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O Self Social: O Significado do Eu 

The social self: the meaning of 'I' 

Resumo: Neste ensaio, Cooley discorre sobre a gênese, na criança, das noções do autossentimento e do 

self autoespelhado, de modo a discutir como a reflexividade do eu individual se constrói 

processualmente nas experiências sociais de consciência do outro e de autoconsciência de si. O self 

social, ou o eu empírico, é compreendido, assim, como a vida comunicativa apropriada reflexivamente 

pela mente e projetada na dimensão simbólica e material da existência do indivíduo como sua, sempre 

em relação com o outro. O eu, mim, meu ou eu mesmo, desta forma, faz parte da vida geral e individual 

do indivíduo enquanto pessoa, enquanto um eu socialmente militante e situado. Este self social, - self 
reflexo ou um self autoespelhado, - se forma em espirais recíprocas de alter- e autopercepção, em que a 

pessoa se vê no outro e a partir do outro, desenvolvendo um tipo de autossentimento e de 

autoconsciência. Palavras-chave: eu, self, self autoespelhado, eu empírico, autossentimento, 

autoconsciência 

Abstract: In this essay, Cooley discusses the genesis in the child of the notions of self-reflection and the 

self-mirrored self in order to discuss how the reflexivity of the individual self is constructed procedurally 

in the social experiences of the other's consciousness and self-consciousness. The social self, or the 

empirical self, is thus understood as the communicative life reflectively appropriated by the mind and 

projected into the symbolic and material dimension of the individual's existence as his, always in relation 

to the other. The self, me, me or myself, in this way, is part of the general and individual life of the 

individual as a person, while a socially militant and situated self. This social self, self-reflection or self-
mirrored self, is formed in reciprocal spirals of alter- and self-perception, in which the person sees 

himself in the other and from the other, developing a kind of self-awareness and self-awareness. 
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