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RESUMO 

O presente artigo busca refletir com o sociólogo Zygmunt Bauman acerca das contradições 
socioculturais modernas e pós-modernas através de sua Teoria da Ambivalência. E essa 
ocupará a problemática central da nossa discussão, enquanto abordagem filosófica. Os 
caminhos de solução, percorridos com tanta insistência para o problema da condição 
existencial da ambivalência, agem como testemunho irrenunciável da contingência humana. 
Será esse o caminho pelo qual as conclusões de nossas pesquisas nos conduzirão. A teoria da 
ambivalência está ligada a questões essenciais para uma abordagem acerca das contradições 
sociais e culturais da pós-modernidade: a desregulamentação social, o relativismo, o 
fundamentalismo e a profunda insegurança entre outras realidades analisadas nessa pesquisa 
experimentados por todos nós. 

Palavras-chave: Sociedade – Pós-Modernidade – Ambivalência. 

 

ABSTRACT  

This article aims to reflect the sociologist Zygmunt Bauman to the contradictions 
sociocultural modern and postmodern theory through his ambivalence. And that occupy the 
central issue of our discussion, as a philosophical approach. The solution paths are traversed 
so insistently to the problem of the existential condition of ambivalence, act as witness to the 
inalienable human contingency. Is that the way in which the findings of our research will lead 
us. The theory of ambivalence is linked to an approach to key issues about the social and 
cultural contradictions of post-modernity: the social deregulation, relativism, fundamentalism 
and deep uncertainty among other situations analyzed in this study experienced by us all. 

Keywords: Society - Postmodernism - Ambivalence.  
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1. ZYGMUNT BAUMAN   

Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, polonês, nascido em 1925, foi com sua 

família para a Rússia, em 1939, escapando do holocausto que aguardava os judeus poloneses 

na Segunda Guerra Mundial, retornando após a guerra, quando se filiou ao partido comunista, 

estudou na Universidade de Varsóvia e conheceu Janina (casado há mais de  55 anos) e com 

quem teve três filhas: Anna (matemática), Lydia (pintora) e Irena (arquiteta).  

Unidos no sonho de criar uma sociedade mais justa e igualitária, construíram suas 

carreiras (ele, professor da Universidade de Varsóvia; ela, editora de roteiros 

cinematográficos), até que nova onda de anti-semitismo e repressão levou-os ao exílio em 

Israel. O convite para chefe do Departamento de Sociologia na Universidade de Leeds trouxe-

os à Inglaterra, onde radicou-se desde 1971 e permanece até hoje, sendo reconhecido como 

um dos líderes da chamada "sociologia humanística", ao lado de Peter Berger, Thomas 

Luckmann e John O'Neill, entre outros. Preocupado em comprovar que o mundo atual pode 

ser melhor do que o é, tem como foco principal de suas análises a vida cotidiana de homens e 

mulheres comuns.  

Debruça-se sobre a condição humana e discute temas como o holocausto, 

globalização, sociedade de consumo, amor, comunidade, individualidade e ambivalências, 

enfatizando a dimensão ética e humanitária, sobretudo em relação aos oprimidos. É crítico 

ferrenho das ações dos governos neo-liberais que priorizam as forças de mercado em 

detrimento da promoção da justiça social.    

2. CONCEITO DE AMBIVALÊNCIA SEGUNDO ZYGMUNT BAUMAN 

As coisas e situações precisam ser colocadas em seus devidos lugares para que se 

tornem puras e a ordem social seja instaurada. Existem coisas para as quais não  foi reservado 

nenhum lugar especifico e que por isso são consideradas irremediavelmente impuras. Para 

não comprometer o sonho de pureza da sociedade elas precisam ser eliminadas, agem com 

resistência visível para a concretização desse ideal, que procura ser total, sem exceções. A 

constante busca de manter a limpeza denuncia, no entanto a fragilidade do modelo de 

purificação que promete fazer do mundo um lugar estável e transparente, mas nunca consegue 

tornar isso possível. Mesmo não obtendo resultados positivos essa luta obsessiva do homem 

em busca do estado de ordem e pureza persiste. 
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Para se compreender o que está por trás da visão de pureza, faz-se necessário de 

antemão, relacioná-la com a visão da ordem. Dentro de uma abordagem moderna, as coisas 

em seu estado natural não são puras ou impuras, afirma o nosso autor. A pureza é algo a ser 

realizado pela intervenção do homem é ele quem seria a propria  possibilidades das  de uma 

determinada parte do mundo natural ser limpa Bauman(1998). Desse modo, o que torna algo 

socialmente impuro não seu seus atributos próprios, mas o fato de não ocuparem o seu lugar 

adequado de ordem, que é determinado pelos que buscam o estado de pureza. 

A busca por um estado de pureza é continua e sempre presente nas atitudes humanas, 

nos vários momentos da história como característica própria do homem. Cada época possui os 

seus critérios de distinção que devem ser mantidos como algo global toda realidade deve se 

enquadar ao modelo adotado, mesmo diante das adversidades e críticas. 

Muitas daquelas distinções tidas como importantes ou não importantes, puras ou 

impuras, ocorridas no momento anterior ao da modernidade, eram frutos de pré-concepções 

herdadas culturalmente. Eram tentativas ingênuas de resolver o problema da ambigüidade 

presente na sociedade e assim estabelecer uma situação de segurança onde se pudesse viver. 

Esses critérios foram aceitos como óbvios e, por isso, possuía incontestável coerência, embora 

carentes de uma reflexão mais intensa acerca de sua verdade. Todas essas pré-concepções 

aplicadas irrefletidamente no cotidiano funcionam como um guia seguro de definição e 

classificação da vida, para que se tenha um mundo onde todos saibam por onde ir, sem 

definição e classificação da vida, para que se tenha um mundo onde todos saibam por onde ir, 

sem perder-se , já que todas as coisas são similares e conhecidas.  

A presença do impuro abala essa segurança conseguida, seu estado de estranheza e 

diferença questiona a uniformidade aceita, e faz aparecer a fragilidade desse modelo de 

pureza. Ele torna-se aquela impureza cheia de desconforto e mal-estar que precisa ser 

eliminada, para se restabelecer o estado natural de conforto e ordem. Aos poucos uma nova 

atividade de purificação social, começa a surgir, deixando de ser algo irrefletido para ser 

consciente e intencional; aparecem, assim os primeiros sinais do modelo moderno de pureza. 

Na modernidade a condição de limpeza, não é mais uma manutenção de rotina, tida 

irrefletidamente como correta e , sim, o fruto da ação consciente do planejamento humano, de 

sua capacidade racional de organização cada vez mais exata.  

Assim, a rotina do modelo antigo também é tida na modernidade como impureza que 

deve ser eliminada. Para que os novos critérios subsistam,se faz necessário excluir os antigos. 
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Com uma distância cada vez mais apurada, os valores tidos antes como capazes de classificar 

algo como puro ou não, vão sendo ultrapassados. O que era tido como puro, pode em dado 

momento ser considerado como desprezível e repugnante. Aparecem sempre novos estados de 

sujeira e os meios de purificação se tornam aos poucos insuficientes, exigindo que a 

totalidade da vida diária seja empregada para consecução do objetivo de limpeza social. 

Ao contrário do modelo de modernidade em seu estágio inicial, observamos em nossos 

dias profunda indiferença quanto à aplicação de um modelo abrangente e único de busca da 

pureza, abrindo espaço para vários outros, também aceitos conviverem juntos. Verifica-se um 

relaxamento acerca da batalha empreendida até então sem tragédias contra a ambivalência. 

Mesmo sem ter superado o medo de perder o rumo, diante das ambigüidades do mundo em 

que vive, o homem pós-moderno lança-se em busca de novas experiências, seduzidos pela 

suposta aventura proposta pela realidade estética do consumo, Fredric Jameson (2000). As 

opções fechadas são rejeitadas por não trazerem a segurança prometida as pessoas procuram 

assim, manter uma disposição ao menos aparente de despreocupação e abertura ao novo como 

proposta de atitude. 

Diante dessa nova postura Bauman ( 1998:23) pergunta-se: “ Será que isso pressagia o 

fim do sacrifício e martírio do estranho a serviço da pureza? Ao longo de sua reflexão procura 

responder ao questionamento, apontando no interior da sociedade pós-moderna a persistência 

de um severo teste de pureza. Hoje é a realidade de consumo que determina os parâmetros de 

distinção,entre pureza e impureza social. Os que são e os que não são livres por “eus” são 

puros; os que não são livres por terem ou não acesso aos atrativos do mercado de consumo 

passam a ser os novos impuros da sociedade. Assim “os moradores de rua pobres e das áreas 

urbanas proibidas, os vagabundos e indolente” devem ser excluídos e anulados na sua 

dignidade enquanto pessoas, já que não têm os recursos requeridos para participarem do 

mundo consumista do qual fazem parte. 

A perspectiva da problemática da sociedade de convivência com seus estranhos está 

presente em todas as comunidades. E é do interesse de todos a perseguição para anulação 

desses estranhos e o desconforto de sua presença. Há desse modo uma continuidade, não 

obstante a transição, entre o paradgma moderno e o pós-moderno, no que diz respeito à 

necessidade de construção da pureza social pela eliminação da desordem causada pelos 

estranhos.  
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A busca de um mundo de segurança por parte das sociedades ao longo da história é 

continuamente atrapalhada pelos complexos ídolos culturais, econômicas e sociais que a 

realidade traz consigo. Essa dimensão ambivalente age como o outro lado da moeda   de 

nossa  existência. E ainda é causa de profundo mal estar social por desafiar e minar, pela sua 

indeterminação as construções sócias que se apresentam como seguros comportando 

contradições diversas de leitura global da realidade que nos circunda. 

 O mundo é ambivalente, embora seus governadores gostem que sejam assim e tentem 

a torto e à direita fazê-lo passar por um mundo não ambivalente. Muitos pensadores 

conseguiram vislumbrar essas considerações como algo inerente à própria realidade e com 

suas teorias refletiram sobre as causas e conseqüências desse aspecto para vida social. Por 

haverem tocado de problemática com tanta profundidade e consistência serviram como 

suporte para a construção da teoria da ambivalência de Zymunt Bauman(1999), que é a 

perspectiva norteadora de nossa pesquisa. 

Sigmund Freud ( 1997) é um dos primeiros pensadores a tratar dessa problemática, 

ressaltando os problemas de  relação do homem com essas condições de ambigüidade nas 

diversas áreas da existência. Em sua obra O Mal – Estar da Modernidade (1997) evidencia 

que traçar linhas divisórias entre o ordenado e o caótico é tarefa de poder.  

Nas relações de poder o outro que não está submetido a mim é tido como um rival, 

uma cópia em carbono daquilo que eu sou. Aquele que exerce o domínio é somente resultado 

de um poder que se propõe a definir e controlar. E para alcançar a dominação total o poder 

expurga os inimigos, sendo assim Zygmunt Bauman (1999) na sua Obra Modernidade e 

Ambivalência ressalta (...) o poder é uma luta contra a ambivalência. O medo da ambivalência 

nasce do poder. É o horror que o poder tem da derrota.  

O homem está continuamente tentando dar uma interpretação global as coisas acredita 

alcançar assim os meios de construção de um projeto de vida social ou pessoal seguro. Mas 

essa tarefa apresenta-se como algo que está sempre a ser concluída já que a realidade é algo 

que está além dos seus contingentes esquemas de definição e classificação. Porém a atitude 

que devemos tomar diante da ambivalência não deve ser  de lamento por sua existência, mas 

sim de Celebração. Parafraseando Michel de Foucault (1997), ela age como limitação do 

poder daqueles que ilicitamente oprimem aqueles a quem foi negado o direito de verdadeira 

autonomia. 
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Simmell (1990) é outro pensador que reflete acerca das dificuldades de compreensão e 

domínio do real que também influenciou o pensamento de Bauman. Sua crítica toca como 

aspecto central o problema da universidade da natureza humana como era entendida na 

modernidade. Que a utilização de seu principio serviu de suporte ideológico para exterminar a 

pluralidade, entendidas como contrárias à natureza humana. Tal concepção serviu apenas 

como disfarce para reprimir as diferenças e as relações com essas mesmas diferenças. A 

aceitação de universalidade da natureza do homem enquanto uniformidade é recurso de 

preservação de sua identidade, em meio a uma multidão repleta de indiferença,  

Simmell (1990:128), diagnostica desde o início do empreendimento moderno o modo 

como as tentativas totalizantes de interpretação do mundo escondiam uma profunda condição 

de insegurança da sociedade moderna, diante das complexidades e ambigüidade que a 

realidade comporta. E que desde cedo já se apresentava como algo que resistiria 

constantemente ás estratégias de compreensão, isso porque toda comunicação e nesse caso a 

do conjunto social com a realidade, traz difíceis processos de codificações e decodificações, 

próprios de toda relação humana. Haverá restos de significação que devido a inúmeras 

circunstâncias não foram decodificadas, provocando uma contínua necessidade de melhor 

interpretação. O homem moderno, com seu desejo obsessivo de compreensão e domínio da 

realidade se sente fortemente incomodado por esses resquícios de insegurança . 

Partindo das contribuições desses pensadores poderemos agora empreender uma 

abordagem acerca do conceito da Ambivalência segundo Zygmunt Bauman. O problema da 

ambivalência na perspectiva do nosso autor encontra seu campo de reflexão específica, 

enquanto análise das contradições sócio-culturais, no momento moderno e pós-moderno da 

história. Essa também será a direção da nossa reflexão. Nesse período por diversas 

circunstâncias que contemplaremos no decorrer de nosso trabalho.  

A partir do iluminismo a tradição começa a perder espaço e a razão instrumental 

assume o papel de suprema legisladora. Surge assim a promessa moderna de construção de 

uma sociedade de progresso e segurança. No que diz respeito à abordagem filosófica do tema 

Habermas (1990), em seu discurso filosófico da modernidade ressalta que o avanço das 

ciências provocou um otimismo exagerado, no que diz respeito às capacidades de construção 

e determinação da razão humana. 

A análise do problema da ambivalência, mostrando o fracasso da promessa moderna 

de progresso e segurança social, é uma critica à razão instrumental como legislador absoluto. 
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Sua consistência é notada no descrédito das capacidades da razão que o homem da pós-

modernidade começa a apresentar, através da confusão e insegurança. 

Neste projeto racional a necessidade de ordenação e classificação da  total realidade 

aparece como um tarefa urgente. A tentativa de levar o empreendimento adiante, aplicando 

métodos cada vez mais bem arquitetados, evidenciou esse complexo conjunto de contradições 

que o real traz consigo, denominado pelo nosso autor como Ambivalência. Segundo Fredric 

Jameson (2000), na lógica cultural do capitalismo tardio, essas mesmas contradições são 

apontadas por alguns autores como sinal distintivo da modernidade.  

3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA AMBIVALÊNCIA  

O embate da proposta de ordem moderna e o real descoberto cada vez mais 

ambivalente fizeram aparecer o conflito do homem com aquilo que lhe parece estranho. 

Socialmente o estranho assume de forma mais própria o papel daquele outro desconhecido 

que ameaça a clareza e o controle que a realidade familiar precisa ter, para viver com 

segurança. O estranho é o profeta da ambivalência. Sinalizador de que o empreendimento da 

ordem não está todo ele consolidado. 

Ao longo da historia da humanidade o mundo dividiu-se em duas partes quase nunca 

sujeita a confusão: os próximos e os estranhos. Para este último à convivência social com os 

outros só acontecia se o mesmo fosse capaz de assumir algumas posturas bem definidas: 

► Como inimigo – para que se pudesse combater e aniquilar com maior facilidade e sem 

possibilidades de erro nesta tarefa; 

► Como hóspede temporário – os estranhos deveriam participar da sociedade como hóspede, 

somente por algum tempo. Habitar áreas isoladas para que sua presença se tornasse 

inofensiva, através da formação de guetos culturais. 

► Como assimiladores da postura do conjunto social familiar –  em um futuro bem próximo 

perder tudo aquilo que os fazia diferente daqueles considerado como próximo. O objetivo era 

torná-los o mais semelhante possível embora esse empreendimento conservasse sempre um 

tom caricato. 

Na visão de Bauman (1999:64) essas são as duas formas de convivência social bem 

definidas e por isso equilibrados,aceitos pelo Espírito da modernidade. A indeterminação do 
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estranho está no não se definir como amigo ou inimigo. Ele é capaz de apresentar-se como 

amigo, como inimigo ou até mesmo como os dois. Em ambos os casos não se sabe lidar com 

ele ao certo. O estranho nos lança, portanto, na indeterminação e faz aparecer a finitude da 

nossa compreensão humana, colocando-se assim como uma grande barreira na concretização 

dos ideais modernos. 

A presença temporária do estranho o faz livre para partir quando quiser, ele está a 

margem dos laços que foram construídos em sociedade. Dessa forma ele provoca desconforto 

por questionar com sua pluralidade e estranheza se as obrigações impostas e aceitas são 

realmente válidas, ou se não há outros caminhos a serem percorridos. Por isso o autor afirma: 

“o pecado irremediável do estranho é, portanto, a incompatibilidade, entre sua presença e as 

outras presenças, fundamental para a ordem do mundo” Bauman(1999:70). 

 Existia nas sociedades pré-modernas o que nosso autor designa de reciprocidades de 

perespectivas, ou seja, de maneira geral estavam bem traçadas as regras que distinguiam os 

próximos dos estranhos. Tais considerações eram aceitas normalmente e raramente frustradas. 

As sociedades que adotavam as perspectivas de convívio social podiam dispersar forças 

coercitivas para que tais parâmetros fossem observados por todos. Porém essa mesma 

sociedade, que não julga necessário o uso de força coercitiva para manter a ordem não podiam 

existir sem um exercício para salvaguardar as fronteiras contra a intromissão dos vizinhos. 

“Do outro lado da fronteira estendia-se à terra inculta, o vazio semiótico, o deserto: o mundo 

intelectualmente estranho, habitado por corpos sem rosto”(BAUMAN, 1997, p. 175). Para 

com estes que significavam ameaça a clareza de sua segurança a única atitude acertada a 

tomar era de se proteger contra a ameaça dessa presença estranha.   

Uma organização social bem definida, onde só existissem próximos e estranhos, não 

seria capaz de resistir ao conjunto de transformação que o mundo sofre com o passar do 

tempo. Na modernidade essa transformações podiam ser observadas de maneira muito 

evidentes, devido ao seu volume e inconstância. Isso influenciou decididamente as relações 

recíprocas e fez aparecer, em substituição às comunidades com laços fraternos, uma outra 

realidade social, a vizinhança. Estes se setiam fora do espaço da sociedade familiar: Segundo 

Agnes Heller (1998) os vizinhos não eram  considerados estranhos, seria um conjunto social 

novo e confuso que mina a segurança obtida pela classificação ate então bem definida. 

Os vizinhos possuem um grau de estranheza ainda maior do que o dos estranhos já 

definidos. Representaram uma quebra entre a proximidade física e sociallcognitiva. Uma 
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marcha obscura entre a realidade superficial ou transparente da realidade ontológica do 

cotidiano. O que torna o vizinho surpreendente em seu conceito é o fato de não poder ser 

considerado nem como próximo, nem como estranho. Sendo ainda mais peculiar o fato de que 

por alguns aspectos ele é misto de proximidade e estranheza. Por sua condição encontra-se 

fisicamente próximo, já que habita logo após as fronteira de uma dada sociedade. Socialmente 

é tomado como distante por sua obscuridade de intenção, interpretada como ameaça. 

O vizinho não permite ser simplesmente ignorado sua presença não é temporária, por 

isso a única atitude possível para com ele é a da convivência. Como estratégia de convivência 

com a ameaça de sua presença começou-se a empreender encontros deficientes. Para essa 

atitude, o nosso autor utiliza o termo arte do mau-encontro, de Martin Buber, entendendo 

como mais apropriado para definir a forma como se davam estas relações. Através da arte do 

mau encontro, o vizinho é posto em uma esfera plena de desatenção. Ele o confinará ao reino 

do não-comprimento, do vazio emocional, inospitável tanto para a simpatia como para a 

hospitalidade, uma reserva selvagem dentro do mundo da vida. (BAUMAN, 19997, p. 177). 

A estratégia de anulação do vizinho era de primeiro fazê-lo aparecer, tornando-o 

menos ameaçador, e depois ignorá-lo. Nunca provocar encontros concretos, demonstrar isso 

de forma que a indiferença provocada o torne invisível nas relações sociais entre os próximos.  

Muitas são as técnicas responsáveis pela aplicação do mau-encontro. Entre eles está a 

de evitar o contato ocular de forma direta. Seria uma espécie de atenção disfarçada, onde se 

olha fingindo que não se está olhando. Um agregado indiscriminado e sem forma, em que se 

dissolve a individualidade. A multidão  e sem rosto escolhe-se segundo suas próprias 

conveniências aqueles poucos que atendem às exigências de familiaridade e afastamos da 

grande maioria estranha, fingindo que elas não existem. 

O efeito geral dessa postura adotada nas sociedades pré-modernas é o de dessocializar  

o estrangeiro, ou seja, banir o mesmo para o mundo dos despercebidos. Todos sabem onde 

residem mas o ignoram e não permitem nenhuma relação de comprometimento e interação 

com a sua presença. Já na modernidade a dissociação torna-se a única forma de socialização 

para com os estranhos. Através dessa estratégia baseada na superficialidade e indiferença, o 

ódio se torna contido e pode alcançar um “viver lado a lado um do outro (embora não juntos). 

São agora os meios naturais e os únicos disponíveis, de autodefesa da atualidade”. 

(BAUMAN, 1999, p.178). 
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Ao contrário dos encontros verdadeiros, os maus-encontros são eventos sem pré-

história. Não há uma interação ou antecipação de conhecimento de que se vá encontrar a 

pessoa indesejada. São considerados como episódios e como todo episódio não dependente de 

realizações passadas para acontecer eles se dão ao acaso e não tem força para provocar 

qualquer tipo de mudança, ao menos se espera que funcione dessa forma. Portanto é um 

encontro de estranhos e como tal tem consigo características próprias e diferentes dos 

encontros entre amigos ou parentes. Esse, sem duvida, é o relacionamento que se empreende 

nos grandes centros urbanos, onde todos afetados pelos medos e inseguranças de uma 

sociedade que perdeu a estabilidade preferem não manter contato familiar com quase 

ninguém. De forma que possa salvaguarda da ameaça em que o outro se tornou, como 

expressão concreta de indeterminação e mal-estar. 

A defesa do espaço social nunca é toda a prova mesmo a estratégia do mau-encontro 

que busca a todo custo não permitir que influências na relação aconteçam, não funciona de 

maneira perfeita. Ao fim de cada encontro subsiste um grau de ansiedade, o qual é impossível 

não provocar reações em ambos. Dessa forma a concepção de um episodio que não exerça 

certa influência não pode ser totalmente coerente.  

O lugar privilegiado do mau encontro, na perspectiva de Bauman (1999), é a cidade. 

Sua organização urbana, ao nível de espaço físico, é um ambiente favorável para que os 

encontros se tornem desencontros. Há nas cidades uma tendência de segregar através de 

classes sociais, grupos étnicos entre outras divisões, de forma que a aplicação do mau 

encontro possa se dar de maneira eficaz e bem definida. Um outro aspecto das segregações 

urbanas está em que as mesmas geram vastas áreas de vazio dentro da cidade, onde os 

encontros se sentem menos pressionados pela sociedade. São áreas onde eles se concentram e 

de certa forma sentem que as coisas estão sobre controle. O nosso autor projeta o espaço 

cognitivo sobre o mapa da cidade e usa a figura de um arquipélago para melhor explicitá-lo: 

(...) Para cada residente do mundo moderno, o espaço social acha-se espalhado sobre um 

vasto mar de insignificância (...) Oásis de sentido e relevância no meio de um deserto em 

feição (BAUMAN, 1998, p. 181). 

Em volta de conjuntos sociais próximos entre si, há sempre um espaço ocupado por 

estranhos, e esse é tido como lugar de insignificância e vazio. O conjunto social precisa 

preservar sua identidade e isso significa manter o estranho confinado em seu lugar próprio 

para que não inunde as ilhas dos nativos com seu mar de falta de sentido. Parafraseando 
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Stuart Hall (1998) defender o espaço social significa lutar pelo direito de mobilidade para si e 

negá-lo radicalmente ao outro, estranho. 

Com o limite de separação de territórios e funções pode-se ficar supostamente distante 

do que nos é estranho. (BAUMAN, 1999,p.66) afirma  ficar distante é tentar não permitir que 

toda confusão e desconforto, gerado pelo mesmo, aproximem daqueles que pertencem a uma 

sociedade bem definida. O método de separação territorial e funcional constitui-se em um 

esforço de reduzir as conseqüências que o contato com a indeterminação produz no âmbito 

social. No convívio social, fazer a experiência da incerteza, é não saber para onde se está 

indo, ela gera em nós uma paralisia com relação ao comportar-se; simplesmente nos faz 

perder a direção. 

A atitude de separação, não permitirá a interação com o que nos é diferente e também 

não possibilitara o contato com a riqueza do outro. Os limites impostos pelas divisões 

territoriais e funcionais fazem do outro alguém diferente, que assume um papel 

completamente estranho à ordem social adotada. Esses limites transformam-se em uma 

permanente área cinzenta, cercando o mundo familiar da vida cotidiana, onde mora o estranho 

que ainda não foi classificado. Isso agrava ainda mais a visão deturpada que faz do que 

deveria ser somente diferente, alguém estranho, com quem é impossível a conviver. 

Para que se possa conviver com a diferença é preciso ampliar a concepção do que seja 

ordem social. Seria necessário percebermos outros povos, aspectos de ordem que, embora 

diferentes, são verdadeiros e válidos. Na modernidade, onde vigora a classificação universal, 

o diferente é aquele que desestrutura a situação de ordem adotada. Ele provoca desordem, por 

apontar caminhos novos diante dos que foram impostos, e despertar para buscar as 

justificativas da maneira como se tem procedido até então. O risco de poder optar pelo novo 

gera desconforto nos que governam a sociedade e abala as concepções tidas como absolutas. 

A sua indeterminação provoca o não saber como manter relações com o mesmo. Por ser essa 

ameaça aos parâmetros antigos o diferente é perigoso e deve ser exilado do convívio da ordem 

social.  

Por fim, o estranho é a representação externa da vulnerabilidade interna da ordem que 

é falha e muitas vezes sem consistência. Ela é (...) por essa razão a perdição da modernidade 

(...) uma entidade inerradicavelmente ambivalente, um muro fortificado, turvando uma linha 

de fronteira vital à construção de uma ordem social (BAUMAN, 1999, p.66). 
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4. A AUTOCONSTRUÇÃO DA AMBIVALÊNCIA 

Como já havíamos refletido o estranho é algo socialmente produzido. As sociedades 

mediante seus mecanismos de busca de segurança acabam deixando fora dela as realidades e 

pessoas que se apresentam como perigosas, embora sejam somente diferentes, criando os seus 

estranhos sociais. Porém o próprio estranho também participa ativamente para que sua 

estranheza se concretize, por exemplo, quando sede as pressões modernas de assimilação. 

Assim também a ele se dirige a responsabilidade de resolver a condição de ambivalência a 

qual foi lançado. 

Para que o estranho exista é necessário que uma condição primordial seja adotada 

como parâmetro: a inaturalidade de todas as coisas. As realidades do indivíduo e do mundo 

são completamente visíveis e trazem consigo a exigência constante de análise, administração 

e controle. “Aquilo que estiver fora dos parâmetros da razão é inadequado, um problema a ser 

resolvido” (HALL, 1998, p.88). Nesse contexto moderno, para se livrar de sua condição de 

estranheza ele precisa adquirir conhecimentos e habilidades práticas. 

Dentro desta perspectiva a existência do estranho é completamente adversa daquele 

que reside e é aceito no lugar de origem, o nativo. Este último representa aquele que cresceu 

dentro dos padrões culturais e que, por isso, facilmente assimilou os parâmetros tidos como 

adequados para o convívio social. Sua presença é algo sem necessidade de questionamento 

mais profundo, pois é transparente e conhecido de todos. Por isso produz confiança e 

segurança para todo o conjunto social do qual faz parte. 

Nas sociedades modernas o nativo é um valor que precisa ser cultivado e protegido em 

contrapartida, a situação existencial do estranho aparece drasticamente diferente. Sua 

presença é vista pelos nativos como opaca: ele não está dentro dos padrões estabelecidos, não 

assimilou o conhecimento e as habilidades exigidas por uma determinada cultura. A sua 

incongruência não pode ser resolvida por completo, ou até mesmo removida; ela está além da 

aprendizagem desses valores primordiais para a sociedade. Isso não acontece por ser o 

conhecimento nativo insuficiente, tudo realmente se deve ao elevado grau de inadequação que 

o estranho traz consigo: a impossibilidade de qualquer mudança independente do método 

utilizado. Essa era a mentalidade cultivada no momento. 

“ Só se pode bater numa porta quando se está no lado de fora; é o ato de bater na porta 

que alerta os moradores para o fato de que alguém que bate está realmente fora”. (BAUMAN, 

1999, p. 88). O estranho é alguém que está do lado de fora a bater e, por isso, assume a 
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posição de alguém capaz de observar como maior exatidão o lugar no qual deseja adentrar. 

Empreende por isso um olhar de análise minuciosa para a comunidade de nativos. Dessa 

forma possui autonomia para examinar e o mais interessante, criticar a condição de convívio 

com os nativos, que ocupam o lugar de dentro, objetivado por ele (Berman 1986).  

A liberdade que o estranho possui de estar sempre do lado de fora, podendo se adaptar 

à qualquer situação já definida, não é encarada como um valor, é marcada por incertezas e 

desconforto. O fato de não possuir porto seguro, de não estar preso a uma organização 

definida o faz experimentar grande insegurança e o lança no vazio existencial de não ter um 

lugar de acolhimento disponível e verdadeiro. Todavia a liberdade do estranho é um estigma 

de maldição; o mesmo não conseguiria superar por força existencial. 

Abrir mão de se condição de estranheza poderia dar-lhe o tão esperado porto seguro e 

assim resolver o desconforto e  vazio experimentando por sua liberdade absoluta. Os nativos 

já possuíam naturalmente esses valores e não estavam preocupados em adquiri-los quanto aos 

estranhos era uma questão de sobrevivência tê-los e conservá-los. Até mesmo essa busca 

obsessiva de praticar os parâmetros socialmente aceitos os marcava ainda mais nitidamente 

como estranhos. Esses destaques na forma de proceder eram vistos de duas formas 

depreciativas pela da comunidade nativa: a primeira como algo ridículo, exagerado e até 

bizarro: para que tanto esforço; a segunda como coisas que inspirava grande desconfiança: 

qual era realmente o motivo de diligência isso no conjunto social, tanto com os valores ao que 

pensava os nativos Berman(1986).  

De antemão conclui (BAUMAN,1999,p.95) que a promessa de reforma cultural não 

pode ser cumprida em sua totalidade. Os verdadeiros obstáculos à entrada desse estranho no 

ambiente do nativo são de ordem econômica, política e social. A atitude de domesticação dos 

estranhos gera reações defensivas por parte da comunidade nativa. Confinar o estranho a um 

local apropriado, de forma a não deixar aparecer a incoerência da promessa oferecida na 

assimilação, foi a estratégia encontrada. Uma espécie de programa de recuo, que na 

modernidade, dentre outras, assumiu a forma de Racismo. 

Os grupos humanos centrados em si mesmo, que afastaram as diferenças, 

demonstrando suas limitações e incompletude, negaram a si mesmos a oportunidade de 

encontrar a verdade que buscavam.  Torna-se papel do estranho proteger a verdade universal 

de qualquer perigo. Porém para fazer isso ele precisa se recusar a renunciar aquilo que faz 

dele realmente um estranho social. E a recusa da oferta de assimilação o lança em um 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

14 

14 

isolamento ainda maior e esse é o fruto de uma autoconstrução da ambivalência assumida 

como uma necessidade. Ela oferece uma mistura ambígua de universalidade e relativismo. 

Universalidade quanto à possibilidade de reflexão e conhecimento mais global e relativismo 

porque questiona os valores aceitos pela comunidade dos nativos, mostrando existir outras 

formas de proceder além daqueles tidas como absolutas. Bauman(1999) para o grupo nativo, 

porém o ímpeto do estranho para a universalidade significa mais do que tudo um confronto 

com o poder corrosivo e desintegrante do relativismo.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O quadro atual de nossa sociedade se apresenta de forma profundamente complexa, 

possuindo em suas diversas áreas situações constantes de conflito: os problemas sociais de 

ordem cada vez mais intensas a relativização de valores e parâmetros de conduta quase 

testemunhando que não são caminhos absolutamente seguros a serem percorridos, rumo a 

realização do indivíduo e do conjunto social. Dessa forma uma abordagem acerca das 

possíveis causas dessa problemática se faz realmente necessário, e esse foi o fio condutor de 

nossa reflexão. 

Com sua Teoria da Ambivalência Bauman nos ofereceu uma reflexão realmente nova 

sobre as contradições sociocultural presentes na sociedade, de forma que foi possível 

encontrar respostas para o nosso momento contemporâneo. Contemplamos em nossa pesquisa 

dois momentos básicos que estão intimamente ligados na compreensão do problema. A 

Modernidade, entendido como o momento do auge dos ideais iluministas de supremacia da 

razão e a Pós-Modernidade que diz respeito a atualidade, em sua compreensão  do fracasso do 

modelo antigo e as conseqüências do conjunto social que vive consciente dessa realidade. De 

forma que foi de extrema importância analisar os problemas ocorridos na modernidade para 

compreendermos muitos aspectos da situação presente enquanto resultado das atitudes 

passadas. 

Foi também significativo notar na teoria do nosso autor, que muito dos problemas 

econômicos, políticos e até religiosos estão ligados de maneira especial a dificuldade humana 

de convívio com aquilo que lhe é estranho e desconhecido. Sendo essa realidade fruto de sua 

própria contingência interna que se expressa sob a forma de medo, violência e insegurança. 

Essas condições ferem aquele principio de seres racionais que desejam conhecer e dominar de 

maneira total o real e assim de um ambiente favorável para o seu projeto de vida com 

segurança.  
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A existência de algo diferente ainda não classificado e conhecido aparece como algo 

ainda não dominado e que de certa forma ameaça a sua pretensão de controle global para 

alcançar segurança. Isso acontece nas diversas áreas sejam políticas em seu domínio político, 

sejam sociais em seu domínio social, sejam religiosas em seu domínio religioso. A realidade 

ambivalente aparece como empecilho ao controle e seguindo essa lógica a segurança 

completa que aqui se baseia no conhecimento e na manipulação total.  

Esses aspectos de problema com a ambivalência aparecem de maneira muito evidente 

no empreendimento de ordem moderno em busca do progresso social. Que para se concretizar 

precisava eliminar as realidades contraditórias de forma que o controle se desse de forma total 

e assim a sociedade alcançasse o grau de progresso e segurança desejado. Porém não 

conseguiu levar a conclusão o seu projeto que dependia de maneira especial da exclusão da 

ambivalência do conjunto social, pois aos poucos essa condição se apresentava como algo 

impossível de ser removido de maneira completa. Algo realmente próprio do real que não 

pode ser enquadrados em nossos contingentes parâmetros racionais, pois os ultrapassa. 

Um aspecto também ligado a essas conclusões é que com a nossa pesquisa 

empreendemos uma crítica consistente a razão instrumental nos moldes iluministas, 

concebidos como instância suprema e inquestionável. Percebendo que ao longo dos 

acontecimentos modernos, de maneira mais específica, que a mesma apresentou nas pessoas 

de seus mais autorizados representantes, inúmeras incoerências e metas a serem alcançadas de 

forma meramente instrumental. Apresentando conseqüências desastrosas para a sociedade, 

como foi o caso do profundo racismo disseminado no momento moderno, do qual ainda 

esperamos o efeito muito presente, das experiências de genocídios e revoluções da 

modernidade, também com suas repercussões atuais.   
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