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A Brincadeira, o Jogo e o Outro Generalizado
1
 

 

Play, the Game, and the Generalized Other 

 

 
George Herbert Mead 

 

 
Resumo 

 
É apresentada aqui uma tradução para o português de extrato da Parte III (The self) do livro Mind, self, and society, de George Herbert Mead 

(1863-1931), o importante filósofo norte-americano, da Escola de Chicago. O autor é um dos fundadores do pragmatismo, com Peirce e 

Dewey. O livro Mind, self, and society é uma obra póstuma, publicada pela primeira vez em 1934. Foi organizado por alunos de Mead, a 

partir de artigos anteriores do autor, manuscritos, notas de aulas e registros estenográficos. Seu impacto nas Ciências Sociais, especialmente 
na Psicologia Social, foi grande, pois o autor considera que mente e self se formam nos processos sociais. Neste extrato, o surgimento do self 

a partir da atuação do jogo e da brincadeira é descrito e é também apresentada a noção e o funcionamento do outro generalizado. 

 
Palavras-chave: Mead; self; outro generalizado; brincadeira; jogo. 

 

Abstract 

 
A translation into Portuguese of an excerpt from Part III (The self) of the book Mind, self, and society, by George Herbert Mead (1863-

1931), the important American philosopher, from the School of Chicago, is introduced here. Along with Peirce and Dewey, the author is one 
of the founders of the pragmatism. The book Mind, self, and society is a posthumous work, first published in 1934. It was organized by some 

of Mead’s students, based on the author’s previous writings, manuscripts, class notes, and stenographic records. Its impact on Social 

Sciences, especially on Social Psychology, was great, for the author considers that mind and self are formed in the social processes. In this 
excerpt, the appearance of the self after the performance of the game or the joyful activity is described, and the notion and the operation of 

the generalized other is also introduced. 
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Falávamos das condições sociais sob as quais o 

self 
2
 aparece como um objeto. Além da linguagem, 

encontramos duas outras ilustrações, uma na 

brincadeira e outra no jogo. Quero resumir e 

completar minhas considerações sobre esses 

pontos. Falei deles a partir do ponto de vista das 

crianças. Naturalmente, podemos também nos 

referir às atitudes dos povos mais primitivos, que 

originaram nossa civilização. Um exemplo 

marcante de brincadeira como alguma coisa distinta 

do jogo é encontrado nos mitos e em muitas outras 

particularidades dos povos primitivos, 

especialmente no cerimonial religioso. A atitude 

simples de brincadeira que encontramos no caso 

das crianças pequenas não é encontrada nessas 

cerimônias, pois os participantes são adultos e, sem 

dúvida, a relação entre os processos infantis de 

brincar e os que eles realizam está mais ou menos 

clara, mesmo na mente dos povos mais primitivos. 

No processo de interpretação de tais rituais, há uma 

organização como a da brincadeira que, talvez, 

possa ser comparada à organização que é feita no 

jardim de infância, quando as brincadeiras das 

crianças pequenas são transformadas em um 

conjunto com uma estrutura ou relacionamentos 

precisos. Ao menos uma coisa do mesmo tipo é 

encontrada na brincadeira dos povos primitivos. 

Naturalmente, esse tipo de atividade é parte, não da 

vida cotidiana dos povos enquanto lidam com 

objetos que lhes dizem respeito – aqui encontramos 

uma autoconsciência mais ou menos claramente 

desenvolvida – mas da atitude que eles têm para 

com as forças que são importantes para eles: as da 

natureza, da qual dependem; na atitude deles para 

com a natureza, que é vaga e incerta, encontramos 

uma resposta muito mais primitiva; e tal resposta 

encontra sua expressão na adoção do papel do 

outro, no brincar de serem deuses e heróis, 

realizando ritos que são representações do que 

supostamente fazem esses deuses e heróis. 

Naturalmente, o processo se desenvolve segundo 

uma técnica mais ou menos precisa e é controlado; 

mas, mesmo assim, podemos dizer que ele surgiu 

de situações semelhantes àquelas nas quais as 

crianças pequenas brincam de ser pai, professor – 

personagens vagas que dizem respeito a elas, que as 

afetam e das quais dependem. Essas são as 

personagens que elas interpretam e os papéis que 

elas assumem. Dessa forma, essas personalidades 

controlam o desenvolvimento da própria 

personalidade das crianças. Esse resultado é 

justamente o esperado com os trabalhos feitos no 

jardim da infância. Neles, os caracteres de vários 

seres vagos são organizados numa relação social de 

um para com o outro, de forma a construir o caráter 

da criança pequena
3
. A própria apresentação de 

                                                           
2 Duas possíveis traduções de self para o português seriam: si 

próprio; si mesmo. (NT) 
3  [A relação entre brincadeira e educação, University of Chicago 
Record, I (1896-97), 140 ff.] 

uma organização a partir de fora supõe a falta de 

organização nesse período da experiência infantil. 

Em contraposição à situação da criança pequena e à 

dos povos primitivos, temos o jogo. 

A diferença fundamental entre o jogo e a 

brincadeira é que, no fim, no jogo, a criança deve 

ter uma atitude igual a de todos os outros 

envolvidos. As atitudes dos outros jogadores 

assumidas pelo participante organizam-se em uma 

espécie de unidade e é essa organização que 

controla a resposta do indivíduo. O exemplo é o de 

uma pessoa jogando basebol. Cada um dos atos 

dessa pessoa é determinado pela presunção da ação 

das outras que estão jogando o mesmo jogo. O que 

ela faz é controlado pelo fato de ser apenas uma, 

como as outras, do time, ao menos enquanto as 

atitudes de todos afetam a própria resposta 

particular da pessoa. Chegamos a um “outro” que é 

uma organização de atitudes de todos os envolvidos 

no processo. 

A comunidade organizada ou grupo social que 

dá ao individual a unidade de self pode ser 

denominada “o outro generalizado”. A atitude do 

outro generalizado é a atitude da comunidade como 

um todo
4
. Assim, por exemplo, no caso do grupo 

social que é um time de jogadores de bola, é o time 

que é o outro generalizado, desde que ele participe, 

enquanto processo organizado ou atividade social, 

da experiência de cada um dos membros 

individuais.  

Se um dado indivíduo humano vai desenvolver 

um self, no sentido pleno, não é suficiente que ele 

adote as atitudes dos outros indivíduos para com ele 

próprio e de uns para com os outros, tal qual se dá 

no processo humano social, nem simplesmente 

transportar esse processo social como um todo para 

a sua experiência individual: ele deve, da mesma 

forma que adota as atitudes dos outros indivíduos 

para com ele próprio e de uns para com os outros, 

adotar, também, as suas atitudes para com as várias 

fases ou aspectos da atividade social comum ou do 

conjunto de compromissos sociais nos quais, como 

membros de uma sociedade organizada ou de um 

                                                           
4  É possível que, para todo indivíduo humano dado, objetos 

inanimados, tanto quanto organismos humanos, tornem-se partes 
do outro generalizado e organizado – o totalmente socializado – 

desde que esse indivíduo responda a tais objetos socialmente ou 

de forma social (por meio do mecanismo de pensamento, 
conversa interna ou gestos). Toda coisa – objeto ou conjunto de 

objetos, animada ou inanimada, humana ou animal, ou 

simplesmente física – acerca da qual o indivíduo age, ou à qual 
responde, socialmente, é um elemento no qual, para ele, existe 

um outro generalizado; adotando as atitudes desse outro acerca 

dele próprio, o indivíduo se torna consciente dele próprio 
enquanto objeto ou indivíduo e, então, desenvolve um self ou 

personalidade. Assim, por exemplo, o culto, em sua forma 

primitiva, é simplesmente a incorporação social da relação entre 
dado grupo social ou comunidade e seu ambiente físico – um 

recurso social organizado, adotado pelos membros individuais 

daquele grupo ou comunidade, para entrar em relacionamento 

social com aquele ambiente, ou (em certo sentido) de conversar 

com ele; dessa forma, o ambiente se torna parte do outro 

generalizado total para cada um dos membros individuais de um 
dado grupo social ou comunidade.  
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grupo social, todos estão engajados; ele deve, 

então, através da generalização das atitudes 

individuais dessa sociedade organizada ou grupo 

social como um todo, agir no sentido de realizar os 

diferentes projetos sociais que, em um dado 

momento, o grupo realiza, ou no sentido de realizar 

as diversas fases maiores do processo social geral 

que constitui a vida do grupo e da qual esses 

projetos são manifestações específicas. Essa 

maneira de trazer as atividades gerais de um todo 

social ou sociedade organizada como tal para o 

campo da experiência de cada um dos indivíduos 

envolvidos ou incluídos naquele todo é, em outras 

palavras, a base essencial e pré requisito de 

desenvolvimento completo desse self 

individualizado: é apenas quando o indivíduo adota 

as atitudes do grupo social organizado ao qual 

pertence no que concerne à atividade social 

organizada, cooperativa, ou ao conjunto de tais 

atividades nas quais esse grupo se engaja enquanto 

tal é que ele desenvolve um self completo ou passa 

a ser dono do tipo de self completo que ele 

desenvolvera. E, por outro lado, os processos 

cooperativos, atividades e funcionamentos 

institucionais complexos da sociedade humana 

organizada são possíveis, também, apenas se cada 

indivíduo envolvido neles, ou pertencendo àquela 

sociedade, adota as atitudes gerais de todos os 

outros indivíduos com referência a esses processos, 

atividades e funcionamentos institucionais, e às 

relações e interações então constituídas no todo 

social organizado – e conduz seu próprio 

comportamento de acordo com isso.  

É na forma do outro generalizado que o 

processo social influencia o comportamento dos 

indivíduos envolvidos nele e realizando esse 

processo, isto é, é como outro generalizado que a 

comunidade exerce controle sobre a conduta dos 

membros individuais; pois é dessa forma que o 

processo social ou a comunidade entra como fator 

determinante no pensamento do indivíduo. No 

pensamento abstrato, o indivíduo adota a atitude do 

outro generalizado
5
 para com ele próprio, sem 

referência, para sua expressão, a quaisquer outros 

indivíduos particulares; e, no pensamento concreto, 

ele adota essa atitude na medida em que ela se 

                                                           
5  Dissemos que a conversa interna que um indivíduo mantém 
com ele próprio, em termos de palavras ou gestos significativos 

– a conversa que constitui o processo ou a atividade de 

pensamento –, é feita pelo indivíduo a partir do ponto de vista do 
“outro generalizado”. Quanto mais abstrata for a conversa ou 

mais abstrato o pensamento, mais distante estará o outro 

generalizado de toda conexão a indivíduos particulares. É 
especialmente no pensamento abstrato que o indivíduo conversa 

com o outro generalizado e não com indivíduos particulares. 

Assim, por exemplo, os conceitos abstratos são estabelecidos em 
termos de atitudes do grupo social ou comunidade inteira, tendo 

como base a consciência que o indivíduo tem das atitudes do 

outro generalizado para com esses conceitos, resultantes de sua 

adoção de atitudes do outro generalizado e assim respondendo a 

eles. Dessa maneira, as proposições abstratas são estabelecidas 

de forma a que qualquer um – ou toda outra inteligência 
individual – as aceite. 

exprime nas atitudes para com seu comportamento 

por parte desses outros indivíduos com os quais ele 

está envolvido em uma dada situação ou ação 

social. Apenas adotando, de uma ou outra dessas 

formas, a atitude do outro generalizado para com 

ele próprio, ele pode pensar; porque é apenas assim 

que o pensamento – ou a conversa internalizada de 

gestos que constituem o pensamento – pode 

ocorrer. E é apenas através da adoção, por 

indivíduos, da atitude ou atitudes do outro 

generalizado para com eles próprios que é possível 

a existência de um universo de discurso, entendido 

como sistema de significações sociais ou comuns 

que o pensamento, no seu contexto, pressupõe. 

O indivíduo humano autoconsciente, então, 

adota ou assume as atitudes sociais organizadas de 

um determinado grupo social ou comunidade (ou 

parte dela) a que pertence, atitudes essas 

relacionadas a problemas sociais de várias espécies 

com os quais esse grupo ou comunidade se 

defronta, em um dado momento, problemas que 

surgem ligados a projetos sociais divergentes ou a 

realizações cooperativas organizadas nos quais esse 

grupo ou comunidade, enquanto tal, se engaja; e 

como participante individual nesses projetos e 

realizações cooperativas, ele conduz, de acordo, sua 

própria conduta. Em política, por exemplo, o 

indivíduo se identifica com um partido político 

inteiro e adota as atitudes organizadas desse partido 

para com o restante da comunidade social dada e 

para com os problemas com os quais o partido se 

defronta numa situação social dada; 

consequentemente, ele reage ou responde em 

termos das atitudes organizadas do partido como 

um todo. Ele entra, assim, em um conjunto especial 

de relações sociais com todos os outros indivíduos 

que pertencem a esse partido político; da mesma 

forma, ele entra em vários outros conjuntos 

especiais de relações sociais, com várias outras 

classes de indivíduos, esses próprios indivíduos 

sendo, respectivamente, membros de alguns outros 

subgrupos particulares organizados (determinados, 

socialmente, em termos funcionais) dos quais ele 

próprio é membro nessa sociedade ou comunidade 

social. Nas comunidades sociais humanas mais 

altamente desenvolvidas, organizadas e complexas 

– as desenvolvidas pelo homem civilizado –, essas 

diferentes classes funcionais, do ponto de vista 

social, ou subgrupos de indivíduos a que todo 

indivíduo pertence (entrando em um conjunto 

especial de relações sociais com os outros membros 

individuais) são de dois tipos. Algumas delas são 

classes ou subgrupos sociais concretos, como 

partidos políticos, clubes, corporações; elas são 

unidades sociais funcionais reais, os membros 

individuais estando diretamente relacionados uns 

aos outros. Outras são classes sociais ou subgrupos 

abstratos, como as classes de devedores e de 

credores, nas quais os membros individuais estão 

relacionados uns aos outros mais ou menos 
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indiretamente e que funcionam apenas parcialmente 

como unidades sociais, mas que propiciam ou 

representam possibilidades ilimitadas de ampliação, 

ramificação e enriquecimento das relações sociais 

entre todos os membros individuais dessa dada 

sociedade, tomada como um todo unificado e 

organizado. A filiação de um dado indivíduos a 

diversas dessas classes sociais ou subgrupos 

abstratos torna possível que ele entre em relações 

sociais precisas (embora indiretas) com um número 

quase infinito de outros indivíduos que também 

pertencem e se incluem em uma ou outra dessas 

classes sociais ou subgrupos abstratos, atravessando 

linhas funcionais de demarcação que dividem as 

diferentes comunidades sociais humanas umas das 

outras, e que incluem membros individuais de 

várias (ou de todas, em alguns casos) dessas 

comunidades. De todas essas classes sociais ou 

subgrupos abstratos de indivíduos humanos, a que é 

mais inclusiva e extensa é, naturalmente, aquela 

definida pelo universo do discurso lógico (ou 

sistema de símbolos universalmente significativos) 

determinado pela participação e pela interação 

comunicativa de indivíduos; entre todas essas 

classes e subgrupos, essa é que declara ter o maior 

número de membros individuais e que permite o 

maior número concebível de indivíduos humanos 

entrando em algum tipo de relação social, embora 

indireta ou abstrata – uma relação surgindo do 

funcionamento universal de gestos, tomados como 

símbolos significativos no processo social humano 

geral de comunicação. 

Mostrei, então, que há duas etapas gerais no 

desenvolvimento completo do self. Na primeira 

dessas etapas, o self do indivíduo é construído 

simplesmente por uma organização de atitudes 

particulares de outros indivíduos para com ele 

próprio e de uns para com os outros, nas ações 

sociais específicas nas quais esse indivíduo 

participa com os outros. Mas, na segunda etapa, no 

desenvolvimento completo do self do indivíduo, 

esse self é formado não apenas por uma 

organização dessas atitudes particulares individuais, 

mas também por uma organização de atitudes 

sociais do outro generalizado ou do grupo social 

como um todo, ao qual o indivíduo pertence. Essas 

atitudes sociais ou grupais chegam ao campo da 

experiência direta do indivíduo e são incluídas 

como elementos na estrutura ou formação do seu 

self, da mesma forma como são incluídas as 

atitudes de outros indivíduos particulares; e o 

indivíduo chega a elas, ou consegue adotá-las, 

através de mais organização e, consequentemente, 

generalização, das atitudes dos outros indivíduos 

particulares, em termos de suas posições e 

implicações sociais. Assim, o self atinge seu pleno 

desenvolvimento através da organização dessas 

atitudes individuais dos outros em atitudes grupais 

ou organizadas socialmente, tornando-se assim um 

reflexo individual do padrão sistemático geral do 

comportamento social ou grupal no qual os outros 

todos estão envolvidos – um padrão que surge 

como um todo na experiência individual, em termos 

daquelas atitudes grupais organizadas que, por meio 

do mecanismo de seu sistema nervoso central, o 

indivíduo adota para ele próprio, juntamente com a 

adoção de atitudes individuais dos outros.  

O jogo tem uma lógica que torna possível tal 

organização do self: há uma finalidade precisa a ser 

obtida; as ações dos diferentes indivíduos são todas 

relacionadas umas às outras e, a fim de não 

entrarem em conflito, têm como referência essa 

finalidade; um indivíduo não entra em conflito com 

ele próprio quanto à atitude de um outro homem no 

time. Se alguém tem a atitude de pessoa lançando a 

bola, pode também ter a resposta de apanhar a bola. 

As duas são relacionadas de forma a preencher o 

próprio objetivo do jogo. Elas são interrelacionadas 

em uma unidade, de uma maneira orgânica. Há uma 

unidade precisa, então, que é introduzida na 

organização dos outros selves quando nós 

atingimos essa etapa como a do jogo, diferente da 

situação de brincadeira, na qual há uma sucessão 

simples de papéis, situação que é, naturalmente, 

característica da própria personalidade da criança. 

A criança é de um jeito num momento e de outro 

jeito, em outro, e o que ela é em um momento não 

determina o que será em outro. Isso é tanto o 

charme quanto a inadequação da infância. Não se 

pode confiar na criança; não se pode assumir que 

todas as coisas que ela faz vão determinar o que ela 

fará em qualquer momento. Ela não é organizada 

em um todo. A criança não tem um caráter definido 

nem personalidade definida. 

O jogo é, então, uma ilustração da situação em 

que surge uma personalidade organizada. Quando a 

criança adota a atitude do outro e permite que a 

atitude do outro determine o que ela fará com 

referência a uma finalidade comum, ela começa a 

se tornar um membro orgânico da sociedade. Ela 

está assumindo a moral daquela sociedade e 

tornando-se um membro essencial dela. Ela 

pertence à sociedade assim que a atitude do outro, 

que ela adota, controla a sua própria expressão 

imediata. O que está envolvido aqui é um tipo de 

processo organizado. O que é expresso em termos 

de jogo é, naturalmente, continuamente expresso na 

vida social da criança, mas esse processo mais 

amplo vai além da experiência imediata da própria 

criança. A importância do jogo é que ele se situa 

inteiramente na própria experiência da criança, e a 

importância de nosso tipo moderno de educação é 

que ele se encontra, tanto quanto possível, dentro 

desse domínio. As diferentes atitudes que uma 

criança assume são de tal forma organizadas que 

elas exercem um controle preciso sobre a resposta 

da criança, da mesma forma que as atitudes em um 

jogo controlam a própria resposta imediata. No 

jogo encontra-se um outro organizado, um outro 

generalizado, que é encontrado na própria natureza 
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da criança e tem sua expressão na experiência 

imediata da criança. E é aquela atividade 

organizada na própria natureza da criança 

controlando a resposta particular que fornece a 

unidade que constrói seu self . 

O que ocorre no jogo ocorre, a toda hora, na 

vida da criança. Ela está continuamente adotando as 

atitudes dos outros com relação a ela, 

especialmente os papéis dos que, de alguma forma, 

a controlam ou dos quais ela depende. Primeiro, ela 

apreende o funcionamento do processo de uma 

forma abstrata. Isso se dá, num sentido real, da 

brincadeira ao jogo. Ela tem que jogar o jogo. A 

moral do jogo apodera-se da criança mais que a 

moral mais ampla da comunidade como um todo. A 

criança passa para o jogo e o jogo expressa a 

situação social na qual ela pode entrar 

completamente; a moral do jogo pode ter um 

domínio maior sobre ela do que a da família à qual 

ela pertence ou a da comunidade em que vive. 

Existe todo tipo de organizações sociais nas quais 

as crianças entram, algumas das quais de longa 

duração, outras temporárias, e a criança, nelas, joga 

um tipo de jogo social. Nessa fase, ela gosta de 

“fazer parte” e entra em organizações que passam a 

existir e que, depois, não mais existem. Ela se torna 

alguém que pode funcionar no todo organizado e, 

assim, tende a se autodeterminar no relacionamento 

com o grupo ao qual pertence. Esse processo é uma 

etapa notável no desenvolvimento da moral da 

criança, fazendo dela um elemento autoconsciente 

da comunidade a que pertence. 

É esse o processo através do qual a 

personalidade surge. Falei disso como sendo um 

processo no qual a criança assume o papel do outro 

e disse que ele se dá essencialmente através do uso 

da linguagem. A linguagem baseia-se, 

predominantemente, no gesto vocal através do qual 

atividades cooperativas são realizadas em uma 

comunidade. A linguagem, em seu sentido 

significativo, é aquele gesto vocal que tende a 

despertar no indivíduo a mesma atitude que 

desperta nos outros e é esse aperfeiçoamento do self 

por meio do gesto intermediando as atividades 

sociais que faz surgir o processo de adotar o papel 

do outro. A fase final é um tanto infeliz porque 

sugere uma atitude do ator que é realmente mais 

sofisticada que aquela envolvida na nossa própria 

experiência. Nesse ponto, ela não descreve 

corretamente o que tenho em mente. Vemos o 

processo mais precisamente, sob forma primitiva, 

nas situações nas quais, em brincadeiras, a criança 

adota diferentes papéis. Por exemplo, se ela se 

mostra disposta a pagar um tanto de dinheiro, isso 

suscita a atitude de uma pessoa recebendo dinheiro; 

o próprio processo faz surgirem as atividades 

correspondentes de outra pessoa envolvida. O 

indivíduo se estimula a responder ele mesmo ao 

que ele solicita de outra pessoa e, então, age em 

certo grau em resposta a essa situação. Na 

brincadeira, a criança, definitivamente, interpreta o 

papel que ela despertou nela mesma. É isso que 

fornece, como eu disse, um conteúdo preciso para o 

indivíduo que responde a um estímulo que o afeta 

como se o estímulo estivesse afetando a uma outra 

pessoa. O conteúdo alheio que passa a fazer parte 

de uma personalidade é a resposta, no indivíduo, 

que o seu gesto solicita, no outro. 

Podemos ilustrar nosso conceito básico, 

referindo-nos à noção de propriedade. Se dizemos: 

“Essa é minha propriedade, devo controlá-la”, essa 

afirmação desperta um certo conjunto de respostas 

que devem ser as mesmas em toda comunidade na 

qual existe propriedade. Isso envolve uma atitude 

organizada com referência à propriedade, comum a 

todos os membros da comunidade. Deve-se ter uma 

atitude precisa de controle sobre a própria 

propriedade e de respeito pela propriedade dos 

outros. Essas atitudes (conjuntos organizados de 

respostas) devem ser compartilhadas por todos de 

forma a que, quando se diz coisa semelhante, se 

desperta em cada um a resposta dos outros. O que 

torna a sociedade possível são essas respostas 

comuns, essas atitudes organizadas com referência 

ao que denominamos propriedade, cultos religiosos, 

processos educacionais e relações de família. 

Naturalmente, quanto mais ampla a sociedade, mais 

universais devem ser esses objetos. Em todo caso, 

deve haver um conjunto preciso de respostas que 

podemos considerar abstratas e pertencentes a um 

grupo grande. Propriedade em si mesma é um 

conceito muito abstrato. É aquilo que o próprio 

indivíduo pode controlar e ninguém mais. A atitude 

é diferente da de um cão com relação a um osso. O 

cão vai lutar contra todo outro cão que tentar tomar 

o osso. O cão não está adotando a atitude do outro 

cão. Um homem que diz “Essa é minha 

propriedade” está adotando uma atitude de outra 

pessoa. O homem está apelando a seus direitos 

porque ele é capaz de adotar a atitude que todos no 

grupo têm com referência a propriedade, 

despertando assim, nele próprio, a atitude dos 

outros. 

O que vai formar o self organizado é a 

organização das atitudes que são comuns ao grupo. 

Uma pessoa é uma personalidade porque pertence a 

uma comunidade, porque assume as instituições 

dessa comunidade na sua própria conduta. Ela usa a 

língua da comunidade como um meio para ter a sua 

personalidade e, então, através do processo de 

adotar os diferentes papéis fornecidos por todos os 

outros, ela consegue ter a atitude dos membros da 

comunidade. Em certo sentido, essa é a estrutura da 

personalidade de um homem. Há certas respostas 

comuns dadas por cada indivíduo a certas coisas 

comuns, e, se essas respostas comuns são 

despertadas no indivíduo no momento em que ele 

está afetando a outras pessoas, ele desperta seu 

próprio self . A estrutura, então, na qual o self é 

construído é a resposta que é comum a todos, pois 
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se tem que ser membro de uma comunidade para se 

ser um self. Tais respostas são atitudes abstratas, 

mas consistem justamente no que denominamos 

caráter de um homem. Elas lhe dão o que 

denominamos seus princípios, as atitudes 

reconhecidas de todos os membros da comunidade 

para com os valores da comunidade. Ele se coloca 

no lugar do outro generalizado que representa as 

respostas organizadas de todos os membros do 

grupo. O outro generalizado dirige a conduta 

controlada por princípios e a pessoa que tem esse 

grupo organizado de respostas é um homem que 

dizemos ter caráter, em um sentido moral. 

É a estrutura de atitudes, então, que vai formar 

o self como algo diferente de um agrupamento de 

hábitos. Por exemplo, todos nós temos um certo 

agrupamento de hábitos, como as entonações 

particulares que uma pessoa usa na sua fala. Esse é 

um conjunto de hábitos de expressão vocal que se 

tem sem se ter isso muito em conta. Os conjuntos 

de hábitos desse tipo que temos nada significam 

para nós; não ouvimos as entonações de nossa fala 

que outros ouvem a menos que estejamos prestando 

uma atenção particular a elas. Os hábitos de 

expressão emocional que pertencem à nossa fala 

são do mesmo tipo. Podemos saber que nos 

expressamos de uma maneira alegre, mas o 

processo detalhado não chega a nossos selves 

conscientes. Há feixes completos de hábitos como 

esses que não são parte de um self consciente, mas 

que ajudam a formar o que é chamado de self 

inconsciente. 

Afinal, o que entendemos por autoconsciência 

é um despertar em nós próprios do grupo de 

atitudes que estamos fazendo surgir em outros, 

especialmente quando se trata de um conjunto 

importante de respostas que vão formar os 

membros de uma comunidade. Não é bom fundir ou 

misturar consciência, como usamos comumente o 

termo, e autoconsciência. Consciência, como usado 

usualmente, refere-se simplesmente ao campo da 

experiência, mas autoconsciência se refere à 

habilidade de estimular em nós próprios um 

conjunto de respostas precisas que pertencem aos 

outros do grupo. Consciência e autoconsciência não 

estão no mesmo nível. Um homem sozinho, 

felizmente ou não, tem acesso a sua própria dor de 

dente, mas isso não é o que queremos dizer com 

autoconsciência. 

Até aqui tenho acentuado o que designei como 

estruturas sobre as quais o self é construído, o 

quadro de referência do self . Naturalmente, não 

somos apenas o que é comum a todos: cada um dos 

selves é diferente de todo mundo; mas tem que 

haver essa estrutura comum, como a que esbocei, a 

fim de que possamos ser, afinal, membros de uma 

comunidade. Só podemos ser nós mesmos se 

somos, também, membros nos quais há uma 

comunidade de atitudes que controlam as atitudes 

de todos. Só podemos ter direitos se temos atitudes 

comuns. As que adquirimos como pessoas 

autoconscientes nos tornam membros da sociedade 

e nos fornecem selves. Selves só podem existir nos 

relacionamentos precisos com outros selves. 

Nenhuma linha clara de demarcação pode ser 

traçada entre nossos próprios selves e os selves dos 

outros, pois nossos próprios selves existem e como 

tais são parte de nossa experiência apenas se os 

selves dos outros existem e entram como tais, 

também, como parte de nossa experiência. O 

indivíduo possui um self apenas em relação com os 

selves dos outros membros do seu grupo social; e a 

estrutura de seu self expressa ou reflete o padrão de 

comportamento geral desse grupo social ao qual ele 

pertence, da mesma forma que o faz a estrutura do 

self de todo outro indivíduo pertencente a esse 

grupo social. 
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