comum e, portanto, acção colectiva)” (Cf. DUBAR, 1997, p. 88, citando Tönnies). 
63 DUBAR (1997, p. 89, nota) diz que Weber vai buscar a G. Simmel a noção de “forma social” para 
designar as “formas de socialização”, isto é , em simultâneo, os tipos de organização social e os modos de 
orientação das acções individuais – Cf . GIDDENS (2000) e BOURDIEU (1979 , 1997 e 1998). 
64 Cf. HABERMAS 1990, p. 17. 
65 Cf. TOURAINE (1997), e BOLTANSKI e THÉVENOT (1991). 
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Por oposição à ‘socialização comunitária’ que assume formas unificadoras e que assenta 
no ajustamento das pertenças (família, clã, aldeia, etnia ...) a socialização societária 
implica, de acordo com Weber, uma dissociação e uma autonomização crescente dos 
campos de actividade social cuja configuração depende das relações entre os interesses 
dos actores implicados  [Segundo Weber a intervenção racionalizadora do Estado 
acentua a dissociação das esferas económicas, políticas e culturais, criando ‘secções 
distintas e autónomas de actividades comunitárias concorrentes’].  Esta fragmentação do 
social é correlativa da burocratização das instituições, fechadas numa multiplicidade de 
administrações especializadas e impessoais encarregadas de aplicar e de elaborar 
regulamentações cada vez mais diversas, manifestando, através desta dispersão, a 
primazia crescente da regra pela regar.  A figura do expert [66], profissional dotado do 
‘monopólio legítimo de uma competência atestada, baseada na especialização do saber 
e na delegação de autoridade legal’ (1946) torna-se assim o produto típico da 
socialização societária, mecanismo essencial da racionalização social [...] (DUBAR, 1997) 

  
O desenvolvimento de campos cada vez mais específicos e autónomos estaria na 

origem dessas tensões desde há muito tempo, mas agora já não é dado como não 
problemático nas representações sociais (de modo tal que a própria noção de sociedade 
é posta em causa por muitos sociólogos 67), colocando aos actores a necessidade de se 
construírem como sujeitos responsáveis pela integração social 68.  Segundo Weber 69, se 
“a diferenciação entre classe, estatuto e partido só foi possível graças a um vasto 
processo de socialização societária e, em particular, graças a um quadro político de 
actividade (o Estado-Nação) no interior do qual operam” (Weber, 1946, cit. in 
DUBAR), pelo contrário, a intervenção racionalizadora do Estado acentua a dissociação 
das esferas económicas, políticas e culturais, criando “secções distintas e autónomas de 
actividades comunitárias concorrentes” (idem).  

 
 Assinalando o lugar central que Weber atribui aos modelos da empresa 
capitalista e  do aparelho burocrático do Estado (“interligados de modo funcional”) 
numa estruturação social caracterizada  pela “institucionalização de um agir económico 
e administrativo teleo-racional”, HABERMAS (1990, p. 16) considera que Weber vê 
essa racionalização como dissolvendo  “as formas de vida tradicionais, que no princípio 
da modernidade se diferenciavam sobretudo em função dos misteres exercidos” e 
contrasta esse entendimento com os de E. Durkheim e G. H. Mead que: 
 

...consideraram que os mundos da vida racionalizados estavam marcados antes por uma 
relação, tornada reflexiva, com tradições que haviam perdido a sua espontaneidade 
natural, pela  universalização de normas de acção e uma generalização de valores que 
desvinculam o agir comunicacional de contextos estritamente delimitados e lhe abrem 
amplos campos de opção, e finalmente por modelos de socialização orientados para uma 
formação de identidades-do-eu abstractas que forçam o adolescente a uma 

                                                 
66 Sobre esta figura do expert, ou do perito pode ver-se Giddens aqui no Subcapítulo 3.9. 
67 É posta em causa nomeadamente por por Giddens, por Dubet (Ver aqui Subcapítulo 3.8) e, como  já se 
pôde ver aqui, até por Piaget. 
68 Esta questão é abordada mais detalhadamente no Subcapítulo 3.8 desta tese. 
69 Ver DUBAR (1997) sobre “classes sociais” em Weber (Cf. tb. Santos SILVA, 1988, e GIDDENS, 
2000 e 1990) e “grupos de estatutos definidos mais em termos comunitários como grupos sociais cujos 
membros partilham o mesmo estilo de vida e aprendem o mesmo ritual de distinção social visando manter 
o seu nível de prestígio. A socialização ‘de classe’ que é para M. Weber, um processo voluntário 
implicando a entrada em (inter)acção na esfera do trabalho para defender os seus interesses ‘económicos’ 
[Cf. conclusões do Subcapítulo 2.2 sobre o económico, o social e o facto social total, que Weber parece aqui considerar superado e 
definitivamente cindido pela racionalidade capitalística, com os operários limitados a ela enquanto agentes económicos – Cf. 
DUBET, 2002, sobre “trabalho total”] não elimina – sem por isso a reforçar necessariamente – a socialização  
‘estatutária’ que é predominantemente imposta ao indivíduos pelo seu contexto e se transfere para a esfera 
‘cultural’ ”.  
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individualização. (HABERMAS, 1990, p. 16) 
 
  Dubar põe em destaque a diversidade e complexidade que resultaria do encontro 

e das tensões entre diferentes esferas de valores, com a reflexividade que esse encontro 
tornaria inevitável 70:  
 

Mais do que desembocar num tipo de individualidade única e estereotipada, o movimento 
de sociedades modernas conduziria a uma forte diferenciação das identidades de acordo 
com todas as possíveis combinações entre lógicas de actividade, formas de poder e 
níveis culturais.  A relativa autonomia dos diferentes campos e a não coincidência 
crescente das posições dos indivíduos nestes campos contribuem também para o 
aprofundamento desta diferença e identidades. (DUBAR, 1997, p. 91) 71   
 
Na sua análise da questão das concepções sociológicas das socialização, Dubar 

passa também por Benedict, Kadamer e Linton, por Parsons e por Mead.  Tal como 
Ruth Benedict, Linton entende a formação das personalidades individuais como uma 
incorporação progressiva da cultura da sociedade de pertença:  

 
O que transforma um agregado de indivíduos numa sociedade ou num grupo social não é 
apenas a sua organização, mas também e sobretudo o seu espírito de corpo, isto é, a 
cultura feita corpo, no duplo sentido de interiorização do corpo biológico, dos gestos, 
posturas, atitudes constitutivas da cultura do grupo (“modos de fazer de sentir, de 
pensar”) e de exteriorização dos seus modos  de estar em conjunto num “corpo de regras 
específicas” que constituem a manifestação da “‘comunidade das ideias e dos valores”, 
bem como “a aptidão para agir voluntariamente em grupo” (DUBAR, 1997, p. 45, 
citando Linton, 1936 72).  

 
Nesta teorização, “as sociedades são constituídas de tal forma que só podem exprimir a 
sua cultura por intermédio dos indivíduos que a compõem e só podem perpetuá-la pela 
preparação destes indivíduos” (Linton, 1936, cit in DUBAR, 1997, p. 47) 73.  No seu 

                                                 
70 Em Mc GEE (1984), pode ver-se como também Habermas pasa pela análise dessa reflexividade na 
relação com as tradições, mas em O Discurso Filosófico da Modernidade o seu alvo é a crítica das 
análises que passam pela valorização da “pós-modernidade” como triunfo de uma racionalidade 
instrumental, a que contrapõe a racionalidade  de um agir que setia unicamente comunicacional.   
71 Esta questão é tratada mais aprofundadamente na secção seguinte deste subcapítulo. 
72 Cf. Mauss e Merlau-Ponty. 
73 Esta teorização levou Linton a confrontar os conceitos de papel (rotulus), e de status, entendido como 
"posição social" (cf. MACIOTI, 1993, p. 57), conceito de tipo mais estrutural.  Embora entendendo que o 
papel está sempre ligado a aspectos prescritivos (idem, pp. 10 e 12,  e 57 – Newcomb, que os considera  
prescritos mais que jogados), Linton fez pela primeira vez uma nítida distinção entre status "adscritos" e 
status "adquiridos" (Ver tb. MERTON, 1992, que cita Linton). "Numa sociedade essencialmente estática, 
como pode ser a camponesa, e pre-técnica, prevalecem os papéis 'adscritos', isto é, os papéis ligados a 
condições relativamente independentes do indivíduo singular; na sociedade industrial, móvel e mais 
aberta, prevalecem os papéis adquiridos, que dependem dos dotes individuais, da competência técnica 
específica, da capacidade" (MACIOTI, 1993, p. 13).  Linton antecipou a ideia de que o grupo de 
referência podia não ser um grupo de pertença ao conceber ou reconhecer o gradualismo na mudança de 
status pela aquisição de características de grupos estatutários a que o indivíduo poderia vir a pertencer (cf. 
Merton in MACIOTI, 1993, p.23, 25 e 29 ) (cf. Bourdieu La distinction)  (cf. FLAMENT, 1989, sobre 
estrutura e dinâmica das representações sociais) e com os conceitos de detachement em  BOURDIEU, 
1979, e de “distância ao papel” em GOFFMAN, 1973. 
   Também "os papéis, porém, não são iguais entre eles; podem ser mais ou menos prescritivos; o sujeito 
pode encontrar-se na posição de suportá-los passivamente, ou de persegui-los com dificuldade.  Podem 
existir papéis contraditórios na sua lógica interna (MACIOTI, 1993, p. 49?), ou contradições em relação a 
outros papéis.  (Cf. Bertaux in PINEAU E MICHELE, e BALLION) Restam abertos os problemas da 
liberdade de acção do actor singular em relação a um papel social, e de como se possa, eventualmente, 
sair de um papel (…) (cf. MACIOTI, 1993, p. 37) 
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esforço para chegar a uma teoria geral da socialização, Linton procurou definir 
categorias aplicáveis às sociedades modernas concebendo-as como “agregados de 
subculturas” (idem) e  distinguindo o “núcleo de cultura de uma sociedade” (valores e 
costumes comuns, modelos essenciais de relações sociais), de características específicas 
de certas categorias definidas pelo status social (classes socio-económicas, grupos 
profissionais, níveis etários, géneros sexuais), e ainda características alternativas que 
têm em consideração diferentes reacções perante as mesmas situações e outras 
particularidades individuais.  Mas, entendendo que o número de características que 
formam o “núcleo da cultura” tem tendência a diminuir com a complexificação social, a 
cultura tenderia a surgir aos indivíduos como um “leque de opções”, correndo-se o risco 
de “desintegração cultural” que só poderia ser evitado pela reconstituição de um novo 
“núcleo central” a partir da “necessidade de um conjunto de valores mutuamente 
compatíveis aos quais todos os membros possam aderir para justificar  a sua pertença 
comum” e pela reconstituição de uma nova “personalidade de base”, que só poderia ser 
assegurada por uma socialização comum (Cf. DUBAR, 1997, p. 48, citando Linton, 
1936) 74.  Dubar considera que Linton, embora consciente da pluralidade e 
contraditoriedade dos papéis sociais, não superou a lógica funcionalista de procura de 
consenso e ordem social de Durkheim, e, ainda hoje, qualquer uso reflexivo da 
conhecimento científico dos fenómenos sociais que vise assegurar a coesão social se 
confronta com a mesma necessidade de socialização comum, por mais que os 
“paradigmas interaccionistas e individualistas ganhem predominância na explicação de 
outros processos sociais – basta ver as políticas para a escola pública.  Dubar identifica 
aí um impasse nas teorias da reprodução cultural:   
 

Como imaginar que uma sociedade possa ser mantida se os seus membros não aderem 
ao núcleo cultural comum que transmitem à geração seguinte?  Mas como pensar esta  
transmissão quando cada geração [75] pretende construir a sua própia cultura?  Como 
conciliar esta exigência de reprodução com a dinâmica cultural das sociedades 
modernas?” (DUBAR, 1997, p. 49).   

 
  O autor de A Socialização considera que a teorização de Parsons é a que leva 

mais longe o esforço do funcionalismo para responder a estas questões.  À teoria da 
acção de Parsons é reconhecido um lugar central na história da sociologia 76 (e não só 
no que se refere à teorização da socialização) porque constitui “uma axiomática geral 
das ciências humanas”, sintetizando contributos de autores como Durkheim e Piaget 
(nomeadamente, no que se refere à “categorização universalista”), Weber 
(nomeadamente, com a ideia de que o comportamento tem uma significação subjectiva 
e está orientado para o comportamento de outrem), Pareto ou Bales com os estudos da 
dinâmica de grupos, e porque terá sido a partir da crítica a essa teoria “que se 
desenvolveram as novas abordagens mais operatórias da socialização” (DUBAR, 1997, 
p. 49).  

Parsons considera o sistema de acção humana constituído por quatro subsistemas: 
biológico que se define por necessidades e energias; psíquico, que se define pelo 
estabelecimento de objectivos e pelas  motivações que caracterizam a personalidade; 

                                                 
74 Nesta teorização, “as sociedades são constituídas de tal forma que só podem exprimir a sua cultura por 
intermédio dos indívíduos que a compõem e só podem perpetuá-la pela preparação destes indivíduos” 
(Linton, 1936, cit. in DUBAR, 1997, p. 47). 
75 E cada “subcultura” ou cultura comunitária.  Cf. TOURAINE (1997) sobre pluralidade de comunidades 
-- que é uma pluralidade de racismos como disse Finkelkraut em Culture et Dependence TV5 Monde 
2/2/06. 
76 Ver também GIDDENS 2000, pp. 9, 43 e 76. 
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social, que impõe normas à interacção dos actores; e cultural, que envolve valores e 
permite encontrar a informação necessária à acção.  A estes quatro subsistemas 
correspondem quatro funções ou imperativos funcionais a partir das quais se constitui o 
sistema social (por vezes referido por LIGA) : L (de latência), a função de estabilidade 
pela qual é assegurada a manutenção de normas e valores; I (de integração), a função de 
assegurar a coordenação entre os actores, só possível quando um sistema de valores é 
partilhado, permitindo a eficácia colectiva das normas; G (de goal), função pela qual é 
assegurada a definição e realização de objectivos e a articulação com o sistema de 
personalidades, sendo que o desenvolvimento destas se faz por “interiorização de 
objectos [no sentido de Freud] através de interacções que constituem um sistema de 
relações sociais” (Parsons, 1955, cit. in  DUBAR, 1997 p. 52), assegurando um controlo 
social da aprendizagem e garantindo a compatibilidade entre os objectivos e as normas e  
valores legítimos da sociedade; e A (de adaptação), função pela qual á assegurada a 
adequação dos meios aos objectivos e, portanto, a adaptação eficaz do organismo ao 
meio 77.  Seria o processo de formação da personalidade por socialização, sobretudo na 
sua fase inicial em que mais espontaneamente se adere aos valores dos 
cuidadores/provedores com quem a criança se identifica (“identificação primária”, 
“protossocial”), a assegurar a interiorização (internalization) daqueles quatro 
imperativos sociais e dos valores que constituem o superego desses 
cuidadores/provedores e, por essa via, a estabilidade normativa (L) e as especificidades 
dos objectivos (G).  Só mais tarde, mas ainda na infância, pela interiorização de novos 
papéis sociais e o reajustamento de objectivos,  seriam alcançadas identificações 
colectivas que permitem a realização da função de integração social (I), e só na 
adolescência, pertenças de tipo “universalista” permitem a “manipulação de sanções” e 
a adaptação das regras às motivações, a partir daqui conscientes e reconhecidas como 
legítimas, reconstruindo uma adaptação (A) voluntária ou autónoma (Cf. DUBAR, 
1997, pp. 52-54, citando Parsons).  E seria o sistema social (assim concebido, mas 
completado com a metáfora cibernética pela qual se concebe uma hierarquização 
sucessiva dos mecanismos de controlo da acção, com a cultura a controlar o sistema 
social, e este a controlar a personalidade, que por sua vez controla o organismo – ver 
DUBAR, 1997, p. 50) que, constituindo um complemento à «cultura», permitiria a 
generalização do modelo «culturalista» da socialização às sociedades modernas (idem, 
pp 52 e 55).  É a validade dessa generalização a todas as sociedades e, nomeadamente, a 
formas da sociedade moderna em que a socialização primária é mais heterogénea e 
discordante de muitas socializações secundárias, que justifica muitas das críticas a esta 
teoria, sobretudo aos seus pressupostos  de coesão social e à lógica de necessidade das 
funções definidas (Cf. MERTON, 1992, pp. 131-148).  

 
 Outro autor que Dubar analisa com atenção é Bourdieu, na medida em que este 
teoriza,  com o conceito de habitus, a relação do indivíduo com a sua posição num 
espaço social que é estruturado.  Segundo Dubar,  
 

...traduzindo a palavra grega héxis, usada por Aristóteles para designar “as disposições 
adquiridas pelo corpo e pela alma”, o termo habitus foi utilizado por Durkheim num livro 
publicado com o título Évolution pédagogique em France (1904-1905) onde afirma: “há 
em cada um de nós um estado profundo de onde os outros derivam e encontram a sua 
unidade: é sobre ele que o educador deve exercer uma acção durável ... é uma 
disposição geral do espírito e da vontade que possibilita uma visão das coisas numa 
determinada perspectiva ... no cristianismo corresponde a uma certa atitude da alma, a 
um certo habitus do nosso ser moral” (DUBAR, 1997, p. 66, citando Durkheim). 

                                                 
77 Cf. DUBAR, 1997, pp 50 e 52. 
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Etimologicamente o habitus pode ser entendido como tudo aquilo de que um 

indivíduo se apropriou da cultura em que viveu e se formou, produzindo a sua 
individualidade nesse processo de formação.  Numa formulação de Accardo (1979) 
referida por COUTURIER (2002): “l'habitus se forme d'avoirs qui se transforment en 
être”.  O habitus permitiria “conceber a produção social da individualidade tendo em 
conta as estruturas sociais” (COUTURIER, 2002). 

Também para Bourdieu (78), o habitus  é simultaneamente o resultado do processo 
de formação social do indivíduo num dado momento e um quadro (mental) 
condicionante do modo como cada um interpreta a realidade e as suas possibilidades de 
acção (o seu “campo dos possíveis”).  Mas Bourdieu teoriza,  com o conceito de 
habitus, a relação do  indivíduo com a sua posição num espaço social que é estruturado 
(79) e mediado pela lógica de sectores de actividade e interacção (sectores que, por isso, 
define como “campos” 80); sendo o habitus concebido simultaneamente como 
“estruturado” e “estruturante”.   Em Le sens pratique, Bourdieu define os habitus como 
“sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, enquanto princípios geradores e 
organizadores de práticas e representações (BOURDIEU, 1980, p. 88).   
Toda a sua teorização parte do princípio de que o fundamento das representações, das 
formas simbólicas,  se encontra nas distribuições objectivas de propriedades, ou seja, 
nas posições que os indivíduos ocupam no espaço social 81.  O habitus assegura, segundo 
Bourdieu, “a correlação muito estreita entre as probabilidades objectivas (por exemplo, 
as hipóteses de acesso a este ou àquele bem ou serviço) e as esperanças subjectivas (as 
‘motivações e as ‘necessidades’)” (BOURDIEU, 1980, p. 105).  Na medida em que 
poriam de lado estratégias que lhes parecessem muito arriscadas tendo em conta as suas 
experiência anteriores, os indivíduos acabariam geralmente por só desejarem na prática 
o que teriam possibilidade de conseguir tendo em conta o seu passado.  O habitus 
asseguraria assim uma “espécie de submissão imediata a uma ordem que leva a fazer da 
necessidade uma virtude” (idem, p. 90). 

Os princípios práticos de classificação são, para Bourdieu, simultaneamente 
lógicos e axiológicos, o habitus comportando sempre um ethos), e são incorporados, 
tornando-se disposições, hexis corporais 82.  O habitus é concebido por Bourdieu como 
sendo constituído por esquemas de percepção, de apreciação e de acção.   
 

Produzidos pela prática das gerações sucessivas num tipo determinado de condições de 
existência, esses esquemas de percepção, de apreciação e de acção que são adquiridos 
pela prática e accionados em estado prático sem acederem à representação explícita  
funcionam como operadores práticos através dos quais as estruturas objectivas de que 
são o produto tendem a reproduzir-se nas práticas [“determinadas pelas condições de 
produção passadas e antecipadamente adaptadas às suas exigências objectivas” (do 
habitus e da posição social)]” (BOURDIEU, 1980, p. 159). 

                                                 
78 Ver aqui o Subcapítulo 3.3. Cf. S SILVA, 1988, p. 175, COUTURIER (2002) e ver Bourdieu em La 
distinction, e Homo academicus, pp. 60 e76 e 165 sobre posições e tomada de posições, cf. DUBAR, 
1997, p. 66 
79 Espaço social que é estruturado e hierarquizado pelas diferenças na posse de diferentes espécies de 
capital , e que constitui o “sistema de diferenças constitutivas da ordem social” (Bourdieu, 1987), 
definindo relações de dominação.   
80 No Subcapítulo 3.3 desta tese de doutoramento, pode ver-se uma análise da relação entre os conceitos 
de campo e de habitus na teorização de Bourdieu. 
81 Posição social que tende a ser, para lá da diversidade de trajectórias sociais individuais, homóloga no 
interior de uma classe (daí o conceito de habitus de classe). 
82 Cf. Bordieu sobre as estruturas cognitivas como estruturas sociais incorporadas – no que segue 
Durkheim.  E cf. GIDDENS (2000) para uma ligeira diferença. 
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Num pequeno texto retrospectivo sobre a génese dos conceitos de habitus e de 

campo, que Bourdieu seleccionou para uma colectânea publicada em Portugal sob o 
título O Poder Simbólico (1989, referência à 4ª edição portuguesa de 2001, pp. 59-73), a 
utilização do primeiro desses conceitos é apresentada como um modo de “romper com o 
paradigma estruturalista” em que o agente é “reduzido ao papel de suporte da estrutura”, 
mas “sem cair na velha filosofia do sujeito ou da consciência” (BOURDIEU, 2001, p. 
61) 83.   Contra muitas leituras da sua teorização, Bourdieu afirma aí que “desejava pôr 
em evidência as capacidades «criadoras», activas, inventivas, do habitus e do agente 
(que a palavra hábito não diz)” (idem, p. 61).  Reconhecendo a proximidade com a 
noção chomskiana de gramática generativa, chama, porém,  a atenção para que este 
poder gerador não é concebido como o de “um espírito universal, de uma natureza ou de 
uma razão humana” (idem, p. 61). Com o termo habitus, que na sua etimologia está 
ligado a haver 84, e portanto indica uma disposição incorporada que pode ser usada 
como um “capital” 85, “tratava-se de chamar a atenção para o «primado da razão 
prática»” (idem , p. 61 86) na acção de um agente/sujeito.   

                                                 
83 Ou, como se pode ler na p. 62: “sair da filosofia da consciência sem anular o agente na sua verdade de 
operador prático de construções de objecto”.  Filosofia do sujeito que Bourdieu associa ao individualismo 
metodológico que assimila o sujeito ao Homo economicus, noção que vai buscar  à economia clássica. 
84 Bourdieu, que afirma ter sido feita a escolha deste termo não como produto de considerações teóricas 
como as que são feitas a posteriori, mas sim em resultado de “uma estratégia prática de habitus científico, 
espécie de sentido de jogo que não tem necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira 
racional num espaço” (idem, 62), desvaloriza no entanto, a origem da palavra e pretende fazê-la valer 
sobretudo pela “direcção da pesquisa por ela designada” (idem, p. 62).  Ele justifica a utilização de uma 
palavra da tradição, porque valoriza o carácter cumulativo do trabalho de conceptualização, contra a 
dinâmica de inovação imprimida pela lógica competitiva do campo académico.  E assume que “um 
pensamento realmente produtivo” deve passar pela utilização dos instrumentos e pela reprodução activa 
dos melhores produtos  do passado (idem, p. 63). 
85 O capital é, por outro lado, entendido por Bourdieu como a capacidade de usar recursos que é inerente a 
uma posição num campo social.  Está por isso muito próximo da noção de poder em Giddens (que 
também associa o poder ao uso de recursos), não obstante este criticar o uso do conceito de disposição em 
prejuízo do conceito de regra (GIDDENS, 2000, p. 37)   (e, de modo geral, a noção de incorporação 
(idem, p. 7), que viria de Parsons [e de Mauss]). 
 O conceito de habitus pode ser entendido como uma determinação cultural (ou, pelo menos, como uma 
mediação culturalmente determinada da reprodução da ordem social) tal como Giddens (idem, pp. 7 e 75-
79) a crítica na teorização de Parsons (focando Parsons e a sua noção de interiorização, a que Bourdieu 
acrescentaria a dimensão corporal dessa interiorização, descrevendo-a como incorporação – cf nota 
seguinte): Parsons que BOURDIEU (1997) assume como uma referência na sua lógica de acumulação do 
saber.  Também Dubar critica o que designa por estrutural-culturalismo.  Em O Homem Plural, LAHIRE 
(1998) desenvolve uma crítica aos conceitos de habitus e de incorporação. Sobre o habitus e a relação 
entre posições, disposições e origem social, ver Razões Práticas (1996) p. 64 e 71-72 e Méditations 
pascaliernnes (1997) pp. 139, 79, 163, 184, 256, 235 (acordo das estruturas objectivas e das estruturas 
cognitivas (ou das disposições) adequado para fundar a concordância das antecipações individuais e das 
«expectativas colectivas»”.  
 Mas o conceito de campo vai além dessa determinação (dialetiza-a).  Embora Bourdieu comece por fazer 
corresponder um habitus a cada posição com os capitais que a caracterizam e que existem sob a forma de 
habitus, em Meditações Pascalianas essa correspondência é articulada com a noção de “trajectória”.  
86 Bourdieu refere a origem deste termo em Fichte, assinalando, como fizera Marx nas Teses sobre 
Feuerbach, que foi o idealismo que analisou o “lado activo” do conhecimento prático. 
Refere igualmente a proximidade com o uso que Hegel faz do termo ethos, na medida em que a noção de 
habitus, ou  hexis que é o equivalente grego), “exprime a vontade de romper com o dualismo kantiano e 
de reintroduzir as disposições duradouras constitutivas da «moral realizada» (Sittlichkeit) em oposição ao 
moralismo abstracto da moral pura e formal do dever”. Também em Husserl (que fez uso do termo 
Habitualität) e em Mauss, encontra a noção de um funcionamento sistemático do corpo socializado [que 
pode também ser encontrada em Merleau-Ponty] ; como se pode ver no Subcapítulo 3.2, Foucault está 
igualmente próximo desta noção ao fazer a descrição do poder disciplinar e mais geralmente do biopoder.  
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Com este conceito Bourdieu articula comportamentos e condições, estratégias e 

constrangimentos, práticas e estruturas, atitudes individuais e posições sociais. E é com 
este conceito que pretende dar conta das dimensões subjectivas da acção, objectivando o 
subjectivo e sublinhando a indissociabilidade entre o material e o simbólico.  Segundo 
ele: 
 

... a alternativa da física social e da fenomenologia social só pode ser ultrapassada se 
nos situarmos no princípio da relação dialéctica que se estabelece entre as regularidades 
do universo material das propriedades e os esquemas classificatórios do habitus, esse 
produto de regularidades do mundo social para o qual e pelo qual há um mundo social” 
(traduzido de BOURDIEU, 1980,  p. 242).  

 
Embora distanciando-se das abordagens fenomenológicas, Bourdieu reconhece, 

portanto, “a actividade estruturante dos agentes/actores que, longe de reagir 
mecanicamente às estimulações mecânicas, respondem aos apelos ou às ameaças de um 
mundo cujo sentido ajudaram a construir” (Bourdieu, La distinction, 1979, pp. 
544/545).  Dubar faz notar que, se “tudo acontece como se o habitus fabricasse 
coerência e necessidade a partir do acidental e da contingência” (Bourdieu, 1980, cit. in 
DUBAR, 1997, p. 67), na medida em que “os efeitos do habitus se inscrevem para 
sempre no corpo e nas crenças” (idem), percepcionando, querendo e fazendo apenas 
aquilo que é estritamente conforme às suas condições sociais anteriores, o habitus 
parece excluir qualquer possibilidade de mudança (Cf. DUBAR, 1997, p. 67).  Mas 
lembra que, para o próprio Bourdieu, isso só acontece “na medida em que as estruturas 
nas quais funciona são idênticas ou homólogas às estruturas objectivas das quais é o 
produto” (Bourdieu, cit. in DUBAR, 1997, p. 67), e conclui que “a distinção entre 
‘condições de produção’ e ‘condições de funcionamento’ do habitus introduz um 
elemento fundamental de incerteza na teoria do habitus” (DUBAR, 1997, p. 67).  Numa 
interpretação “culturalista”, o habitus não seria senão a cultura do grupo de origem, 
incorporada na personalidade, transportando os seus esquemas para todas as situações 
ulteriores, do que poderiam resultar inadaptações sempre que estas situações se 
distanciassem demasiado das da infância.  Mas, para Bourdieu, ele está associado a 
posições sociais que se caracterizam pela sua dinâmica e portanto por trajectórias no 
espaço social definidas através de várias gerações e mais precisamente através da 
“orientação da trajectória social da linhagem” (Cf. DUBAR, 1997, p. 68, citando 
Bourdieu, 1974, “Avenir de classe et causalité du probable”, in Revue française de 
sociologie, XV, pp. 3-42) .  E Dubar (compatibilizando o uso que Bourdieu faz do 
conceito de habitus  com o uso que Merton faz do conceito de socialização antecipada ) 
dá o exemplo do filho de um operário que sendo, por sua vez, filho de um camponês, é 
mais propenso à ascensão social e ao abandono da condição operária, o que o leva a 
investir nos estudos «para não ser operário como o pai», enquanto que o filho de um 
operário, por sua vez filho de operário,  tenderá a terminar a frequência da escola mais 
cedo, por exemplo “com um diploma de ensino técnico curto «para ter um bom ofício 
(de operário) como o do pai»” (DUBAR, 1997, p. 68) 87.  

                                                 
87 Bourdieu  desenvolveu uma teoria da socialização que não passa pela concepção freudiana. Embora 
dê importância ao contexto familiar, os processos que aí decorrem são concebidos como uma mediação 
de estruturas sociais, e o organismo ou a subjectividade não são entendidos como opondo-se às 
influências do social; todas as tensões e contradições estão no social e são subjectivadas por 
interiorização. Pode ver-se  as referências de COUTURIER (2002) a Bourdieu sobre mediação.  Segundo 
Couturier : « L'habitus conceptualisé par Bourdieu permet de concevoir en effet la production sociale de 
l'individualité en regard de structures sociales.  Il conceptualise le mode opératoire de la production/reproduction 
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Para Bourdieu: 
 

É na dialéctica entre a condição de classe e o «sentido de classe», entre as condições 
«objectivas», registadas nas distribuições, e as disposições estruturantes, elas próprias 
estruturadas por essas condições, quer dizer, conformemente às disposições, que a 
estrutura de ordem contínua das distribuições se realiza sob uma forma transfigurada e 
desconhecível na estrutura de ordem descontínua dos estilos de vida hierarquizados e 
nas representações e práticas de reconhecimento que o desconhecimento da sua 
verdade engendra” (BOURDIEU, 1980, Le sens pratique, p. 242).  Dubar faz notar que:  
“Porque foi precocemente incorporada, no duplo sentido de estruturação do “corpo de 
pertença” e de constituição de um “espírito de corpo”, esta disposição essencial, 
característica da pertença de classe, pode assim escapar em grande medida à 
consciência e deixar os indivíduos na ilusão da escolha quando apenas activam o habitus 
que os modelou [... o que Bourdieu designa por “illusio”]”. (DUBAR, 1997, p. 69) 

 
Como Dubar conclui, esta teorização distingue-se da “culturalista” porque, “‘a 

tendência do grupo para persistir no seu ser’ opera a ‘um nível muito mais profundo’ do 
que as tradições familiares ou as estratégias conscientes dos indivíduos” (DUBAR, 
1997, p. 69, citando Bourdieu , 1974) 88, e a teorização de Bourdieu é compatível com a 
mudança social na medida em que “o grupo pode ‘persistir no seu ser social’ assumindo 
formas diferentes e adaptando-se a situações diversas [e] reproduzir as condições de 
produção pode significar querer aceder a um estatuto social superior e não manter o 
estatuto de origem” (idem) 89. As “estratégias” são “objectivamente orientadas para a 
manutenção ou melhoria da posição [relativa] do grupo” através da “conservação ou o 
aumento do património”’ (Bourdieu, 1974, cit. in DUBAR, 1997, p. 69 ) 90.  O habitus 
de cada classe ou fracção de classe é portanto caracterizado também pela sua “relação 
com o futuro” 91.   

A descrição que BOURDIEU (1974, 1979) faz, com base no estudo da sociedade 
francesa dos anos 60, dos principais elementos que caracterizam os habitus das 
diferentes classes e fracções de classe, pressupõe que o habitus “exprima, 
simultaneamente, uma posição (em cima/em baixo) e uma trajectótia 
(linear/ascendente)” (DUBAR, 1997, p. 69),  de que resulta uma “mesma ‘visão do 

                                                                                                                                               
sociale à travers ses constituantes singulières, et offre une version pédagogique du sens pratique en regard du 
véritable concept fondateur de la sociologie de Bourdieu, soit le concept de champ. Les individus occupent une 
position sociale située topologiquement et historiquement dans un contexte  pratique, social, politique, culturel et 
économique déterminant des lignes de forces quant aux trajectoires et stratégies possibles pour eux. Cet espace social 
est dynamique, sous tension, et le fruit des différents rapports, dont des rapports de forces. L'habitus tend à pérenniser 
la position objectivée de l'agent dans l'espace social.  Les champs spécifiques dans lesquels il s'inscrit sont à la fois 
tendanciellement déterminés par le social et dynamiquement produits par les relations qu'établissent les agents, en 
fonction des  possibilités que leur offre leur position sociale. Les différents capitaux que possède l'agent, qu'ils soient 
économiques ou symboliques, lui permettront de naviguer à vue dans l'aire des possibles délimitée par les structures 
des champs. L'habitus ne répond donc pas mécaniquement à des stimuli quelconques (Cf. Lahire), reproduisant ipso 
facto des pratiques et des représentations conformes aux conditions d'origine de sa production. Il offre plutôt des 
dispositions tendancielles induisant un espace de réponse, en regard de diagrammes de possibilités, dans un champ 
donné. En fait, plus l'homologie est directe entre conditions de production et conditions de fonctionnement de l'habitus (Dubar, 
1995), plus l'aire des possibles est restreinte. À l'inverse, l'absence d'homologie procure un espace de possibles moins contraint, 
quoique support de tendances (Cf.. CARIA, 2005, Cap 2) (Mas, no limite, o conceito de habitus deixa aí de ter grande 
utilidade)  . 
 L'habitus est un sens pratique qui a un "effet de renforcement [...] en transmuant l'être en devoir-être" 
(Pinto, 1974: 58). 
88 “Todas as práticas de um mesmo agente são objectivamente harmonizadas entre si, sem necessidade de 
uma procura intencional de coerência e são objectivamente orquestradas, sem recorrerem a uma 
concertação consciente com os outros membros de uma mesma classe” (Bourdieu, 1974, cit. in DUBAR 
1997, p. 69).    
89 Cf. BOURDIEU, 1979, sobre a procura de distinção. 
90 Cf. BOURDIEU, 1989, Choses dites, onde fala de “perpetuar uma identidade que é diferente”. 
91 Cf. BOURDIEU, 1979 e 1997. 
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mundo económico e social’ (a que Bourdieu chama por vezes, um ‘ethos de classe’), 
que se afirma em todos os domínios da vida pública e privada” (DUBAR, 1997, p. 69, 
citando Bourdieu, 1974) 92  

Dubar parece ver-se em convergência com Bourdieu numa concepção da 
socialização como “um processo biográfico de incorporação das disposições sociais 
vindas não somente da família e da classe de origem, mas também do conjunto dos 
sistemas de acção com os quais o indivíduo se cruzou no decorrer da sua existência” 
(DUBAR, 1997, p. 77) 93.  E na medida em que  a causalidade histórica do passado 
sobre o presente é concebida como probabilística: “exclui qualquer determinação 
mecânica de um ‘momento’ privilegiado em relação aos seguintes” (idem, p. 77).  
Assim, para ele como para Bourdieu, “quanto mais as pertenças sucessivas ou 
simultâneas forem múltiplas e heterogéneas, mais se abre o campo do possível e menos 
se exerce a causalidade de um provável determinado” (idem) 94.  Mas Dubar faz uma 
leitura de Bourdieu que tende a valorizar o subjectivo, o papel da “construções 
mentais”, assinalando que as categorias significativas das trajectórias não são 
necessariamente as mesmas que estruturam os campos de prática social, abrindo espaços 
irredutíveis de liberdade e tornando “possíveis e, por vezes necessárias, reconversões 
identitárias que engendram rupturas nas trajectórias e modificações  possíveis das regras 
do jogo nos campos sociais” (ver, DUBAR, 1997, pp. 77 95). 

 

                                                 
92 Cf. DUBET (2002) sobre a recusa da ideia do “trabalho total” e ver Habermas em Dubar (1997, p. 84) 
sobre a não redutibilidade dos processos de comunicação social (interacção) a produtos ou a aspectos dos 
processos instrumentais e em particular dos processos de produção (trabalho).  Relacionar com posições 
de Durkheim e Marx sobre o social e o económico. 
93 Ou emvários campos sociais como o escolar ou o profissional (Cf. DUBAR, 1997, p. 72). 
94  Dubar faz notar que, para Bourdieu, “as identidades resultam do encontro de de trajectórias 
socialmente condicionadas por campos socialmente estruturados” (idem,  p. 77). 
95 Ver também DUBAR, 1997, pp. 71 e 76. 
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Sobre a teorização de Berger e Luckmann (96), Dubar escreve que “o interesse 
essencial” da obra A Construção Social da Realidade “reside na tentativa de construir 
uma teoria operatória da socialização secundária que não é uma simples reprodução dos 
mecanismos da socialização primária” [97]. A socialização secundária é, segundo 
Dubar, provisoriamente definida por aqueles autores como “interiorização de 
submundos institucionais especializados” e “aquisição de saberes específicos e de 
papéis directa ou indirectamente enraizados na divisão do trabalho” (DUBAR, 1997, p. 
189). E este sociólogo do trabalho (98) entende que, antes de mais, se trata da 
“incorporação de saberes especializados -- que chamaremos saberes profissionais -- que 
constituem saberes de um novo género”.  Também eles têm subjacentes um vocabulário, 
receitas (ou fórmulas, proposições, procedimentos), um programa formalizado e um 
verdadeiro “universo simbólico” veiculando uma concepção do mundo 
(Weltsanschauung) (99) mas que, “contrariamente aos saberes de base da socialização 
primária, são definidos e construídos por referência a um campo especializado de 
actividades e são, portanto, ‘situados diversamente no interior do universo simbólico 
enquanto globalidade’ (idem, p. 191). Mas não pode ser esquecido que, para Berger e 
Luckmann, a aquisição destes saberes especializados pressupõe a socialização primária 
anterior e coloca, à partida, “um problema de consistência entre as interiorizações 
                                                 
96  Ver BERGER e LUCKMANN, 1973, pp. 31-32 e 71-75 . Estes autores retomam no essencial o 
modelo de socialização de Mead, mas valorizam a abordagem fenomenológica da interacção 
desenvolvida por Schütz, que põe o assento nos saberes e não na afectividade, e criticam a abordagem 
psicanalítica (não tanto por hipervalorizar a socialização na infância, quanto pelo papel que atribuem ao 
«princípio de realidade»).  Fazem mesmo uma distinção fundamental entre a socialização primária e a 
socialização secundária, embora continuando a fazer depender esta de uma socialização primária bem 
sucedida. A socialização é definida, por estes autores, pela imersão dos indivíduos naquilo que Schütz 
chama “mundo vivido”, o qual é, simultaneamente, um “universo simbólico e cultural” e um “saber sobre 
este mundo” [Schütz, citado em DUBAR, 1997). A criança tomaria conhecimento (representaria) o 
mundo social no qual vive “não como um universo possível entre outros, mas como o mundo, o único 
mundo existente e concebível, o mundo tout court” (idem), e fá-lo-ia a partir de um “saber de base”, “pré-
reflexivo” e “pré-dado”.  Este ‘saber de base’ é adquirido, segundo Berger e Luckmann,  com a 
aprendizagem da linguagem (falar, depois ler e escrever), a partir de “campos semânticos” em que estão 
organizadas as categorias, com base nas quais “[...] objectiva o mundo exterior no interior de uma 
linguagem e de um aparelho cognitivo nela fundado; ordena, a partir do interior da linguagem, objectos 
que são apreendidos enquanto realidades; fornece a estrutura no interior da qual tudo aquilo que ainda 
não é conhecido acabará por ser mais tarde conhecido (BERGER e LUCKMANN, 1973, p. 94) . A 
aprendizagem ‘primária’ da linguagem constituiria o processo fundamental da socialização primária 
“porque assegura em simultâneo ‘a posse subjectiva de um eu e de um mundo’ e, portanto, a consolidação 
dos papéis sociais” (DUBAR citando Berger e uckmann).  Eles redefinem os papéis sociais como 
“tipificações de condutas socialmente objectivadas”, isto é, simultaneamente “modelos predefinidos de 
condutas típicas” e códigos que permitem a definição social das situações [... e a adaptação recíproca dos 
comportamentos].  Para eles a socialização secundária pressupõe a socialização primária anterior e 
coloca, à partida, “um problema de consistência entre as interiorizações originais e novas’ e (‘a estrutura 
de base de qualquer socialização secundária deve assemelhar-se à da socialização primária’, (BERGER e 
LUCKMANN, 1973, p. 180). 
97 Dubar faz notar que, se é certo que a obra destes autores integra algumas fórmulas que podem ser 
interpretadas neste último sentido: “a estrutura de base de qualquer socialização secundária deve 
assemelhar-se à da socialização primária [cf. Lahire em L’Homme pluriel], a economia geral do texto 
conduz a uma teorização muito mais original” (Berger e Luckmann cit in DUBAR, 1997, p. 180). 
98 Dubar está inserido na tradição de investigação designada por sociologia do trabalho, mais do que na da 
“sociologia das profissões”, não só pelos tipos de actividades que constituem o objecto do seu trabalho, as 
quais não são predominante as profissões liberais nem evoluções destas, mas também pelo tipo de 
problemáticas, nomeadamente as da formação e do emprego/desemprego e não tanto as do estatuto social.  
Embora a temática da identidade o aproxime de alguns sociólogos americanos que são geralmente 
considerados sociólogos das profissões.  
99 No Subcapítulo 3.6, pode ver-se a importância que Dubet, reconhece aos valores universais no 
programa institucional, mas recusando um lugar importante à teorização de Berger e Luckmann. 
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originais e as novas” (BERGER e LUCKMANN, 1973).  Dubar faz notar, contudo, e 
justamente, que, para aqueles autores, por um lado, “a socialização nunca é 
completamente conseguida” (DUBAR, 1997, p. 146, citando Berger e Luckkmann) e, 
por outro, “a socialização nunca é total nem acabada” (idem, p. 188). 

 Esta abordagem da socialização “secundária” como conversão da identidade (e do 
mundo social) coloca duas questões que, segundo Dubar, não são resolvidas em A 
Construção Social da Realidade: 

 
A. Em que é que o ‘sucesso’ de uma socialização secundária está ligado às condições e 

aos resultados da socialização primária? (100) 
B. Existirão estruturas sociais ou tipos de sociedade que implicam, da parte dos seus 

membros, rupturas sistemáticas entre as socializações primária e secundária? 
 
 
A. Articulação entre a socialização primária e secundária. 
 A relação entre ‘sucesso’ da socialização secundária e ‘condições’ da 
socialização primária constitui, segundo Dubar, um dos pontos cruciais da teoria.  
Embora recusando qualquer determinação mecânica da socialização primária sobre a 
socialização secundária, estas não podem ser consideradas como totalmente 
independentes.  A socialização secundária nunca apaga totalmente a identidade ‘geral’ 
construída no final da socialização primária.  Dubar aceita que “a reprodução social das 
identidades aparece como o resultado mais provável” de uma articulação entre 
socialização primária e socialização secundária em que há uma “homologia acentuada 
entre os aparelhos de socialização e uma acentuada continuidade das identidades” (O 
que seria o pressuposto de Bourdieu em La distinction.), e que isto ocorre  “na maior 
parte das sociedades que não estão declaradamente em crise” (Cf. DUBAR, 1997, p. 
100). 

 Mas, segundo este autor, “ao relacionar a questão da diferenciação do social em 
«esferas» especializadas, dotadas de uma autonomia cada vez maior, com a constatação 
da tendência para a formação se generalizar ao conjunto da existência biográfica, [a 
teoria de Berger e Luckmann] permite definir a mudança social como um processo 
conjunto de ‘construção de um mundo específico’ e de ‘transformação de uma 
identidade especializada’ e, portanto, da socialização secundária em ruptura com a 
socialização primária”. 

Aqui, vários casos são possíveis, desde “o simples prolongamento [continuidade ou 
homogeneidade] da socialização primária por uma socialização secundária cujos 
conteúdos são concordantes com os do “mundo vivido” no seio da família  e os saberes 
aí construídos, até à “transformação radical da realidade subjectiva construída aquando 
da socialização primária”, o que pressupõe que “a socialização secundária possa 
constituir uma ruptura em relação à socialização primária”.  Dubar cita como exemplo a 
criança que com a idade “acaba por reconhecer que o mundo representado pelos seus 
pais, este mesmo mundo que considerou anteriormente pré-dado, é, de facto, o mundo 
das pessoas sem educação, o mundo das classes inferiores”. E faz notar que para os 
autores da Construção Social da Realidade, é necessário, neste caso, que ocorram 
“vários choques biográficos (reelaborações narrativas) para desintegrar a realidade 
massiva interiorizada durante a primeira infância” (Berger e Luckmann, cit. in DUBAR, 
1997).  

Dubar entende que esses choques biográficos acompanham “um duplo processo de 
‘mudança de mundo’ e de ‘desestruturação/reestruturação de identidade’” que requer: 

 

                                                 
100 Isto é esclarecido por BERGER e LUCKMANN (1973), Dubar pode é não estar de acordo. 
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   -- um assumir de ‘distanciamento de papéis’ que inclui uma disjunção de ‘identidade real” 
e de ‘identidade virtual’ (Goffman, 1963) [101]; 

   -- técnicas especiais que asseguram uma forte identificação ao futuro papel visado, um 
forte compromisso pessoal (commitment) [102]; 

   -- um processo institucional de iniciação que permite uma transformação real da ‘casa’ do 
indivíduo e uma implicação dos socializadores na passagem de uma ‘casa’ para a outra; 

   -- acção contínua de um ‘aparelho de conversação’ que permite manter, modificar e 
reconstruir a realidade subjectiva incluindo uma ‘contradefinição da realidade’ 
(transformação do mundo vivido pela modificação da linguagem); 

   -- a existência de uma ‘estrutura de plausibilidade’    ‘isto é de uma instituição mediadora 
(‘o laboratório de transformação’), que permita a conservação de uma parte da identidade 
antiga acompanhando a identificação a novos outros significativos, percepcionados como 
legítimos [103]. 

 

Mas tudo isto são ressocializações que passam por processos semelhantes aos da 
socialização primária 104.  Como Dubar faz notar, estas condições serão tanto mais 
importantes e difíceis de reunir quanto maior for a distância entre os conteúdos da 
socialização primária e os da socialização secundária 105. Quando a ruptura é notória, 

                                                 
101 Cf. crítica de DUBET (2002) ao modo como Dubar entende o “distanciamento de papéis” e em geral a 
esta concepção de Dubar. 
102 Isto pode ser confrontado com o que aqui se pode encontrar no Subcapítulo 3.9  sobre as análises de 
Couturier que retomando Foucault considera a importância das  tecnologias do eu e da implicação. 
103 Cf. ressocialização na Casa da Praia e as referências a Couturier, Foucault e Gomes no Subcapítulo 3.7 
sobre crítica à autonomia e à metacognição – Quanto é que os processos da Casa da Praia e dos Cirulnik 
se distinguem da ressocialização e do programa institucional – ver O Público de Segunda-feira 13 de 
Dezembro de 2005, sobre desactualização de Casa do Gaiato. 
104 Cf. Berger e Luckmann em A Construção Social da Realidade, Capítulo III.1.c, “Conservação e 
Transformação da Realidade Subjectiva”: “Não sendo a socialização jamais completa e estando os 
conteúdos que utiliza  continuamente ameaçados em sua realidade subjectiva, toda sociedade viável tem 
de criar procedimentos de conservação da realidade para salvaguardar um certo grau de simetria entre a 
realidade objectiva e a subjectiva. Já examinámos este problemática a propósito da legitimação. 
Focalizaremos aqui a defesa da realidade subjectiva, mais do que a da realidade objectiva, isto é, a 
realidade tal como é apreendida na consciência individual e não tal como é institucionalmente definida. 
...” 
A socialização primária interioriza uma realidade apreendida como inevitável. Esta interiorização pode ser julgada bem sucedida se 
o sentimento de inevitabilidade estiver presente na maior parte do tempo, pelo menos enquanto o individuo é ativo no mundo da 
vida quotidiana. Mas, mesmo quando o mundo da vida quotidiana conserva sua maciça e indiscutível realidade in atcu, está 
ameaçado pelas situações marginais da experiência humana que não podem ser completamente incluídas na actividade diária. Existe 
sempre a presença obcecante de metamorfoses, as actualmente lembradas e as que são sentidas apenas como sinistras possibilidades 
(cf Grim ). 

A realidade das interiorizações secundárias é menos ameaçada pelas situações marginais porque em geral não tem importância 
para elas. O que pode acontecer é que esta realidade seja apreendida como trivial precisamente porque revela a falta de importância 
para a situação marginal. Assim, pode dizer-se que a iminência da morte ameaça profundamente a realidade da prévia auto-identifi-
cação do indivíduo, como homem, ser moral ou cristão. A auto-identificação do indivíduo como director assistente do departamento 
de meias de senhoras não fica tão ameaçada quanto rebaixada a um nível trivial na mesma situação. Inversamente, é possível dizer 
que a conservação das interiorizações primárias em face das situações marginais é uma justa medida de sua realidade subjectiva A 
mesma prova seria de todo irrelevante se fosse aplicada à maioria das socializações secundárias. Tem sentido morrer como homem, 
mas tem muito pouco morrer como director assistente do departamento de meias de senhoras. Além disso, quando se espera que as 
interiorizações secundárias tenham este grau de persistência na realidade em face de situações marginais, os procedimentos de so-
cialização concomitante terão de ser intensificados e reforçados da maneira anteriormente examinada. Ainda uma vez, é possível 
citar como ilustrações os processos religioso e militar de socialização secundária. 

É conveniente distinguir entre dois tipos gerais de conservação da realidade, a conservação rotineira e a conservação crítica. A 
primeira destina-se a manter a realidade interiorizada na vida quotidiana, a última, a realidade em situações de crise. Ambas 
acarretam fundamentalmente os mesmos processos sociais, embora possam notar-se algumas diferenças. 
Em situação de crise os procedimentos são essencialmente os mesmos que na conservação rotineira, excepto que as confirmações da 
realidade devem se tornar explícitas e intensas. Frequentemente são postas em jogo técnicas rituais. Embora o indivíduo possa 
improvisar procedimentos de sustentação da realidade em face da crise, a própria sociedade institui procedimentos específicos para 
situações reconhecidas como capazes de implicar o risco do colapso da realidade. Nestas situações pré-definidas acham-se incluídas 
certas situações marginais, das quais a morte é de longe a mais importante. 
105 Isto pode ser relacionado com a questão da multiculturalidade e da interculturalidade – que a 
dissolução geral das formas de socialização baseadas em valores referida por Dubet, deveria permitir 
ultrapassar.  
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assiste-se a verdadeiras “alternações”, isto é, a transformações totais da identidade 106. 
Mas estas, segundo Berger e Luckmann, só podem perdurar no seio de comunidades 
como as de tipo religioso que têm capacidade para criar todas as condições precedentes 
e, nomeadamente, constituir uma estrutura eficaz de plausibilidade que assegura a 
separação do convertido dos seus antigos correligionárias “pelo menos no decurso da 
fase essencial da iniciação” 107. 
 Dubar aceita, portanto, que “a reprodução social das identidades aparece como o 
resultado mais provável” de uma articulação entre socialização primária e socialização 
secundária em que há uma “homologia acentuada entre os aparelhos de socialização e 
uma acentuada continuidade das identidades” (que seria o pressuposto de Bourdieu em 
La distinction), e que isto ocorre  “na maior parte das sociedades que não estão 
declaradamente em crise” (Cf. Dubar, 1997, p. 100). 
 
B. A ruptura com a socialização primária  
  A ruptura com a socialização primária é associada, por Berger e Luckmann, a 
dois tipos de situações muito diferentes:  
-- Numa a socialização primária não foi conseguida por várias razões (acidentes 
biográficos, etc.). Dubar entende que a socialização secundária permite então construir 
uma identidade mais satisfatória, ou simplesmente mais consistente, do que aquela 
produzida pela socialização primária (108). 
-- Noutra (que como Dubar faz notar, “é apenas evocada” pelos autores) as identidades 
anteriores tornam-se ‘problemáticas’, e as identificações aos outros significativos  
tornam-se débeis, ou mesmo inexistentes, o que criaria ou, pelo menos, facilitaria o 
acesso a um “mercado dos mundos disponíveis” (BERGER e LUCKMANN, 1973, p. 
234) promovendo uma “consciência geral da relatividade de todos os mundos” [Ver 
Berger e Luckmann sobre a génese das identidades individuais]. Dubar sublinha que 
“esta situação é particularmente provável num ‘contexto socioestrutural com uma 
mobilidade acentuada, com uma transformação da divisão do trabalho e da distribuição 
social dos saberes’ 109,  e faz notar que “nestas situações, a questão da socialização 

                                                 
106 Como BERGER e LUCKMANN (1973, p. 215) fazem notar, “o  protótipo histórico da alternação é a 
conversão religiosa”. 
Os autores assinalam dois outros exemplos típicos de ‘alternação’ que envolvem procedimentos 
complexos de socialização secundária: o endoutrinamento político e a psicoterapia. Nos dois casos, o 
desafio do processo, isto é, a transformação de identidade, depende da articulação duradoira de um 
“aparelho de legitimação” e de uma “reinterpretação da biografia passada” (Cf. GIDDENS, 1994, sobre a 
necessidade de recorrente (re)identização), à volta de uma estrutura do tipo «antigamente pensava, agora 
sei». 
Cf. com o uso que Ricardo VIEIRA (1999) faz das caracterizações por Bourdieu de “trânsfugas” e 
“oblatos”. 
É o que acontece, segundo Dubet (Como se pode ver aqui no Subcapítulo 3.7) na educação segundo o 
programa “programa institucional da escola republicana.  É a possibilidade de construir outros «mundos» 
para além daqueles que foram interiorizados na infância (Cf. Mead, e ERIKSON, 1976) que permite 
articular o modelo de socialização primária com o de programa institucional, só assim sendo possível 
conceber essa possibilidade de construir outros mundos, sem a reconversão dramática referida por Berger 
e Luckmann) 
Mesmo na infância, há a renovação do mundo pelos newcommers, de que fala Arendt (1958) em Human 
Condition, e as modificações do campo dos possíveis a que cada criança tem acesso dos mais variados 
modos, a começar pelos grupos de pares – cf. FILIPE 1999) 
107 Modelo que é retomado em muitos processos “formativos”, “de reeeducação” ou “terapêuticos”, como 
se pode ver aqui nos subcapítulos 3.6 e 3.7. 
108 Cf. ERIKSON (1976). 
109 Dubar dá o exemplo de uma socialização secundária que pode constituir uma ruptura em relação à 
socialização primária quando “a criança com mais idade acaba por reconhecer que o mundo representado 
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secundária torna-se um problema essencial colocado pela transformação do trabalho, 
dos saberes e das relações sociais”. A transformação da identidade no decorrer da 
socialização secundária, não estaria ligada aos insucessos da socialização primária 110, 
mas sim às “pressões exercidas sobre os indivíduos para modificar as suas identidades e 
as tornar compatíveis com mudanças em curso” 111.  A mutação dos sistemas de 
trabalho e de produção, e mais geralmente de acção instrumental, pode assim ser 
acompanhada de socializações secundárias que põem em causa as hierarquias e os 
saberes da socialização primária.  Dubar considera que  
 

“É, de facto, graças à transformação possível das identidades na socialização secundária 
que se podem pôr em causa as relações sociais interiorizadas ao longo da socialização 
primária [... e] está na base do sucesso possível de uma mudança social não 
reprodutora. 
[...] Quando a socialização secundária transforma as identidades provenientes da 
socialização primária, as relações entre ‘mundos gerais’ e ‘mundos especializados’ tor-
nam-se instáveis [112] e podem evoluir, quer para uma crise durável, quer para uma 
conversão do mundo social à volta do [ou dos] ‘mundo especializado’ construído na 
socialização secundária [113].  
 
Este sociólogo reconhece que é preciso ter em conta os casos em que, não tendo a 

socialização inicial estruturado a identidade social 114, a socialização secundária, se não 
puder construir uma identidade especializada, leva a uma desestruturação durável dos 
indivíduos e à sua exclusão do espaço social 115 .   Mas entende que, apesar desta 
limitação, a problemática da «construção social da realidade» permite abordar a questão 

                                                                                                                                               
pelos seus pais, este mesmo mundo que considerou anteriormente pré-dado, é, de facto, o mundo das 
pessoas sem educação, o mundo das classes inferiores” (Berger e Luckmann,  cit in DUBAR, 1997).  
DUBAR (1997, p. 97) considera que “em condições institucionais bem precisas, a socialização secundária 
pode, contudo, transformar uma identidade ‘especializada’ numa outra, mesmo que muito diferente.  
110 Pode ver-se  em DUBET (2002) como as transformações sociais afectam também a socialização 
primária. 
111 DUBAR (1997) considera que, “estando orientada fundamentalmente para a formação da identidade 
social, a socialização primária só pode ser bem sucedida se tiver subjacente um processo de incorporação 
da ‘realidade tal qual ela é’ [Mead] [Cf. realização de si, em ERIKSON, 1976], de adaptação ao ‘princípio 
de realidade’ que implica a renúncia ao ‘princípio de prazer’ [Freud]), de integração na sociedade 
existente e nas suas ‘relações sociais de produção e de reprodução’ [Marx]”.  
112 O que, ao contrário do que hipotiza Dubet, não implicaria o declínio de socializações baseadas em 
valores universais, como no pressuposto da racionalização por Weber. 
113 Como pressupõem os formadores de adultos estudados por Dubet – Cf. Subcapítulo 3.8. 
114 O que, como se pode ver aqui nos subcapítulos 3.6 e 3.7. segundo Dubet,  acontece cada vez mais. 
115 Segundo DUBAR (1997, p. 97), “a questão da articulação das identidades «especializadas» 
(profissionais, culturais, pol’ticas...) no seio de uma identidade «global» (individual e social) não é, a 
priori, resolvida pela abordagem fenomenológica”, só podendo ser descrita empiricamente, verificada 
mas não teorizada.   Esta é uma questão que só pode ser devidamente abordada nesta tese de 
doutoramento depois de algumas considerações sobre a teoria dos campos no Subcapítulo 3.3 e da 
análise, no Subcapítulo 3.8, da teorização que Dubet faz do declínio da instituição. 
BERGER e LUKMANN, embora falem (1973, pp. 113, 103 e 134) em desinstitucionalização e em 
segmentação da ordem institucional e falta de coesão entre as instituições, sublinham a necessidade que 
os seres humanos têm de uma vida quotidiana num mundo coerente (p. 35) e a sua dificuldade em 
interiorizar significados institucionais sucessivos (p. 100; tb. pp. 82 a 92, 99 e 102). 
Cf. BERGER eLUCKMANN, p. 35 sobre a vida quotidiana como mundo coerente não obstante a 
segmentação institucional, e Arendt sobre a necessidade de  um mundo durável;  cf. DOISE (1989a) e 
FLAMENT (1989). 
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da socialização numa perspectiva da mudança social e não somente da reprodução da 
ordem social 116.   
 

Nesta sua obra sobre a socialização e a construção de identidades profissionais 
DUBAR, para quem “a identidade é um produto de sucessivas socializações” (1997, p. 
13), faz a análise crítica das concepções clássicas da socialização, incluindo a de Berger 
e Luckmann, ma ele próprio se insere (se reconhece inserido, em certa medida) nessa 
corrente 117, ainda que critique as abordagens culturais e funcionais da socialização.   
Segundo Dubar: 

                                                 
116 Note-se a insistência na preocupação com a mudança social.  Nos subcapítulos 3.7 e 5.6 volta-se  a 
esta questão da “mudança social” considerando os seus possíveis significados e implicações. 
117 Ver tb. DUBAR (1997, pp. 30-32) sobre Percheron, outro autor para quem a socialização é um 
“processo de construção da identidade, ou seja de pertença e de relação”. 
Dubar baseia a sua concepção da socialização em Percheron (1974), que por sua vez parte das concepções 
de Piaget e de Moscovici sobre as representações sociais.  Dubar chama a atenção para a valorização que 
Percheron faz do “saber intuitivo” (Cf. “mente cultural” em Iturra, e “sentido prático” em Bourdieu.), o 
“pensar com os outros” de Halbwachs e de Durkheim (Cf..  tb. GIDDENS, 2000, sobre Wittgenstein) que estaria na 
base da pertença ao grupo e seria sinal decisivo dessa pertença, implicando assumir-se pelo menos 
parcialmente, o passado, o presente e o projecto do grupo, ‘tal como eles se exprimem no código 
simbólico comum que fundamenta a relação entre os membros’ [ e de que fazem parte “sistemas 
tipificados  de ‘representações automáticas’ [Moscovici]]” (DUBAR, 1997, p. 31 citando Perccheron, 
1974).  Mas, diferentemente de Durkheim, Dubar, seguindo Percheron e Piaget,  considera fundamental, 
nos processos de socialização, a reutilização que cada indivíduo faz desses esquemas típicos de acordo 
com as suas aspirações e experiências.  A aquisição do referido “código simbólico” resultaria, de 
“transacções” entre o socializado e os socializadores, pois a socialização passaria por “negociações 
permanentes no seio de todos os subsistemas de socialização”  e não apenas, nem fundamentalmente, da 
transmissão de valores, normas e regras (Cf. DUBAR, p. 30/31); ou, no dizer de Percheron: “ a 
socialização assume a forma de um acontecimento, de um ponto de encontro ou de um compromisso entre 
as necessidades e desejos do indivíduo e os valores dos diferentes grupos com os quais ele se relaciona” 
(Percheron, cit. in DUBAR, 1997, p. 30) .  Não sendo a socialização o resultado de aprendizagens 
formalizadas, mas “o produto, constantemente reestruturado, das influências presentes ou passadas de 
múltiplos agentes [e  contextos] de socialização, ‘[...] a significação de qualquer conceito ou de qualquer 
noção constrói-se através da sua relação com outras noções, após uma série de mediações e de 
transformações:  não há objecto, lei ou partido político, fora das representações que subjazem a esses 
conceitos, e não há representações fora do conjunto das atitudes que organizam qualquer apreensão do 
real’ ” (DUBAR, 1997,  p. 31, citando Percheron – Cf. FLAMENT (1989) sobre a distinção entre uma 
periferia e um “núcleo duro” de representações).  Para a diferença entre esta concepção e a de Durkheim, 
é importante o reconhecimento do facto de “não haver uma identificação única” (Percheron, cit. in 
DUBAR, p. 32). “A criança tem de construir a sua própria identidade através de uma integração 
progressiva das suas diferentes identificações positivas e negativas, quer devido à multiplicidade dos 
grupos de pertença ou de referência, quer devido à ambivalência das identificações:  ambivalência entre o 
desejo de ser como os outros, aceite pelos grupos de que se faz parte ou aos quais se quer pertencer, e a 
aprendizagem da diferença ou o desejo de oposição àqueles grupos.” (DUBAR, 1997, p. 32); cf. BERGER 
e LUCKMANN, 1973, sobre os efeitos da pluralidade d os universos simbólicos sobre a 

individuação e a construção da identidade individua l . 
   Mas, como estes autores reconhecem, “a integração das identidades depende do ‘sistema relacional do 
sujeito’ [e] só se manifesta através da coerência de uma linguagem” (DUBAR, 1997, citando Percheron, 
1974), que depende por sua vez, de uma “estruturação dos signos e dos símbolos” (idem) , isto é, da 
“modalidade específica da existência de um conjunto de símbolos que permite à linguagem estar em 
relação com um domínio de objectos” (Foucault, de Les mots et les choses, citado em DUBAR, 1997 -- 
Relacionar com arbitrariedade ou não do significado na sua relação com o significante, e com o conceito 
de epistema ou de discurso ordenador da prática  – tb o conceito de “universo simbólico” tal 

como é desenvolvido por BERGER e LUCKMANN, 1967  ).  O que recoloca a questão da unidade da 
identidade e da unidade na representação que cada indivíduo faz da realidade social (cf LAHIRE, 1998, 
sobre “stock de habitus”).  Com a grande diferença, em relação à teorização de Durkheim, de que esta 
unidade já não é dada de forma não problemática no processo de socialização mas tem que ser construída 
por cada indivíduo, dando lugar à emergência do sujeito pessoal e a uma separação entre a integração 
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As abordagens culturais e funcionais da socialização acentuam uma característica 
essencial da formação dos indivíduos: esta constitui uma incorporação dos modos de ser 
(de sentir, de pensar e de agir) de um grupo, da sua visão do mundo e da sua relação 
com o futuro, das suas posturas corporais, assim como das suas crenças íntimas. Quer 
se trate do grupo de origem no seio do qual se desenrolou a primeira infância e ao qual 
pertence «objectivamente», ou de um grupo exterior (grupo de referência) no qual quer 
integrar-se e ao qual se refere «subjectivamente», o indivíduo socializa-se interiorizando 
valores, normas, disposições que o tornam um ser socialmente identificável.” (DUBAR, 
1997, pp. 63) 

 
 Para ele (DUBAR, 1997, p. 79), as abordagens culturais e funcionais da 
socialização, seriam criticáveis, sobretudo, por assentarem no pressuposto da “unidade 
do mundo social” 118, quer na forma de um “sistema económico e social concebido 
como globalidade integrada” 119 , quer na forma de uma cultura própria de cada 
sociedade que, sendo pouco evolutiva, se reproduz por tradição, e por considerarem “a 
socialização como um processo de integração auto-regulada por este sistema” 120.  Estes 

                                                                                                                                               
social realizada pelos sujeitos nas suas interacções sociais e a integração sistémica (entre instituições – Cf 
GIDDENS em CP/Dualidade).  Estas questões serão tratadas no Capítulo 3. 
118 Também assinalado e criticado por Dubet, num movimento de convergência para os pressupostos do 
interaccionismo simbólico.  Enquanto que Giddens, para além da crítica ao funcionalismo por seguir a 
lógica da “necessidade” (Cf. GIDDENS, 1990), crítica, sobretudo, esta ideia da “incorporação” (Cf. 
GIDDENS, 2000, p. 7-!0). 
BERGER e LUKMANN, embora falem (pp. 113, 103 e 134) em desinstitucionalização e em segmentação da ordem instiucional e 
falta de coesão entre as instituições, sublinham a necessidade que os seres humanos têm de uma vida quotidiana num mundo 
coerente (p. 35) e a sua dificuldade em interiorizar significados institucionais sucessivos (p. 100). 
Cf. a crítica de LAHIRE, em L’Homme pluriel: les ressorts de l’action (1998), às noções de 
«incorporação» e de «disposições» utilizadas por esses autores (nomeadamente por Mauss, Merlau-Ponty, 
e Bourdieu). 
119 Noutra passagem, Dubar acrescenta que essa globalidade “impõe a todos os membros das sociedades 
«modernas» a sua lógica de maximização dos interesses materiais ou simbólicos”. 
120 Dubar fala de um “paradigma psicanalítico” que “impregna mais ou menos todas as abordagens 
culturalistas e funcionalistas”,  privilegiando “as experiências da primeira infância e as ‘disciplinações de 
base [Kardimer] impostas pela cultura do grupo social de origem: as primeiras relações inconscientes ou 
recalcadas, marcam muito mais o indivíduo do que as seguintes e constituem tipos de personalidade que 
exprimem a cultura do grupo de origem [... precisamente porque o carácter inconsciente do seu modo de 
acção, lhes conferia uma eficácia sui generis, muito maior – cf. Durkheim em FEVR, 1985] esta abordagem 
confere à cultura, considerada como um todo, uma eficácia sui generis sobre os indivíduos que modela ou 
impregna de uma forma geralmente inconsciente.” (DUBAR, 1997, p. 63 – ver tb. pp. 56 e 57).  “Desde 
que Parsons se persuadiu [nos anos 40] de que o sistema social – cimentado por valores comuns – 
constitui condição para o sucesso da comunicação (interacção) entre os indivíduos, e que este sistema só 
pode ser interiorizado nas personalidades e não manter-se exterior a elas, a tese da socialização precoce 
constitui a solução mais simples para o problema ...” que Parsons formulara desde os anos 30 como o 
“paradoxo do social”: “as sociedades humanas são compostas por indivíduos autónomos” e, no entanto, 
“não são puros agregados de indivíduos” (Parsons, cit in DUBAR, 1997, p. 56).   Face às acusações de 
uma “concepção hipersocializada do homem” (Wrong, cit. in DUBAR, 1997, p. 56) , Parsons “insiste na 
importância da passagem da socialização primária marcada pela dependência e considerada como 
‘hierárquica e naturalista’ para a socialização secundária submetida às interacções e concebida como 
‘igualitária e artificialista’, [marcando] a passagem de uma para a outra, uma ruptura na ‘conquista da 
autonomia’ [Cf. DUBET, 2002, sobre o programa institucional], e assegurando ao mesmo tempo a 
continuidade necessária à manutenção das normas e dos valores da geração precedente.” (DUBAR, 1997, 
p. 56, citando Parsons). A socialização devia garantir que a criança fosse “semelhante aos outros 
membros do grupo e particularmente aos seus pais” (Parsons, cit. in DUBAR, 1997, p. 56) , mas “ser 
semelhante sem ser idêntica” (Burricaud, cit. in DUBAR, 1997, p. 56). É o problema que já aqui foi 
assinalado em Durkheim e em Linton quando estudam a possibilidade/necessidade de coesão social em 
sociedades culturalmente heterogéneas e em acelerada mudança.  E é, como se verá no capítulo 12, o 
problema a que Giddens procura dar resposta com a sua teorização da “dualidade da estrutura e da acção” 
em Central Problems in Social Theory e em The Constitution of Society. 
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pressupostos levariam tais correntes sociológicas a “reduzir a socialização a uma 
qualquer forma de integração social ou cultural unificada, muito enraizada num 
condicionamento inconsciente” 121 .  Não aceitando “o postulado de que cada indivíduo 

                                                 
121 Desenvolvimentos teóricos nestas correntes de análise sociológica viriam a considerar várias 
mediações, como a da família, do grupo de pares ou do grupo de trabalho.  Já aqui foi referido que no seu 
esforço para chegar a uma teoria geral da socialização, Linton procurou definir categorias aplicáveis às 
sociedades modernas concebendo-as como “agregados de subculturas” (Linton. 1936, citado em DUBAR, 
1997, p. 47) e  distinguindo o “núcleo de cultura de uma sociedade” (valores e costumes comuns, 
modelos essenciais de relações sociais), de características específicas de certas categorias definidas pelo 
status social (classes socio-económicas, grupos profissionais, níveis etários, géneros sexuais), e ainda 
características alternativas que têm em consideração diferentes reacções perante as mesmas situações e 
outras particularidades individuais.  Mas reconhecendo que o número de características que formam o 
“núcleo da cultura” tem tendência a diminuir com a complexificação social, a cultura tende a surgir aos 
indivíduos como um “leque de opções”, correndo-se o rico de “desintegração cultural” que só poderia ser 
evitado pela reconstituição de um novo “núcleo central” a partir da “necessidade de um conjunto de 
valores mutuamente compatíveis aos quais todos os membros possam aderir para justificar  a sua pertença 
comum” e pela reconstituição de uma nova “personalidade de base”, que só poderia ser assegurada por 
uma socialização comum (Cf. DUBAR, p. 48, citando Linton, 1936).   
Esta teorização levou Linton confrontar os conceitos de papel (rotulus), e de status, entendido como "posição social" (cf. MACIOTI, 
1993, p. 57), conceito de tipo mais estrutural.  Embora entendendo que o papel está sempre ligado a aspectos prescritivos (idem, pp. 
10 e 12,  e 57 – Newcomb, prescritos mais que jogados), Linton fez pela primeira vez uma nítida distinção entre status "adscritos" e 
status "adquiridos" (Ver Merton que cita Linton). "Numa sociedade essencialmente estática, como pode ser a camponesa e pre-
técnica, prevalecem os papéis 'adscritos', isto é, os papéis ligados a condições relativamente independentes do indivíduo singular; na 
sociedade industrial, móvel e mais aberta, prevalecem os papéis adquiridos, que dependem dos dotes individuais, da competência 
técnica específica, da capacidade" (Macioti, p. 13).  Linton antecipou a ideia de que o grupo de referência podia não ser um grupo de 
pertença ao conceber e reconhecer o gradualismo na mudança de status pela aquisição de características de grupos estatutários a que 
o indivíduo poderia vir a pertencer (cf. Merton in Macioti, p.23, 25 e 29 ) (cf. Bourdieu La distinction)  (cf Doise sobre 
representações sociais ) e com os conceitos de detachement em  Bourdieu e de “distância ao 
papel” em Goffman . 
Também "os papéis, porém, não são iguais entre eles; podem ser mais ou menos prescritivos; o sujeito 
pode encontrar-se na posição de suportá-los passivamente, ou de persegui-los com dificuldade.  Podem 
existir papéis contraditórios na sua lógica interna (p. 49?), ou contradições em relação a outros papéis.  
(Cf. Bertaux in PINEAU E MICHELE, e BALLION) Restam abertos os problemas da liberdade de acção 
do actor singular em relação a um papel social, e de como se possa, eventualmente, sair de um papel (…) 
(cf. MACIOTI, 1993, p. 37) 
   Questão central é também a da adesão ao papel (cf. MACIOTI que cita Darhendorf) e que Parsons e 
Merton relacionam com a questão da interiorização—socialização (Macioti, pp. 11 e 15) Mas pode pôr-se 
em relevo  o facto (a concepção)  de as acções envolvidas-desempenhadas no papel serem acções de 
um ser tipificado pelas suas funções e os seus motivos (agir racional), também eles tipificados em ordem 
ao funcionamento social—organizações  (MACIOTI, 16 e 67).  Darhendorf (cit. in Macioti, pp. 66,67) 
distingue entre máscara e indivíduo singular, não sendo este afectado e restando-lhe um amplo espaço de 
reserva em que não é afectado pelos papéis que desempenha (69). Cf. MACIOTI,  p. 54/5, citando  Mead, 
com abordagem de Berger e Luckmann à interiorização.  
   Newcomb (MACIOTI, p. 57) alerta contra a interpretação do papel como conduta. Cf. Macioti (pp. 10 e 
57) sobre papel social, posição social e pertença.   Para MACIOTI (p. 58), "para além da diversidade de 
posições (teóricas), pode dizer-se que, quando o conceito de papel social é "utilizado em psicologia ou em 
psicologia social, é frequentemente associado ao de personalidade, de expectativa, atitude, ligado aos 
processos de aprendizagem, ao uso da linguagem." 
   Para Serbin (Cf. A. LOPES, 1999), o papel social seria "a representação do comportamento que se 
espera de quem ocupa uma dada posição ou status  (…) sendo caracterizado por certas acções e 
qualidades" (Serbin cit. in Macioti, 1993) e estas acções e expectativas seriam aprendidas durante os 
processos de interacção (cf. BERGER e LUCKMANN, 1966/73, sobre a sociologia do conhecimento).  
"O comportamento de papel ou role enactement seria considerado como uma variável dependente, 
enquanto o acento seria deslocado  para as expectativas (e o conhecimento).  O comportamento no papel, 
ou role behavior poderia ser mais ou menos conforme às expectativas dos outros.  Serbin interessa-se 
particularmente pelo nível de empenhamento (envolvimento) na explicitação (desempenho) do papel, 
sobre a tomada de "consciência". 
   Moreno, segundo Macioti (p. 51), "hipotiza a existência de vários tipos de comportamento nas relações 
interpessoais, desde a tomada ou aceitação do papel, ou role taking, em relação aos papéis mais 
constritivos e impostos, que não deixam praticamente margens, até ao jogo do papel ou role playng,  em 
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procura adaptar-se à cultura do grupo e reproduzir as «tradições» culturais, ou optimizar 
as riquezas e as posições de poder segundo o tipo de sociedade no qual se encontra”, 
DUBAR (1997, p. 79) acompanha os sociólogos que entendem que “todos os indivíduos 
são confrontados por esta dupla exigência e devem aprender a ser reconhecidos pelos 
outros, assim como a cumprir as melhores performances possíveis”; não podendo a 
socialização “reduzir-se a uma dimensão única” e devendo, cada indivíduo, “gerir esta 
dualidade irredutível” 122. Dubar adopta uma abordagem próxima da “socialização como 
construção social da realidade” e das abordagens que “colocam a interacção e a 
incerteza no seio da realidade social, assim definida como confronto entre ‘lógicas’ de 
acção funcionalmente heterogéneas” 123.  

 
 

Conclusão da secção 
 
Lendo Durkheim à luz dos desenvolvimentos que estes sociólogos (e sobretudo 
Bourdieu) deram à concepção da personalidade esboçada em A Divisão do Trabalho 
Social, pode dizer-se que a formação das “personalidades concretas” far-se-ia nos 
processos pelos quais cada indivíduo apreende (na socialização primária 124), de forma 
culturalmente mediada 125, a ordem social e os conceitos  que a organizam e que ela 
gera, e nos processos pelos quais procura, no quadro dessa ordem 126, ocupar as 
posições na estrutura social de divisão do trabalho que mais lhe convêm (socialização 
secundária 127), que melhor se lhe adequam; melhor dizendo (articulando os dois 

                                                                                                                                               
que existiria um certo espaço para a livre escolha, para acabar com a criação do papel ou role creating.”  
"o papel favorece uma real aceitação" entendido numa dinâmica psicológica que desvaloriza os 
mecanismos de controlo social (ver Berger e L.).  Cf. Goffmann sobre distância ao papel 
Merton, no desenvolvimento da teoria dos grupos de referência, alarga o âmbito dos grupos mediadores] 
Em SARTRE (1960a, pp. 88 e 89) pode ler-se: "O existencialismo acredita poder integrar o método 
psicanalítico porque ele lhe permite através da mediação de cada família inserir o homem na sua classe, 
ou seja, situá-lo (cf. tb. p. 52) (…) A família é constituída no e pelo movimento geral da história e vivida 
por outro lado com um absoluto na profundidade e opacidade da infância" (cf. p. 90 de SARTRE, 1960a, 
com a explicação de Berger e Luckmann para essa opacidade). Ver tb. SARTRE, 1960a, pp. 77, 84, 92 e 
133-138. "O objecto do existencialismo é o homem singular no campo social" (idem, p. 185) 
122 Ver nota 86. 
123 Ver a este propósito o uso que DUBAR (1997) faz de Goffman e do conceito de negociação da 
identidade. 
124 BERGER e LUCKMANN (1973, pp. 32, 73 e 176 ) descrevem os processos de  socialização primária 
essencialmente com base no modelo de G.H. Mead para a construção do “outro generalizado”.  
125 Desenvolvimentos teóricos nestas correntes de análise sociológica viriam a considerar várias 
mediações, como a da família, do grupo de pares ou do grupo de trabalho. 
Sobre as mediações feitas pelos papéis sociais, ver BERGER e LUCKMANN, 1973, pp. 106-110. 
SARTRE, 1960a, preferiu recorrer às concepções psicanalíticas, como se pode ver em pp. 85-90. 
Provavelmente isso ficou a dever-se mais á proximidade cultural do que a uma opção epistemológica. 
Mas os pressupostos da psicanálise são claramente rejeitados e criticados por Berger e Luckmann. 
Em SARTRE (1960a, pp. 88 e 89) pode ler-se: "O existencialismo acredita poder integrar o método 
psicanalítico porque ele lhe permite através da mediação de cada família (Merton no desenvolvimento da 
teoria dos grupos de referência alarga o âmbito dos grupos mediadores) inserir o homem na sua classe, ou 
seja, situá-lo (cf. p. 52) (…) A família é constituída no e pelo movimento geral da história e vivida por 
outro lado com um absoluto na profundidade e opacidade da infância" (cf. p. 90 de SARTRE, 1960a., 
com a explicação de Berger e Luckmann para essa opacidade). Ver tb. SARTRE, 1960a, pp. 77, 84, 92 e 
133-138. "O objecto do existencialismo é o homem singular no campo social" (idem, p. 185) 
126 Alguns autores diriam: «de forma legítima».  Cf. BERGER e LUCKMANN, e ver BOURDIEU em O 
Que Falar Quer Dizer.  A questão da legitimidade será tratada no Capítulo 3, mormente no Subcapítulo 
3.3. 
127 Processos que Berger e Luckmann consideram no âmbito do que designam por socialização 
secundária.  Bernard LAHIRE faz em L’Homme pluriel: les ressorts de l’action (1998) uma crítica a esta 
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processos de um modo que Durkheim não faz clara nem coerentemente 128): que sejam 
mais adequadas à posição social que incorporou, ou que, de diversos modos, condiciona 
a sua leitura das situações -- o seu habitus, para usar o conceito que Bourdieu 
desenvolveu.  Em A Divisão do Trabalho Social, Durkheim não formula com coerência 
a sua teoria  da personalidade em harmonia com a cultura e as exigências da sociedade 
129.  Ele oscila entre uma concepção que atribui grande peso aos factores sociais e aos 
processos culturais (na formação da personalidade), e uma concepção da personalidade 
que é tributária da ideologia dos dons, e que entende como não problemática a 
adequação entre a posição social (“a condição”) e as “inclinações de natureza pessoal” 
130, e que só em situações “anormais” ou “mórbidas” não se verificaria essa 
correspondência.  Não aprofundando, por isso o esclarecimento dos processos pelos 
quais se gerariam (socialmente) as diferentes inclinações ou disposições. 

Mesmo assim, pode dizer-se que, no quadro do pensamento de Durkheim, a plena 
realização de si consistiria na adequação entre a posição social e as disposições 
“puramente internas” que, numa situação ideal de “justiça social”, levariam 
“espontaneamente” à divisão do trabalho (DURKHEIM, 1991, p. 174), “de modo tal 
que as desigualdades sociais exprimissem exactamente as desigualdades naturais” 
(idem, 175).  Mas esta adequação pode ser conseguida, em regime concorrencial, de três 
modos: (1) alcançando  a posição social mais alta compatível com as “aptidões” 
inerentes à “constituição do indivíduo” ou as “inclinações da natureza pessoal”, mas 
sendo a posição social mais alta que é visada por cada individuo determinada pela sua 
perspectiva cultural (ou, quando muito, pelas ambições que resultam daquelas 
“inclinações naturais” – a sua “motivação” e os “sacrifícios” -- no sentido de 
BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) e no sentido de BOUDON (1981) -- que se dispõe 
a assumir 131); (2) desenvolvendo capacidades ou transformando as disposições pessoais 

                                                                                                                                               
distinção entre os processos de socialização primária e secundária .  Essa crítica justifica-se na medida em 
que os processos de socialização primária descritos em muitos modelos de desenvolvimento (desde Freud a 

Erikson ) já não vão correspondendo à realidade de uma sociedade em profunda transformação (Cf..  DUBET, 

2002, sobre o Declínio do Programa Institucional) (Ver tb. o que escreveu Alfred SCHÜTZ, 1974, sobre o alter ego 
como “tipo ideal” e BERGER e LUCKMANN sobre os papéis sociais; permitindo ambos conceber a 
passagem da socialização primária para a secundária de modo compatível com algumas das críticas de 
Lahire.)   
   Mas, em grande parte, muitos dos modelos alternativos de socialização de jovens e de outras 
populações em risco de desafiliação, construídos com base na constatação do declínio de uma 
socialização secundária baseada em programas institucionais, partem, contraditoriamente, do princípio de 
que os sujeitos, que querem pressupor autónomos, se constituiram nos velhos processos de socialização 
primária (ela própria ameaçada – ver DUBET, 2002, sobre a defesa que os psicanalistas fazem desses processos).  Ver-se-á 
mais aprofundadamente esta questão na secção seguinte deste subcapítulo:  
128 Durkheim não aprofunda a questão de como são geradas socialmente as diferentes disposições em 
harmonia com as exigências da estrutura social, nem encara esta questão de modo científico, superando o 
pressuposto, resultante da sua posição de classe e da ideologia dos dons, de que haveria uma 
correspondência exacta entre as desigualdades sociais e as diferenças naturais entre os indivíduos.  Mas 
não se podem esquecer as suas concepções, já referidas noutros subcapítulos desta tese, sobre a formação 
social dos conceitos e sobre as representações sociais, que estão na origem de várias abordagens socio-
cognitivas.  
129 Pelo menos, não o faz com  suficiente rigor. 
130 Entende-a como não problemática e mesmo como um ideal de justiça social, essa sim, problematizada 
por ele, mas de forma incipiente e normativa. 
131 Na medida em que essas inclinações tomadas como naturais, são de facto o resultado da naturalização 
do efeito de forças sociais, dos conflitos sociais que agitam cada época, essas ambições, assim como as 
possibilidades e constrangimentos que lhe estão associadas, podem resultar de localizações geracionais ou 
geográficas e do cruzamento dos mais variados factores e influências, que podem determinar adesões 
ideológicas, posições em campos específicos (participação em conflitos de legitimidade), acessos mais ou 
menos indirectos (mais ou menos legítimos e periféricos) a culturas de grupos sociais que não são 
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(que não seriam tão “puramente internas” mas inicialmente constituídas pela pertença 
cultural ao grupo de origem), de modo a corresponder às exigências sociais de uma 
posição social (profissionalmente definida) visada ou em vias de ser adquirida (em 
resultado da “trajectória mediana de uma fracção de classe” (BOURDIEU, 1979) ou, 
mais ampla e flexivelmente, que estivesse no seu “campo dos possíveis” (132) – mas 
nem todas as posições poderiam ser visadas por qualquer um em qualquer momento 133; 
ou ainda, (3) adequando o conjunto das disposições que caracterizam o habitus à 
posição social ocupada, num processo sociopsicológico de restrição das ambições ou de 
auto-ilusão sobre a posição ocupada 134. 

Podem encontrar-se na obra de Linton ou na de Parsons, como na de Mead ou na 
de Merton, em Berger e Luckmann (1973), como em Sartre, e em Bernstein, Bourdieu 
ou Giddens, e até na teorização do próprio Dubar (que a quase todos passa em resenha 
na sua obra sobre a construção de identidades sociais), aprofundamentos de vários 
desses processos de adequação, das suas consequências sociais e dos quadros sociais 
que mais favorecem uns ou outros 135:  situações de maior ou menor mobilidade social 
(ascendente e descendente) 136, estatutos atribuídos por herança ou adquiridos 
concorrencialmente (Linton), diferentes pesos relativos de processos de socialização 
primária e secundária (BERGER e LUCKMAN, 1973, LAHIRE, 1998), maior ou 
menor rigidez do habitus culturalmente adquirido e culturalmente transformado (até à 
ideia, algo provocatória, de LAHIRE (1998), em L´homme pluriel, de um “stock de 
habitus“ ou disposições mais ou menos livremente acessível), mecanismos de histeresis 
(BOURDIEU, 1979), maior ou menor acesso à cultura de grupos de referência que não 
sejam grupos de pertença (137), percepções de privação/frustração relativa (MERTON, 
1992 , BOUDON, 1981), maior ou menor desocultação dos processos culturais de 
formação 138, diferentes tensões entre “identidades sociais visadas” e “identidades 
sociais reconhecidas” 139, maior ou menor correspondência entre a “identidade para si” e 

                                                                                                                                               
inicialmente grupos de pertença mas se tornam grupos de referência, orientando a “identidade visada” 
pelo indivíduo (ver mais à frente, a referência à teorização feita por Dubar, em 1991 – ed port de 1995, 
pp. 106-110) 
132 No sentido de SARTRE (1960a), ou no de BOURDIEU, 1979. 
133 Cf. Bourdieu em, La Distinction  e em O Que Falar Quer Dizer – Cf. MACIOTI, 1993, p. 30, sobre  
“socialização antecipada” e metas excessivas que esmagam. 
134 Cf. Bourdieu, mas tb Merton, e talvez Erikson, talvez mesmo Parsons, e, seguramente, Berger e 
Luckmann, sobre os processos de manutenção do universo simbólico e de conversão; sem esquecer que, 
de certo modo, a teoria das representações sociais também tem contributos para a explicação destes 
processos; assim como o interaccionismo simbólico – cf. Thomas sobre “definição da situação” e 
Goffman sobre a “negociação de identidades”. Comparar também com DUBAR, 1997, p. 76 
135 Seria extensa a lista de sociólogos, antropólogos e psicossociólogos que contribuíram para o 
conhecimento desses processos, e de que só vão ser destacados aqui os que permitem definir as grandes 
correntes e a evolução geral, além de um ou outro que tem  um contributo pontual relevante para o 
desenvolvimento da argumentação desta tese. 
136 Pode ver-se a referência a Merton em Dubar, 1997, p p. 59/60); mas 
também podem setr encontradas referências a estes p rocessos em 
Bourdieu, Bernstein, Berger e Luckmann (p. 213), Gi ddens.  
137 Ver Merton, Berger e Luckmann, 1973, p. 206, e Bourdieu em O Que Falar Quer Dizer. E Bernstein 
sobre a diferença entre a competência de reconhecimento e de reprodução; mas tb Lave e S. sobre a participação periférica legítima, 
que neste contexto mais alargado se pode considerar um desenvolvimento da teoria de Merton sobre os grupos de referência e os 
níveis de participação nos grupos e associações, embora o foco da análise sejam os aspectos cognitivos. 
138 Cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, pp. 47-48, 58, 66, 86, 122-124, 136 
(192) e 177, sobre identidade e auto-identificação em que se assume um 
mundo; SARTRE, 1960a, FERRAROTTI, 1983, PINEAU, BER TAUX. 
139 Cf. DUBAR (1991/1997), que retoma Goffman; mas pode ver-se também SARBIN E SCHEIBE, 
TAJFEL,  TURNER E HOFF, MC CALL E SIMMON. 
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a “identidade para os outros” 140, mecanismos de “auto-ilusão” (BOURDIEU, La 
distinction, 1979, pp. 31, 57 e 269 , e Méditations pascalliènnes, 1997, pp. 184, 197) 141.  
Mas, todos pressupõem um quadro concorrencial em que se jogam disposições e 
identidades: naturais, adquiridas culturalmente, ou objecto de auto-manipulação 
reflexiva 142.  Terá sido Bourdieu quem levou mais longe (no quadro dos pressupostos 
de Durkheim) o desenvolvimento (do estudo) desta relação entre identidade 
(personalidade/cultura 

143) e estrutura  social, identificando a formação da personalidade 
com a aquisição do habitus  

144,  identificando o habitus com a cultura do grupo de 
origem e a identidade social, e esta com a posição social que os indivíduos ocupam no 
“espaço social” e em “campos” relativamente autónomos.   

                                                 
140 DUBAR 1995, pp.103-118?; BERGER E LUCKMANN, 1966- 1991, p. 226 sobre o Eu 
como material de grande número de identidades.  
141 CF. BEGER E LUCKMANN sobre os processos de manutenção do universo simbólico e de conversão;: e, sem 
esquecer que, de certo modo, a teoria das representações sociais também tem contributos para a explicação destes processos; assim 
como o interaccionismo simbólico – cf Thomas sobre definição da situação. 
142 (Sobre Bourdieu também o fazer, ver DUBAR, 1997, pp . 69 e 75, e 72 sobre campos).  
143 Embora Bourdieu não passe por conceitos como o de personalidade em Parsons, ou o de cultura em  
Linton, utiliza de forma crítica o conceito de identidade (Ver p. ex. em Méditations pascaliennes).  Em La 
distinction, fala em “estilo de vida” 
144 Analisando o desenvolvimento da personalidade com o conceito de habitus, ou, segundo alguns 
autores (ver DUBAR, 1997, p. 75), reduzindo a formação da personalidade à formação do habitus.  Cf. 
BOURDIEU, 1997, pp 225-245. 
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2.6.2  Jogar e investir na identidade pessoal para um mercado de reconhecimento de 
identidades 
 
Embora Giddens tenha, teoricamente, mais em conta o papel da acção na actualização 
da estrutura, os contributos de Bourdieu são essenciais para a compreensão das acções 
dos indivíduos, permitindo entender os jogos de identidade como investimentos 
estratégicos 145.  Ele fez a análise dessa relação tomando como objecto de estudo a 
sociedade francesa dos anos 60 e 70, caracterizada pela percepção de uma mobilidade 
social ascendente, pondo em evidência um processo que designou por “translação 
social”, em que a estrutura de posições relativas não passava por  profundas alterações, 
e as mudanças de posições seguiam “trajectórias medianas” características de 
determinadas “fracções de classes”.  Neste quadro, era grande a homologia entre as 
condições de produção do habitus e as condições em que as “disposições” se 
concretizavam em actos; e o “campo dos possíveis” era “determinado” (na sua restrição 
146)  pela posição social , o habitus que lhe é inerente, ou a “cultura” do “grupo de 
pertença”, ou de outros “grupos de referência” a que se tinha legitimamente acesso na 
medida em que se encontravam  na referida  trajectória mediana da evolução da posição 
social.  A velocidade das transformações sociais, em resultado da intensificação da 
concorrência e da sua globalização, tem feito com que essa homologia seja cada vez 
menor, o que faz, por sua vez, com que se alargue o “campo dos possíveis” (SARTRE, 
1960a, e BOURDIEU, 1979 e 1997)  de cada um 147, sendo discutível em que grau 
continuam a fazer-se sentir as influências do habitus ou mesmo a utilidade de um tal 
conceito nas novas circunstâncias sociais 148. 

 
A atenção dos sociólogos tem-se deslocado, por isso 149, cada vez mais para as 

situações de maior flexibilidade e indeterminação 150
.   

                                                 
145 Ver BOURDIEU, 1979, pp. 70, 93, 159, 176, 230, e BOURDIEU, 1997, pp. 184, 197, 229, 249-259, 
265-283. 
Dubar, em A Socialização: Construção das identidades sociais e profissionais, fala da identidade como 
posição (ou património pessoal) a defender, e da identidade como “posição” a compreender e a 
reconstruir. (da secção final: É esta passagem do “representado” ao operatório, do passivo ao activo, do 
“já produzido” ao “em construção” que permite definir as identidades como dinâmicas práticas e não 
como “dados objectivos” ou “sentimentos subjectivos”.)  
146 Cf. sobre esses constrangimentos do “campo dos possíveis”, Sartre em Questions de méthóde e ver em 
Bourdieu (La Distincion) a análise de como esse campo dos possíveis é  socialmente determinado.  Pode 
ver-se tb. FLIPE, 1999, Autobiografia de J. Serpa. 
147 Cf. COUTURIER (2002): En fait, plus l'homologie est directe entre conditions de production et conditions de 
fonctionnement de l'habitus, plus l'aire des possibles est restreinte. À l'inverse, l'absence d'homologie procure un espace de possibles 
moins contraint, quoique support de tendances. 
148 (Em que grau o habitus continua a  ser um conceito útil para explicar as acções individuais, as regularidades que os cientistas 
podem definir, ou os processos de (re)estruturação, depende obviamente da dinâmica de mudança social global e em cada campo.  
Pode mesmo ser  usado comparativamente, como faz Caria (2005 e Relatório de Projecto REPROFOR), para explicar certas 
características de uma situação, pela sua ausência.  E no quadro da reflexividade que caracteriza  cada vez mais a modernidade, pode 
ser usado pro-activamente como conceito para fundamentar políticas de conservação ou recuperação socio-cultural, ou para 
promover processos de mudança, impedindo ou perturbando os mecanismos de formação e actualização do habitus com as mais 

diversas intervenções políticas) (Cf. CARIA,2005, Cap 2 ; DUBAR 1997, LAHIRE, 1998).) 
  DUBET (2002, p. 337) rejeita a ideia de um “travail total,  como o dos operários que, quando 
Halbwachs estudava oa seus modos de vida, parecia capaz de determinar todas as dimensões da 
existência”. 
149 A explicação dessa deslocação exigiria um muito mais vasto conjunto de referências.  Para além de  
análises e sistematizações como a de MERTON (1980 e 1992), BOUDON (1981, Capítulo VI) e em La 
Place du desordre, de Giddens em Central Problems in Social Theory, de Bourdieu em Méditations 
pascaliennes, ou de Ferrarotti em Sociologia (Capítulo 3), de DUBAR, 1997, ou de Santos SILVA (1988) 
que permitiram ao autor desta tese uma compreensão da evolução das grandes orientações da sociologia 
desde meados do século XX, é de de ter em consideração o que HABERMAS escreve sinteticamente em 
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Essa mudança de orientação tem sido entendida por alguns autores, que procuram 
sistematizar as teorizações sociológicas e o corpo de conhecimentos empíricos que a 
sociologia procura organizar, como uma mudança brusca, de um paradigma 
funcionalista ou estruturo-funcionalista, em que se procura encontrar as relações entre 
as estruturas sociais e as funções que estas devem assegurar por homologia com o 
funcionamento dos organismos 151, para um paradigma interaccionista, em que o 
                                                                                                                                               
O Discurso Filosófico da Modernidade (1990, p. 14 ) a propósito da racionalização na modernidade:    “O 
tema de Max Weber surge-nos hoje visto a uma outra luz -- tanto mercê do trabalho daqueles que se 
reclamam seus adeptos como graças aos seus críticos. A palavra «modernização» foi introduzida como 
«terminus» apenas nos anos 50; este termo caracteriza desde então uma abordagem teórica que retoma a 
problemática posta por Max Weber mas a elabora com os meios postos à disposição pelo funcionalismo 
das ciências sociais. O conceito de modernização refere-se a um feixe de processos cumulativos que se reforçam mutuamente: 
à formação de capital e mobilização de recursos, ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do 
trabalho, ao estabelecimento de poderes políticos centralizados e à formação de identidades nacionais, à expansão de direitos de 
participação política, de formas urbanas de vida e de formação escolar formal, refere-se à secularização de valores e normas, etc. A 
teoria da modernização procede a uma abstracção do conceito de «modernidade» de Weber com importantes consequências. Essa 
abstracção dissocia a modernidade das suas origens na Europa dos novos tempos e utiliza-a até como um padrão neutralizado 
espacio-temporalmente de processos de desenvolvimento social em geral. Quebra além disso as conexões internas entre a 
modernidade e o contexto histórico do racionalismo ocidental, e de tal modo que os processos de modernização deixam de poder ser 
concebidos como racionalização, como uma objectivação histórica de estruturas racionais. [...] Uma vez desfeitas, porém, as 
conexões internas entre o conceito de modernidade e a autocompreensão da modernidade adquirida dentro do 
horizonte da razão ocidental, torna-se então possível relativizar os processos de modernização no seu curso, por assim 
dizer automático, adoptando a posição de distanciamento de um observador pós-moderno.”  E segundo 
HABERMAS (1990, p. 16)  foi  face a “uma modernização que se autonomizou ao longo da sua 
evolução, uma modernização que progride por si própria”, que os observadores ligados às ciências sociais 
puideram “dispensar o horizonte conceptual do racionalismo ocidental em cujo âmbito a modernidade 
surgiu”.  E considera que Arnold Gehlen sintetizou essa ideia ao escrever que: “as premissas do 
iluminismo estão mortas, apenas se mantêm em vigor as suas consequências” – Pode ver-se GIDDENS, 
1992 e 1994, para as consequências e BOUDON, 1981, para as premissas.  “Nesta perspectiva, dos 
impulsos de uma modernidade cultural que aparentemente se tornou obsoleta, destacou-se uma 
modernização social [cf. HABERMAS, 1990, p.  77] que progride de forma auto-suficiente; ela executa 
apenas as leis funcionais da economia e do Estado, da técnica e da ciência, as quais parecem ter-se 
conjugado num sistema imune a influências.”  E voltando a citar o seu professor de Francoforte, faz notar 
que:  “A aceleração imparável dos processos sociais surge então como o verso de uma cultura exausta e 
que passou a um estado cristalino.” (Isto compreende-se melhor lendo-se Habermas, 1990, pp. 76 a 80 e 
cap. III em geral.) «Cristalizada», é assim que Gehlen classifica a cultura moderna, porque “todas as 
possibilidades nela contidas foram já desenvolvidas nos seus componentes fundamentais”: “Descobriram-
se e assimilaram-se igualmente todas as possibilidades contrárias e antíteses, de tal modo que agora se 
tornam cada vez mais improváveis quaisquer alterações das suas premissas [...] [Estas considerações de 
Habermas são tidas em conta quando mais à frente neste subcapítulo e no Capítulo 3 se discute a questão 
de ocorrer uma exaustão, uma radicalização ou um desvio da modernidade] . E é porque a «história das 
ideias está terminada» que Gehlen pode constatar com um suspiro de alívio que chegámos à 
«posthistoire»”).  Tornando bem claro que: “Este adeus neo-conservador à modernidade dirige-se 
portanto não à desenfreada dinâmica da modernização social mas antes à capa exterior de uma auto-
compreensão cultural da modernidade que parece ter sido já ultrapassada”. 
150 Porque essas situações são mais frequentes e geram processos sociais para explicar os quais é 
necessário desenvolver outros conceitos.  Mas também porque, se uns sociólogos procuram explicar 
porque é que certas estruturas sociais resistem à mudança e colocam o enfoque nos princípios de relação e 
estruturação social que permanecem inalterados, outros sociólogos estão mais interessados nos processos 
de mudança, optando por uma concepção mais aberta da realidade social  e colocando o enfoque nos 
processos de mudança tendo em vista a promoção de mudanças, muitas vezes sem terem em conta, ou 
deixando voluntariamente na sombra o que permanece imutável – os limites da mudança. Claro que há 
ainda uma posição no campo em que o enfoque é colocado na mudança numa perspectiva crítica que 
assinala quer o que permance imutável quer os sentidos da mudança. 
151 Cf. MERTON (1992, pp. 131-158), GIDDENS (2000, e 1992), tb. BOUDON (1984); DUBAR (1997, 
p. 49 e 58); e Santos SILVA (1988). 
As abordagens sociológicas da identidade (o desenvolvimento de uma teorização da identidade, em parte 
contra a redução que Bourdieu fazia desta à posição social) têm tido uma importância crescente em 
resultado dessa evolução.  Mas isso não significa a substituição do que seria um paradigma funcionalista 
ou estrutural-funcionalista por um novo paradigma interaccionista ou do individualismo metodológico.   
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processo social se desenvolve por adaptação recíproca das condutas dos actores 152.  Mas, 
sob muitos aspectos, autores como J. Cooley e G. H. Mead, em que se inspiram os 
sociólogos interaccionistas, estão muito próximos de teorizações da personalidade e da 
formação desta por socialização, como a desenvolvida por Parsons 153.  Qualquer destes 
autores atribui grande importância à concepção psicanalítica do Eu como articulação de 
dinâmicas individuais e sociais, assim como aos processos de construção da 
personalidade por socialização nos primeiros anos de vida. 154 

Segundo DUBAR (1997, p. 91), foi George Herbert Mead quem pela primeira 
vez, na obra intitulada Self Mind and Society (1934)155, “descreveu a socialização, de 
forma coerente e argumentada, como construção de uma identidade social (um self na 
terminologia de Mead) na e pela interacção -- ou a comunicação -- com os outros”, mas 
fazendo-a depender “das formas institucionais da construção do Eu e, nomeadamente, 
das relações comunitárias (e não somente ‘societárias’) que se instauram entre os 
socializadores e o socializado”.  Tal como para Hegel e Weber 156, os gestos simbólicos 
157, que estão  na origem de qualquer linguagem, são o “modelo” (pattern) de qualquer 
comunicação e “a essência da significação” pois comportam os dois aspectos de 
qualquer processo social: a reacção de adaptação do outro e a antecipação do resultado 
do acto.  
 

... Através do gesto, a significação implica uma referência ao resultado do acto social que 
aquele indica ou desencadeia; o outro reage adaptando-se a este gesto: esta reacção é a 
‘significação do gesto’. Esta reacção significativa e simbólica, que ‘tem a mesma 
significação para todos os indivíduos de uma dada sociedade ou de um grupo social’ e 
origina a mesma atitude naqueles que a realizam e naqueles que a ela reagem, constitui, 
para Mead, a origem da consciência ou daquilo que ele designa por espírito (Mind) e que 
caracteriza como ‘a adopção da atitude do outro relativamente a si ou relativamente à 
sua própria conduta’ (DUBAR, 1997, p. 92, citando Mead).  

 
De acordo com Dubar, esta concepção permite a Mead “desenvolver uma análise 
minuciosa da socialização como construção progressiva da comunicação do Eu como 
membro de uma comunidade que participa activamente na sua existência e, portanto, na 
sua mudança” (idem). Numa concepção do desenvolvimento psicossocial que tem 
semelhanças com a de Freud 158, mas sobretudo com as de Parsons 159, a primeira etapa 

                                                                                                                                               
Em La place du desordre, Boudon procura subordinar o raciocínio da “necessidade funcional” ao 
raciocínio do individualismo metodológico, enquanto que Giddens (2000) em Central Problems in Social 
Theory faz de certo modo o inverso, integrando a abordagens do individualismo metodológico na sua 
teorização da dualidade da estrutura e da acção.  Ver tb.  Moropw e Torres (1997). 
152 Cf. GIDDENS (2000), e A S SILVA (1988) sobre as relações entre estrutural-funcionalismo e 
interaccionismo.) Sobre a proximidade entre funcionalismo e interaccionismo, pode ver-se A. S. Silva 
(1988) e GIDDENS (2000, p. 10, nota sobre Berger).. 
153 Ver DUBAR (1997), DUBET (2001) e BOLTANSKI E THÉVENOT (1991, p. 181/2) e GIDDENS 
(2000, p. 4) 
154 A diferença entre estas duas correntes também é estabelecida (Ver DUBAR, 1997, p. 86) pela 
referência que o interaccionismo faria a Weber (ou pela diferente interpretação que dele é feita), 
sobretudo ao reconhecimento por este de uma significação subjectiva e pela orientação para o 
comportamento de outrem.  Mas, como se viu, também Parsons dá importância aos contributos de Weber. 
155 Já muitos ouros autores, como por exemplo Berger e Luckmann (1973) em 1967, tinham atribuído 
grande importância a essa obra. 
156 Cf. SCHÜTZ e HABERMAS, 1987 – e SARTRE, 1960a. 
157 Cf.. SCHÜTZ, 1932/1974, sobre o “comportamento indexado”. 
158 Para Freud, a dualidade entre as pulsões do organismo e a ordem social, é um problema central (A.S. 
SILVA, 1988, p. 163 sobre Freud): “a personalidade toma forma numa constante tensão entre o id (lugar 
da libido, dos recalcamentos) e o superego (que representa todo o complexo de condicionalismos sociais 
interiorizados”.  Freud estabelece uma relação entre patologia orgânica e patologia social.  Ele coloca no 
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essencial da socialização é, segundo Mead, a “tomada em conta” pela criança dos papéis 
desempenhados pelos que lhe são próximos, e que designa por “outros significativos”. 
Na apresentação que Dubar faz da teoria meadiana da socialização, “o papel é 
justamente este conjunto de gestos que funcionam como símbolos significantes e 
associados para formar uma “personagem” socialmente reconhecida” 160.  Numa  
segunda etapa, depois da criança entrar para o jardim-escola, ela passa do jogo livre 
para os jogos com regras e deve ser capaz “de tomar a atitude de qualquer indivíduo que 
participa na jogada” (Mead, cit. in DUBAR, 1997). Progressivamente, a criança poderá 
interiorizar as regras do jogo, compreendendo que “a atitude de um obriga a uma atitude 
apropriada por parte do outro” (idem). “A passagem do jogo livre, ‘no qual se assume o 
papel do outro significativo’, ao jogo com regras, onde ‘se respeita uma organização 

                                                                                                                                               
espaço tempo de um desenvolvimento individual, que seria homólogo (recapitulação) do 
desenvolvimento da espécie, as tensões entre as necessidades e pulsões do indivíduo e as da espécie, 
armazenadas num subconsciente da espécie na forma de mito e revividas no inconsciente do indivíduo 
como uma luta entre pulsões internas do Id e as pressões do Superego. 
   Em A Construção Social da Realidade, BERGER e LUCKMANN (1973) fazem as seguintes considerações, partindo deste 
problema focal de Freud: “É possível falar de uma dialética entre a natureza e a sociedade.  Esta dialéctica é dada na condição 
humana [incompletude e abertura, e necessidade de vida em sociedade -- Cf Berger e Luckmann sobre incompletude no início do 
livro e no Capítulo Organismo e Identidade, e Mead sobre “espaço potencial”] e manifesta-se renovada em cada indivíduo humano.  
Para cada indivíduo, evidentemente, ela desenrola-se numa situação sócio-histórica já estruturada. Há uma contínua dialéctica que 
começa a existir com as primeiras fases da socialização e continua a desenvolver-se ao longo de toda a existência do indivíduo na 
sociedade, entre cada animal humano e sua situação socio-histórica. Externamente é uma dialéctica entre o animal individual e o 
mundo social. Internamente, é uma dialéctica entre o substrato biológico do indivíduo e sua identidade socialmente produzida. [...] 
No aspecto interno, a dialéctica manifesta-se como a resistência do substrato biológico à modelagem pela sociedade. Isto é 
naturalmente de todo evidente no processo de socialização primária. As dificuldades de socializar inicialmente a criança não podem 
ser explicadas simplesmente em razão dos problemas intrínsecos da aprendizagem.  [... mas, ao longo de toda a vida ] A existência 
social depende da subjugação contínua da resistência, biologicamente fundada, do indiv’duo, que acarreta legitimação bem como 
institucionalização. Na socialização secundária existem problemas semelhantes de acomodação do organismo no mundo 
socialmente construído, embora naturalmente o grau de frustração biológica provavelmente seja menos agudo. 
No indivíduo completamente socializado há uma dialéctica interna contínua entre a identidade e seu substrato biológico. O 
indivíduo continua a sentir-se como um organismo, à parte das objectivações de si mesmo de origem social, e às vezes contra elas. 
Esta dialéctica é frequentemente apreendida como luta entre um eu «superior» e um eu «inferior», equiparados respectivamente à 
identidade social e à animalidade pré-social, possivelmente anti-social. O eu «superior» tem de afirmar-se repetidamente sobre o 
«inferior», às vezes em provas críticas de força. Por exemplo, um homem tem de vencer o instintivo medo da morte pela coragem na 
batalha. O eu «inferior» neste caso é chicoteado até a submissão pelo «superior», afirmação de dominação sobre a substrato 
biológico que é necessária para manter a identidade social do guerreiro, objectiva e subjectivamente.” 
   (Cf. a corrente  de Hobbes e Hume ( e já antes de Séneca e Agostinho) a Hayek, que recusa a racionalidade plena aos indivíduos e 
a coloca no conjunto social)  Ver tb. Marx e Durkheim sobre os processos sociais que permanecem ocultos ao indivíduo. Pode ver-
se tb. HABERMAS (1990): “A necessidade de auto-objectivação está radicada também na estrutura da auto-exteriorização do 
mesmo modo que na estrutura da auto-referência: por conseguinte, o processo de formação da espécie é determinado pela tendência 
que os indivíduos trabalhadores, na medida da dominação da natureza exterior, só adquirem a sua identidade pelo preço da repressão 
da sua própria natureza interior. ...”  O carácter oculto dos processos e determinações sociais a que se refere Marx é, segundo Freud 
(mas tb. segundo Durkheim em FEVR) interiorizado, e segundo Mauss incorporado.  A novidade de Freud está em sublinhar o 
carácter contraditório e antagónico das pulsões dos organismos e dos interesses sociais,  e a necessidade de um Ego integrador. 
Ver tb. BOLTANSKI e THÉVENOT (1991, p. 81/2) sobre Mead; DUBAR (1997) sobre Mead; e Berger e Luckmann sobre a 
incompletude do indivíduo humano e sobre o ser que se exprime objectivando uma realidade social que por sua vez o faz como 
sujeito; e sobre o ser que se desdobra.  
159 E com a concepção de ERIKSON (1976), a cujo modelo de desenvolvimento foi feita largamente 
referência em FILIPE, 1999. 
160  Para BERGER e LUCKMANN (1973, pp. 48, 58, 86, 180) (cf. também Wallon cit. in CHOMBART 
DE LAWE e FEUERHAHN 1989, p. 323): "a construção do eu passa pela mediação do outro". (Para a 
demonstração do lugar importante que os outros ocupam na mediação entre cada um e si mesmo, e na 
desreificação de si próprio, ver tb BERGER e LUCKAMNN, 1973, p. 124.) Para estes autores, 
objectivar-se nos outros e compreender o contexto são passos para a desreificação (idem, pp. 87, 94, 122-
124).  É isso que faz o valor social (heurístico e hermenêutico) do método biográfico (cf. BERGER E 
LUCKMANN, 1973, pp. 86, 88 e 124, com PINEAU, 1983 e 1987 e BERTAUX, 1987), e, mais 
particularmente, da abordagem autobiográfica (cf. FERRAROTTI, 1983). 
   Linton (1936) confrontou os conceitos de papel (rotulus), e de status, entendido como "posição social" (cf. MACIOTI, 1993, p. 
57), conceito de tipo mais estrutural.  Embora reconhecendo que o papel está sempre ligado a aspectos prescritivos (idem, pp. 10 e 
12,  e 57 – Newcomb, prescritos mais que jogados), foi Linton quem .como já foi treferido em nota anterior, fez pela primeira vez 
uma nítida distinção entre status "adscritos" e status "adquiridos" (Ver MERTON, 1992, que cita Linton). "Numa sociedade 
essencialmente estática, como pode ser a camponesa e pre-técnica, prevalecem os papéis 'adscritos', isto é, os papéis ligados a 
condições relativamente independentes do indivíduo singular; na sociedade industrial, móvel e mais aberta, prevalecem os papéis 
adquiridos, que dependem dos dotes individuais, da competência técnica específica, da capacidade" (MACIOTI, p. 13).   
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vinda de fora’, pressupõe que se aceda a uma nova compreensão do outro.” (DUBAR, 
1997, citando Mead).  A participação no jogo implica agora a compreensão  das atitudes 
de todos os que estão “comprometidos num mesmo processo social”, o grupo, a equipa, 
a comunidade. Esse “outro”, que já não é  um parceiro singular do qual se assume um 
papel particular, é o que Mead designa por “o outro generalizado”, e segundo este autor, 
é a identificação com essa entidade e o reconhecimento como membro da comunidade 
que permite encontrar a “unidade do Eu”, sendo portanto “o mecanismo central da 
socialização, definida como construção do Eu” (DUBAR, 1991/7) 161.  Quer Dubar, 
quer ERIKSON (1963/76 e 1968/76), sublinham que o reconhecimento do Eu implica 
que o indivíduo seja um actor que desempenha no grupo um “papel útil e reconhecido” 
(Mead, cit. in DUBAR), e não somente um membro passivo do grupo, que se limitou a 
interiorizar os seus “valores gerais” (idem).  
 Dubar faz notar que, neste processo, se desenvolve “uma dialéctica”, entre o “eu” 
reconhecido pelo outro como “membro do grupo” de certo modo definido 
estatutariamente e que permite dizer por exemplo: «Eu sou membro da equipa X», na 
medida em que «eu faço parte da equipa de futebol, vou aos treinos, paguei a quota» 
(DUBAR, 1997), e o «eu» que se apropria de um papel activo e específico no seio da 
equipa, e que interpreta esse papel de um modo pessoal (no limite pode mesmo criar um 
papel novo 162), contribuindo para “reconstruir activamente a comunidade a partir de 
valores particulares ligados ao papel que assume” (idem); como no exemplo escolhido 
por Dubar: «Eu sou guarda-redes, bato-me por ser seleccionado, faço ganhar a equipa 
não deixando entrar golos por desleixo e faço progredir uma estratégia defensiva 
eficaz». Como Dubar sublinha: “É do equilíbrio e da união destas duas facetas do Eu -- 
o «Eu» que interiorizou ‘o espírito do grupo e o «eu» que me permite afirmar-me 
positivamente no grupo -- que dependem a consolidação da identidade social e, 
portanto, o sucesso do processo de socialização”.  Para Mead, tal como para Durkheim, 
a socialização desenvolve-se ao mesmo tempo que a individualização: “quanto mais se é 
Eu-próprio, melhor se é integrado no grupo” (DUBAR, 1997).   
 Mead integra, portanto, os contributos da psicanálise e da antropologia.  Mas isso 
tanto abre caminho a interaccionistas como Goffman, como a funcionalistas como 
Parsons, ou a teorizações como a de Berger e Luckmann que, embora sublinhando que 
as instituições não são necessariamente coesas, admitem alguma regularidade nos 
fenómenos sociais (163) e reconhecem uma filiação tanto em Durkheim como em Weber 
e Mead, ou mesmo em Marx 164. 

                                                 
161 Cf S SILVA (1988, p. 163); e GIDDENS (2000, p. 4) sobre as origens sociais da consciência reflexiva 
e a teoria do sujeito 
162 Cf. MACIOTI (1993), e MELUCCI (1992) 
163 GIDDENS (2000) coloca neste ponto o acento da sua crítica ao interaccionismo. 
164 De acordo com DUBAR (1997): “Apesar de tudo, a conclusão de Mead acrescenta um elemento 
importante a Max Weber: se a sociedade (Society sinónimo aqui de gesellschaft) não pode ser construída 
sem ser fiel ao espírito (Mind) da comunidade (community sinónimo de gemeinschaft) na qual se enraíza, 
ela só pode fazê-lo através da acção coordenada de indivíduos socializados (self) que constroem e 
inventam novas relações, produtoras de social. Ao socializar-se, os indivíduos criam a sociedade da 
mesma forma que reproduzem a comunidade”. 

Segundo DUBET (2002, p. 342 –3) Mead explicaria melhor que Durkheim o que se passa nos dias de 
hoje : 
Trois principes peuvent être retenus.  
Premièrement, la socialisation est conçue comme une expérience sociale, ne serait-ce que dans la mesure oú la pluralité des rôles et 
des dimensions de l’action s’est imposée sans qu’un principe central plus ou moins transcendant ne parvienne à l’organiser.  
Deuxièmement, la socialisation est conçue comme un travail de l’acteur socialisé (o que pressupõe uma soc 1ª bem sucedida) qui 
expérimente le monde social, par exemple en développant divers types de jeux selon qu’il imite ou qu’il improvise en apprenant des 
règles; dans tous les cas, le sentiment d’identité et d’unité de soi est le produit de son activité tout autant que de son intériorisation 
de modèles déjà là.  
Troisièmement, ce mode de socialisation et ce travail sur soi engendrent une distance entre Soi, Moi et Je; il crée un individu 
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Dubar faz notar também que as crianças ao identificarem-se com os seus próximos 
mais significativos e ao assumirem o “mundo social geral (Society)” (Mead cit. in 
DUBAR, 1997), fazem-no filtrando-o à sua maneira através de atitudes particulares que, 
simultaneamente, definem as suas relações específicas com os outros, e seleccionando 
determinados papéis em detrimento de outros (“bom guarda-redes, bom em 
Matemática...”). Este autor retira daí implicações que podem ser relacionadas com as  
teorizações de Bourdieu, e sobretudo de Bernstein, que serão aqui analisadas somente 
no Subcapítulo 3.3., mas também com a teorização da socialização por Berger e 
Luckmann.   
 

A criança das classes populares acabará não só por morar num mundo muito diferente 
daquele das crianças das classes superiores, como acabará também por se diferenciar 
do seu vizinho, que pertence, apesar de tudo, à mesma classe: através da mediação dos 
seus pais ou de um adulto a que se identifica, a criança poderá interiorizar uma atitude 
de aceitação do seu destino, de resignação, de ressentimento amargo ou de revolta febril 
(Berger e Luckmann, 1966, cit. in DUBAR). 

 
 

                                                                                                                                               
multiple agissant sur une série de registres (cf Lahire) dont il lui appartient de construire la cohérence et la continuité.  
( Sur ce type d’interprétation de Mead, cf. J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, t. II).  Cf. tb. 
BERGER E LUCKMANN, 1973, que tiram conclusões algo diferentes de Dubet.)  
E em DUBET (2002, p. 344) pode ler-se « Ici, l’intégration ne désigne pas l’intériorisation de normes et de valeurs, mais elle 
consiste à faire qu’autrui ait une place dans la société en lui donnant un ensemble de ressources et en postulant qu’il peut développer 
une action rationnelle et autonome ». Na prática a socialização/integração visa, como noutros programas, produzir um tipo de 
homem adequado á sociedade (Ver Couturier, 2004 sobre o “epistema performativo liberal”). Cf R Dale sobre o Modelo Mundial 
para a educção e o fim do homem adscrito (cf sobre isso tb TOURAINE). Rel com diferenciação entre integração e inserção, de que 
verdadeiramente se trataria agora.). 
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Identidade para si e identidade para o outro 
 
 Tal como Mead já fizera, Dubar assinala os “riscos constantes de ‘dissociação do 
Eu’ que acompanham a socialização” (DUBAR citando Mead, op. cit., p. 122)  165. 
 

Entre um «eu» que implica necessariamente um esforço de conformidade ao grupo para 
se fazer (re)conhecer e um «eu» que corre sempre o risco de ser anulado ou 
desconhecido pelos outros, o Eu (self) em construção arrisca-se a ser dissociado entre a 
identidade colectiva sinónima de disciplina, de conformismo e de passividade e a 
identidade individual, sinónima de originalidade, de criatividade, mas também de risco e 
de insegurança. (Destaque em itálico introduzido na citação)

166  
 

A autorrealização pode ser entendida, neste quadro conceptual 167, como sendo a 
construção do Eu como entidade mediadora e integradora entre as regras sociais 
incorporadas (o superego) e as pulsões e tendências do inconsciente (o Id).  E como este 
também é sede de processos sociais sedimentados ou recalcados, como os que Freud 
identifica na análise dos mitos cristãos em Moisés e em Totem e Tabu, a autorrealização 
pode também ser entendida como o evitar do recalcamento e do trauma 168. 

Tendo em conta que, para Freud, a personalidade toma forma numa constante 
tensão entre o id e o superego (que representa todo o complexo de condicionalismos 
sociais interiorizados), e que Lacan, na sua leitura de Freud, assinala uma “discordância 
primordial na relação do organismo com a sua realidade” (Lacan, 1966, p. 93, cit. in 
DUBAR), Dubar considera que a “divisão do Eu [...] é  a forma primordial de 
manifestação da identidade”.  Para fazer um uso sociológico do conceito de identidade, 
Dubar (no estudo das identidades profissionais no quadro de uma abordagem de novas 
relações com o trabalho, a profissão e o emprego), parte da divisão do Eu (169) e 
correlaciona-a com a dualidade existente no mundo social, entre actor/acção e estrutura. 

Este conceito de identidade surge no interaccionismo simbólico como parte do 
autoconceito enquanto pessoa 170.  Muitos interaccionistas simbólicos distinguem entre 
identidade pessoal e identidade social,  e alguns falam em identidade situada para 
explicar a articulação das duas.   

Amélia Lopes localiza as concepções interaccionistas da identidade no quadro 
mais geral das abordagens da identidade que desenvolvem “a lógica da subjectivação”  
(LOPES, 2001, p. 142), e, mais especificamente, nas que põem o “ênfase na 
necessidade de reconhecimento” (idem, pp. 158-172) e na “necessidade de troca” (idem, 
pp. 173-186) 171; mas passando também pela teorização da construção das identidades 
profissionais que valorizam o “reconhecimento recíproco” (idem, pp. 190-191 e 202-

                                                 
165 Cf. Dubet (1994) em LOPES (2001,  p. 39), sobre a necessidade de interiorização da ordem social e 
ameaças à integridade pessoal resultantes da desagregação social que Durkheim torna claras em O 
Suicídio. 
166 Tenha-se desde já em conta que, como Bourdieu torna claro, nomeadamente em O Que Falar Quer 
Dizer, também as identidades colectivas estão sujeitas a este tipo de riscos. 
167 Cf. Mead e ERIKSON (1976). 
Ver também GIDDENS (1994, pp. 95/96, 79, 88-116, 111: rel com unificação da experiência em 
DUBET, 1996 e 2002), sobre identidade, realização de si, autenticidade e autorrevalação.   
COUTURIER (2004) vai mais longe que Giddens, com a descrição do epistema performativo liberal e ao 
assinalar a  necessidade de investimento de si no trabalho e nos jogos do mercado de reconhecimento de 
identidades).  Ver também LOPES (2001) sobre relação e reconhecimento  
168 Cf. aqui, no Subcapítulo 3.2, as considerações de Foucault sobre a psicanálise. 
169 A relacionar com a “incompletude, sublinhada por BERGER E LUCKMANN (1973) na linha de 
Gehlen. 
170 Cf. LOPES (2001, p. 145) e FILIPE (1992). 
171 Ver tb LOPES (2001) sobre identidade de papel, categorização e autocategorização. 
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205) e visam a “mudança «real»” e, nomeadamente, a construção de identidades sociais 
no trabalho teorizada por Sainsaulieu (idem, p. 194- 201), em que o reconhecimento tem 
um papel central 172. Esta autora considera que os três tipos de identidade podem ser 
definidos com base em três níveis: 

- as identidades pessoais – “genericamente coincidentes com os self e que teriam 
uma organização relativamente durável” (LOPES, 2001, p. 18) 173; 

- a identidades sociais – que, para um mesmo individuo, podiam ser diversas, 
estando associadas aos diferentes papéis  sociais com que cada indivíduo se 
confronta ao longo da sua vida 174; 

- e as identidades situadas – que seriam resultantes da “organização da 
identidade pessoal e das identidades sociais numa situação” (LOPES, 2001, p. 
18).  

Enquanto que Dubar recusa uma concepção da identidade pessoal separada da 
concepção da identidade colectiva, avançando para um conceito de identidade em que 
se articulam dois processos que define com base na teorização de Goffman em Stigma e 
em Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias: o, da “identidade para si” e da 
“identidade para outro”.  Dubar  entende, porém, que a noção de identidade só pode ser 
incluída numa perspectiva sociológica se restituir “a relação identidade para si—
identidade para outro ao interior do processo comum que a toma possível e que constitui 
o processo de socialização. Ou seja, instala no próprio social a “divisão do Eu como 
realidade originária da identidade”, e procura: 
  

...compreender as identidades e as suas eventuais fracturas como produtos de uma 
tensão ou de uma contradição interna ao próprio mundo social (entre o agir instrumental 
e o comunicacional, o societário e o comunitário, o económico e o cultural ...) e nunca em 
primeiro lugar como resultados do funcionamento psíquico e dos seus recalcamentos 
biográficos (DUBAR, 1997). 175   

                                                 
172 (Partindo fundamentalmente destas concepções interaccionistas da identidade,   Amélia Lopes estudou a construção de 
identidades profissionais docentes alternativas às que, sendo “marcadas pela tradição”,  eram fonte de mal-estar  pessoal [...] e de 
“centração social de cariz defensivo”  -- Essas identidades, modos de estar, ou culturas, seriam as únicas a “permitir sintonias 
necessárias entre os diversos  agentes e arguentes do campo escolar” (LOPES, 2001, p. 18)..  Faz notar que, para NIAS (1985), “o 
essencial do compromisso profissional dos professores, decorre do self substancial  [ou devia decorrer? Cf. DUBET 2002, e 
COUTURIER, 2004, mas tb. NÓVOA sobre Abraham e “o professor como pessoa”.] que inclui o gosto pelo debate intelectual e 
pela auto-expressão como valores; valores que eles tentariam sem sucesso fazer valer nos seus contextos de trabalho” (LOPES, 
2001, p. 19). [Em Portugal isto, provavelmente, não se aplica à maioria dos professores do ensino primário].  E relaciona esta 
conclusão de Nias com a observação por Pollard (outro investigador das identidades de professores nas escola primárias inglesas na 
mesma época) de que ”a cultura de trabalho prevalecente nas escolas se caracteriza por um realismo terra-a-terra e por um discurso 
dos denominadores comuns que se opõem a esses valores nucleares”.  Lopes faz notar também que para estes autores “aquela 
cultura produzida pelos actores para assegurar sentimentos de pertença à custa do evitar de conflitos e rupturas, é passível de 
transformação de modo a promover um melhor encontro entre os selves substanciais dos professores e as suas situações” (Cf. 
CARIA (2000) sobre a subordinação formal e informal dos professores e sobre o facto de evitarem participar no conflito de 
legitimidade.  E em Relatório de Projecto REPROFOR, sobre a divers idade de habitus que fariam 
com que não se pudesse falar propriamente em cultur as. ) E concluiu que essa cultura dependia “pelo menos 
em parte, da construção de novos colectivos sustentadores de sintonias alternativas”; o que, por sua vez, decorreria de “condições 
contextuais onde se incluem a autonomia e a descentralização, respectivamente, dos e nos contextos profissionais, e ainda a 
existência, nesses contextos, de relações interpessoais que permitissem identificar e  enfrentar conflitos e negociar e construir 
consensos”. 
173 Cf. DUBAR (1997), DOISE (1989 a), FLAMENT (1989)ou GIDDENS (1990, 1994 e 2000) sobre a 
durabilidade ou estabilidade das representações. 
174 Cf.. LOPES (2001, pp. 173 e sq.) sobre as «identidades de papel social» em Mc Call e Simmon. 
Segundo LOPES (2001, p. 19) “Nias [que, nos anos 80, realizou, numa perspectiva interaccionista 
simbólica, estudos sobre os professores nas escolas primárias do reino Unido] distingue entre self 
substancial que deriva da socialização da socialização precoce e e coincide com o núcleo da identidade da 
pessoa, e self situacional, relativo aos modos como a pessoa se apresenta em contextos particulares.”  
(Cf. Dubar (1995, pp.103-118); e BERGER E LUCKMANN, 1973, pp. 47-48, 58, 66, 86, 122-124, 136, 
198-201, 216 e 230, e (192) 177, sobre identidade e auto-identificação em que se assume um mundo, e p. 
226 sobre o Eu como material de grande número de identidades) 
175 Como faz notar: “A divisão do Eu como expressão subjectiva da dualidade do social aparece 
claramente através dos mecanismos de identificação” que  utilizam “categorias socialmente disponíveis e 
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Como já aqui se pôde ver, DUBAR (1997) adopta uma abordagem próxima da 

teorização da “socialização como construção social da realidade” e das teorizações que 
“colocam a interacção e a incerteza no seio da realidade social, assim definida como 
confronto entre ‘lógicas’ de acção funcionalmente heterogéneas”.  Segundo ele, todos os 
indivíduos são confrontados com a dupla exigência de, por um lado, se adaptarem à 
cultura do grupo e reproduzirem as «tradições» culturais, e por outro, optimizarem as 
riquezas e as posições de poder segundo o tipo de sociedade no qual se encontram; e 
devem aprender a ser reconhecidos pelos outros, assim como a “cumprir as melhores 
performances possíveis”; não podendo a socialização “reduzir-se a uma dimensão 
única” e devendo ”gerir esta dualidade irredutível”.  
 

A divisão intrínseca à identidade [176] tem de, finalmente e sobretudo, ser esclarecida 
pela dualidade da sua própria definição: identidade para si e identidade para o outro são 
inseparáveis e estão ligadas de uma forma problemática. Inseparáveis porque a 
identidade para si é correlativa do Outro e do seu reconhecimento [177]: eu só sei quem 
eu sou através do olhar do Outro.  Problemática porque ‘a experiência do outro nunca é 
directamente vivida por si... de tal forma que nos apoiamos nas nossas comunicações 
para nos informarmos sobre a identidade que o outro nos atribui [178], e, portanto, para 
forjarmos uma identidade para nós próprios’. Não posso colocar-me na sua pele. Eu 
nunca posso ter a certeza que a minha identidade para mim coincide com a minha 
identidade para o Outro. A identidade nunca é dada, é sempre construída e a 
(re)construir numa incerteza maior ou menor e mais ou menos durável [179]. (DUBAR, 
19997, citando Laing) 

 
Mas Dubar entende que, se nos mantivermos numa perspectiva fenomenológica da 

relação interindividual Eu-Outro, a noção de identidade não pode ser incluída numa 
perspectiva sociológica 180.  Por isso, concebe a identidade social como uma articulação 
entre duas transacções: “uma transacção «interna» ao indivíduo e uma «externa» 
estabelecida entre o indivíduo e as instituições com as quais interage” (DUBAR, 1997, 
p. 103).  A identidade é assim concebida como “o resultado simultaneamente estável e 
provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural, dos 
diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e 
definem as instituições”.  

Para conceber essa articulação na construção da identidade, Dubar baseia-se na 
teorização que  Goffman faz em Presentation of Self in the Everiday Life (1956 181), e 
em Stigma (1963/1990): “Cada um é identificado por outro, mas pode recusar esta 
identificação e definir-se de outra forma.”  A “identidade para outro” resulta de “actos 

                                                                                                                                               
mais ou menos legítimas a níveis diferentes (nomeações oficiais de Estado, denominações étnicas, 
regionais, profissionais... até diferentes idiossincrasias... [ver GOFFMAN (1990) e BERGER E 
LUCKMANN (1973) sobre os estereótipos])”. 
176 A  “divisão do Eu Como a forma primordial de manifestação da identidade”. 
Lacan, na sua leitura de Freud, assinala uma “discordância primordial na relação do organismo com a sua 
realidade” (Lacan, 1966, cit. in Dubar) Ver tb Berger e Luckmann sobre a incompletude do indivíduo 
humano. 
177  Pode ver-se aqui no Subcapítulo 2.4 como  Hegel teorizou esta questão, e confrontar com as 
considerações de TODOROV em La Vie commune, e RICOEUR em Soi-Même comme un autre. 
178 Cf. SCHÜTZ (1932/74). 
179 Cf GIDDENS em Modernidade e Identidade Pessoal. 
180 Cf BERGER E LUCKMANN (1973, p. 47-48) sobre o outro sempre presente e o conhecimento de 
mim ocasionado pela reflexão sobre a atitude em relação a mim que o outro manifesta; e cf. pp. 40, 47-50, 
79-81, 91 e 103 sobre reciprocidade.  
181 Foi consultada no decorrer da investigação para esta tese a edição portuguesa, sob o título: 
Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias (GOFFMAN, 1993) 
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de atribuição” que identificam o indivíduo socialmente pela sua pertença a um grupo ou 
a uma categoria, ou por características singulares mas também socialmente tipificadas 
182.   A “identidade para si” resulta de juízos de pertença feitos pelo próprio.  Não pode 
ser analisada fora das trajectórias sociais pelas quais e nas quais os indivíduos 
constroem «identidades para si» que não são mais que «a história que contam a si 
daquilo que são» (Laing, cit. in DUBAR, 1997 183) e que Goffman denomina 
identidades sociais «reais»184.  

Dubar parte da constatação de que não há necessariamente correspondência entre 
as duas faces da identidade, mas, como “é, efectivamente, pela e na actividade com 
outros, implicando um sentido, um objectivo e/ou uma justificação, uma necessidade, 
                                                 
182 Segundo Dubar, os dois processos que concorrem para a produção das identidades -- o processo bio-
gráfico (identidade para si) e o processo relacional, sistemático, comunicacional (identidade para outro) -- 
são heterogéneos, mas este autor não tira todas as consequências de reconhecer que eles utilizam um 
mecanismo comum: o recurso a esquemas de tipificação (Ver BERGER e LUCKMANN, 1973, pp. 49-
50, 64, 79-98) que implicam a existência de tipos identitários, isto é, “de um número limitado de modelos 
socialmente significativos para realizar combinações coerentes de identificações fragmentárias” (ERIK-
SON, 1976, p. 53). Estas categorias particulares que servem para identificar os outros e para se identificar 
a si mesmo são variáveis de acordo com os espaços sociais onde se exercem as interacções e as 
temporalidades biográficas e históricas onde se desenvolvem as trajectórias. 
Ver referências à  bibliografia sobre histórias de vida (OLAGNERO, CARBONARO, FERRAROTTI, 
PINEAU, BERTAUX), em FILIPE 1999. 
   Como DUBAR (1997) admite, “nada permite afirmar a priori que as categorias que servem para se 
identificar no decorrer da vida são as mesmas ou são facilmente comparáveis entre elas. Pode-se sustentar 
a hipótese de que estas categorias dependem muito das idades da vida e que existe um certo fechamento 
entre as esferas de identificação de um mesmo indivíduo num dado momento”.  Segundo ele: “a teoria 
dos papéis é inteiramente compatível com esta hipótese de dispersão das identidades subjectivas (para si)  
[cf LAHIRE, 1998] de acordo com os cenários sociais onde sucessivamente o indivíduo se investe” (Cf. 
Capítulo 4 em DUBAR, 1997). Cf. BERGER E LUCKMANN (1973, p. 100) sobre a dificuldade de 
interiorização de significados institucionais sucessivos, e (idem, p. 35) sobre a vida quotidiana como 
mundo coerente não obstante a segmentação institucional (Ver tb. pp. 113, 103 e 134).  Cf. ARENDT 
(1958) sobre a necessidade de  um mundo durável. Cf. DOISE (1989 a) e FLAMENT (1989). Cf. tb. 
LOPES (2001) sobre teoria da autocategorização. 
   Dubar assume, aparentemente contra a teorização que Bourdieu desenvolve em La distinction (mas sem 
a referir explicitamente), que “as categorias pertinentes no campo religioso (praticante/não-
praticante/não-crente ou católico/protestante/muçulmano/judeu/ateu, etc.) não são as mesmas das do 
campo político (direita/esquerda...) ou das do campo do trabalho (activo/inactivo, assalariado/não-
assalariado, execução/enquadramento, etc.) (Ver tb. Bourdieu em O Poder Simbólico). A priori, nada 
permite hierarquizar os diferentes campos de identificação nem estabelecer correspondências necessárias 
entre as posições internas aos diferentes campos (católico—direita—pessoal de enquadramento/não-
católico—esquerda—pessoal de execução): apenas podemos verificar a existência de correlações 
significativas através da análise empírica. No entanto, os contributos de Bourdieu para a análise deste 
processo de atribuição da identidade, que são uma referência nesta tese de doutoramento,  parecem sê-lo 
também para Dubar quando este escreve: “Este processo de atribuição “resulta de ‘relações de força’ 
entre todos os actores implicados e da legitimidade -- sempre contingente -- das categorias utilizadas”.  
Dubar faz notar que “a ‘construção’ legítima destas categorias constitui um desafio essencial neste 
processo que, uma vez concluído, se impõe colectivamente, pelo menos durante um certo tempo aos 
actores implicado” e que o processo leva a “uma forma variável de etiquetagem”, produzindo o que 
Goffman chama “as identidades sociais «virtuais» dos indivíduos assim definidos” (DUBAR citando 
Goffman, Stigma, 1963/90, p. 57; cf. tb DUBAR, 1997, p. 110).  Não se pode concluir daqui, no entanto, 
que se deva renunciar à noção de identidade social se a definirmos e a problematizarmos. 
183 Cf. ARENDT, 1958, GIDDENS, 1994, e BERGER e LUCKAMNN, 1973, p. 58 
184 Estas utilizam também categorias que devem, antes de mais, ser legítimas para o próprio indivíduo e 
para o grupo a partir do qual define a sua identidade-para-si. Este grupo de referência (cf. MERTON, 
BERGER E L, e Sarbin e Scheiber em A. LOPES)  pode ser diferente daquele ao qual 
pertence «objectivamente» para outro (cf. capítulo 2), e ser, contudo, o único que tem «subjectivamente» 
importância para o indivíduo.  Sem esta legitimidade «subjectiva», não se pode falar de identidade-para-
si. 
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que um indivíduo é identificado e é conduzido a aceitar ou recusar as identificações que 
recebe dos outros ou das instituições”, a identidade para si que é reivindicada por um 
individuo é uma condição da interacção e da identificação na interacção (cf. DUBAR).  
As duas identidades, mesmo quando não coincidem, estão de algum modo em 
interacção, sendo desenvolvidas “«estratégias identitárias» destinadas a reduzir o desvio 
entre as duas identidades”, que podem assumir quer a forma de “transacções «externas» 
entre o indivíduo e os outros significativos, que visam acomodar a identidade para si à 
identidade para o outro (transacção chamada «objectiva»), quer a forma de transacções 
«internas» ao indivíduo”; transacções entre a necessidade de salvaguardar uma parte das 
suas identificações anteriores (“identidades herdadas”) e o desejo de construir para si 
novas identidades no futuro (“identidades visadas”), procurando assimilar a identidade-
para-outro à identidade-para-si (Ver DUBAR, 1997, que cita Goffman de Stigma).  

Dubar chama a atenção para a segunda destas transacções, que designa de 
subjectiva mas que, como ele também assinala, “de facto, depende de relações com o 
outro que são constitutivas da transacção objectiva”.  Procurando um ponto de 
equilíbrio na articulação entre estas duas transacções, sublinha que essa transacção 
«objectiva» é concebida “como uma confrontação entre as procuras e as ofertas de 
identidades possíveis e não simplesmente como produtos de atribuições de identidades 
pré-construídas”, e reconhece que essa transacção «objectiva» passa pela “redefinição 
do processo de categorização pelo qual se constroem as identidades oferecidas aos 
indivíduos”.  Embora pareça desvalorizar o que Bourdieu chamaria determinantes 
estruturais, ao escrever ainda que essa redefinição é feita no decurso de uma 
“negociação entre os que procuram uma identidade em situação de abertura do seu 
campo do possível e os que oferecem uma identidade” (DUBAR, 1997), pressupondo 
uma “situação de incerteza no que diz respeito às identidades virtuais a propor” (idem),  
já parece considerar essas determinações quando afirma que “a relação entre as 
identidades herdadas, aceites ou recusadas pelos indivíduos, e as identidades visadas, 
em continuidade ou em ruptura com as identidades precedentes, depende dos modos de 
reconhecimento pelas instituições legítimas e pelos seus agentes que estão directamente 
em relação com os sujeitos em causa”.  Por isso, embora seja justo dizer que a sua  
abordagem sociológica “faz da articulação entre as duas transacções a chave do 
processo de construção das identidades sociais”, ela não é suficientemente clara em 
relação ao problema que GIDDENS (2000) designa por “dualidade da estrutura”. E a 
posição não fica mais definida quando o autor escreve, insistindo na terminologia de 
Goffman, que, ao designar por “real” uma das “identidades”, a valoriza em relação à 
outra: “A construção das identidades faz-se, pois, na articulação entre os sistemas de 
acção que propõem identidades virtuais e as ‘trajectórias vividas’ no interior das quais 
se forjam as identidades ‘reais’ a que aderem os indivíduos.”  Mesmo que Dubar 
acrescente que:  

 
Esta abordagem pressupõe, portanto, em simultâneo, uma relativa autonomia e uma 
articulação necessária entre as duas transacções: as configurações identitárias 
constituem então formas relativamente estáveis mas sempre evolutivas de compromissos 
entre os resultados destas duas transacções diversamente articuladas. 185   

 
Isso dá lugar a que Dubar (seguindo em boa medida Habermas), idealize o processo de 
reconhecimento (negociação/construção 186) de identidades, ao dizer que isto “implica 
                                                 
185  Cf. BERGER E LUCKMANN, 1973, p. 47-48, sobre o outro sempre presente e o conhecimento de 
mim ocasionado pela reflexão sobre a atitude em relação a mim que o outro manifesta.  Pode ver-se tb. 
pp. 40, 47-50, 79-81, 91, e 103 sobre reciprocidade. 
186 É necessário, portanto, que, em diferentes níveis, se possa definir o processo de produção de identidades novas como uma 
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fazer da qualidade das relações com o outro um critério e um desafio importante da 
dinâmica das identidades.  (destaque em itálico introduzido na citação) 187  
 Dubar admite que, sendo a primeira identidade social sempre conferida, 
aprendendo cada um a ser o que os outros dizem que é (188),  “os indivíduos de cada 
geração devem reconstruir as suas identidades sociais «reais» [«reais» no sentido de 
Goffman] a partir [...]: (1) das identidades sociais herdadas da geração precedente; (2) 
das identidades virtuais (escolares...) adquiridas no decorrer da socialização inicial 
(«primária»); (3) das identidades possíveis (profissionais...) acessíveis durante a 
socialização «secundária»”.  Considerando, por outro lado, que as próprias categorias 
pertinentes de identificação social evoluem no tempo e permitem antecipações 
recíprocas (189) nas quais se podem encaixar as negociações identitárias (190), caberia à 
análise sociológica localizar os movimentos que afectam os modelos sociais de 
identificação, isto é, os tipos identitários pertinentes. Estes não poderiam, porém, ser 
assimilados às categorias sociais existentes oficialmente num dado momento, pois estão 
sempre ameaçadas de uma relativa obsolescência, nomeadamente em períodos de crise 
191.  E, ainda no entender de Dubar, nesses períodos, “os tipos identitários pertinentes 
devem ser apreendidos, sobretudo, a partir das identificações «reais» dos indivíduos 
entre eles e para eles, e os processos de identificação futura devem ser lidos a partir da 
forma como os indivíduos utilizam, pervertem, aceitam ou recusam as categorias 
oficiais, já que elas implicam reorganizações permanentes tanto dos domínios como das 
categorias identitárias” 192. 

Mas, o próprio Dubar chama a atenção para que Sainsaulieu entende a 
identidade como “um processo relacional de investimento do eu”, mais do que um 
“processo biográfico de construção do eu”, um investimento essencial em relações 
duráveis que põem em causa o reconhecimento recíproco dos parceiros.  E é ele mesmo 
que parece valorizar a ideia de que esta seja “uma transacção objectivamente verificável 
na análise das situações de trabalho e dos sistemas sociais da empresa”.  Sainsaulieu, 
por sua vez, coloca a hipótese de que o investimento privilegiado num espaço de 
reconhecimento identitário está intimamente dependente da natureza das relações de 
poder neste espaço, do lugar que o indivíduo ocupa e do seu grupo de pertença 193. Não 
se pode, portanto, considerar a empresa ou o trabalho (no sentido restrito do posto de 
trabalho) como o espaço privilegiado de reconhecimento da identidade social, com as 
qualidades que Dubar começou por exigir-lhe.  E é este autor a fazer notar que “este 

                                                                                                                                               
construção conjunta. 
187 Cf. A LOPES (2001) sobre a aplicação destes critérios à negociação entre grupos.  Não esquecer que, 
na interacção, a identidade de ambos está em jogo, como mostra GOFFMAN em Apresentação de Si na 
Vida Quotidiana, e que a interacção ocore num campo ou rede de forças. 
188 Cf. Laing, p. 116, cit in DUBAR, 1997) ; cf. BERGER E LUKMANN,  e.BOURDIEU, 1998 e 
BOURDIEU, 1979, sobre reprodução ou reconversão da posição social na sucessão das gerações e 
GOODY sobre grupos domésticos) 
189 Cf. BOURDIEU, 1979, sobre a “translação social”. 
190 Estas “negociações” decorrem num campo de lutas e de lutas simbólicas sobre os princípios de 
conversão de valores. 
191 Cf. DUBAR, 1997, referindo Desrosières e  Thevenot, 1988. 
192 Atendendo a que «aprendemos a ser o que nos dizem que somos», como afirma Laing, (p. 116 – cf 
Bourdieu, 1998), Dubar conclui que “temos que nos construir através de todas as relações face a face, 
todas as identificações com o outro significativo e depois com o ‘outro generalizado’, adquirindo um 
«saber sobre o que nós somos no mais profundo de nós» ”. 
Cf. Bourdieu em La distinction e em O Que Falar Quer Dizer.  E cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, 
sobre totalidade opaca e sobre legitimação, em pp. 66, 84-86, 88, 128, 133-143, e sobre desocultação, em 

p. 124; Cf. FOUCAULT (1990 e 1994) sobre o sujeito e a autenticidade.   
193 Cf. evolução de Sainseaulieu assinalada por LOPES (2001). 
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reconhecimento depende da legitimidade das categorias utilizadas para identificar os 
indivíduos” e que “o espaço de reconhecimento das identidades é inseparável dos 
espaços de legitimação dos saberes e competências associados às identidades”.  Para 
Sainsaulieu, a transacção objectiva entre os indivíduos e as instituições é, antes de mais, 
aquela que se organiza à volta do reconhecimento e do não-reconhecimento das 
competências, dos saberes e das imagens de si que constituem os núcleos duros das 
identidades reivindicadas 194.  
 Dubar, que tem em vista, no tratamento teórico destas questões, salvaguardar a 
possibilidade de mudança social e conhecer as vias que a possam promover, vê na 
socialização secundária um processo que pode “produzir identidades e actores sociais 
orientados pela produção de novas relações sociais.  E, tendo uma perspectiva optimista 
da mudança social, considera que estas são “ susceptíveis de se transformarem elas 
próprias, através de um acção colectiva eficaz, isto é, duradoira”, podendo isso ser feito 
através “da aprendizagem colectiva pelos actores das capacidades de “invenção de 
novos jogos, de novas regras e de novos modelos relacionais” (DUBAR, 1997, citando 
Crozier & Friedberg, 1977, pp. 338 e sq.).  Diferentemente dos autores de O Actor e o 
Sistema, considera, porém, aproximando-se de Sainsaulieu (1987), que: 
 

Para isso, não basta abrir os ‘espaços de jogos’, criando ‘zonas de incerteza’ que 
permitam os ‘investimentos estratégicos’; é necessário também assegurar a existência de 
um aparelho de formação, que permita a transformação das identidades de actor num 
sentido que não se limite à reprodução ou adaptação das identidades anteriores, mas 
que permita envolver-se numa verdadeira criação institucional. (destaque em itálico 
introduzido na citação) 

 
 Poderá ver-se nos subcapítulos 3.9 e 4.4 como nesta tese de doutoramento se 
tem uma perspectiva de desenvolvimento profissional que tem alguns pontos comuns 
com esta abordagem.  Mas é importante assinalar, desde já, que, mesmo passando pela 
noção de emergência de culturas profissionais em resultado do que será designado por  
refelexividade interactiva e institucional, se tem uma perspectiva crítica sobre conceitos 
e usos de conceitos de “cultura profissional” e “identidade profissional” que seriam o 
produto de idealizações e preparam os profissionais e as suas culturas e identidades para 
ser objecto de manipulações, muitas vezes conduzidas numa lógica de exercício de 
“liderança” organizacional 195.  Importa por isso analisar as condições de possibilidade 
dessa reflexividade e assumir o seu carácter conflitual, o que será feito a partir da 
análise de teorizações de Foucault e de Bourdieu, nos subcapítulos 3.2 e 3.3.  
 
 A concluir o tratamento desta questão, Dubar sente ainda necessidade de 

                                                 
194 Já se viu no Subcapítulo 2.4 que ao referir-se a uma versão da definição individualista e associal do 
humano na cultura ocidental, TODOROV (1995) considera, exactamente, que a sua origem se encontrava, 
no modo como Hegel foi interpretado por Kojève e na qual se terá baseado Sainsaulieu (1988), ao eluci-
dar a problemática do reconhecimento inerente às identidades no trabalho e sua relação com as estruturas 
de autoridade, uma releitura do esquema hegeliano do reconhecimento de si (Pode também ver-se aí uma 
base para as concepções de Freud e Nietzche). Para Hegel/Kojève, o paradigma não é o encontro amoroso 
mas a relação do ‘senhor e do escravo’.  LOPES  (2001) dá atenção a esta  reflexão de Todorov retomada 
por Sainsaulieu, concluindo que, se o conflito é a base do processo de reconhecimento de si pelos outros, 
“ele pode, no entanto, traduzir-se numa luta de morte entre dois desejos de posse em que cada um tenta -- 
tornando-se dois absolutos -- impor a omnipotência do seu desejo de ser). Assim, o mundo é dividido 
entre os escravos da satisfação do desejo de ser reconhecido dos outros e os que são reconhecidos pelos 
outros como detentores de um desejo autónomo.  
195 O próprio Dubar escreve, no seguimento das citações aqui feitas, que “As empresas «inovadoras 
procuram hoje aplicar ou controlar um aparelho de socialização deste tipo que permite transformar 
identidades de executivos em identidades de «assalariados mobilizados»”.  
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esclarecer a articulação dos dois processos identitários que correspondem à transacção 
objectiva e à transacção subjectiva definidas a partir da descrição que Goffman faz do 
processo de construção da identidade.  
 

Se o processo biográfico pode ser definido como uma construção pelos indivíduos de 
identidades sociais e profissionais, no decurso do tempo, a partir das categorias 
oferecidas pelas instituições sucessivas (família, escola, mercado do trabalho, 
empresa...) e consideradas, simultaneamente, como acessíveis e valorizantes 
(transacção ‘subjectiva’), o processo relacional diz respeito ao reconhecimento (ou não), 
num dado momento e no seio de um espaço determinado de legitimação, das 
identidades associadas aos saberes, competências e imagens de si propostas e 
expressas pelos indivíduos nos sistemas de acção [196].  As formas sociais desta 
articulação constituem, simultaneamente, a matriz das categorias que estruturam o 
espaço das posições sociais (alto/baixo mas também dentro/fora do emprego) e a 
temporalidade das trajectórias sociais (estabilidade/mobilidade mas também 
continuidade/ruptura). A identidade social não é «transmitida» por uma geração à 
seguinte, ela é construída por cada geração com base em categorias e posições 
herdadas da geração precedente [e inerentes às instituições], mas também através das 
estratégias identitárias desenroladas nas instituições que os indivíduos atravessam e 
para cuja transformação real eles contribuem.  

 
DUBAR fala da “hipótese de uma dualidade do funcionamento social”,  o que  faz 

pensar na teorização da “dualidade da estrutura” que Giddens fez em Central Problems 
in Social Theory e em The Constitution of Society, mas associa esta dualidade à que 
Habermas assinala em Hegel entre trabalho e interacção e que é transformada na 
dualidade entre “agir instrumental” e “agir comunicacional” (197).  E insiste na 
irredutibilidade desta concepção de identidade a “qualquer postulado de harmonização 
funcional, associada em geral à ideia de «comunidades» integradas, ou a qualquer 
redução das condutas a estratégias instrumentais de ordem «societária»”.   
 

Os dois processos coexistem e nenhum mecanismo macrossocial pode garantir, por 
exemplo, que as trajectórias socioescolares produzirão indivíduos providos de atitudes 
relacionais pré-adaptadas ao funcionamento óptimo dos sistemas sociais do futuro. 
Nenhuma harmonia pré-estabelecida assegura a coincidência entre as antecipações 
estratégicas dos indivíduos (em termos de rendimentos, de poderes e de prestígios) com 
as exigências comunicacionais dos sistemas (em termos de empatia, de cooperação e de 
trocas). Nenhuma instância simbólica reguladora (a religião, o Estado...) é capaz de 
assegurar a continuidade necessária entre as identidades reconhecidas ontem e as de 
amanhã. 

 
Poderá ver-se nos subcapítulos 3.2 e 3.3, no contexto da análise de teorizações de 

Foucault e Bourdieu, como existem factores que condicionam a abertura que Dubar aqui 
pretende salvaguardar, sem que essas condicionantes devam ou possam ser relacionadas 
com finalidades ou princípios de harmonização.  As correntes sociológicas que se 
confrontam com a actual crise da modernidade (e se confrontam nela), tendem, ora a 
valorizar esta abertura dos processos sociais e a ver na autonomia dos seus vários níveis 
possibilidades de articulação socialmente produtivas, ora a sublinhar o seu carácter 
desregulador e multiplicador de tensões sociais. 
 

                                                 
196 Note-se, entretanto, que essas competências também são produzidas nesse espaço, e as realizações 
também dependem do reconhecimento como mostra Bourdieu em O Que Falar Quer Dizer. 
197 Isto tem que ser relacionado e confrontado com a teorização por Weber e por habermas da separação 
das esferas e a segmentação da ordem institucional: Cf BERGER E LUCKMANN, p. 113 sobre 
segmentação da ordem institucional e desinstitucionalização.  Ver tb. COUTURIER (2000 ou 2002?) 
sobre os três mundos em Habermas . 
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As estratégias identitárias e cognitivas nas novas correntes da Sociologia 
 
Segundo TOURAINE (1997, p. 98), “a ideia de que o sistema e o actor se 
correspondem [...] entrou em crise há um século”. “A imagem que a sociologia 
«clássica» dá da vida social aparece-nos singularmente afastada da realidade observável 
e da consciência dos actores” (idem), 198.  Isto porque: 
 

A nossa sociedade deixa sem normas domínios cada vez mais vastos das nossas 
condutas; coloca-nos numa situação de marginalidade mais frequentemente do que em 
situação de pertença, de mudança mais frequentemente do que de identidade, de 
ambivalência mais do que com convicções claramente positivas ou negativas [...] O 
nosso controlo do tempo e do espaço desapareceu à medida que a nossa identidade 
deixou de se definir pela aquisição de papéis sociais. (TOURAINE, 1997. p. 89). 

 
Enquanto DUBET (2001) descreve assim o que considera as duas principais 

orientações da sociologia nos dias de hoje, assumindo que ambas se baseiam no que, tal 
como Touraine, designa por “postulado da separação do actor e do sistema”: 
 

Para um primeiro conjunto de sociólogos [199], a distância entre o actor social e o sujeito 
deve ser interpretada como uma consequência da decomposição da imagem clássica da 
sociedade. Os actores são confrontados com lógicas de acção contraditórias e têm que 
se situar em diferentes racionalidades; a da cultura, a da produção, a  da cidadania,  a 
das múltiplas identidades.  O indivíduo torna-se «incerto», fragmentado, constrangido a 
gerir lógicas opostas e o sujeito já não está enraizado num stock homogénio de valores e 
de identidades, está disseminado e descentrado [200]. Os indivíduos estão repartidos 
entre diversas normas de justiça e vêem-se na necessidade de se empenhar num 
trabalho de justificação contínua e de construção permanente de si mesmos [201].  É este 
trabalho que faz deles sujeitos. 
   Para outros sociólogos, o problema essencial é o da socialização cognitiva, na medida 
em que os actores têm que aprender a agir num mundo incerto.  Sendo a sociedade 
remetida a um conjunto de situações de concorrência e de oportunidades, a 
coordenação da acção nunca está adquirida de uma vez por todas e o quadro simbólico 
nunca é totalmente partilhado.  A acção é explicada menos pela socialização do que 
pela economia das «razões práticas» ou das «boas razões»  que remetem para 
mecanismos cognitivos e para lógicas  de comunicação contextualizadas. (DUBET, 
2002 : o actor e o sistema) 

 
 Este sociólogo francês, cujas posições serão analisadas no Capítulo 3, mas que 
desde já se pode dizer estar mais próximo da “sociologia da acção” do que da 
“sociologia das estruturas”, faz notar que em ambos os casos “o actor é um «empresário 
de si mesmo» ”. 
                                                 
198 Cf Dubet sobre passagem do métier aos papéis e a gradual pluralidade e incoerência dos papéis 
desempenhados pelo mesmo indivíduo. (Cf DUBET, 2001, p. 317) Touraine, le monde de la productiom est passé du 
métier, oú la qualification est attachée à la personnem, au rôle, dans lequel la qualification est attachée au poste de travail défini par 
l’organisation de l’entreprise et de l’atelier. 

Segundo DUBET (2002, p.  318/9) Tout ce qui relève du métier y renvoie à des connaissances 
générales et à un statut qui structurent la capacité de contrôle, car c’est le métier qui assoit une part de 
l’autorité sur autrui [Esta é abordagem típica da soc das prof desde Pars ons a Larson, e 
resulta dos estudos sobre as profissões médico-tera pêuticas -- cf Caria no início de cap 
1 de Saber Profissional, sobre diminuição do poder regulador dos estatutos ] . Je connais les 
mathématiques ou le câblage, vous les ignorez; je sais faire des piqúres, laissez-vous faire; vous devez m’obéir pour obtenir une 
prestation... (Mas Dubet lamenta a separação das lógicas, ou receia algumas das suas consequências) 
199 Aqueles em que LOPES (2001) encontra uma abordagem da identidade pela subjectivação. 
200 Sobre a teorização que Dubet faz deste tema, pode ver-se aqui os subcapítulos 3.7 e 3.8. 
201 Também esta questão é retomada no subcapítulo 3.8.  é também relevante a abordagem que gidden faz 
da identidade e da re-identização narrativa, em Modernidade e Identidade pessoal. 
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Para o individualismo metodológico, o actor desenvolve uma racionalidade limitada e 
constrói boas razões para agir nas situações que lhe são impostas [202], não sendo a 
conformidade às expectativas dos outros senão uma estratégia entre outras, mas 
particularmente económica. Para o interaccionismo simbólico, a acção social é um 
processo de interacções nas quais os actores codificam e interpretam as situações com 
que se confrontam, procurando promover-se e salvando a sua face [203…].  

 
Os problemas já não seriam, segundo Dubet, a ausência de regras e de controlo 

interiorizado,  geradora da  anomia que esteve no centro da atenção de Durkheim, ou a 
alienação resultante do despojamento do sentido da sua acção, que esteve no centro da 
atenção dos jovens hegelianos de esquerda, nem a nevrose resultante do recalcamento 
dos desejos mais profundos do verdadeiro Eu esmagado pelo peso dos 
constrangimentos morais interiorizados, como no discurso da psicanálise do princípio 
do século XX, que denunciava uma educação que abafava a natureza e os processos de 
socialização que falhavam porque eram demasiado repressivos.  Como dizem 
GIDDENS (MIP, 1994) e DUBET (DI, 2001), nos nossos dias, a nevrose foi 
substituída pela depressão, consequência  da necessidade em que os indíviduos se 
encontram de se automotivar, sendo todos os seus insucessos atribuídos a uma 
insuficiente mobilização de todos os seus recursos, um insuficiente investimento em si 
como recurso.  E o problema maior já não seria o da socialização mas a necessidade de 
um constante trabalho sobre si mesmo pelo qual um actor social se constrói como um 
sujeito, a distanciação do sujeito em relação aos multiplos papéis sociais que tem que 
desempenhar, e a necessidade de reconstruir recorrentemente uma unidade do eu 
através de uma narrativa identitária permanente 204.   Assim, pode ler-se em Dubar 
(1991/7): 
 

A identidade aparece como uma crise latente e como um trabalho, bem mais do que 
como uma construção precoce interiorizada para toda a vida uma vez construída uma 
bússula pessoal. 
[…] 
De modo geral passámos das identidades tradicionais, dadas, construídas no decurso 
da formação e segundo um programa institucional, a identidades adquiridas, mais 
fluídas, construídas ao longo de toda a vida e numa multiplicidade de papéis, de 
ruptura e de experiências 
 […] 
E elas são menos devidas às raízes e às tradições do que a projectos de vida, a 
resistências a diversas formas de dominação, a « escolhas » e a projectos.   Desse 
ponto de vista, uma grande parte das identidades reivindicadas são « invenções » 
mais do que heranças ou aquisições precoces da socialização, são « ilusões » e mitos.  

 
 
A entrada no mercado do trabalho 
 
No contexto de uma análise mais concreta dos processos identitários biográficos  e dos 
processos identitários relacionais que caracterizam as sociedades na modernidade tardia, 

                                                 
202 Cf. Sainsaulieu em entrevista, e Amélia LOPES (2001) sobre ênfase no reconhecimento. 
203 Continundo esta comparação, DUBET diz ainda que: “Pour l’individualisme méthodologique, la 
«faute» majeure de l’acteur est son irrationalité, son incapacité de jouer; pour l’interactionnisme 
symbolique, elle est son incapacité à résister au stigmate et sa dissolution sous le regard d’autrui ” (2002:   
L’acteur n’est pas le système)   
204 Pode ver-se no Subcapítulo 3.2 como Foucault faz uma crítica da modernidade que desloca as 
rupturas assinaladas por estes autores e permite compreender como este tipo de considerações estão 
prisioneiras do que ele designa pelo “epistema da modernidade”. 
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tendo em vista a análise da construção social de identidades profissionais, DUBAR 
(1991/7: Secção 5.5.) faz notar que: 
  

Se os modos de construção das categorias sociais a partir dos campos escolar e profis-
sional adquiriram uma grande legitimidade é certamente porque tanto as esferas do 
trabalho e do emprego (assalariado para mais de 80% da população activa e 
problemático para mais de 10% desde o princípio dos anos 80) como a da formação 
(escolar mas também profissional, inicial mas também contínua) constituem domínios 

pertinentes das identificações sociais dos próprios indivíduos.  
 
  Nem sempre assim foi 205, e para alguns sociólogos, como DUBET (2002), é-o 
agora menos que há um século.  Mas enquanto que Dubet considera que o contexto de 
trabalho é cada vez menos determinante da identidade pessoal (criticando em diversos 
pontos a ideia do “trabalho total”), Dubar entende que as ligações «emprego-formação» 
(206) foram reforçadas no seio dos processos identitários após a crise que começou no 
fim dos anos 60 207; fazendo desses processos o objecto da investigação que apresenta 
na segunda parte de A Socialização, mas com a produção de um corpo de 
conhecimentos que não é o mais relevante para o estudo do grupo social e das 
problemáticas que estão no foco da presente tese de doutoramento 208.   
  DUBAR (1991/7) entende que muitas pessoas estão colocadas perante as 
questões colocadas por Boltanski em 1982: “Quais os modelos de identificação social 
que actualmente dispõem os indivíduos que entram no mercado do trabalho para se 
definirem no campo do trabalho, do emprego e da formação? As categorias sociais 
oficiais ainda constituem referências pertinentes? Quem são essas pessoas colectivas de 

                                                 
205 Cf. CASTEL (1994, p. 519 e ss.) sobre as características da “sociedade salarial” que promoveram esse 
tipo de identidades. 
206 Cf. TANGUY et al, 1986. 
207 Para Dubar, como para Sainsaulieu, os novos desenvolvimentos teóricos  (Cf. A. LOPES, 1999) já não 
estabelecem correspondência entre estes modelos identitários e categorias profissionais correntes. “ ... as 
mesmas posições identitárias podem ser, agora, investidas pelos membros das diversas categorias 
profissionais -- no velho sentido -- segundo a dinâmica das relações que se estabelecem entre os 
indivíduos e as diversas instituições onde eles se situam e, nomeadamente, na empresa”, cuja função 
identitária se toma, segundo o autor, cada vez mais central” 
208 Dubar acrescenta que: “Isso não significa, contudo, que se devam reduzir as identidades sociais a 
estatutos de emprego e a níveis de formação.  É evidente que, antes de se identificar pessoalmente com 
um grupo profissional ou com um tipo de diplomados, um indivíduo, desde a infância, herda uma 
identidade sexual, mas também uma identidade étnica e uma identidade de classe social que são as dos 
seus pais, de um deles ou dos que estão encarregados de o educar.  De facto, a primeira identidade vivida 
e experimentada pessoalmente pela criança constrói-se sempre na relação com a mãe ou com quem a 
substitui: é por isso que a psicanálise é imprescindível em qualquer abordagem da identidade individual 
[Ver a crítica de  LAHIRE (1998), e a de DUBET (2001),  a esta ideia]. No entanto, é nas e pelas 
categorizações dos outros -- e, nomeadamente, as dos parceiros da escola (“professores” e “pares”) -- que 
a criança experimenta a sua primeira identidade social. Esta não é escolhida mas conferida pelas 
instituições e pelos que rodeiam a criança, tanto na base das pertenças étnicas, pol’ticas, religiosas, 
profissionais e culturais dos seus pais, como na base das suas performances escolares. A escola primária 
constitui, assim, um momento decisivo para a primeira construção da identidade social, apesar de muitas 
vezes bastante desconectada de qualquer universo profissional (DUBAR, 199171\997, citando Isambert-
Jamati 1984).   
   Em Autobiografia de J. Serpa o autor desta tese com que se candidata a doutoramento analisou estes 
processos identitários num jovem que nascido no pósguerra numa família de agricultores ribatejanos e na 
realização de um projecto de reconversão da posição social (Cf Bourdieu em La distinction, sobre 
trajectória social mediana de uma fração de classe) que era a de muitas famílias camponesas a partir de 
finais dos anos 50, conseguiu um sucesso no Liceu que o levou a frequentar um curso de Línguas 
Românicas  na universidade de Coimbra nos anos 60 e a tornar-se professor de Liceu -- Ver FILIPE 1999. 
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onde as pessoas individuais retiram o nome comum que as designa?  E analisando o que 
designa por processo identitário biográfico, escreve: 
 

Entre os acontecimentos mais importantes para a identidade social, a saída do sistema 
escolar e o confronto com o mercado de trabalho constituem actualmente um momento 
essencial na construção da identidade autónoma. Com certeza, o leque das escolhas de 
orientação escolar mais ou menos forçadas ou assumidas representa uma antecipação 
importante do futuro estatuto social. A entrada numa, ‘especialidade’ disciplinar ou téc-
nica constitui um acto significativo da identidade virtual. Mas é no confronto com o mer-
cado do trabalho que, sem dúvida, se situa hoje o desafio identitário mais importante dos 
indiv’duos da geração da crise. Este confronto assume formas sociais diversas e signifi-
cativas segundo os países, os níveis escolares e as origens sociais. Mas é da sua saída 
que depende, simultaneamente a identificação pelo outro das suas competências, do seu 
estatuto e da carreira possível e a construção para si do projecto, das aspirações e da 
identidade possível 209. Do resultado deste primeiro confronto dependem as modalidades 
de construção de uma identidade  profissional de base que constitui não só uma 
identidade no  trabalho, mas também e sobretudo uma projecção de si no futuro, a 
antecipação de uma trajectória de emprego e o desencadear de uma lógica de 
aprendizagem, ou melhor, de formação . Poderíamos chamá-la occupational identity para 
melhor designar, tal como o fazem E. Hughes, A. Strauss e II. Becker, a identificação a 
uma carreira na sua globalidade (career), a implicação (commitment) num tipo de 
actividades e a experiência da estratificação social, as discriminações étnicas e sexuais, 
as desigualdades de acesso às diferentes profissões [Cf. capitulo 6]. Esta construção de 
identidade para si no confronto com o mercado de trabalho ou com os ‘sistemas de 
emprego’ é hoje coincidente com o drama social do trabalho, de que falava Hughes, já 
que, para uma fracção dos jovens, ela implica o risco de uma exclusão durável de um 
emprego estável [cf. Capitulo 8] e, para todos os jovens, ela exige a invenção de 
estratégias pessoais de apresentação de si (Aprender a vender-se), que ameaçam ser 
determinantes para o desenvolvimento futuro da sua vida profissional. Não se trata 
somente de uma situação de “escolha do ofício” ou de obtenção de diplomas, mas da 
construção pessoal de uma estratégia identitária que põe em jogo a imagem do eu, a 
apreciação das suas capacidades, a realização dos seus desejos 210. 
 

    

     E, mais à frente, a propósito de processos de tipificação:  
 

No processo de identificação do outro existem categorias mais sintéticas -- as categorias 
sociais -- que servem para englobar homologias de posições em sistemas no interior dos 
quais passa a quase totalidade dos indivíduos de uma mesma geração (‘a formação da 
identidade constitui essencialmente um problema de geração’, Erikson). Em França, 
organismos oficiais como o INSEE fabricam e modificam categorias gerais (CSP: 
categorias socioprofissionais  de 1954 até 1982, PCS: profissões e categorias sociais 
desde 1982...) que permitem classificar o conjunto dos indivíduos recenseados segundo 
critérios que combinam essencialmente a pertença e a posição profissional com o nível e 
o tipo de estudos escolares [cf. BOLTANSKI e BOURDIEU). Apesar de ser histori-
camente contingente, a prioridade atribuída aos campos profissional e escolar confere 
uma legitimidade particular a estas categorias e, portanto, aos campos sociais a partir 

                                                 
209 DUBAR (1991/7) faz notar que “este afrontamento com a incerteza diz respeito praticamente a todos 
os níveis etários, rapazes e raparigas, autóctones ou emigrados, estudantes ou sem diploma”: “Para esta 
geração, este afrontamento acontece em condições históricas particulares (Baujelot, 1988): uma alta taxa de desemprego que afecta 
de uma forma diferenciada os que entram no mercado de trabalho segundo os países, os níveis escolares, as origens sociais e sexo; 
um processo rápido de modernização tecnológica e de mudanças organizacionais nas empresas, administrações, serviços; um 
prolongamento da transição entre a saída da escola e o acesso a um emprego cada vez menos considerado estável (‘perpétuo’).” 
210 DUBAR (idem) acrescenta: “Mesmo quando é reconhecida por um empregador, esta primeira identidade profissional 
“para si” já não tem hipóteses de ser definitiva. E regularmente confrontada com as transformações tecnológicas, organizacionais e 
de gestão de emprego das empresas e das administrações. Está votada a sofrer ajustamentos e reconversões sucessivas. Ela corre o 
risco de ser tanto mais ameaçada, quanto especializadas e estreitas são as categorias a partir das quais ela se construiu. Implica 
projecções no interior das opções de futuro que, para alguns, ainda não existem e, para outros, arriscam-se a ser profundamente 
modificadas. Ela é, por isso, fortemente marcada pela incerteza apesar de teoricamente acompanhar a passagem da adolescência à 
vida adulta, e, portanto, a uma forma de estabilidade social.” 
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dos quais elas são construídas e reconstruídas (Desrosires et alii, 1983).”  [211] 
 

Esta perspectiva da identidade conduz-nos à definição dada por R. Sainsaulieu:  
 

A forma como os diferentes grupos no trabalho se identificam com os pares, com os 
chefes, com outros grupos 212, [...] a identidade no trabalho baseia-se em representações 
colectivas diferentes, que constroem actores no sistema social da empresa (1985, p. 9).  

 
 
Identidades profissionais e relações de poder nos contextos de trabalho 
 
Com base na hipótese de uma “grande coerência entre lógicas de actores no trabalho e 
normas relacionais no seio da empresa” (DUBAR) 213,  SAINSAULIEU (1985) 
construiu quatro tipos identitários no trabalho que mais tarde (1987)  apresentou 
esquematicamente como posições identitárias no interior de um espaço ortogonal 
estruturado pela dupla oposição individual/colectivo e oposição/aliança 
(SAINSAULIEU,1987, p. 213, cit. in DUBAR, 1991/7): 

 
� a identidade “de refúgio” combina a preferência individual com a estratégia de 

oposição; 
� a identidade “de fusão” combina a preferência colectiva com a estratégia de aliança; 
� a identidade “negociadora” alia a polarização no colectivo com uma estratégia de 

oposição;  

                                                 
211 Cf. questão dos estatutos em Caria .  Cf. Castel, 1995, p. 755. 
212 Quando os indivíduos participam em actividades colectivas de organizações, «o confronto dos desejos de reconhecimento» 
decorre «num contexto de acesso desigual, movediço e complexo»”, o que Sainsaulieu designa por «experiência relacional e social 
do poder» (Cf. SAINSAULIEU,1985, p. 342, citado em DUBAR, 1997).  [...] Nos contextos de trabalho há «representações 
colectivas diferentes, que constroem actores no sistema social da empresa» (S. p. 9). “Para Sainsaulieu, a identidade, mais do que 
um processo biográfico de construção do eu, é um processo relacional de investimento do eu. A noção «actor do eu» remete não 
para um simples papel passageiro numa encenação provisória [como acontece em Goffman], mas sim para um investimento 
essencial em relações duráveis que põem em causa o reconhecimento recíproco dos parceiros. Trata-se, portanto, de uma transacção 
objectivamente verificável na análise das situaçõeses de trabalho e dos sistemas sociais da empresa.” (Dubar) 
213 Segundo Dubar, esta hipótese “vai parcialmente ao encontro do carácter estruturante da transacção 
objectiva pela construção das identidades virtuais (“para outro”) no seio do processo relacional”, mas 
“possui o inconveniente de privilegiar o espaço das relações de trabalho na empresa como desafio 
prioritário, e mesmo único desta transacção”.  “O que está aqui em causa é o reconhecimento da identidade para os e nos 
investimentos relacionais dos indivíduos. Este processo implica uma transacção que pode ser conflitual entre os indivíduos portado-
res de desejos de identificação e de reconhecimentos e as instituições que oferecem estatutos, categorias e formas diferenciadas de 
reconhecimentos. Põe em jogo espaços de identificação prioritários (lugares nos quais é reconhecido o Estatuto principal no sentido 
de Goffman) no seio dos quais os indivíduos se consideram como suficientemente reconhecidos e valorizados. O facto de poder 
‘jogar’ com diferentes espaços e de poder assim negociar os investimentos e ‘gerir’ as pertenças constitui um elemento essencial da 
transacção objectiva. Os parceiros desta transacção são, efectivamente, múltiplos: o grupo de pares no seio da oficina, do escritório 
ou da equipa de trabalho, o superior hierárquico, outros responsáveis da empresa, o dirigente sindical ou o eleito local, o formador, 
mediador do universo da formação, o cônjuge e o universo da família, etc.” 

Segundo A. LOPES (1999): 
Considerando que a cada modelo correspondem histórias identificatórias diferentes segundo os meios (afectivos e 

cognitivos, externos e internos) existentes para se diferenciar dos colegas e dos chefes, Sainsaulieu (1988), entretanto, relacionando 
as dimensões percepção das diferenças interpessoais, sociabilidades de trabalho e atitudes em relação à autoridade, caracteriza-os 
da seguinte forma. 

O modelo de retraimento corresponde a uma aproximação à pessoa do chefe como único modo de relação com o meio 
de trabalho e correlativo desinteresse pelo grupo enquanto grupo e pelos colegas. O negociador é aquele que tem possibilidade de 
impor forte resistência por negociação a toda autoridade imposta (ou seja a toda a impossibilidade de diferenciação) decorrente da 
possibilidade de identificar diferenças objectivas e cognitivas [cf. o que Caria designa por autonomia e resistência à racionalização 
burocrática – cf tb capacidade social como associação de poder e reflexão]. A fusão corresponde a uma apreensão sobretudo 
afectiva do outro sem que se tenha a possibilidade de perceber a sua diferença no plano cognitivo (a diferença cognitiva é vivida 
como ameaçadora da fusão afectiva); corresponde-lhe uma vida de grupo gregária e também a aceitação de uma autoridade oficial 
sobre o conjunto do grupo [cf Caria sobre subordinação real – correspondendo a subordinação formal ao afinitário?]. O afinitário  
corresponde a uma grande sensibilidade diferenças intelectuais nas trocas entre pares; trata-se de uma sensibilidade cognitiva que 
enfraquece as relações afectivas; se o grupo tem dificu1dade de coesão devido à necessidade de reconstituição permanente de 
núcleos heterogéneos, a autoridade oficial torna-se uma necessidade e um suporte [cf. Caria sobre professores de escolas  C+S em 
92/94 e ver em interacções em teor. com ênfase na interacção, os conflitos em grupos com várias pessoas]. O promocional é aquele 
em que a sensibilidade às relações interpessoais se debate sempre com processos de desconfiança e compromisso entre posições 
divergentes; o grupo, existindo, é fraco pois debate-se constantemente com problemas de ambiente e de coexistência forçada. 
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� a identidade “de afinidade” alia a preferência individual com uma estratégia de 
aliança. (214) 

 
 
Sainsaulieu identifica modalidades constitutivas das identidades no trabalho e os 

indicadores que permitem caracterizá-las.  Dubar sintetiza-as a partir de três dimensões 
identitárias: 

 
-- o campo de investimento («acesso ao poder») permite distinguir os tipos que 

implicam um investimento no trabalho (modelos «negociador» e «promocional» e, em 
menor grau, de «afinidade»), do tipo que se caracteriza por um acesso ao poder fora do 
trabalho (modelo «de refúgio») e do tipo associado a um não-acesso a nenhum destes 
dois campos (modelo «de fusão»); 

-- as normas de comportamento relacional são designadas da seguinte forma: 
individualismo (modelo «de refúgio»), unanimismo (modelo «de fusão»), solidariedade e 
rivalidade democrática (modelo «negociador»), separatismo (modelo «de afinidade») 

e integração e submissão (modelo «promocional»); 
--os valores  provindos do trabalho são os seguintes: económico (a pessoa dos 

chefes) para os «de refúgio», estatutário (a regra e também a massa) para os «de fusão», 
a criatividade (a profisão mas também o perito) para os «negociadores», as pessoas (do 
chefe e dos colegas) para os «de afinidade» e um misto dos valores precedentes (a regra 
e a pessoa dos chefes) para os «promovidos» 

 
Daí resulta a identificação de cinco categorias entendidas como “produtos 

culturais do trabalho organizado”: 
 

-- os “0.S”. mulheres, emigrados, empregados jovens são associados à norma do 
refúgio e ao valor económico dominante (o salário); 

-- os “0.S”. homens, velhos, empregados antigos são definidos pela norma de 
unanimismo e referenciados aos valores da massa, da regra e do estatuto, em conformi-
dade com o modelo de fusão; 

-- os “operários profissionais, quadros médios e superiores” são associados às 
normas democráticas (cf CARIA sobre os técnicos hospitalares) e aos valores do ofício 
(O.P.) ou da criação (quadros superiores), em conformidade com o modelo da 
negociação; 

-- os “operários novos profissionais, os agentes técnicos e o pessoal não estável” 
são identificados com as normas e valores do modelo de afinidade!; 

-- os “mestres e quadros subalternos” são definidos pela norma 
“integração/submissão” e partilham uma parte dos valores do “modelo de fusão” (a regra) 
e uma parte dos valores do modelo de refúgio (a pessoa dos chefes). [215] 

                                                 
214 Como se pode ver no Capítulo 4, pode encontrar-se entre os que trabalhavam em Educação Especial 
no final dos anos 80 os três últimos processos identitários, mas será aí posto em destaque o processo que 
leva à identidade “negociadora”. 
215 Segundo LOPES (2001), para Sansaulieu: 
Estas identidades colectivas não correspondem a uma personalidade colectiva mas dizem respeito a 
processos comuns (lógica comum) de acesso à identidade em indivíduos ocupando o mesmo tipo de 
posições no trabalho, sendo possível, a partir delas, prever comportamentos práticos. Corresponde-lhes 
uma aprendizagem de normas que não resulta do condicionamento directo, mas da experiência 
interpessoal onde se fazem sentir diferentes posições de poder. 
Para SAINSAULIEU (1988) os modelos relacionais correspondem a dinâmicas mais dependentes das 
estruturas relacionais concretas que das categorias sócio-profissionais em causa, embora reconheça uma 
possível correspondência entre estas e aquelas relações. 
Veja-se ainda o que A. LOPES (1999) escreve sobre: transacção objectiva, construção de identidades e 
lógica da subjectivação.,  
  Segundo Lopes, a elaboração do modelo sócio-psicológico de constituição das identidades de trabalho 
baseia-se bastante na abordagem estratégica do actor e do sistema de Crozier e Friedberg (1977) (ver em 
A Lopes: teorias que põe a ênfase na estratégia e na interacção).  
  Em entrevista publicada no nº 128 da revista Éducation Permanente (1996),  Sainsaulieu «actualiza» 
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Dubar acompanha Sainsaulieu ao colocar a hipótese de que o investimento 

privilegiado num espaço de reconhecimento identitário está intimamente dependente da 
natureza das relações de poder neste espaço, do lugar que o indivíduo ocupa e do seu 
grupo de pertença. E, seguindo em boa medida Habermas, idealiza o processo de 
reconhecimento (negociação/construção 216) de identidades, ao dizer que isto “implica 
fazer da qualidade das relações com o outro um critério e um desafio importante da 
dinâmica das identidades” 217.  Mas, quando os indivíduos participam em actividades 
colectivas de organizações, «o confronto dos desejos de reconhecimento» decorre «num 
contexto de acesso desigual, movediço e complexo»”, o que Sainsaulieu designa por 
«experiência relacional e social do poder» 218 (Cf. Sainsaulieu, 1985, p. 342, cit. in 

                                                                                                                                               
esta perspectiva considerando que na sua abordagem: 
-- está em causa o sujeito no coração do actor, na medida em que valoriza o modo como os indivíduos asseguram a sua 

coerência na experiência de trabalho (cf DUBET);  
-- se toma em conta o «sofrimento» (Cf CORREIA e MATOS), na medida em que se enfatizam os modos de obter valor e 

atenção através do reconhecimento dos outros (Cf. Mc Call e Simmon em A. LOPES); 
-- pela própria consideração do conceito de identidade no trabalho, se põe em questão a luta de classes como princípio único 

de obtenção de identidade pelo trabalho ( a questão é a mudança social) (Cf. DUBET);  
-- o modelo identitário enquanto produto de aprendizagem cultural confere ao trabalho o estatuto de instituição de socialização 

secundária (cf. DUBET sobre socialização no métier como socialização com base em valores universais – cf. BOLTANSKI 
e THÈVENOT, 1991, sobre a cidade u e a cidade c, u+c e eventualmente u+i, sem esquecer as cidades m e o.). 

216 É necessário, portanto, que, em diferentes níveis, se possa definir o processo de produção de identidades novas como uma 
construção conjunta.. 
217 Cf. A LOPES (1999) sobre a aplicação destes critérios à negociação entre grupos.  Não esquecer que 
na interacção a identidade de ambos está em jogo, como mostra GOFFMAN ASVTD, e que a interacção 
ocorre num campo ou rede de forças. 
218 Segundo A. LOPES (1999):  
Para Sansaulieu: estar numa estrutura social é estar num sistema de relações onde os poderes são desigualmente distribuídos. 
Em Sainsaulieu (1988), a identidade recobre também o campo das relações humanas em que o sujeito se esforça por fazer a síntese 
entre forças externas e internas, entre o que é para si e o que é para os outros. Mas, na sua abordagem às identidades no trabalho, 
enfatiza-se a transacção objectiva ou relacional. 
   Baseando-se em Hegel, SAINSAULIEU (1988) considera o conflito a fonte de identidade, enfatiza o papel do reconhecimento na 
sua aquisição e relaciona a esse propósito cognição e afecto: “há uma ligação entre experiência afectiva das relações e experiêcia 
cognitiva da descoberta de um sentido no mundo e nas coisas, ser capaz de raciocinar sobre o seu mundo presente e passado, poder 
tirar uma lição da sua experiência, interpretar os sinais do real, e sair do puro fantasma não são operações independentes da 
aventura do desejo” (SAINSAULIEU, 1988:332-3). 
   Os tipos de processo de acesso dependem dos meios externos e dos meios internos. Se o conflito é a via de acesso à autonomia, as 
pessoas não têm os mesmos meios de viver as suas diferenças e identificações, e os contextos -- mais concretamente as suas diver-
sas relações internas estruturadas e duráveis -- não oferecem igualmente os meios de acesso ao conflito que não envolva o risco de 
perda. As identidades de trabalho designam ao mesmo tempo “a permanência dos meios sociais de reconhecimento e a 
possibilidade para o sujeito de conferir um sentido durável para a sua experiência”(ibid.). 
Ter poder é fundamental à identidade e corresponde à capacidade de viver a experiência da diferença na relação com os outros 
(aceitando o conflito fusão-separação) e na relação com o mundo (sendo capaz de diferenciação cognitiva) 
A identidade individual é uma relação consigo (entre imagens de si actuais e passadas) e uma relação com o outro (que envolve o 
reconhecimento do mesmo e o reconhecimento da diferença). Em termos processuais, o conceito de identidade individual é “a 
parte do sistema do sujeito que reage em permanência à estrutura do sistema social” e “exprime a procura de força que 
encontramos nas relações sociais de poder para chegar à possibilidade de se fazer reconhecer como detentor de um desejo próprio” 
(SAINSAULIEU,.1988:333). (cf. BERNSTEIN sobre “voz”) 
   Sobre perda de identidade:  
Sendo o poder e a identidade uma possibilidade de diferenciação, as situações que provocam perda de identidade são as que 
dificultam a diferenciação afectiva e cognitiva(cf. o que Caria designa por autonomia e resistência à 
racionalização burocrática – cf tb capacidade socia l como associação de poder e 
reflexão ). Situações de incerteza excessiva aumentam a dependência em relação a chefes ou colegas e diminuem a capacidade 
de análise e o espaço de debate; a tragédia nas relações de trabalho corresponde à destruição de imagens anteriores de si por 
ausência de poder (SAINSAULIEU 1979). A perda de identidade relaciona-se com a perda de capacidade de acção e de previsão, 
mas também com a perda de capacidade de agressão. (Cf Caria sobre participação no conflito de 
legitimidade) 
   Poder jogar com diferentes espaços de poder, negociar investimentos (cf. Bourdieu ) e gerir pertenças ( cf BOLT sobre 
cidade dos projectos ) é um elemento essencial da qualidade das transacções objectivas. O espaço de acesso ao poder é 
um espaço de debate que permite o exercício da reciprocidade de poder, em relações próximas e frequentes: esse exercício permite 
a fusão para a diferenciação e a articulação entre imagens de si passadas e novas imagens arriscadas de si. Articulando vertente 
individual e vertente cultural da identidade no trabalho, Sainsaulieu afirma que a identidade repousa “sobre uma cultura de imagens 
e de representações fortemente articuladas entre elas e simbolizadas por ricas conexões. A cultura das normas e valores retidos 
exprimirá de alguma forma a lição da experiência identificatória” (1979:282). 
   Na entrevista de 1996, Sainsaulieu, considerando estudos realizados recentemente, afirma que, diferentemente do que era 
esperável, se encontra nos entrevistados, ainda ou de novo, um forte interesse pela ocupação e pela Profissão De facto, 
SAINSAULIEU (1996) considera que as estruturas sociais actuais são ainda fortemente determinadas pelo trabalho; mas se o 
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DUBAR, 1995). 
Segundo Dubar, “o reconhecimento depende da legitimidade das categorias 

utilizadas para identificar os indivíduos” e “o espaço de reconhecimento das identidades 
é inseparável dos espaços de legitimação dos saberes e competências associados às 
identidades” 219. No Subcapítulo 3.1 desta tese, volta-se ao tema do reconhecimento das 
identidades profissionais e da sua relação com os saberes. Nos  subcapítulos 3.8 e 3.9 
são aprofundadas as temáticas do saber, das competências, da objectivação do trabalho e 
do reconhecimento no âmbito das profissões relacionais (ou do trabalho sobre outrem).  
E no Capítulo 4, essas temáticas são tratadas no âmbito mais específico do trabalho em 
educação especial, acrescentando-lhe ainda: (1) uma problemática relativa aos tipos de 
uso do conhecimento abstracto e ao papel da reflexividade institucional na emergência e 
consolidação de “culturas profissionais”, que começa a ser definida, no Subcapítulo 3.9, 
a partir da teorização que Telmo Caria faz do uso do conhecimento abstracto em 
contexto de trabalho; e (2) uma problemática relativa à participação dos professores no 
conflito de legitimidade e mais geralmente nas lutas simbólicas, que começa por ser 
definida, no Subcapítulo 3.3, a partir da análise que Bourdieu faz da legitimação. 
 
 

                                                                                                                                               
trabalho continua a ter valor, mudou o ponto de aplicação desse valor. Segundo o autor as presentes crises de identidade não estão 
tão ligadas a mudanças internas particulares das empresas mas a “uma espécie de clivagem considerável entre o homem de 
trabalho e sociedade envolvente” (1996:198) (cf Bolt sobre cidade dos projectos – p – que se 
sobrepõe a c+u.  Mas rel tb com a dimensão relacion al e a dimensão estrutural ou 
sistémica em Dubet e tv Couturier)  , Ou seja a crise não decorre de um problema perceptivo mas de um problema 
de sentido 
Mantendo toda a lógica do seu modelo, considera que as principais mudanças observadas criadoras de crise dizem respeito à 
autoridade e à diferenciação. A crise de autoridade ou de legitimação inclui a crise do poder hierárquico, a crise dos sinais 
exteriores de reconhecimento e a crise das carreiras por antiguidade: “É porque o conflito e a dominação não são mais jogáveis 
como antes que o mal-estar se instala” (1996:197) (A última investigação de Dubet também parace ir por aí) (Cf Caria sobre 
o estatuto).  A crise da diferenciação prende-se com uma discrepância entre representações sociais e circunstâncias 
concretas de acção: “o mal-estar profundo parece estar ligado a uma experiência imediata e relacional da dificuldade em distinguir 
e ajuizar a diferença” (ibid.). Esta situação cria uma incerteza excessiva que gera novas forrnas de dependência informal. 
Entretanto, se a crise se acompanha da extensão da formação, os peritos estão cada vez mais longe da realidade concreta de 
trabalho. A crise de identidade no trabalho “sublinha a nova forma de dependência insidiosa e invisível que mina as capacidades de 
acção e de liberdade mais aparentemente confirmadas e que toca a compreensão do jogo das relações entre os actores” 
(ibid.:198)(cf. poucos § atrás ) e desemboca ‘na questão do funcionamento realmente colectivo da sua gestão e da sua 
articulação entre projectos pessoais e colectivos’ (ibid.:205 (cf BOLTANSKI e THÈVENOT sobre cidade dos 
projectos ). Para novas géneses relacionais da identidade, diz o autor, interessa ter em conta que o pluralismo e os novos 
poderes culturais geram: um desapego às identidades de fusão; uma cada vez maior impossibilidade de os sistemas de gestão e 
recompensa se basearem em identidades de submissão e o aumento do desejo de expressão e evolução sem dominação.  Mas ... 
   Em A LOPES é também dada atenção às considerações de Sainsaulieu (1996)  sobre as culturas de 
trabalho: 
As diferentes identidades colectivas correspondem diferentes culturas de trabalho: as identidades são fruto de uma aprendizagem 
cultural colectiva que envolve relações. Estes modelos culturais “gerem as relações das representações e da acção (sendo) eles 
próprios a consequência de constrangimentos sociais complexos e repetitivos nos quais os actores não podem deixar de viver se 
querem manter-se em sociedade” (Sainsaulieu,1996:199) [cf Giddens sobre rotina e institucionalização, mas também Berger e 
Luckmann, e Bourdieu). Eles reenviam a uma “interiorização da experiência social sob a forma de modelos tornados inconscientes 
e que governam as condutas e os jogos relacionais pelo viés das representações que induzem” (ibid.:198-9) e correspondem a uma 
espécie de sequência temporal da acção ou sistema de acção concreto, sistemas sociais de interacção que resultam da articulação 
dos dados materiais do trabalho, da distribuição formal e informal do poder e da tensão constante para a racionalidade das formas 
de organização (ibid.). 
219 A transacção objectiva entre os indivíduos e as instituições é, antes de mais, aquela que se organiza à 
volta do reconhecimento e do não-reconhecimento das competências, dos saberes e das imagens de si que 
constituem os núcleos duros das identidades reivindicadas (cf. A LOPES sobre Sainsaulieu e sobre as três 
lógicas nas teorias da socialização e da identidade).   
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2.6.3. Em Conclusão 
 
Sobre a realização de si  
 
Na procura do significado que possa ter a «realização de si» tinha-se visto, no Capítulo 
1 e no Subcapítulo 2.1, que este pode ir desde a «possessão bem conseguida» do espírito 
de um antepassado numa dança ritual, ao reconhecimento pela cidade da «acção» 
pessoal na Grécia Antiga, à «conversão a si» dos estóicos, à construção do «homem 
novo» e ao estado de beatitude pela renúncia a si e a descoberta em si da «plenitude da 
graça» e da verdade divina, entre os primeiros cristãos ou entre os baptistas, e à 
«confirmação» pela comunidade dos correlegionários puritanos de que se leva uma 
«vida justa».  Vira-se, já no Subcapítulo 2.2, como isso é compatível e até reforçado 
pelo sucesso nos negócios e como potencia o espírito de combatividade na concorrência 
comercial e, de modo mais geral, a confiança e o optimismo, que Durkheim reconhece 
como efeito do sentimento de pertença religiosa. Viu-se, ainda nesse subcapítulo, que a 
«realização de si» pode ser entendida como o reconhecimento ou descoberta da 
«vocação». E viu-se, no Subcapítulo 2.3, que a realização de si também pode passar 
pelas “provas” que, segundo Boltanski e Thévenot, permitiriam o acesso aos “estado de 
grande” em “mundos” regidos por diversos princípios justos de acordo social 220.  Entre 
os puritanos e jesuítas, e como resultado de uma educação bem programada, a 
realização de si passava pelo domínio de si mesmo e da natureza animal no homem, e 
portanto pela tranquila obediência e dedicação a Deus.  No Subcapítulo 2.4, foi feita 
uma alusão à dimensão de auto-efectivação que Hegel e Marx reconheceram no 
trabalho, e que se pode relacionar com a realização de si, assim como a ideia marxiana 
de que a «realização de si» passa necessariamente pela emancipação social das classes 
dominadas e pela expressão de si na praxis pela qual os homens transformam o mundo e 
se formam a si mesmos. Viu-se como Habermas mostra a relação destas concepções 
marxianas com a expressão do artesão e do artista na sua obra. E, já no já no 
Subcapítulo 2.6  que aqui se conclui  viu-se que Dubar chama a atenção para a relação 
entre as filosofias de Hegel e Marx, nomeadamente com o conceito de auto-efectivação, 
e a teoria da harmonia entre personalidade, cultura e estrutura social (mediada pelos 
estatutos e papéis sociais) que seria essencial na sociologia desde Durkheim a Parsons e 
mesmo, em certa medida, até G. H. Mead. Nesse quadro conceptual (221) a 
autorrealização pode ser entendida como sendo a construção do Eu como entidade 
mediadora e integradora entre as regras sociais incorporadas (o superego) e as pulsões e 
tendências do inconsciente (o Id).  E no âmbito da psicanálise a autorrealização pode 
também ser entendida, como o evitar do recalcamento e do trauma, e a autorrevelação 
de uma “natureza profunda” e de uma autenticidade.  Viu-se, por fim, como os 
conceitos de identidade pessoal e social também estão relacionados com a ideia de 
«realização de si» como reconhecimento da singularidade de cada um no jogo ou  
mercado de identidades.  E ver-se-á, no Subcapítulo 3.2, como, nos termos de Bourdieu, 

                                                 
220 Cf. Erikson  sobre a realização de si e o aproveitamento das oportunidades ideológicas e tecnológicas 
de que cada geração dispõe. 
221 Cf. Mead e ERIKSON. 
Ver também GIDDENS (CM, 1992, pp. 95/96, 79, 88-116, 111: cf. Dubet sobre a unificação da 
experiência), sobre identidade, realização de si, autenticidade e autorrevelação.   
COUTURIER vai mais longe que Giddens , com a descrição do epistema performativo liberal e ao 
assinalar a  necessidade de investimento de si no trabalho e nos jogos do mercado de reconhecimento de 
identidades (124).  Ver também LOPES (1999) sobre relação e reconhecimento.  
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se pode considerar a «realização de si» como a reprodução da posição social na 
sucessão das gerações 222.  

Para Berger e Luckmann, a realização de si, ou a socialização bem conseguida 
produtora de uma identidade estável e securizante, é definida em muitos “universos 
simbólicos” como viver correctamente (BERGER E LUCKMANN , 1973, p. 136) 223.  
Enquanto que  Weber chama a atenção para o facto de os puritanos, e os protestantes em 
geral, entenderem a aplicação no trabalho como dever para com Deus ou para com a 
sociedade, sendo o desempenho do cristão na profissão uma das provas a que era 
submetido por Deus (WEBER; 1983, p. 84).  E mostra como a «realização de si» que 
resultou da laicização da ética puritana é o sucesso nos negócios para os empresários e a 
dedicação ao trabalho para os operários 224.  Rousseau e Kant, falam da necessidade de 
se tornar independente pelo trabalho sobre a natureza (que também permite a 
independência, se não da sociedade, pelo menos do poder de outros homens; e tal como 
os levellers do tempo de Cromwell, viam nessa independência uma condição para a 
cidadania).  Só com Hegel, e ainda mais nitidamente com Marx, o trabalho é entendido 
como “produção de si” e simultaneamente como “exploração” (225).  Sem dúvida, para 
muitos trabalhadores sujeitos à exploração directa do seu esforço de trabalho, a 
«realização de si» era a reprodução da sua capacidade de trabalho, ou seja, assegurar a 
subsistência e a reprodução biológica, eventualmente procurando salvaguardar algum 
espaço ou tempo de liberdade (satisfazendo algumas necessidades culturalmente 
desenvolvidas), aliviando o esforço e o controlo, evitando as humilhações, precavendo-
se para os períodos de maior penúria, e espreitando as escassas oportunidades de 
vingança. 
 
 

                                                 
222 Cf. tb. MAYER-FORTES e J GOODY sobre o ciclo doméstico. 
223 Cf. BERGER E LUCKMANN, 1973, p. 224, onde se explica porque é que os que não correspondem 
às expectativas da identidade que assumem  são traidores de si mesmos. 
224 WEBER (1983, p. 195, nota 299) faz a este propósito o seguinte comentário: “É lícito perguntar em 
que medida a «alegria» que o artesão medieval punha na sua «criação» pessoal, com que tanto nos 
encheram os ouvidos [cf. HABERMAS sobre Ficht e Shiley], interveio como factor psicológico 
importante.  Em todo o caso, o ascetismo despiu o trabalho desse prazer terreno – hoje o capitalismo 
destruiu-o definitivamente – e dirigiu-o para o além (o exercício de uma profissão é, enquanto tal, 
desejado por Deus).  O carácter impessoal do trabalho moderno, o seu absurdo e ausência de alegria, do 
ponto de vista do indivíduo, é aqui também tranfigurado religiosamente.” 
Ver sobre o trabalho, WEBER, 1983,pp. 37,108, 110, 118, 129, 134, 178 (o exercício de uma profissão 
como celebração de um culto), e 12, p. 122 (o cristianismo sobre o trabalho como expiação e como meio 
de salvação, desde sempre), e pp. 180 e 134 (: Zinzendorf sobre o amor ao trabalho como motivação para 
a vida) 
225 Cf. Durkheim, FEVR, p. 389. 
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Sobre a desocultação como realização de si 
 
Durkheim contribuiu  de forma substancial para que a «descoberta da vocação», ou a 
realização de si, fosse entendida como um processo de ajuste (ou de harmonização, se se 
quiser valorizar o espaço de liberdade e de expressão pessoal que possa haver nesse 
processo)  da personalidade às exigências da sociedade mediadas pela  cultura e pela 
posição na estrutura socio-económica, não obstante o pressuposto ideológico da 
corespondência entre as desigualdades naturais e as posições sociais ocupadas por cada 
um, que o leva a não se questionar sobre os processos pelos quais se gerariam 
(socialmente) as diferentes inclinações ou disposições; assim como o leva a não assumir 
nem desenvolver completamente uma concepção da personalidade como sendo o 
resultado do processo de relação (culturalmente mediada) de cada indivíduo com as 
exigências sociais inerentes às posições sociais que ocupa.   

Pode assim perceber-se como a «descoberta da vocação» não consiste na 
descoberta de inclinações e capacidades singulares que caracterizariam cada indivíduo 
em resultado de inspiração divina, de encarnação de espíritos ou de almas de 
antepassados, ou sequer, de forma determinante, de características herdadas 
biologicamente.  Se alguma desocultação pode ocorrer é a da posição social herdada e 
de como esta constrange as possibilidades que se abrem ao indivíduo 226.  Esse processo 
passa pela identificação da sua posição na estrutura social 227, e pela exploração (mais 
ou menos reflexiva) das possibilidades de acção que se lhe deparam 228, e pode chegar a 
uma compreensão que cada indivíduo constrói da estrutura social e das tendências 
evolutivas de partes desta 229.  Nesse processo de  identificação, de compreensão e de 
exploração podem surgir aspectos contraditórios ou situações que levem o indivíduo, ou 
um grupo a que pertence, a pôr em causa os esquemas interpretativos culturalmente 
herdados, podendo iniciar-se um processo de interrogação e reflexão que leve ao que 
Berger e Luckmann designam por desocultação (das mediações ) 230. 

Esse processo de transformação das representações sociais presentes num 
indivíduo ou num grupo pode tornar-se crítico e incidir sobre representações 
“nucleares” 231.  Mas, haverá uma reorganização do “núcleo” dessas representações 
simbólicas, e portanto uma leitura substancialmente diferente das situações, só na 
medida em que seja possível estabelecer (ou “instituir”, para usarmos a linguagem de 
Beger e Luckmann) novas práticas e novas interacções.  Só então se poderia falar em 
diversidade de interpretações pessoais, e só então ocorreria uma verdadeira 
desocultação da posição social do indivíduo.  Este processo crítico pode mesmo passar 
                                                 
226 Cf. SARTRE, QM, 1960, e BERGER E LUCKMANN, 1973/1991, pp. 47-48, 58, 66, 86, 122-124, 
136 (192) e 177, sobre identidade e auto-identificação em que se assume um mundo. 
227 Identificação que pode decorrer a um nível que Bourdieu associa ao sentido prático; que GIDDENS, 
em Constituição da Sociedade, designa por “consciência prática”, e que Iturra e Caria associam à mente 
cultural. 
228 Cf. tb. ERIKSON sobre experimentar papéis sociais e Berger e Luckmann, ou Ferrarotti, sobre papéis 
sociais, como mediações da relação com a estrutura social. 
229 Estrutura social que cada indivíduo experimenta de forma culturalmente mediada.  Essa  compreensão da 

estrutura social é, portanto, culturalmente mediada, de forma reflexiva, mas não necessariamente menos culturalmente 
definida. Caria identifica aí  um uso estratégico do conhecimento que não é necessariamente reflexivo e 
que vais dede as “estratégias práticas” de Bourdieu à consciência discursiva ou reflexiva de Giddens.  Cf. 
Sartre Q. M.; cf. COUTURIER sobre reflexividade em Bourdieu e Giddens; Ver tb a exploração (sentido 
estratégico) das possibilidades a partir de uma posição social 
230 Cf. BERGER E LUCKMANN, 1966- 1991, pp. 32, 75, 106, 109-110, 176, e pp. 47-48, 58, 66, 86, 
122-124, 136, 192 e 177, sobre identidade e auto-identificação em que se assume um mundo; Ver tb. 
COUTURIER (2002) sobre a reflexividade em Bourdieu; SARTRE (Q. M), Gadamer vs Habermas sobre 
phronesis, em McGEE; e FILIPE (1999);  Mead e Sartre sobre a importância das mediações. 
231 Cf. DOISE e FLAMENT en JODELET (1989), e FILIPE 1994 sobre representações sociais. 
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pela confrontação com formulações escritas e envolver vários membros de um grupo ou 
de diferentes grupos que interagem numa sociedade e dar lugar a revisões mais ou 
menos profundas de “universos simbólicos” (BERGER E LUCKMANN, 1973/1991 pp. 
60 232), ficando a viabilidade de tais operações ideológicas dependentes da “capacidade 
social” (233) desses grupos para instituirem novas realidades, mais do que da sua 
capacidade intelectual para as “legitimarem” (no sentido de BERGER E 
LUCKMAN,1973/1991, pp. 162, 106, 133).  Pelo menos é este o entendimento que 
Berger e Luckmann dão desse processo em Construção Social da Realidade; 
entendimento que não tem grandes discrepâncias com o que resulta da teorização 
desenvolvida por um vasto grupo de sociólogos, psico-sociólogos e cognitivistas  a 
partir do conceito de “representações sociais” que Moscovici (234),  desenvolveu a partir 
da teorização de Durkheim (e Mauss) sobre as “representações colectivas” 235. 
 

                                                 
232 Cf tb BERGER E LUCKMANN, 1991 pp. 126-170, 202-204, 60, 106, 131, 133, 142-157; Cf J Goody, 
(Ricoeur ver final de TI sobre o discurso que potencia um mundo). 
233 Cf. CARIA, 2002 -- referência a Karmilof-Smith) 
234 Pode ver-se MOSCOVICI (1989) e JODELET (1989) 
Segundo DUBAR (1997, p. 100/1): 
“É através da análise dos ‘mundos’ construídos mentalmente pelos indivíduos a partir da sua experiência social que o sociólogo 
pode reconstruir melhor as identidades típicas pertinentes num campo social específico. Estas ‘representações activas’ [Cf. 
MOSCOVICI e DOISE] estruturam os discursos dos indivíduos nas suas práticas sociais ‘especializadas’ graças ao domínio de um 
vocabulário, à interiorização das ‘receitas’ [esquemas interpretativos e operatórios], à incorporação de um ‘programa’. Em resumo, 
graças à aquisição de um saber legítimo que permite, ao mesmo tempo, a elaboração de ‘estratégias práticas’ e a afirmação de 
uma ‘identidade reconhecida’ (cf A LOPES e SAINSAULIEU).”  Sendo as dimensões mais significativas destas representações 
activas: 
--a relação com os sistemas, com as instituições e com os detentores dos poderes directamente implicados na vida quotidiana 
envolve a implicação e o reconhecimento do indivíduo [cf Couturier sobre o epistema performativo liberal], o «envolvimento» e o 
«desinteresse», a participação ou a contestação [Cf Olson ou Boudon sobre Hirschman?], a identidade virtual reivindicada e a 
identidade realmente reconhecida; 
--a relação com o futuro [cf. Bourdieu, 1997, e Couturier, 2002) do sistema e com o seu próprio futuro envolve as orientações 
estratégicas que resultam da apreciação das capacidades e das oportunidades, da interiorização da trajectória e da história do 
sistema (Bourdieu); 
--a relação com a linguagem, isto é, com as categorias utilizadas para descrever uma situação vivida, ou seja, o modo de 
articulação dos constrangimentos externos e dos desejos internos, das obrigações exteriores e dos projectos pessoais, das 
solicitações do outro e das iniciativas do eu. 

Para Dubar, é na compreensão interna das representações cognitivas e afectivas, perceptíveis e operacionais, estratégicas e 
identitárias que reside a chave da construção operatória das identidades [As identidades são portanto essencialmente opratórias e 
o “fenómeno identitário [é] concebido como produto da socialização” (DUBAR p. 100) “É esta passagem do “representado” ao 
operatório (cf. artigo de QUÉRÉ sobre categorias), do passivo ao activo, do ‘já produzido’ ao ‘em construção’ que permite definir 
as identidades como dinâmicas práticas e não como ‘dados objectivos’ou ‘sentimentos subjectivos’”]. Esta construção só pode ser 
feita a partir das representações individuais e subjectivas dos próprios actores. Implicando o reconhecimento (ou o não-reconheci-
mento) de outrem, constitui necessariamente uma construção conjunta. Efectivamente, a representação como dimensão da 
identidade não preexiste totalmente ao discurso que a exprime. Ela constitui “uma actividade mimética na medida em que produz 
qualquer coisa, a saber, justamente a recomposição dos factos através da intriga” (Ricoeur, 1985)(tb FERRAROTTI sobre método 
autobiográfico como totalização em curso e RICOEUR sobre refiguração narrativa como totalização aberta).  
[...] Estas representações activas envolvendo os diversos tipos de saber (a acção instrumental ‘estratégica’ que pressupõe um olhar 
sobre o mundo, uma categorização activa e o agir comunicacional ‘expressivo’ que pressupõe a partilha de uma linguagem, de um 
código e do seu uso nas relações directas) constituem os melhores indicadores possíveis das identidades sociais, resultados 
simultaneamente estáveis e provisórios de um processo de socialização concebido em termos estratégico e comunicacional [cf A 
LOPES]. 
235 Procurou-se mostrar neste parágrafo algumas convergências  e a  sua compatibilidade com a 
abordagem das representações sociais por Moscovici, Jodelet, Doise, Flament.  Ode ver-se uma 
abordagem dessa questão pelo autor desta disertação em FILIPE, 1994 a propósito de Representações 
Socias dos Professores do Ensino Secundário. 
Há também muitos pontos comuns entre estas abordagens e a de SARTRE em Questions de méthode, 
como já foi referido, em Autobiografia de J. Serpa.  
 Ao que foi escrito em Representações Sociais dos Professores do Ensino Secundário, convêm 
acrescentar, ou melhor, sublinhar, que entre as “objectivações” tal como BERGER E LUCKMANN ( ) as 
definem e identificam, nos seus níveis mais abstractos, nomeadamente as “legitimações” e os “universos 
simbólicos”, e as “representações sociais” tal como são entendidas por diversos autores em  JODELET 
(1989), a grande diferença está no carácter não cosnciente destas.   
   Como se pode ver no Subcpítulo 3.2,  Foucault que aponta para outro caminho no modo de pensar esta questão)  
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Estratégias identitárias num mercado de reconhecimento de identidades 
 
Independentemente da adequação das teorizações da socialização à realidade social, à 
vivências dos sujeitos e à estrutura social, e independentemente do seu contributo para a 
compreensão dos processos de reprodução ou modificação dessa estrutura em várias 
fases do desenvolvimento social ao longo do século XX, está-se desde há algumas 
décadas confrontados com uma tal ruptura de pertenças culturais e uma mobilidade de 
aspectos da estrutura social que a adequação das personalidades à estrutura social está 
posta em causa em larga escala.  Mesmo que as posições sociais, mais ou menos 
herdadas, mais ou menos rígidas, continuem a determinar o campo dos possíveis, a 
reprodução da posição social já não se faz tão simplesmente por via de um habitus que,  
para ter o papel que Bourdieu lhe atribuía teria que ser coeso e relativamente estável, tal 
como ele o concebia  236.   

À herança cultural substituiu-se a liberdade estratégica num quadro em que cada 
indivíduo se vê obrigado à mobilização de todos os recursos, não dispondo muitas vezes 
senão de si mesmo e da plasticidade que resulta da incompletude e abertura da natureza 
humana.  A conceitos como os de habitus, posição social, personalidade, cultura, tende 
a substituir-se os de identidade, sujeito, estratégia, negociação de reconhecimento.  Mas, 
algo surpreendentemente, se tivermos em conta o significado inicial de identidade, isto 
contribui para sublinhar as ideias de crise e de jogo, de flexibilidade e de mudança da 
identidade.  A identidade é agora entendida como objecto de jogo e de investimento 
estratégico de recursos materiais, de recursos simbólicos e de si mesmo como recurso e 
como simbolo 237.  Os investimentos e as negociações do reconhecimento de identidades 
substituem as legitimações e os universos simbólicos (como estabilizadores da 
realidade).  Uma leitura crítica se autores como Foucault, Bourdieu, Giddens, Touraine 
Dubar, Castel, Dubet,  e Boltanski e Chiapello (ou 1999),  em Novo Espírito do 
Capitalismo, ajudou a compreender como se chegou a tal situação 238. 
 Viu-se como Dubet , que está longe de ser um antiglobalista, considera que para 
as correntes sociológicas predominantes nos dias de hoje “ o actor é um «empresário de 
si mesmo»” . E que as representações da acção que essas correntes legitimam 
“ correspondem bastante bem a uma sociedade apercebida [ou que alguns se esforçam 
por impôr] como uma série de cenas e de « mercados » : mercados de bens materiais e 
simbólicos, mercados de imagens de si, mercados de influências e mercados de 
argumentações’’. 

A teorização da socialização e da construção da identidade pelo interaccionismo 
simbólico é a mais adequada para pensar uma sistema de interacções que se desenvolve 
como um mercado de reconhecimento de identidades 239, enquanto que a teorização do 
individualismo metodológico concebe a identidade como um lugar de investimento 
estratégico.  Ver-se-á, no Capítulo 3, sobretudo depois da análise de teorizações de 
Foucault e de Bourdieu, qual delas corresponde melhor à necessidades dos sujeitos que 
entram em interacção nas actuais condições sociais em que a concorrência foi relançada 
à escala de todo o planeta com uma intensidade nunca vista.  Talvez se possa chegar à 

                                                 
236 Pode ler-se em COUTURIER (2002):  En fait, plus l'homologie est directe entre conditions de production et conditions de 
fonctionnement de l'habitus (DUBAR, 1995), plus l'aire des possibles est restreinte. À l'inverse, l'absence d'homologie procure un 
espace de possibles moins contraint, quoique support de tendances. (Cf. CARIA, 2005, Capítulo 2). 
237 Cf GIDDENS em Modernidade e Identidade Pessoal, MELUCCI em Il Giocco del Io., JEDLOWSKY, e tantos outros. 
238 Mas também a leitura de autores inseridos numa corrente de pensamento algo diferente, como Mancur 
Olson ... 
239 Para o desenvolvimento desta ideia de um mercado de reconhecimento de identidades foi também 
relevante a leitura de BOURDIEU, 1997, pp. 199, 283. 
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conclusão de que estas duas correntes da sociologia respondem bem às necessidades de 
diferentes actores e daí o crescente sucesso de ambas.   
  
 
Ataque aos princípios do Estado social e desmantelamento da sociedade salarial 
 

Tudo isto resulta de desmontagem de regulamentações e estruturas, mas tal 
como no final do sec XVIII, esta aparente liberdade não é boa para todos e quase 
certamente não o é para o maior número 240.  Tal como então, há precarização e 
marginalização.  Tal como então, há uma vulnerabilidade crescente e grupos que são 
visados através de outros mais expostos.  Tal como então, o ataque aos estatutos 
atribuídos não visa a igualdade, mas a criação de novos estatutos segundo outros 
princípios de grandeza 241, para já, menos claramente formulados 242.   

O que é feito, no meio disto, dos professores, dos funcionários, dos profissionais 
relacionais, dos ofícios e dos saberes que lhes estão associados?  O que será feito das 
pessoas com discapacidades?  Para se avançar no esclarecimento destas questões, e 
compreender a evolução da escola, da educação, da educação especial e das políticas 
para pessoas com discapacidades, ao longo das últimas três décadas, tem que se ter 
presente o quadro da filosofia política do sec XVIII/XIX, as justificações que forneceu e 
como a sociologia as retoma hoje 243;  para o que aqui se contribuiu com as análises de 
autores como Boudon, Habermas, Todorov, Castel e Boltanski (com Thévenot e com 
Chiapello) 244, para analisar a situação actual e os princípios de grandeza que estão a ser 
invocados ou criticados para desmantelar a sociedade salarial e o seu estado social-
democrático (e não só o Estado Providência 245).  

Insiste-se aqui em que a temática das “desigualdades justas” (Rawls, 
BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, DUBET, 2002, 2004 246) e as questões relativas às 

                                                 
240 Cf. CASTEL, 1995, pp. 257-309 e 645-760. 
241 Talvez esse ataque nem passe sequer por uma petição de princípios tal como Boltanski e Thévenot a 
definem em De la justification. 
Cf. BOURDIEU (!979, 1982, QFQD, e 1997,  MP) sobre as lutas simbólicas e sobre os princípios 
242 Cf. Boltansky e Chiapello (1999) sobre sociedade conectivista e “cidade por projectos”, onde o 
principal factor e índice de “grandeza”  é a “mobilidade”. 
243 Para a problemática da aplicação de tais princípios de justiça às crianças e jovens com discapacidades, 
que é um dos focos desta investigação, cf. Durkheim DTS II, p.52, e Boltanski e Thévenot, 1991, pp. 433-
436 sobre “perdão do julgamento”, “tolerância” e “suspensão” do julgamento e dos efeitos de atribuição 
de “grandeza” social. Necessariamente, voltar-se-á a este assunto.  Ele será mesmo o principal objecto do 
Capítulo 5.  Pode ver-se aí, e nos subcapítulos 4.1 e 4.4 que a Educação Especial foi incumbida pelo ME, 
em Portugal a partir dos anos 90, de um papel em relação a toda a problemática do insucesso escolar, 
sobretudo na medida em que estava na origem da exclusão da escola (mais do que da exclusão social na 
sua relação com o insucesso educativo).  E chamar a atenção para a relação entre este alargamento das 
áreas problemáticas da intervenção da educação especial e a política de inclusão que se afirmou no campo 
da EE e em que a problemática dos deficientes era associada (ou englobada) na problemática da exclusão 
social e das desigualdades sociais em geral e políticas de igualdade de oportunidades e Escola para 
Todos) (Política em que converge a esquerda e a direita como se viu em Portugal nos anos 90 (com R 
Rarneiro) e em França, onde mesmo a Direita insiste nela como resposta aos motins da «racaille» -- 
desenterrando a Agência Para a Coesão Social e a Igualdade de Oportunidades.  
244 A que se vão juntar, no capítulo seguinte análises de outros autores como Foucault, Giddens, 
Bourdieu, Touraine, Dubet. 
245 Ver as referências de CASTEL (1995) a uma política sem Estado, mas com patrões-providência, na 
França do sec XIX, e as políticas sociais ou social-cristãs inglesas desde o séc XVI.  
246 Significativamente, o autor começou por intitular esta obra de 2004:  L’Égalité des chances: Pour une 
ecole juste.  Só em curso de edição alterado para: L’École des chances: Qu’est-ce-que une école juste 
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“provas” e à «igualdade de oportunidades» (247) são essenciais para pensar a educação, 
com as funções diferenciadora, legitimadora  (248)e integradora que lhe são inerentes.  
Esta insistência é tanto mais necessária quanto a valorização da função integradora que 
tem ressurgido com frequência em muitos discursos políticos desde o final do século 
XX não corresponde a um abandono dos pressupostos concorrenciais.  Nos 
ultimíssimos anos (os primeiros do século XXI), cada vez mais, a escola é pensada em 
função da justificação de “desigualdades justas” , embora permaneça a valorização de 
uma função integradora cada vez mais necessária para a legitimação, e para a paz social 
e o consenso em torno de um bem estar social (que só uma sociedade assente na 
economia concorrencial poderia assegurar) 249. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
247 Cf. Habermas e EWERT (1991), e Kemis & Carr, e Sérgio GRÁCIO (1997), sobre a da «igualdade de 
oportunidades» na escola como legitimação de uma ordem concorrencial. 
248 Legitimadora das diferenças que dão lugar a disparidades e legitimadora do que resta do Estado (Cf. 
Habermas, 1975). 
249 Não esquecer o discurso de apresentação da 1ª candidatura de J. Sampaio à Presidência da República. ; 
Dubet em 20065 na Universidade de Braga resumia um dos argumento de muitos socialistas convertidos 
às virtudes do mercado concorrencial ao dizer (citado de memória): “Há Estados com economias 
capitalistas que não são democracias, mas não há democracias que não tenham economias capitalistas”.  
Daqui parecem deduzir que os democratas tudo devem fazer para desenvolver, ou assegurar o 
capitalismo.  Outro argumento de J. Sampaio assentava no reconheci emento de que a concorrência erstav 
na base dos indiscutíveis “progressos” realizados nas sociedades onde o capitalismo mais se tinha 
desenvolvido.  
 


