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O Self e o processo de reflexividade 

The Self and the Process of Reflection 

Resumo: Neste ensaio, Mead reúne vários insights teóricos sobre o processo de 

reflexividade emergente no animal humano, - ao longo do processo social de formação da 

sua individualidade e agência interativa, - definido como mente. Mead, nesse sentido, 

discute o conceito de self e a diferença deste fenômeno de objetificação de si mesmo sob o 

olhar do outro relacional, e a partir da emulação deste outro relacional, do indivíduo 

biológico que, enquanto sujeito, é também capaz de enxergar a si, ao outro, e ao ambiente 

social como objetos da interação. Conceitos como personalidade, reflexividade, self, 

indivíduo biológico, mecânica da conduta humana, performance individual lúdica como 

brincadeira egocentrada e como jogo interativo, entre outros, compõem o esquema analítico 

abordado nesse ousado ensaio sobre o processo de constituição de si e do outro no jogo 

social. Palavras-chave: self, reflexividade, mente, conduta humana, personalidade 

Abstract: In this essay, Mead brings together many theoretical insights about the process 

of reflexivity and ist arising in the human animal, - throughout the social process of 

forming his individuality and interactive agency, - defined as mind. Mead, in this sense, 

discusses the concept of self as also the difference of this phenomenon of objectification of 

itself under the gaze of the relational other, and from the emulation of this relational other, 

of the biological individual who, as a subject, is also able to see himself, the other, and the 

social environment as objects of interaction. Concepts such as personality, reflexivity, self, 

biological individual, mechanics of human conduct, play and game, among others, make up 

the analytical scheme approached in this daring essay about the process of constitution of 

self and the other without game Social. Keywords: self, reflexivity, mind, human conduct, 

personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


