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Identidades e realidades múltiplas: os estranhos no meio de «nós»

João Carlos Correia

I

A discussão sobre as identidades desencadeia uma abordagem de certos conceitos 

(como sejam os de “sistema”, ”mundo da vida”, “espaço público” “realidades múltiplas”) 

que ajudam a problematizar o tema em apreço mas que são utilizados com base em ângulos 

talvez imprevistos tendo em conta os contextos em que esses mesmos conceitos surgiram.

A estratégia escolhida para este texto segue um percurso teórico que começa por dar 

conta  de  algumas  das  dificuldades  que  se  relacionam directa  ou  indirectamente  com a 

emergência recente de um leque vasto de transformações identitárias. Tais transformações 

são resultantes dos processos vigentes na modernidade tardia que conduzem ao aumento da 

fragmentação cultural e do pluralismo social.

Seguidamente,  apresenta-se  o  conceito  de  mundo  da  vida  essencial  para  a 

compreensão  dos  fenómenos  identitários.  Chama-se  a  atenção  para  as  diversas  formas 

como o mundo da vida foi entendido: ora de um modo em que este surge idealizado como 

um universo marcado por formas de consensualidade ideal, ora reduzido à sua dimensão 

comunitarista  e  gregária  baseada  na sua familiaridade  e  tipicidade  intrínseca,  ora  ainda 

reduzido a uma dimensão residual relativamente ao universo hegemónico da racionalidade 

sistémica. 

 Propõe-se uma abordagem baseada na teoria das realidades múltiplas, segundo a 

qual a imaginação colectiva ou o interesse cívico não podem perder a sua relação com a 

realidade-padrão do senso comum.  Tal  proposta  implica  a  diferenciação  entre  a atitude 

natural,  própria do mundo da vida social,  e a atitude crítica própria do espaço público. 

Neste  plano,  as  identidades  terão de ser tidas  em consideração  não apenas ao nível  da 

sedimentação cultural (mundo da vida) mas também num espaço de experimentação crítica 

dos  elementos  que  integram  o  reportório  de  conhecimentos  socialmente  transmitidos 

(espaço público). 

Finalmente,  dá-se  conta  do  papel  dos  media no  seu  relacionamento  com  a 

identidade,  enquanto  elemento  de  intermediação  entre  diversas  províncias  finitas  de 



significado, que confere ênfase a uma vivência pós-convencional das identidades ao mesmo 

tempo que permitem o diálogo – a desejável tradutibilidade – entre realidades múltiplas.

II

O tema das identidades cruza-se com a análise dos  media, designadamente com a 

análise  dos  efeitos  produzidos  pelos  dispositivos  tecnológicos  de  mediação,  a  diversos 

níveis. 

Tal  cruzamento  teórico implica  de  forma  clara  a  intervenção  da  vasta  rede 

intersubjectiva de reconhecimento mútuo e confere relevo ao papel dos recursos simbólicos 

que permitem os processos de diferenciação, socialização e afirmação identitária.

É fácil descortinar articulações entre as formas de pensar a sociedade e analisar as 

identidades, por um lado, e os estudos sobre os media, por outro. A concepção do sujeito 

como consumidor  passivo das  mensagens  mediáticas  é  naturalmente  acompanhada pela 

ênfase dada à força coesiva do campo mediático; a importância conferida à adaptação na 

formação da personalidade acompanha uma análise dos media efectuada em função da sua 

capacidade  de  contribuir  para  a  maior  coesão  ou  funcionalidade  sociais;  a  crença  na 

existência  de  formas  de  sociabilidade  que  favorecem o  debate  argumentativo  sobre  as 

questões  de  interesse  colectivo  ou  as  teorias  que  reconhecem  a  dimensão  plural  da 

construção  da  realidade  constituem  um  ponto  de  saída  para  as  visões  unilaterais  que 

realçam a capacidade hegemónica dos meios de massa. Finalmente,  algum fascínio pelo 

multiculturalismo  das  sociedades  pós-modernas  acompanha  a  atenção  à  eloquência  do 

vulgar  que  mobiliza  uma  corrente  dos  estudos  culturais.  Genericamente,  concepções 

deterministas  da  sociedade  e  da  cultura  originam  concepções  deterministas  do  papel 

desempenhado pelos media enquanto concepções pluralistas da sociedade e da cultura terão 

o seu correlato em visões semelhantes sobre os media.

  Assim,  a  emergência  das  identidades  constitui  um desafio  para  a  análise  do 

impacto  dos  processos  de  comunicação  nos  processos  de  discussão  e  deliberação 

colectivos.

O  estudo  dos  efeitos  dos media, nomeadamente  enquanto  formas  culturais  que 

interferem  activamente  na  configuração  da  cultura  e  da  sociedade,  não  pode  viver  na 

ignorância das identidades.  Tal ignorância  só se justifica  no âmbito de concepções  que 

olhem  a  constituição  de  sentido  de  um  ponto  de  vista  pobre  quanto  à  sua  dimensão 

hermenêutica, isto é, reduzindo os efeitos ao nível do estímulo que produz uma resposta. 



Se tivermos em conta uma abordagem dos efeitos de longo prazo , é incontornável 

encarar os media como recursos simbólicos de reforço e até de construção das identidades. 

Mas,  simultaneamente,  terá  de se admitir  que a emergência das identidades,  com a sua 

capacidade  fragmentária,  funciona  como  um  elemento  que  produz,  frequentemente, 

contextos  hermenêuticos  diversificados  difíceis  de  compatibilizar  com  concepções 

rigidamente unilaterais e deterministas das audiências.

III

A noção de identidade é apresentada por Manuel Castells (2003: 3) como o processo 

pelo qual um actor  social  produz significados sobre si  mesmo com recurso a um dado 

atributo ou conjunto de atributos de natureza cultural.

 O termo encerra, em simultâneo, a ideia de semelhança e de diferença, que constitui 

o núcleo da problemática social. As relações sociais devem ser entendidas de uma forma 

dualista. A harmonia, a cooperação e a união são acompanhadas pela concorrência e pela 

repulsão, pelas forças individualistas e irregulares que atravessam a sociedade. A sociedade 

estabelece-se de acordo com polaridades ideais como sejam a imitação versus a distinção, a 

integração versus a oposição, a aproximação versus a distanciação (Vanderberghe, 1987 I: 

117-118; Simmel, 1994: 88-126). A identidade, por isso, oscila constantemente entre aquilo 

que nos torna idênticos e aquilo que nos faz únicos. No acto comunicativo, o actor social 

emerge como idêntico aos seus pares e ao mesmo tempo, único, diferente dos outros. 

 Na pré-modernidade, a identidade era algo que não era objecto de problematização. 

O indivíduo estava estruturado por instituições a que obedecia e que se mantinham sólidas e 

inabaláveis:  a comunidade em que se inseria,  a tradição cultural  em que se inscrevia,  a 

família  em  que  dera  os  primeiros  passos  na  sua  socialização.  Um  primeiro  tipo 

caracterológico específico desta forma de socialização expressa-se, seguindo a tipologia de 

Riesman, no homem dirigido pela tradição (Riesman, 1961: 9 e seguintes). As pessoas pré-

modernas acreditavam que o seu destino era o resultado de um poder que as transcendia. 

Esta fixação a priori de um telos indiscutível tornava impossível considerar a contingência 

como fazendo parte do núcleo da identidade (Heller, 1999: 34).

Nas  sociedades  estratificadas,  as  identidades  integram  o  todo  homogéneo 

constituído pela realidade social e cultural, cuja construção cabe em exclusividade a uma 

dada  elite  social,  detentora  das  competências  necessárias  ao  desenvolvimento  de  uma 

narrativa teológica que ditava o destino dos agentes sociais. 



 Esta condição alterou-se profundamente na modernidade, quando o sujeito passa a 

estar no centro de todas as questões. Poderíamos, abreviadamente, continuando a seguir a 

mesma tipologia  de  Riesman,  falar  de um segundo tipo  – o  tipo  auto-dirigido,  que  se 

constitui  como  paradigma  das  identidades  modernas  na longa  caminhada  que  vai  da 

Renascença ao Século XIX (Riesman, 1961: 14 e seguintes). Com o Renascimento, surge 

um  conceito  dinâmico  de  homem.  O  indivíduo  passa  a  ter  a  sua  própria  história  de 

desenvolvimento  pessoal  (Heller,  1982:  9).  É  o  momento  da  formação  da  perspectiva 

humana, da afirmação do individualismo burguês, seguida posteriormente pelo primado da 

razão, da consolidação do espírito capitalista com o seu corolário nos séculos XVIII e, em 

especial, no século XIX. As instituições modernas diferem de todas as formas de ordem 

social precedentes no que diz respeito ao seu dinamismo, ao grau de erosão dos hábitos e 

costumes tradicionais e à universalização das suas consequências. A modernidade alterou 

radicalmente a natureza da vida social quotidiana e afectou as experiências mais pessoais. A 

identidade parece emergir como algo de contingente, que está sujeito a uma revisão radical. 

As transformações na vivência da subjectividade estão relacionadas com o aparecimento de 

uma vivência  individual  num mundo  laicizado  e  privado do  conforto  das  cosmovisões 

tradicionais. 

O mundo moderno originou uma situação nova marcada pelo cosmopolitismo e o 

individualismo.  Desde então,  nenhuma cultura se pode considerar  entrincheirada no seu 

isolamento e nenhuma tradição cultural  pode proteger as suas convicções e práticas das 

influências  de outras  tradições  e  modos  de vida.  Todas  as  culturas  e  indivíduos  foram 

lançados  no  turbilhão  da  civilização  global  acelerada  pela  dinâmica  do  mercado.  Os 

homens e as mulheres tornam-se seres contingentes no momento em que são privados do 

seu telos (Heller, 1999: 32). 

As  transformações  introduzidas  pelo  Iluminismo,  objecto  de  uma  radicalização 

recente na modernidade tardia, têm a ver sobretudo com a ausência de um telos inerente à 

condição  humana:  a  existência  passa  a  ser  um  conjunto  aberto  de  possibilidades  que 

implicam uma decisão (Sartre 1999: 49). Nas novas condições abertas pela modernidade, 

pode dizer-se: é-se sendo, o que faz de cada uma das nossas maneiras de ser, estilos de vida 

e situações biográficas algo que podia ser de outro modo. 

Ao mesmo tempo que se verifica a consolidação do desenvolvimento capitalista e da 

sociedade de consumo de massas, David Riesman considera a existência de um terceiro tipo 

caracterológico  chamado  altero-dirigido,  especialmente  dirigido  para  a  aprovação  dos 



outros (Riesman, 1961: 17 e seguintes). O que é comum aos tipos altero-dirigidos consiste 

em  que  os  seus  contemporâneos  são  a  sua  principal  fonte  de  direcção,  sejam  esses 

contemporâneos aqueles com os quais se relacionam directamente ou aqueles com os quais 

entram em contacto indirectamente através dos media. 

Sucessivas  escolhas  filosóficas  ou  sociológicas  irão  falar  do  conformismo  da 

sociedade de massa. Critica-se a linha de produção, o industrialismo, a técnica, os  mass 

media e o empobrecimento da criatividade e da individualidade. A identidade parece, nesta 

abordagem,  definir-se  pela  imitação  do  que  é  socialmente  correcto.  David  Riesman 

procede a uma arrumação conceptual que,  como reconhece o próprio Max Horkheimer, 

parece  seguir  a  análise  formulada  pela  Escola  de  Frankfurt  (Wiggershaus,  2002:  460). 

Porém, como a maioria das abordagens que seguiram o modelo da crítica à sociedade de 

massas,  quer  os  franckfurtianos quer  Riesman  ignoraram  a  totalidade  das  tensões 

contraditórias  que  o  capitalismo  introduzia  ao  provocar  a  corrosão  dos  costumes  e 

tradições.  O tipo caracterológico  altero-dirigido,  tal  como é apresentado,  não esgota os 

mecanismos culturais e de socialização que a modernidade tardia iria consolidar ou fazer 

emergir. Ao lado do tipo altero-dirigido, surge uma deriva que se traduz na afirmação da 

autenticidade  e  da  originalidade  individuais.  A forma  reificada  de  busca  da aprovação 

social tão visível no ambiente cultural da sociedade de consumo dos anos 50 é apenas uma 

das formas possíveis de afirmação da subjectividade individual. 

IV

Para  além  destas  transformações,  emerge  desde  o  século  XIX,  um  quarto  tipo 

caracterológico sem que a  sua importância  fosse logo detectada  em classificações  mais 

marcadas pelo espírito moderno. Este tipo novo é muitas vezes identificado com a pós-

modernidade. Porém, a sua longevidade histórica e cultural está provada pelas impressões 

deixadas na obra de um Nietzsche, de um Simmel (1984), de um Alfred Schutz (1975), de 

um Benjamin (1987). Encontramo-lo já, no plano literário em sensibilidades estetizantes 

como as  de  Rimbaud,  Baudelaire  e  Wilde  e,  mais  perto  de  nós,  em Musil.  Esta  nova 

sensibilidade acentua uma nova ideia de sujeito que passa pela criação auto-experimental, 

entendida como um aprofundamento da liberdade em detrimento dos vínculos sociais  e 

normativos.   

 Este tipo caracterológico identifica-se com a forma de experimentar o  self como 

algo completamente aberto à mudança. Cultiva a ausência de raízes. Vive da recusa dessas 



raízes ou escava, à sua volta, em busca delas, incitado pela sensação penosa que a ausência 

de tradições e de horizontes significativos produz. 

De acordo com a definição que dá de si mesmo ou as teorias que expressamente se 

lhe referem,  surge como um produtor  de significado independente  dos horizontes  onde 

coexiste com os seus semelhantes. Ainda burguês, mas excêntrico e boémio, tem um dos 

seus ícones na imagem do flaneur e alimenta-se do poder transformador das máscaras e da 

moda.  O  novo  tipo caracterológico foge  às  classificações  definitivas  e  descobre  nas 

aventuras do  self  em busca de si (experiências estéticas, êxtases induzidos, mutações de 

estilo de vida, recurso à moda e ao vestuário como forma de infringir fronteiras sociais e 

culturais) a chave que lhe permite ao mesmo tempo ser ele próprio e poder ser de um outro 

modo. 

Com a generalização da sociedade de consumo, a secularização crescente resultante 

da  erosão  da  autoridade  tradicional  conduz  ao  afunilamento  da  consciência  de  si  na 

sensação  fugidia  alimentada  esteticamente  pela  lógica  fragmentada  dos  media.  Nestas 

derivas,  recorre-se  aos  numerosos  simulacros  e  simulações  de  uma  era  marcada  pelo 

consumo e pela experiência mediatizada da multiplicidade de vivências possíveis, actuais 

ou virtuais. 

Esta desvinculação relativa ao mundo da vida social e cultural e à sua dimensão 

normativa  tem que  ser  olhada  em dois  planos.  Por  um lado,  trata-se  de  reconhecer  a 

presença  do  fenómeno  e  a  importância  do  seu  impacto  na  formação  de  identidades 

convencionais. “Quanto mais a tradição perde a sua influência, (...) tanto mais os indivíduos 

são forçados a negociar escolhas de estilos de vida de entre uma diversidade de opções” 

(Giddens, 1997: 5). Os protagonistas deste processo são mais erráticos, experimentais,    

fugazes  nas  relações,  incertos  quanto  aos  saberes  adquiridos. Em  alternativa  ou 

cumulativamente,  trata-se  de  acentuar  os  elementos  «libertadores»  desta  vivência  da 

identidade. Grande parte do debate entre modernos e pós-modernos passa por aqui: os pós – 

modernos erguem uma nova narrativa sobre o descentramento do sujeito, afirmando as suas 

potencialidades democráticas (Vattimo, 1992). Os modernos chamam a atenção para o facto 

de esta narrativa esquecer a dimensão do reconhecimento implícita na luta pela constituição 

da identidade. Este debate passa, naturalmente, do lado dos pós-modernos, pelos herdeiros 

de Nietzsche e, do lado dos que reivindicam a continuação do projecto da modernidade, por 

um  núcleo  teórico,  formado  sobretudo  por  Taylor  e  Honneth,  que  recorrem  à  noção 

hegeliana de reconhecimento e às análises da interacção formuladas por Mead (Esteves, 

2003: 95-96). Concebe-se a possibilidade de se estar face a uma proliferação da diferença 



que  implica  o  reconhecimento  de  nichos  de  cidadania,  onde  se  oculta  um  potencial 

conflitual  e  normativo  importante.  Todavia,  pode-se,  ao  invés,  estar  apenas  perante  a 

erupção de fenómenos próprios de uma época em que a fruição e o prazer individual apenas 

dizem respeito  à  descoberta  de novos segmentos  de mercado.  O que se verificaria  não 

passava,  afinal,  da substituição da cultura puritana tradicional por formas de imperativo 

narcísico, que, no limite, podem originar particularismos destrutivos, despertando formas 

de agressividade marcadas pela exclusão do Outro.

Finalmente,  descobre-se a co-presença de todos estes tipos caracterológicos.  Eles 

estão todos presentes nesta época que dizemos «nossa». Assiste-se a poderosas expressões 

da  identidade  que  incorporam  movimentos  «pró-activos»  que  contribuem  para  a 

transformação das relações humanas ao seu nível mais essencial como o feminismo e o 

ambientalismo. Assiste-se, também, a uma gama vasta de movimentos reactivos que cavam 

a sua resistência  em termos de em defesa de Deus, da Nação, da Etnia  ou da Religião 

(Castells,  2005:  XXII).  Constata-se,  ainda,  a  existência  de  afirmações  identitárias  que 

resultam  de  novas  trincheiras  erguidas  em  torno  de  definições  simbólicas  de  grupo, 

relacionadas  com  o  género,  a  orientação  sexual,  a  geração  ou  a  partilha  de  símbolos 

(iconográficos, textuais ou outros) ou até de uma fuga sem fim a toda e qualquer ideia de 

classificação identitária. Assiste-se a uma heterotopia que substitui a utopia, numa voragem 

de  liberdade  através  da  fuga  às  formas  mais  passivas  de  constituição  do  sujeito, 

classificadas nalguns horizontes teóricos como sendo «reificação» (cfr. Vattimo, 1992). 

Esta situação «pós-moderna» pode ser multiplicada, por sua vez, em manifestações 

diversificadas.  O uso de uma linguagem específica e de determinados estilos de vida é 

inevitável. A prevalência do pastiche e a proliferação de simulacros, aos quais se recorre 

cada  vez  com  mais  frequência,  demonstra  a  necessidade  antropológica  de  viver  num 

ambiente cultural  determinado. Porém, ao mesmo tempo, demonstra como os elementos 

decorativos e simbólicos, descontextualizados da sua origem (que a ideologia do design e 

do detalhe potenciaram no mundo da vida quotidiana), já não pertencem aos sujeitos que os 

usam da mesma forma como pertenciam aos  sujeitos  e  agentes  que habitavam os  seus 

contextos originários de utilização. Para que o uso fosse idêntico era necessário o suporte 

da tradição que tinha estado na sua origem. Nas sociedades fragmentadas, muitas novas 

formas  de  pensar  e  de  afirmar  a  identidade  são,  antes,  a  mistura  de  muitos  tradições. 

Capitéis  Jónicos,  roupas  orientais,  cortes  de  cabelo  afro  ou  asiáticos,  casas  de  estilo  

colonial,  pirâmides  de  Las  Vegas  (já  tão  conhecidas  como  as  de  Gizé)  não  são 

experimentadas  como  verdadeiras  pirâmides,  autênticas  roupas  orientais  ou  genuínos 



capitéis  helénicos.  Antes  são  lançados  numa  mistura  de  estilos  nos  quais  se  joga 

simultaneamente uma estratégia de paródia e de simulação. A interdependência global e a 

presença  ubíqua  da  diversidade  criaram  uma  situação  diversa  marcada  pelo  recurso 

constante  à  citação  e  à  auto-ironia,  e  pela  consciência  marcante  dessa  diversidade.  Há 

desejos de identidade que parecem afirmar-se por uma espécie de «faz de conta» em que o 

“vamos fazer à maneira de x” se torna um substituto de “somos x”. 1

Noutras manifestações, gera-se, paradoxalmente, um desejo obsessivo de tradição e 

de  fundamento  que  pode  conduzir  à  submersão  do  sujeito  numa  forma  regressiva  de 

comunidade, em que a tradição se funde com um desejo de exclusão. É assim que o olhar 

pós-moderno  pelo  espaço  público  se  torna  potencialmente  complacente  com  a  pré-

modernidade, com uma forma arcaica de atender à modernidade, cuja «autenticidade» se 

manifesta,  significativamente,  de uma forma desesperada e violenta.  Esta deslocação de 

sentido tem mais uma vez expressões contraditórias: a recusa de formas desumanizadas de 

vida marcadas pela hegemonia dos  media sistémicos mas também a transformação desta 

recusa  numa  rejeição  poética,  religiosa  ou  política  do  cosmopolitismo  próprio  da 

modernidade.

Esta  presença  das  identidades,  por  vezes  eufórica,  hoje  receosa  perante  as  suas 

muitas faces, designadamente a do o fundamentalismo, ganha uma densidade acrescida nas 

sociedades complexas, em que os novos media parecem singularmente apetrechados para a 

multiplicação  das  estratégias  que  a  servem.  Os  factos  sociais  relacionados  com  o 

pluralismo, a fragmentação cultural ou a emergência de novas identidades repercutem-se 

nas novas formas de expressão e segmentação das audiências e, até, em novos modelos de 

circulação e discussão dos temas em debate na esfera pública, em que intervêm agentes 

sociais e culturais munidos de capacidades diferenciadas de afirmação e de autonomia. 

V

A análise  da  constituição  das  identidades  implica  uma remissão,  que  se  afigura 

relativamente  óbvia,  para  os  processos  de  transmissão  cultural,  de  transmissão  de 

expectativas  e  de  formação  da  personalidade.  Esta  análise  implica  conhecer  o  papel 

atribuído no mundo da vida, para o que se torna necessário convocar à discussão a Teoria 

1 O consumo das formas substituiu a tradição, a qual implica uma experiência autêntica da vivência das 
mesmas.  O  fascínio  do  detalhe  e  do  fragmento,  da  ruína  dos  elementos  decorativos  que  alimentou 
Benjamin torna-se o contrário  do que este  pensava:  tal  fascínio já só alimenta uma vontade pseudo-
redentora toda ela centrada na publicidade e no jornalismo, na pseudo-mudança de vida induzida pelo 
consumo e pela cultura massificada. Não se realizaram as promessas vislumbradas pelo surrealismo ou 
pelo dadaísmo que ecoam na “Obra de Arte na Época da sua Reprodutibilidade Técnica”.



do Agir  Comunicacional  de Habermas,  a  Teoria  dos  Sistemas  de  Luhmann  e,  ainda,  a 

Fenomenologia do Mundo Social de Schutz (esta, antes de tudo, uma fenomenologia do 

mundo da vida social e cultural).

A formação das identidades está fortemente articulada com a experiência e com a 

constituição e transmissão quotidiana de normas, valores e visões do mundo. Logo, a sua 

análise surge frequentemente associada a uma tradição fenomenológica preocupada com o 

estudo  das  normas  de  socialização  vigentes  no  mundo  da  vida.  A  compreensão  da 

quotidianeidade é  fundamental para compreender a identidade. No âmbito da sociologia do 

conhecimento,  o  contributo  mais  importante  da fenomenologia  do mundo social  foi  ter 

tornado claro que grande parte do conhecimento do mundo provém do senso comum em 

detrimento da reflexão teórica. 

«Mundo da vida social», «mundo do senso comum», «mundo da vida quotidiana», 

ou «mundo quotidiano» acabam por ser expressões variantes para o mundo experimentado 

pelo agente social. Evidencia-se antes de mais como um mundo intersubjectivo comum a 

todos,  no  qual  predomina  não  o  interesse  teórico  mas  um interesse  fundamentalmente 

prático  e  que,  por  isso,  se  oferece  primeiro  a  uma  abordagem  pragmática  e  só 

secundariamente, a uma atenção reflexiva (Schutz, 1976: 72).   

Neste  mundo  da  vida  social  e  cultural,  a  sua  realidade  é  tida  como certa  pelos 

homens comuns que o integram. “É um mundo que se origina no pensamento e na acção 

dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles” (Berger e Luckman, 1973: 36). A 

atitude  cognitiva  típica  do  actor  é  a  atitude  natural  a  qual  toma  como  dado  o  mundo 

existente e as suas leis, o qual implica uma certa familiaridade e uma certa «tipicidade». 

Quando se refere a familiaridade do mundo, alude-se ao seu carácter de tido por adquirido – 

taken for granted na expressão schutziana – que lhe é atribuído pelos agentes sociais  e 

graças  ao  qual  se  confia  em  que  o  reportório  de  conhecimentos  transmitido  pelos 

antecessores  e  formado  pelas  experiências  continuará  a  preservar  a  sua  validade 

fundamental (Schutz e Luckmann, 1973:7).

Quando se alude à característica da «tipicidade», entende-se o facto de os agentes 

sociais reproduzirem rotineiramente, na atitude natural, as condições dessa realidade. Esta é 

apreendida a partir do conhecimento de “receitas” e comportamentos típicos, entendidas de 

modo tal  que  permitem assegurar  a  continuidade  à  ordem social.  Na análise  a  que  se 

procede do mundo da vida, “o mundo e os seus objectos individualmente considerados são 

sempre  pré-organizados  por  actos  de  experimentação  prévia  dos  mais  diversos  tipos” 

(Schutz,  1975  b:  94).  A  actividade  da  consciência  é  olhada  como  uma  actividade 



tipificadora em que cada experiência do actor ocorre dentro dum horizonte de familiaridade 

e  pré-conhecimento  proporcionando  um  reportório  de  conhecimentos  disponíveis  cuja 

origem é fundamentalmente  social.  Os sujeitos  aproximam-se do mundo com recurso a 

esquemas  hermenêuticos  organizados  de  acordo  com  as  experiências  do  seu  passado. 

Assim, a realidade da vida quotidiana aparece já objectivada, isto é, constituída por uma 

ordem de objectos que foram designados como objectos antes da entrada em cena de cada 

actor social. A linguagem usada na vida quotidiana fornece ao actor social as necessárias 

objectivações e determina a ordem em que estas ganham sentido. (cfr. Berger e Luckmann, 

1973: 38). 

Esta tipicidade, graças à qual se espera que o “o que assim foi assim será”, exige aos 

actores acreditarem na estabilidade do mundo da vida: a garantia, em suma, de que algo 

permanece mesmo quando tudo vai mudando. Prevalece a certeza de que o mundo da vida é 

um pressuposto que existe antes de cada agente social específico e vai continuar depois de 

este desaparecer. Assim, o mundo da vida articula-se em estruturas significativas que são, 

ao mesmo tempo, determinadas pela cultura e distribuídas de forma diferenciada entre o 

mundo  da  vida  quotidiana  e  as  várias  províncias  de  significado  finito.  Tais  estruturas 

definem a  margem dos projectos  de  acção  possíveis  e  os  esquemas  interpretativos  que 

motivam os sujeitos. Afirma-se nesta tradição o propósito de encontrar nas estruturas do 

mundo da vida as regras gerais de interpretação pelas quais o actor define uma situação na 

vida quotidiana e se define a si mesmo. Tais regras estabelecem as coordenadas pelas quais 

se detecta a normalidade de um acontecimento, ou seja a conformidade com o mundo da 

vida quotidiana.  Assim,  a definição  de identidades  culturais  relaciona-se com o uso do 

vernáculo quotidiano que permite a intersubjectividade dos percursos comunitários.

Na  análise  de  Habermas,  o  mundo  da  vida  ganha  uma  dimensão  diversa:  uma 

estrutura marcada por uma forma de racionalidade alternativa à que vigora nos sistemas, 

afirmando-se como o seu contraponto  e  como espaço de constituição  de solidariedades 

colectivas  e  de intercompreensão  entre  os sujeitos.  Estabelece-se uma diferença  entre  o 

enquadramento de uma sociedade pelo mundo da vida sócio-cultural, e os subsistemas de 

acção racional relativa a fins. Quando as acções são determinadas pelo plano social, cultural 

e  normativo  em  vigor  no  mundo  da  vida  implicam  expectativas  de  comportamento, 

reciprocamente  sancionadas.  Quando  são  determinadas  pelos  subsistemas  de  acção 

racional-teleológico, regulam-se por modelos de acção instrumental ou estratégica, isto é 

com vista ao alcance de fins. (Habermas, 1987 a: 60) O mundo da vida e o sistema tornam-

se os conceitos básicos em torno dos quais se desenham formas de racionalidade típicas: no 



primeiro, focam-se os elementos da razão prática, enquanto o ponto de vista do sistema 

enfatiza  os  elementos  relacionados com a acção teleológica  e  a  razão instrumental. No 

mundo  da  vida  prevalecem  mecanismos  de  intercompreensão,  enquanto  no  sistema 

prevalecem os mecanismos de troca e de poder. A integração social mede-se por critérios 

de estabilização interna que têm a ver com a conservação da identidade do grupo e do 

indivíduo; a integração sistémica mede-se segundo o grau de estabilização externa, isto é, 

capacidade do sistema de manter os limites no que respeita ao seu ambiente. No primeiro 

caso,  a  falência  da integração  origina  uma crise  de identidade;  no segundo, dá lugar  à 

ingovernabilidade (Habermas, 1987 a: 170 e seguintes). O agir comunicacional garante a 

transmissão,  crítica e aquisição de saber cultural,  ou seja, a integração social  entendida 

como  a  coordenação  de  acção segundo  pretensões  de  validade  intersubjectivamente 

reconhecidas.  O corolário  lógico é uma análise  da socialização através da formação de 

identidades  pós-convencionais. Daqui  resulta  para  a  cultura,  um  estado  de  revisão 

permanente  das  tradições,  tornadas  fluidas  e reflexivas;  para a sociedade,  uma situação 

onde as ordens sociais legítimas dependem de processos formais de instituição e fundação 

de normas; e para a personalidade, uma situação do  self, altamente abstracta, objecto de 

uma estabilização constantemente regulada (Habermas, 1987 a: 160) 

A teoria dos sistemas, finalmente, no modelo luhmaniano, remeteu o mundo da vida 

para a existência residual, isto é, um lugar «de fora» que se torna inconcebível pela natureza 

auto-referencial do sistema que se limita a observar-se a si próprio. O tema das identidades, 

pelo facto de remeter para a possibilidade de uma articulação linguisticamente mediada 

entre o agente social  e os horizontes estruturais  e comunitários,  sobrevive apenas numa 

visão psicologizante ou humanista adequada a sociedades menos diferenciadas ou mesmo 

de pendor arcaico. Desta forma, duvida-se de todo o humanismo filosófico e remete-se um 

conjunto de figuras historicamente moduladas pela Modernidade para os resquícios de um 

puro arcaísmo. Ao invés da importância conferida à dimensão comunicativa do mundo da 

vida, enfatiza-se a comunicação como algo que, a um tempo, reduz a contingência e se 

articula com a diferenciação sistémica. Esta surge na razão directa da abstracção no que 

respeita à presença dos actores sociais como tal (Izusquiza, 1990: 198-199). Encontramo-

nos, pois, diante de um conceito de comunicação que elimina a interlocução com o exterior, 

já que a ameaça da contingência só pode ser vencida com critérios internos, auto-referentes. 

Só  há  um  suporte  para  a  identidade:  é  o  sistema. Só  há  um  modo  de  afirmação  da 

identidade: no lugar do reconhecimento está, antes, o auto-reconhecimento do sistema. 



O esforço para conferir a hegemonia completa da racionalidade sistémica implica a 

assunção explícita de um ponto de vista epistemológico. O conceito central que permite ao 

sistema  sobreviver  num  ambiente  altamente  complexo  é  a  autopoiesis,  a  reprodução 

contínua da comunicação através da comunicação: “A comunicação é a criação de uma 

realidade emergente, nomeadamente da sociedade que, por seu lado, assenta na reprodução 

contínua da comunicação pela comunicação” (Luhmann, 1996: 71). Esta implica a auto-

referência: cada sistema reproduz-se a si próprio na base de cada uma das suas próprias 

operações específicas, observando-se a si próprio e ao seu ambiente. O segundo é, aliás, 

apenas uma criação do sistema, algo que só existe como pano de fundo para a afirmação da 

diferença sistémica. Esta é uma forma de abordar a contingência, de um modo que assegura 

a  cada  múltipla  realidade  a  possibilidade  de  criar-se,  falando  apenas  de  si  mesmo 

(Luhmann,  1996:  29).  Para  tornar  isso  possível,  postula-se,  simultaneamente,  uma 

exigência de auto-observação: um sistema só pode definir os limites da realidade em que 

actua, quando é capaz de auto-observar-se e, por consequência, de descrever-se a si mesmo. 

Como seria possível a observação de algo exterior ao sistema quando a própria condição da 

observação  implica  a  adopção  de  um  «ponto  de  vista»  sistémico?  Na  problemática 

luhmaniana, a observação reduz-se a uma dimensão técnica que se relaciona directamente 

com a diferenciação e com a eficácia simbólica generalizadora que origina a redução das 

expectativas e cria as condições de possibilidade da formação de um sistema (cfr. Esteves, 

1998: 404-405). O sistema parece ser incompatível com qualquer dimensão universalista 

que ultrapasse os limites impostos pelos critérios de diferenciação sistémica, uma vez que 

tal  dimensão,  ao  solicitar  a  possibilidade  de  uma  observação  mais  vasta  do  que  a 

«desejada» pelo sistema, seria mesmo responsável pelo risco de erupção da contingência ao 

admitir a intromissão da história e de dinâmicas contraditórias. 

Esta evolução na perspectiva sistémica implica que os agentes de comunicação não 

sejam  os  indivíduos  mas  os  sistemas.  Os  sistemas  funcionam  como  um  referente 

fenomenológico  absoluto (Esteves,  1998:  409).  Isto  é,  na  categoria  luhmaniana,  há 

realidades  múltiplas  diferenciadas  apenas  pelo  código  mas  todas  obedecendo  a  uma 

racionalidade única e a uma tipologia de meios similares no seu objectivo. Assiste-se a uma 

fundamentação  a priori  do desenvolvimento da sociedade,  que se escusa a considerar o 

mundo em toda a sua dimensão e possibilidade. 

 VI



O discurso das identidades cruza-se com a Teoria dos Sistemas de um modo que 

passa  pela  desconsideração  da  subjectividade  como  resultado  último  da  «perfeita» 

diferenciação. É difícil falar da comunicação entre agentes, da formação do self ou da ideia 

de «nós» com base nos critérios binários da operatividade sistémica. 

Trata-se  de  uma  teoria  adaptada  a  um  universo  de  realidades  múltiplas:  para 

Luhmann, a sociedade não dispõe de nenhum centro diferenciado que adquira hegemonia 

sobre todos os outros. Todavia, não se pode aperceber da pluralidade de racionalidades que 

atravessam as sociedades, escusando-se ao escrutínio de qualquer poder crítico ou reflexivo 

das  identidades.  O  poder  ou  o  dinheiro  surgem  como  radicalmente  desarticulados  da 

subjectividade,  apresentados de uma forma completamente objectivista,  desconhecedores 

de qualquer forma de sensibilidade renovada às problemáticas levantadas pelas políticas da 

vida.  Só  há  lugar  para  uma  omnipotência  de  dispositivos  sistémicos  que  evoluem 

estrategicamente na sua própria auto-manutenção. 

A  análise  das  identidades  reclama  um ponto  de  vista  teórico  que  reconheça  as 

condições  de  socialização  e  de  integração  cultural  mediadas  comunicativamente  pela 

linguagem. E esta implica sempre um ponto de vista abrangente, exactamente devido às 

condições de diferenciação sistémica. 

As  teses  da  Fenomenologia  do  Mundo  Social  ou  a  proposta  neo-iluminista  de 

Habermas parecem pretender proporcionar soluções que possibilitem a existência de um 

certo  universalismo  nas  condições  fragmentadas  da  modernidade  tardia.  Porém, 

apresentam, ambas, algumas dificuldades. 

No caso de Schutz, Berger ou Luckmann2, parece que é claro que o mundo da vida 

oferece uma determinada opacidade para os actores sociais relacionada com os elementos 

típicos da familiaridade e da tipicidade já atrás adiantados. Com efeito, a familiaridade e a 

tipicidade  próprias  de  um mundo  da  vida  criam uma  densa  barreira  de  opacidade  em 

relação  à  estranheza.  Segundo  as  hipóteses  estudadas  por  Schutz  (1975  a),  Berger  e 

Luckmann (1973), as realidades múltiplas ou âmbitos de significado finito são ordens de 

realidade dotadas de critérios de significação específicos e que, a qualquer momento dado, 

têm um especial estilo de ser que é característico apenas de si próprias. A título de exemplo, 

podem citar-se o mundo dos objectos físicos, o mundo da ciência, o mundo das relações 

2 Convirá esclarecer que “ A Construção Social da Realidade” é uma boa obra sistemática para perceber 
algumas facetas  do pensamento de Schutz.  Porém, em “A Construção Social  da Realidade” perde-se 
muito daquilo que era fascinante no próprio Alfred Schutz e que tem a ver com a sua enorme capacidade 
intuitiva e ensaística, o poder de exemplificação e a originalidade de algumas das suas páginas.



ideais, os vários mundos sobrenaturais como sejam os da mitologia e da religião, o mundo 

dos  visionários,  dos  utópicos  e  dos  loucos,  o  mundo  da  reflexão  cívica,  da  reflexão 

especulativa, etc. De entre estas realidades, há uma que se apresenta como província padrão 

e  que  é  referida  como sendo «a  realidade  por  excelência»:  trata-se  do  mundo  da  vida 

também chamado mundo da realidade quotidiana cuja posição privilegiada autoriza a dar-

lhe a designação de realidade predominante (Berger e Luckmann, 1973: 38). A transição 

entre estes diversos âmbitos de significado finito opera-se através de um choque graças ao 

qual se transcendem os limites do que é considerado real dentro de cada um. Por exemplo, 

o sobressalto que desperta o sonhador é um choque que o faz entender que os gigantes - 

verdadeiros no âmbito de significado finito do devaneio do sonhador – são, no âmbito de 

significado finito do mundo quotidiano, apenas moinhos de vento. Passa-se o mesmo na 

experiência religiosa, na experiência estética, na experiência imaginária do faz-de-conta em 

que um ruído que interrompe certos pensamentos e devaneios íntimos e nos desperta para a 

quotidianeidade (cfr. Schutz, 1975 a: 231). A consciência de um actor lê o universo de uma 

forma que implica transitar entre estados particulares da realidade, por meio de diferentes 

atitudes e estados de consciência, partindo e regressando desde e para o mundo da vida 

quotidiana, o tranquilo mundo das evidências quotidianas, que se torna o ponto de partida e 

de chegada dessas transições.  

Todavia,  não  é  clara  a  forma  como  se  processa  a  transição  entre  realidades 

múltiplas,  sendo  que  tal  transição  é  descrita,  de  uma  forma  que  parece  algo  artificial, 

através de um choque. Por outro lado, também não é evidente a forma como a experiência 

de outras realidades é transposta para o mundo da vida, provocando a sua erosão. Com 

efeito,  o  confronto  com  outras  províncias  finitas  de  significado  provoca  uma  certa 

reflexividade por parte dos agentes sociais, pondo em causa a tipicidade e a familiaridade 

do mundo da vida quotidiana e desencadeando dinâmicas erosivas sobre aquilo que é tido 

por garantido.  Schutz (1976) admite que o confronto entre realidades diversas contribui 

para  pôr  em  causa  a  concepção  relativamente  natural  que  vigora  no  mundo  da  vida 

quotidiana. Porém, na generalidade das descrições e exemplos permanece uma certa rigidez 

nas relações  entre  as várias  províncias  de significado.  As fronteiras  entre  as realidades 

múltiplas  parecem demasiado firmes,  no sentido em que nem sempre é suficientemente 

teorizado  o  facto  de  as  experiências  de  contacto  com  outras  realidades  determinarem 

impactos no mundo da vida. 

As debilidades da proposta habermasiana residem, por sua vez, num certo risco de 

omissão ou menor atenção às possibilidades reificadoras que residem no mundo da vida, 



como  se  neste  a  dimensão  comunicacional  prevalecesse  de  forma  tão  absoluta  sob  a 

dimensão estratégica,  que se afirmaria como refractária a qualquer consideração de tipo 

instrumental ou estratégico.  A capacidade reflexiva do mundo da vida geradora de uma 

maior  fluidez  das  tradições  e  consequentemente  indutora  de  atitudes  tipicamente  pós-

convencionais  parece  recortar-se  de  uma  forma  demasiado  esquemática  afirmada  num 

contexto de polémica contra a racionalidade sistémica. Corre-se o risco de se cair numa 

injustiça relativa quando se acusa esta corrente de idealizar o mundo da vida. Habermas 

enfatiza a integração e a socialização de um modo que implica, sempre, uma referência 

clara ao diferendo e às pretensões de validade contraditórias. A insistência na integração 

corresponde mais a uma incessante procura de uma forma justa de regular essas pretensões 

de validade. O receio da exaltação do diferendo praticada pelo pensamento pós-moderno 

(de uma forma sagaz e consistente por Deleuze, Lyotard e Vattimo) suscita da sua parte um 

desejo polémico de estilizar as dimensões relativas ao consenso e à socialização. Ora, a 

estilização  de  uma  forma  de  racionalidade  prevalecente  numa  instância  social  por 

contraponto a outras instâncias sociais marcadas por outra forma de racionalidade – esta 

completamente arredia a qualquer consideração crítica e normativa – gera o risco de um 

dualismo artificial  demasiadamente arquitectónico e bem engendrado, embora se admita 

que esta concepção unilateral só seja percebida como tal por se afirmar em contextos de 

análise polémica contra a Teoria dos Sistemas, estruturalistas, teorias elitistas da política e 

outras  correntes  inconciliáveis  com esta  visão.  A hipótese delineada  a partir  de 68 por 

Habermas atinge em 81 uma configuração na qual parece difícil  detectar  a presença de 

momentos do mundo da vida que implicam uma certa dose de dominação e sujeição. Mais 

do que analisados, tais momentos de dominação parecem ser admitidos a contragosto por 

Habermas como se fossem uma patologia menor, que negam a essência do mundo da vida, 

que nele se inscrevem à sua revelia. Nunca são entendidos como provavelmente deveria ser 

feito, enquanto consequências possíveis das suas estruturas ou como um possível elemento 

integrante da sua configuração.

Uma  das  formas  de  evitar  estas  dificuldades  teóricas  relativas  às  principais 

propostas que procedem à análise do mundo da vida (nomeadamente, as formuladas por 

Habermas  e  Schutz)  parece  ser  conseguida  através   do  aprofundamento  da  ideia  de 

realidades  múltiplas,  mesmo sem aceitar  a  totalidade  da abordagem fenomenológica  da 

sociedade. 



Desde logo, a  teoria  das realidades  múltiplas,  apesar de se constituir  como uma 

proposta  antropológica  mais  vasta,  indica  um  percurso  analítico  rigoroso  sobre  a 

contingência  nas  sociedades  complexas,  evitando  o  percurso  redutor  da  Teoria  dos 

Sistemas.  Enquanto o mundo da vida quotidiana  comunica entre  si  através  de signos – 

entendidos  como  artefactos  culturais  que  encontram  o  seu  significado  dentro  desta 

província de significado finito – há outras províncias de significado finito que implicam 

uma  diferenciação  considerável  em  relação  à  vida  quotidiana,  nomeadamente  por 

carecerem  de  artefactos  culturais  sob  a  forma  de  símbolos  que  só  encontram  o  seu 

significado fora da esfera da vida quotidiana.

O desenvolvimento da sociedade é visto como um processo de articulação simbólica 

que evolui desde modos de articulação marcados pela tipicalidade e familiaridade da atitude 

natural  a  modos  de  articulação  mais  diferenciados.  Nos  modos  mais  «fechados»  de 

articulação da sociedade, o homem experimenta a natureza, a sociedade e o próprio homem 

como  determinados  pela  ordem  mais  geral  do  cosmos.  Na  articulação  simbólica 

diferenciada desenvolveram-se diversos sistemas como a ciência, a arte, a religião, política, 

filosofia  (cfr.  Schutz,  1962:  332),  o que  implicou,  graças  à  especialização  funcional, a 

desintegração das relações entre as várias ordens simbólicas. Cada ordem simbólica tende a 

desenvolver a sua particular interpretação da sociedade e da natureza,  com o auxílio de 

especialistas,  peritos,  estilos  cognitivos,  modelos  de relação  com o mundo  que lhe são 

próprios. Tais ordens simbólicas geraram formas também elas específicas de olhar para fora 

a partir do interior de si mesmas, gerando critérios que têm a sua raiz no interior de si 

próprias.  Porém,  isso  não  é  uma  particularidade  única  das  sociedades  modernas  nem 

mesmo  pós-modernas.  Ao  contrário  da  tese  de  Luhmann  que  acentua  apenas  a  auto-

referência, uma das consequências da diferenciação foi a possibilidade de introduzir olhares 

mais abrangentes o que não é, necessariamente, o oposto da especialização e da eficácia. A 

fragmentação  das  sociedades,  a  proliferação  de  sentidos  e  racionalidades  plurais  não 

exigem uma eficácia cega mas antes uma consciência do risco que só pode existir tendo por 

referência horizontes universalistas ou pelo menos mais vastos do que os limites de uma 

formação  social  dada.  As  sociedades  pluralistas  e  complexas  exigem  uma  maior 

especialização ao nível cognitivo e instrumental. Sem dúvida por causa isso, produzem uma 

maior diferenciação. Porém, este pólo da questão seria forçosamente unilateral e ineficaz se 

não fossem tidas em conta os horizontes mais vastos que transcendem a forma de olhar de 

cada realidade sócio-cultural. Tal implica a consciência do carácter relativo de cada olhar 



específico  sobre  o  mundo. A  opacidade  das  comunidades  originárias  é  ultrapassada 

precisamente nos processos de diferenciação social, com os quais surge a reciprocidade de 

expectativas ligada às condições de possibilidade do aparecimento do político e do espaço 

público  como espaço de confronto  e  de  regulação  de  diferenças.  Sendo cada  realidade 

específica ditada pelo seu próprio estilo cognitivo,  o espaço público será uma realidade 

motivada  pela  reflexividade  e  pelo  espírito  crítico  a  que  se  pode  chamar  interesse 

emancipatório. 

 A teoria das realidades múltiplas ao chamar a atenção para a pluralidade de estilos 

cognitivos  descobre  a  possibilidade  de  estudar  formas  de  racionalidade  diversas.  Com 

efeito, há espaços diferenciados e que são necessariamente possuidores de um olhar, mas 

que  não  se  limitam à  auto-referência.  Na verdade,  a  auto-referência  absoluta  só  existe 

analiticamente, como uma espécie de tipo ideal em sistemas ou em sociedades arcaicas em 

que cada comunidade se acredita a si mesma como um referente único. Nem Luhmann vai 

tão longe. A ideia de alteridade em Luhmann existe sob a forma de construção levada a 

efeito pelo próprio: cada percepção do outro é uma construção do próprio nos termos da sua 

capacidade  de observar  e  de  lidar  com o que lhe é  exterior.  É  isso que garante  a  sua 

possibilidade  de  continuar  a  existir,  criando-se  a  si  mesmo.  Porém,  a  modernidade 

introduziu uma ferida que Luhmann não pode ultrapassar: mesmo sob o ponto de vista da 

eficácia,  a subsistência  de um sistema exige a percepção do olhar de outro e implica a 

admissão absolutamente incontornável que existam outras condições que podem ou devem 

ser satisfeitas que não cabem nos critérios que regem o estrito código do sistema. Ou seja, 

implica reconhecer que a situação é complexa exactamente porque existem outros olhares e 

porque pode ser do interesse de um dado sistema específico ou de uma formação cultural 

dada, conhecer os critérios de outro sistema ou forma cultural, admitindo a existência de 

fins  diferentes  dos  seus  que,  em determinados  contextos,  se  possam sobrepor  ou,  até, 

tornarem-se mais desejáveis. 

A possibilidade de reciprocidade de expectativas seja no plano colectivo seja no 

plano individual  implica  uma instância diferenciada  onde se admite  a  contingência  das 

formações  culturais,  onde  se  aceita  que  cada  visão  natural  do  mundo  própria  de  cada 

formação não é absoluta. Esta é a maneira de observar própria do político e do espírito 

público gerado na modernidade. Isso não significa um corte radical com o mundo da vida. 

São  as  identidades,  produto  de  uma  tradição  socializadora,  que  percebem que  existem 

outros  mundos  diferentes  daqueles  que  as  originaram e  admitem a  possibilidade  de  se 

entenderem com outras identidades geradas nesses mundos outros. Não é uma qualquer 



entidade política  ou metafísica  que chama a si  um olhar  tão lúcido que seria capaz de 

subsumir todas as expectativas, como se fosse Deus ou uma vanguarda. Este entendimento 

gera-se no espaço público através deste universalismo mitigado e cuidadoso: as identidades 

modernas admitem formas diferenciadas de viver a vida. 

Para a teoria das realidades múltiplas, o mundo da vida é predominante e as outras 

realidades  podem apenas  surgir  como  enclaves  marcados  por  significados  e  modos  de 

experiência delimitados. A consciência regressa sempre à realidade dominante, realizando 

excursões  a  províncias  circundantes.  Porém,  especialmente  nesta  modernidade  tardia,  é 

difícil dizer que os viajantes regressem incólumes de suas viagens e que o mundo da vida 

não se transforme graças à alteração do conhecimento sentido pelos observadores. Neste 

jogo de comutações entre várias províncias de significado finito, cada vez se torna claro que 

cada excursão, cada ida a um «espaço diferenciado» tem consequências diferentes para o 

mundo  da  vida. Por  exemplo,  imaginar-se  como  participante  numa  aventura  num 

videogame é diferente de ascender a um espaço de reflexão ou de intervenção reformadora 

onde a realidade  do mundo da vida seja  ponderado como um de outras  possíveis.  Isto 

acontece em províncias de significado como a ciência, a religião ou a intervenção cívica.

O espaço público nesta análise emerge como uma província de significado finita 

dotada de um elevado grau de diferenciação.  A opinião pública discursiva implica uma 

dose de racionalidade e de capacidade deliberativa. O mundo da vida é o lugar da cultura e 

da socialização: o espaço da pertença. A atitude cognitiva própria do mundo da vida é a 

atitude natural,  o reconhecimento da familiaridade e da tipicidade.  A atitude cívica e o 

espaço público implicam a abertura à diferença e são um espaço de desenraizamento e de 

imaginação emancipatória. 

VII

Há um elemento decisivo na obra de Alfred Schutz que é geralmente minimizado, 

apesar de estar presente na totalidade dos seus escritos: a estranheza. Judeu, austríaco, 

emigrante perseguido, dotado de talentos diversificados e até difíceis de conciliar, (forte 

habilidade económica e negocial, sensibilidade musical, paixão filosófica praticadas em 

doses  quase  iguais),  o  autor  do  ensaio  “Realidades  Múltiplas”  viveu  em  condições 

(nomeadamente,  condições  de  exílio  forçado)  que  lhe  permitiram  ter  uma  percepção 

aguda  de  noções  tão  complexas  como  a  de  estranheza  e  de  assimilação.  Em  “The 

Stranger” (1976: 91-105) faz questão de afirmar que o conhecimento do mundo do senso 



comum, próprio de uma comunidade bem integrada, possui uma aparência de coerência, 

clareza e consistência para os que dele participam, embora muitas vezes esteja apenas 

coberto por um manto de suposições e de ignorância. Ao utilizar o termo «aparência», 

Schutz  revela  o  carácter  convencional  das  certezas  que  integram  o  mundo  da  vida. 

Simultaneamente,  introduz  a  figura  do  «estranho»  como  alguém  que  é  débil  na 

assimilação destas certezas. 

O  “estranho”  não  dispõe  de  uma  crença  segura  nos  elementos  que  integram  a 

concepção relativamente natural do mundo das comunidades em que se abriga. Encontra-se, 

antes, numa posição peculiar que lhe advém do seu desejo de interpretar correctamente o 

padrão cultural de um grupo pelo qual deseja ser aceite. Trata-se de uma situação que não é 

vivida apenas pelo emigrante. Ela é sentida por um estudante que deseja ser aceite por um 

grupo, por um trabalhador que muda de empresa etc. O actor social que se encontra nesta 

condição faz de conta que aceita a coerência e a lógica interna das concepções do grupo a 

que  pretende  pertencer.  Pretende  vivê-las  com  a  mesma  naturalidade  daqueles  que  a 

compartilham desde a nascença ou que já conseguiram um grau de integração suficiente.

 O sistema de conhecimentos das formações culturais transporta um certo grau de 

auto-evidência que se mantém até prova em contrário, pelo que implica a eliminação de 

questões problemáticas em contrapartida de receitas prontas para serem usadas. Ora, para o 

«estranho», o padrão cultural que dá suporte a estas receitas não tem a mesma autoridade 

que possui para aqueles que o interiorizaram como fazendo parte da sua experiência vivida. 

Para o «estranho», a cultura do grupo dominante nunca fez parte da sua biografia pessoal. 

Ele está, por definição, excluído das experiências passadas que permitiram a construção 

dessa cultura e a sua assimilação pelas pessoas que a integram. A sua fugaz presença torna-

o frequentador de um espaço social ambíguo e mal delimitado. 

Senhor de uma experiência de desenraizamento semelhante à de Schutz, Bauman 

(exilado pelas autoridades polacas) conduziu a problemática da estranheza ao seu limite, 

demonstrando  como  esta  se  coloca  num  espaço  vulnerável  para  as  tentativas  de 

desconsideração  da identidade.  O «estranho» não se expõe,  a  maior  parte  das  vezes,  à 

experiência emancipatória da luta pelo reconhecimento mas é sujeito, antes, a uma espécie 

de tranquilo aniquilamento.  Amigos e inimigos colocam-se em oposição uns aos outros, 

sendo  passíveis  de  desenvolverem  entre  si  um  confronto  com  repercussões  éticas  e 

políticas. Os primeiros – amigos – são os que os segundos – inimigos – não são e vice-

versa.  O  dissenso  –  experiência  fundadora  da  política  –  exclui  o  encerramento  na 



identidade, a ideia de pertença pura e simplesmente assente na comunidade do solo e do 

sangue e na partilha de uma visão relativamente natural do mundo. Por isso, se a pura 

afirmação da identidade, reduzida à sua condição mais brutal e pura, transporta consigo os 

riscos de uma crueldade arrogante, a pura desqualificação da identidade é, também ela, uma 

forma  de  terror:  a  ignorância  ou  menosprezo  por  alguns  dos  elementos  íntimos  que 

permitem o reconhecimento de cada um como pessoa.

Pertencentes  à  família  incómoda  dos  indefiníveis,  os  «estranhos»  envenenam  o 

conforto da ordem, paralisando o exercício da possibilidade classificatória. Permanecem, 

deste modo, não como inclassificados mas como inclassificáveis. Têm todas as marcas do 

inimigo,  mas,  ao  contrário  dos  inimigos,  não  são  mantido  a  uma  distância  segura: 

encontram-se entre nós e reivindicam até o direito de ser objecto de responsabilidade, o que 

é um atributo apenas reconhecido ao amigo (Bauman, 1995: 66 e 68).

O «estranho» nem sequer é apreensível pela rede dicotómica “amigo/inimigo”. Os 

“inimigos  são  amigos  falhados”  (Bauman,  1995:  62).  Cabem no  interior  de  uma  rede 

cultural que define de forma idêntica a interioridade e a exterioridade, a negatividade e a 

positividade  e  que resulta  de uma projecção  por  parte  daqueles  que  compartilham este 

esquema.  “Amigos  e  inimigos  são  as  duas  modalidades  nas  quais  o  outro  pode  ser 

reconhecido  como sujeito” (Bauman,  1995:  64).  Porém,  os  «estranhos» escapam a este 

esquema classificatório. Querem ser idênticos, mas não conseguem. Querem diferenciar-se 

mas  pagam as  consequências  dessa  diferença  passo  a  passo  na  escola,  na  política,  no 

desporto,  na  família.  Eventualmente,  são  estigmatizados  como  uma  falha  –  isto  é, 

denunciados como diferentes que se ocultam. Continuam dramaticamente a proclamar a sua 

ausência de diferença até serem pacificamente exterminados ou envoltos numa manta de 

assimilação. Recusando-se a ficar confinados a uma terra longínqua, entram no mundo da 

vida sem convite. 

A construção da identidade nos mundos pré-modernos seduzia porque envolta em 

certezas: era a nostalgia de um mundo que acreditava ter uma sociabilidade densa, o que 

equivale a dizer que se sabia bem quem eram os amigos e os inimigos. Muitas comunidades 

virtuais vivem nesta nostalgia pré-moderna: os que as integram querem uma definição certa 

da oposição entre “nós” e “outros”. Porém, os «estranhos» são uma marca da modernidade 

tardia:  desempregados num mundo onde o trabalho faz parte da normalidade mundana; 

apátridas porque viram diluir-se uma nação que tinham como um referente seguro; vítimas 

de uma assimilação fictícia, embarcam em comboios nocturnos com a ilusão de estarem 



demasiado integrados para que possam ser esmagados por um qualquer desvario político-

ideológico que os classifique de parasitas; construtores de «pátrias exiladas» em bairros da 

capital, embora de África só conheçam o que lhes é contado, ambicionam uns ténis Nike 

porque querem calçar da mesma forma que os colegas ricos; velhos num mundo de jovens 

exuberantes. Não são bem inimigos mas são mal sucedidos no esforço para serem acolhidos 

no seio fraternal da amizade. De qualquer forma, não “nos pertencem”. O seu olhar sobre a 

identidade é vítima de um desenraizamento e de uma contingência que só ocasionalmente 

se pode tornar cultural e politicamente produtivo. 

Sujeita às diversas conjunturas favorecedoras da instabilidade que parece percorrer, 

insaciável, na nossa modernidade tardia, a identidade afirma-se, no caso dos «estranhos» 

como algo que eles abraçam no futuro, como um ideal a atingir ou como algo com o qual 

têm, por vezes, uma relação desesperada e que se abraça num desejo que transcende toda a 

racionalidade.  Com efeito,  “quando a identidade perde as âncoras que a faziam parecer 

«natural», pré-determinada e negociável, a «identidade» torna-se cada vez mais importante 

para os indivíduos que buscam desesperadamente um «nós» ” (Bauman, 2004. 30). Homens 

sem  qualidade  e  sem  vínculo,  os  estranhos  liquefazem-se  ou  cristalizam-se  em  novas 

figuras que preenchem o esvaziamento das suas raízes identitárias. 

A pior das possibilidades que pode ocorrer a estas pessoas está documentada, ainda 

por cima num contexto em que o Estado Social perdeu a sua eficácia e a sua força atractiva: 

“Conscientemente ou subconscientemente, os homens e as mulheres de nossa época são 

assombrados pelo espectro da exclusão. Sabem (…) que milhões já foram excluídos e que 

para os que caem fora do sistema funcional,  seja  na Índia,  no Brasil  ou na África,  ou 

mesmo como ocorre actualmente em muito distritos de Paris e Nova Iorque, todos os outros 

logo  se  tornam  inacessíveis.  A  sua  voz  não  é  mais  ouvida,  com  frequência  ficam 

literalmente mudos. E assim têm medo de serem abandonados, sem acesso a um coração 

afectuoso ou mão amiga, e sentem muitas vezes falta do calor, conforto e segurança do 

convívio.  Não  surpreende  que  para  muitas  pessoas  a  promessa  fundamentalista  de 

“renascer” num novo lar cordial e seguro, do tipo familiar, seja uma tentação à qual é difícil 

de resistir. Poderiam ter preferido outra coisa à utopia fundamentalista - uma espécie de 

segurança que não exija apagar a sua identidade e abdicar da sua liberdade de escolha -, 

mas essa segurança não está disponível” (Bauman, 2004: 53).  



VIII

Será que nos media há espaço para uma representação do estranho? A necessidade 

de ter  em conta a relação com a estranheza  é fundamental  para uma reflexão sobre as 

formas  de  inclusão  e  de  exclusão  em  democracia,  e  consequentemente,  da  «função» 

integradora e socializadora que os  media são convidados a desempenhar. A problemática 

sociológica das identidades e a problemática política e comunicacional do papel dos media 

nas sociedades complexas têm um dos seus ângulos mais delicados na análise crítica das 

representações sociais das identidades.

As  sociedades  contemporâneas  não  se  limitaram  a  multiplicar  e  disseminar 

possibilidades  emancipatórias.  Também  multiplicaram  as  formas  de  vigilância  e  de 

repressão, de estigmatização e de desprezo pelo estranho. Douglas Kellner, por exemplo, 

argumenta a necessidade de se convocar uma certa forma de perspectivismo que consiste 

em tomar em conta as múltiplas formas de dominação e de opressão dispostas de um modo 

reticular e que preenchem, transversalmente, as sociedades modernas. Tal se traduziria no 

multiculturalismo crítico: “A abordagem multicultural crítica, a nosso ver, implica a análise 

das relações de dominação e de opressão, do modo de funcionamento dos estereótipos, da 

resistência por parte de grupos estigmatizados a representações dominantes e da luta desses 

grupos pela sua própria representação contra representações dominantes e distorcidas, no 

sentido de produzir representações mais positivas” (Kellner, 2001: 126).

Para além da reivindicação de uma abordagem científica crítica, este tipo de reparo 

interpela os próprios media e o jornalismo, na medida em que, em relação a este último, lhe 

pode  sugerir  um  caminho  particularmente  profícuo  que  aliás  coincide  com  uma  certa 

racionalidade que é própria ao campo: manter a sensibilidade em relação ao que é estranho, 

manter-se aberto à multiplicidade de realidades que tocam o mundo da vida sócio-cultural. 

O imperativo da diversidade é de natureza ética,  política e deontológica,  mas também é 

constitutivo  da  própria  maneira  de  conhecer  típica  do  jornalismo,  sem  que  pareça 

obrigatório que lhe seja aduzida a adjectivação de «público» ou «cívico». É esse traço que 

permite  o  confronto  do mundo da vida  marcado  pela  familiaridade  e  tipicidade  com o 

espaço de  reflexividade  e  de  abertura  que  denominamos  de  esfera  pública.  Só  quando 

aceitam  jogar  segundo  as  regras  reguladoras  do  discurso  moderno,  as  identidades 

reingressam no plano ético-político da luta pelo reconhecimento. Esta desenvolve-se, em 

larga medida, num espaço público mediatizado.



No plano dos media, julga-se entender a existência de um espaço considerável para 

reflectir  sobre as realidades múltiplas do mundo da vida social,  estabelecendo a relação 

com a vivência das identidades e a configuração do espaço público na modernidade tardia.

De um lado, é comum olhar a informação generalista como associada ao mundo da 

atitude  natural.  O  jornalismo  escolhe  como  objectivo  principal, a  capacidade  de  se 

relacionar com a percepção mais óbvia e evidente do que é olhado como relevante. Dar a 

notícia consiste em atribuir relevância a temas da realidade actual que sejam atraentes para 

a comunidade. Para esse efeito, utiliza-se um enquadramento que possa ser compreendido 

pelo maior número possível de receptores e que seja, idealmente, olhado como passível de 

ser lido e assimilado independentemente das diferentes opções políticas e formação cultural 

dos  seus  membros.  A  preocupação  evidenciada  pelo  estilo  jornalístico  em  tornar  as 

narrativas facilmente compreensíveis e reconhecíveis estaria associada a esta busca de uma 

sintonia ideal com a vida quotidiana dos seus cidadãos. 

A  relação  entre  as  instituições  noticiosas  e  a  sociedade  revela  uma  estrutura 

imanente aos enunciados jornalísticos que mantém uma certa relação com o senso comum 

e que ajuda a orientar os consumidores na sua relação com o mundo. O profissionalismo 

jornalístico – destinado a produzir um tipo de relato assente em pressupostos aceitáveis 

por todos – implica que os media  sobrevivem operando dentro das fronteiras do que é 

admitido socialmente, reproduzindo os significados objectivamente partilhados. 

Na perspectiva fenomenológica da construção social da realidade, analisa-se um 

recurso às tipificações da experiência que são socialmente objectivadas, na medida em que 

se  tornam  componente  de  um  a  priori social.  É  aqui  que  os  media  se  tornam 

especialmente  importantes  na  distribuição  do  conhecimento  socialmente  disponível.  A 

construção  de  tipificações  é  uma  espécie  de  cristalização  da  experiência  que  permite 

conferir estabilidade à vida social. (Schutz, 1976: 72). 

Quando  pensado  em  relação  ao  jornalismo,  o  recurso  a  esquemas  cognitivos 

marcados por esta busca de familiaridade e tipicidade conduz a uma visão convencional 

associada  ao  senso  comum.  Uma  tipificação  refere-se  a  determinadas  características 

relevantes para  a  solução  de  problemas  práticos  encontrados  na  actividade  quotidiana 

(Tuchman, 1978:50). É a existência da tipificação que nos permite transcender momentos 

particulares da acção para se atingir o significado que cada tipificação das acções possui 

para  o  conjunto  dos  actores  sociais  (Saperas,  1993:  148),  auxiliando  o  jornalista  na 

construção de uma narrativa estandardizada e padronizada pensada de modo a superar os 



constrangimentos espaciais e temporais e conquistar o agrado por parte das audiências mais 

vastas.  Os  próprios  «furos»  jornalísticos,  susceptíveis  de  alterarem  as  rotinas  diárias, 

pressupõem a capacidade de recorrer a precedentes que permitem reconhecer a ocorrência, 

enquadrá-la, enquadrá-la mentalmente – de modo quase inconsciente – com as situações 

idênticas ou similares, previamente conhecidas e identificadas. 

A  representação  da  identidade  reflecte  sempre  esta  dificuldade  de  os  media 

ultrapassarem as convenções organizacionais, profissionais e os constrangimentos sociais 

ditadas  pela  necessidade  de  buscar  uma  relativa  sintonia  com  o  mundo  da  vida  das 

audiências.  Mesmo num universo  caracterizado pelo  pluralismo e pela  contingência,  as 

identidades são objecto de um retrato por parte dos media que reflecte alguns estereótipos. 

Os  discursos  feministas,  sobre  a  orientação  sexual  ou  sobre  o  género,  as  notícias 

relacionadas com as problemáticas étnicas continuam a ser relatadas com o recurso a um 

certo fascínio paternalista. 

 No  caso  português,  as  representações  mediáticas  das  identidades  conhecem 

percursos muito  diferençados.  A representação  das etnias,  eventualmente alvo de maior 

atenção por causa da sua dimensão e impacto na vida quotidianas, oscila entre as notícias 

sobre gangs e arrastões, quebra de segurança, delinquência de grupo, vigilância policial e 

histórias  de  racismo.  Periodicamente,  surgem  notícias  sob  as  condições  de  imigração. 

Frequentemente,  pressente-se  a  curiosidade  sobre  os  elementos  exóticos  das  culturas 

urbanas. A recente diversificação dos países de origem dos imigrantes, com a persistência 

da  corrente  imigratória  proveniente  dos  PALOPS e  com a  intensificação  da  imigração 

proveniente do Brasil, do Leste e da Ásia; o seu aumento global induzido pela busca de 

mão-de-obra  para  os  projectos  financiados  por  fundos  comunitários,  a  segmentação  de 

audiências  provocada  pela  privatização  das  televisões  contribuiu  para  uma  percepção 

diferente  do  problema,  mas  em que continuam,  todavia,  a  ser  visíveis  perplexidades  e 

desequilíbrios. 

A luta pelas audiências continua facilmente compatível com um registo estilístico 

que,  frequentemente,  corre  o  risco  de  uma  estigmatização  populista.  Os  episódios 

relacionados com o tratamento da prostituição brasileira em certas zonas do interior do País 

revelam a preferência por um enquadramento marcado pelo choque de dois estereótipos 

identitários: o Portugal rural e profundo – «as mães» – versus a imagem sensual e atrevida 

da «brasileira» – as outras. A representação do chamado “arrastão” pelos media nacionais 

demonstrou  as  dificuldades  com que se defronta  a  representação  das  identidades  e  das 



etnias e evidenciou a existência de tiques antropocêntricos e até de racismo ou de xenofobia 

mais ou menos subliminares ou manifestos (cf. Correia, 2005: 40)

Apesar de tudo, há elementos que dificultam uma perspectiva unilateral:  

A transformação sociocultural no sentido da fragmentação de valores e de costumes 

tiveram repercussões que se fizeram sentir na sensibilidade para uma agenda mais centrada 

na problemática da cultura e das identidades: generalização do consumo de massas nos anos 

oitenta, o aumento da mobilidade física, a erosão dos costumes, a modificação do estatuto 

da mulher gerou alterações identitárias que se reflectem na percepção do corpo, na ideia de 

prazer, na organização da família, na noção de humor, na vivência da religião e nas formas 

de socialização. 

A emergência de reivindicações e de movimentos relacionados com a política da 

vida – entendidas como conjunto de preocupações que emergem na polis e não se debruçam 

apenas  sobre  o  devir  do  espaço  público  colectivo  mas  também  sobre  a  realização 

individual, a definição individual e a escolha de estilos de vida – deram uma oportunidade 

para outros tipos de olhares jornalísticos mais sensíveis a este corpo de preocupações.

A  busca  de  legitimidade  cultural  por  parte  de  camadas  sociais  que  finalmente 

ascendem à  visibilidade  pública  e  a  mistura  de  elementos  de  cultura  dita  erudita  com 

elementos de cultura popular contaminou o jornalismo, contribuindo para a generalização 

das notícias  centradas  no rosto humano e para a alteração de prioridades e  critérios  de 

noticiabilidade. Desde logo, a generalização de valores-notícia menos centrados na atenção 

ao  destino  colectivo,  tornou  possível  outros  olhares  sobre  as  identidades  minoritárias: 

espreita-se o  ridículo,  a  inversão,  a  falha  ou o excesso,  a  curiosidade  divertida  ou um 

fascínio vagamente antropológico. Há uma espécie de desejo oculto de olhar o outro lado 

da «normalidade», aquilo que não é percebido pela atitude natural. 

Finalmente, num plano mais estrutural, o jornalismo está congenitamente ligado à 

industrialização,  à  urbanização,  à  mobilidade  e  à  erosão  das  tradições.  Um olhar  mais 

atento, mostra, assim, como o medium de massa se torna um espaço do estabelecimento de 

transições  mais  ou  menos  bruscas  com outras  realidades  diferentes  da  vida  quotidiana. 

Apesar  das  enormes  preocupações  por  parte  de  jornalistas,  editores  e  proprietários  em 

fazerem um produto isento de complexidades,  que confirme as tipificações  socialmente 

aceites no mundo da vida quotidiano, apesar da tendência para construir o mundo com base 

na experiência e em rotinas quotidianamente adquiridas, os media de massa encontram-se 



numa  posição  ambígua  e  reflectem  as  profundas  contradições  no  seio  do  campo: 

imperativos concorrenciais cada vez mais agressivos, desejo de responder às audiências, 

fragmentação  do  mercado,  imperativos  deontológicos,  cultura  profissional,  rotinas  e 

disputas simbólicas entre fontes dotadas de acesso desigual entram em tensão. 

As informações  noticiosas  estão longe de se reduzirem a um retrato do mundo. 

Porém,  não são apenas  suportes  ideológicos  dos  sistemas  hegemónicos  de pensamento. 

Afirmam-se  como  lugares  plurais  de  produção  de  estratégias  que  visam  reformular  o 

processo  social.  Em  vez  dos  percursos  lineares,  unívocos  e  incontestáveis,  chamam  a 

atenção para caminhos estreitos e árduos onde flúem possibilidades erráticas, mal definidas, 

«estranhos» inclassificáveis que emergem no actual contexto de fragmentação da sociedade 

e do espaço público. 

 Os  media são,  finalmente,  a  causa de contactos  que transcendem a realidade  – 

padrão do mundo da vida, nomeadamente ao nível de coordenadas espácio-temporais mais 

directas.  São, também, a forma mais imediata  de permitir  que vastas camadas  das suas 

audiências se relacionem com províncias de significado finito que transcendem o mundo da 

vida quotidiano. Ao lado de temas que dizem respeito à vida quotidiana, podem surgir um 

economista que introduz a seriedade adequada ao momento financeiro,  um cientista que 

introduz a eventualidade de uma nova cura,  ou um escritor que fala da sua experiência 

criativa ou, até, um profeta que fala da experiência mística. Estes momentos originam as 

rupturas e as deslocações  de significação que permitem a referida transição para outras 

províncias  de  significado  finito  –  transições  estas  que  Schutz  reconhece  serem 

acompanhadas por sobressaltos e implicarem mudanças bruscas de estilos cognitivos. 

O medium de massa de tipo generalista, apesar de reflectir um certo olhar mediano, 

é confrontado com o contacto com mundos da vida diferenciados, ou com realidades que se 

distanciam do mundo da vida do leitor médio: submundos, minorias, identidades ocultas, 

temas pouco usuais (pelo menos para as prioridades do chamado leitor  comum),  países 

longínquos  são  convocados  diariamente  para  estas  formas  de  expressão  comunicativa 

curiosamente chamadas, até há pouco tempo, por «quotidianos». 

Os media são, assim, responsáveis pela emergência, ao lado do «homem da rua», do 

«cidadão bem informado», o qual é um tipo social que ganha uma importância relevante na 

estruturação das democracias modernas e do espaço público contemporâneo. O homem da 



rua tem uma relação pragmática com o mundo da vida e recorre a receitas típicas para obter 

resultados idênticos em situações típicas. O cidadão bem informado, por sua vez, identifica-

se com o espaço público democrático, um conceito que, apesar de não estar explicitamente 

presente na obra de Schutz, deve ser olhado como uma província de significado. O cidadão 

bem informado é um cidadão que tem opiniões razoavelmente fundadas (cf. Schutz, 1976: 

22).  Podemos  talvez  encontrar,  assim,  no  jornalismo,  os  traços  de  um  movimento  de 

oscilação: oscilação entre um mundo da vida marcado pela tipicidade e pela familiaridade, 

onde as identidades se mantém encerradas nas suas concepções relativamente naturais do 

mundo, surgindo reciprocamente como estranhas,  e outras realidades  múltiplas,  onde se 

assiste  a  uma  reflexividade  crescente  por  intervenção  de  sistemas  de  linguagem 

diferenciados. Dentre estas províncias, uma delas, o espaço público, surge como o espaço 

da  política  onde  as  identidades  e  respectivas  pretensões  de  validade  se  afirmam 

reciprocamente na luta pelo reconhecimento. 

Neste contexto, a abordagem das identidades constitui um desafio e uma exigência. 

Os  media evidenciam  uma  dificuldade  estrutural  em  manterem-se  dentro  de  uma 

abordagem  unilateral  e  determinista  do  mundo  social.  Esta  dificuldade  agrava-se  num 

momento em que se pressente um aumento do pluralismo social e cultural, resultante da 

valorização atribuída às identidades minoritárias.

O que aqui é dito tem a ver com a própria natureza da comunicação de massa: obter 

um  exclusivo  e  dar  uma  notícia  em  primeira-mão  é  introduzir  e  sobressalto  na  vida 

quotidiana. Sob o ponto de vista estilístico, é possível afirmar o mesmo, com o recurso a 

rotinas e estereótipos que conferem uma certa estabilidade às leituras que os jornalistas 

fazem  da  realidade  social.  O  género  jornalístico  que  melhor  se  coaduna  com  a  vida 

quotidiana é o discurso factual,  conciso que proclama “facts,  nothing but the facts”.  A 

crítica aos mitos da objectividade jornalística diz sobretudo respeito à forma como esta 

linguagem  predominantemente  denotativa  se  associa  com  as  evidências  quotidianas, 

prescindindo de qualquer investigação. Porém, o tipo de relato factual acima descrito é uma 

metonímia do discurso jornalístico: supõe uma parte para se referir ao todo. Na leitura de 

um jornal encontramos a reflexividade ciosa e intimista do intelectual ou até do cientista, a 

linguagem ponderada e rigorosa da divulgação científica (quando esta é empreendida de 

modo correcto), o apelo à mobilização cívica, à mobilização patriótica (tão frequente na 

linguagem  da  imprensa  desportiva),  à  indignação  moral  (frequente  na  linguagem 



sensacionalista),  numa  proliferação  de  géneros  em  que  convivem  usos  cognitivos, 

imperativos e prescritivos da linguagem. 

A análise da imprensa e das notícias pode resultar também de um estudo acerca da 

forma  como  as  múltiplas  realidades  se  reflectem  nos  enunciados,  quais  os  estilos 

predominantes  na abordagem de uma certa  realidade e quais os dispositivos retóricos e 

estratégias  discursivas  que  lhe  estão  associados,  quais  os  personagens  e  as  acções  que 

habitam as “estórias” exemplares que retratam cada realidade específica. Neste sentido se 

dirigem também um conjunto de investigações  que apontam para o recurso a conceitos 

introduzidos  pelo  linguista  russo  Mikhail  Bakhtin,  como  sejam  os  de  dialogismo  e 

heteroglossia. Estes conceitos remetem para a pluralidade de vozes que se dão a conhecer 

no interior de textos e enunciados, apontando para a linguagem como espaço de intensa luta 

ideológica, onde ressoam uma pluralidade de discursos e palavras estranhas, movida por 

intenções e por constrangimentos sociais sistémicos diversificados, com material retórico 

heterogéneo que intervém nos diversos géneros discursivos (Downing, 2001: 47; Bakhtin, 

1981: 297; Gardiner, 2004: 28). 

Segundo esta hipótese, talvez a força do jornalismo, nas sociedades marcadas pela 

contingência, diga respeito à sua capacidade de criar um espaço de diálogo comum – um 

espaço  de  visibilidade  mediática  –  que  permita  a  transição  entre  realidades  múltiplas, 

estabelecendo pontes entre o cidadão vulgar e outras províncias de significado que exigem 

um  grau  de  perícia,  de  capacidade  crítica  ou  esforço  imaginativo  que  ultrapassam  o 

pragmatismo da atitude natural. Isto é válido para províncias de significado como sejam a 

ciência, a cultura e a intervenção cívica. Mas, também, para uma aproximação a identidades 

diferenciadas. 
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