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The social representations do not emerge incidentally. They are a result of the way individuals tend to interact with 
each other or discover the world. Having a limited life time, the mental structures we refer to lack definitively elabo-
rated compositional profiles. The alteration of the social representations happens every time individuals come across a 
new element which endangers their status quo. New elements are usually ideas, norms, values, attitudes, convictions, 
beliefs, but also behavioral practices which are unfamiliar to what is already known and appreciated. From the moment 
they appear, they put a growing pressure on the individuals, making them to rally to the new meanings of the time. 

 
 
După felul în care impregnează existenţialul grupal sau cel particular, reprezentările sociale fac dovada 

faptului că sunt entităţi transformabile. Înfăţişând imagini mentale cu referire la evenimentele sau/şi faptele  
reale, ele au fost şi vor fi mereu întruchipări elocvente a ceea ce poate fi definit drept evoluţie, creştere, desfă-
şurare. Mai multe enunţuri, extrase din varii surse de specialitate, vin să confirme veracitatea unui asemenea 
unghi de vedere: 

 
h S. Moscovici: reprezentările sociale sunt constituente psihice cu o viaţă proprie, 

comunicând unele cu altele, opunându-se şi schimbându-se armonios, 
dispărând numai pentru a re-apărea în noi veşminte [1]; 

h W. Doise – A. Palmonari: 
  în viaţa grupurilor, reprezentările sociale se deplasează, se combină, intră  

în relaţie şi se resping, unele dispar, altele sunt elaborate în loc [2]; 
h A. Neculau: repere, idei-forţă, prisme inductoare de mentalităţi  sau de credinţe 

influenţând comportamentele, reprezentările sociale se modifică, se 
transformă, îşi pot schimba starea [3]; 

h A. Neculau – M. Curelaru:  
  reprezentarea socială are o geneză, o durată de viaţă; structura sa internă  

nu este elaborată definitiv, ci este supusă transformării, evoluţiei [4]; 
h M.-L. Rouquette: reprezentările sociale au drept prioritate fundamentală faptul  că sunt 

istorice, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că ele decurg din istoria înţeleasă 
ca devenire a societăţilor şi, pe de altă parte, că au ele însele o istorie 
înţeleasă ca dezvoltare logico-temporală care articulează într-un mod tipic 
geneza, transformarea şi dispariţia [5]. 

 
Evident, ar fi greşit să se creadă că reprezentările sociale se transformă de o manieră aleatorie, haotică, 

instantanee. Întreaga lor viaţă, aşa cum am remarcat deja în câteva studii realizate anterior [6, 7, 8], se află 
sub influenţa permanentă şi directă a trei factori majori – contextul social-global, contextul situaţional, 
practicile cotidiene comunitare. Dacă s-ar  întâmpla cumva ca toţi aceşti factori să dispară sau să-şi reducă la 
minimum puterea de stăpânire, atunci întreg ansamblul de reprezentări sociale ar înceta, cu siguranţă, să 
exprime “viziuni funcţionale asupra lumii”, “modalităţi de gândire practică orientate spre  înţelegerea  şi 
dominarea ambientului ” sau “sisteme sociocognitive apte să asigure supravieţuirea  individului în societate”.  

 
Contextul social-global acoperă ansamblul condiţiilor economice, politice şi/sau culturale relevante în 

crearea, funcţionarea şi dezvoltarea comunităţilor umane. Prin el, se asigură joncţiunea ideologiei la care 
aderă indivizii (norme, valori, obiceiuri, credinţe etc.) cu poziţia pe care aceştia o deţin într-o anume reţea 
organizaţională, într-o anume miză socială sau secvenţă de sorginte istorică. Imediat ce ne naştem, noi de-
venim, expresia lui A. Neculau, prizonieri ai acestui context, care ne preia, ne modelează şi ne ancorează 
încetul cu încetul în realitatea socială. Anume contextul social-global ne face să credem cu tărie în unele 
idei şi să le respingem pe altele, să interpretăm într-o cheie ideologică specifică tot ce se întâmplă în lumea 
din jur.  
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Contextul situaţional profilează natura condiţiilor în care are loc acţiunea reprezentaţională (cine o pro-
duce, când şi unde se întâmplă, pentru cine anume se întâmplă, care este scopul urmărit etc.). Avându-l ca 
punct de reper, putem uşor să sesizăm de ce, bunăoară, alegerile pe care le facem de-a lungul anilor depind 
de şcolile pe care le-am absolvit sau de apartenenţa noastră la un anumit strat social. La fel, lucrurile devin 
clare şi în cazul în care constatăm că nu tipul sarcinii (problema de rezolvat) determină chintesenţa activităţii 
cognitive a indivizilor, ci mai degrabă contextul de execuţie a acestei sarcini (reprezentarea destinatarului). 

Practicile cotidiene comunitare, distanţându-se semnificativ de comportamentele umane izolate sau 
practicile cotidiene individuale, vin să exprime stări dinamice (conduite, experienţe etc.) despre care se 
poate spune că sunt (a) răspândite, (b) repetabile, (c) vizibile/recognoscibile,  (d) asumate de un număr 
impunător de subiecţi, (e) determinate de norme colective, (f) structurate social şi (g) reglate contextual. 
Ori de câte ori îşi fac apariţia, ele tind, într-un fel sau altul, să modeleze reprezentările şi atitudinile asumate 
de indivizi. Succesul, de regulă, intervine atunci când respectivele activităţi au loc pe fundalul unor consi-
derabile constrângeri de ordin material sau/şi social. Pentru unii autori, cum ar fi de exemplu C.Flament, 
genul vizat de practici reprezintă principala sursă de modificare  a reprezentărilor sociale. Comportamen-
tele indivizilor, spun ei, nu decurg atât din doctrine sau alte constructe de sorginte intelectuală, cât din 
interacţiunile în care aceştia sunt implicaţi. Fiind determinate de interacţiuni, aceste comportamente sunt 
ulterior raţionalizate, instituţionalizate, investite cu putere reglatoare şi împărtăşite social. 

 
Întrucât transformarea reprezentărilor sociale nu se produce de la sine, ci în funcţie de context sau/şi prac-

tici, să încercăm a realiza în continuare de unde şi cum apare un asemenea soi de înrâurire. 
Potrivit lui S.Moscovici, care, nu vom trece cu vederea, vine cu o primă precizare în acest sens, reprezen-

tările sociale se modifică în măsura în care indivizii plonjează într-un alt sistem comunicaţional, intră într-o 
altă gamă de raporturi [9]. Ce înseamnă, însă, un alt sistem comunicaţional sau o altă gamă de raporturi? 
Aceasta înseamnă, explică S.Moscovici, că indivizii cad pradă unor circumstanţe  în care şi-au făcut apariţia 
varii elemente noi (= idei, credinţe, obiceiuri, norme, valori, convingeri, practici comportamentale), situate la 
o anumită distanţă de universul nostru obişnuit. 

Apariţia elementelor noi, precum e lesne de înţeles, complică viaţa indivizilor. Hedonişti, cum sunt, ei se 
irită, manifestă nelinişte, intră în derută. Dispoziţia lor de moment este una – de a evita cât mai curând posibil 
nefamiliarul stresant. Şi atunci? Şi atunci, căzând sub imperiul dorinţei de armonie internă, actul reprezen-
tării devine un mijloc de transfer a ceea ce ne tulbură, ne ameninţă universul, din exterior în interior, din 
depărtare în apropiere. Nefamiliarul devine actual şi uzual. Conţinuturile stranii se deplasează în interiorul 
unor conţinuturi ordinare. Neobişnuitul se contopeşte cu obişnuitul, iar obişnuitul – cu neobişnuitul. Totul pare 
să amintească de un tablou suprarealist („în care membrele îşi caută un corp şi corpul îşi caută membrele”) – 
conceptele fără percepţii, percepţiile fără concept, cuvintele fără conţinut şi conţinuturile fără cuvinte se caută, 
se deplasează şi se schimbă reciproc. În definitiv, insolitul este depăşit şi integrat în lumea noastră mentală şi 
fizică, lume care este astfel îmbogăţită şi transformată. 

 
Noţiunile de inconştient, de complex, de libido, exemplifică S.Moscovici [10], uimesc sau vexează 

atunci când pătrund, pentru prima oară, în sfera mentală a unui individ sau a unui grup. Ele uimesc în 
măsura în care desemnează entităţi izolate, fără nici o legătură cu experienţa imediată şi vexează pentru că 
vizează o zonă de interdicţii de gândire şi de discuţie: viaţa sexuală. Putem, la nevoie, stabili o echivalenţă 
cu o structură intelectuală de receptare – dualitatea suflet–corp, raţional–iraţional etc. ne-o permite în 
lumea proprie a fiecărui individ, dar nu şi un suport material – asemănător cu cel pe care îl are o noţiune 
fizică, psihologică sau chimică. Înţelegem ce înseamnă inconştientul, complexul, libido-ul fără a putea 
sesiza ce este unul sau altul dintre acestea. Dimpotrivă, relaţia dintre psihanalist şi psihanalizat – divanul, 
asocierea liberă, jucând şi ele un rol important – acel modus operandi specific acestei relaţii, transferul şi 
efectele sale nu dispun, în cadrul opiniei publice, de o structură intelectuală de receptare, dar fiind că un 
„doctor fără leacuri” este un lucru paradoxal. În această situaţie, sarcina  reprezentării este de a  remedia 
bizareriile apărute, de a le introduce în spaţiul comun, declanşând reunirea viziunilor, a expresiilor separate 
şi disparate care, într-un anume fel, se caută unele pe altele. 

 
Elaborată încă la începutul anilor ’60, convicţiunea  moscoviciană cu referire la elementele stranii/nefamiliare 

şi rolul lor în remodelarea cămpurilor reprezentaţionale ajunge să constituie, cu timpul, expresia unui modul 
enucleaţional cu o arie impresionantă de răspândire. Sub o formă sau alta, ea se regăseşte într-un număr cres-
când de studii axate pe problematica identificării raporturilor ce se instituie între subiecţii cunoscători şi 
obiectele supuse cunoaşterii. Iată doar câteva exemple: 
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h G.Mugny – A.Drăgulescu: transformarea reprezentărilor sociale se profilează în situaţia în care 
mediul înconjurător introduce un punct de vedere care este în opoziţie 
cu cogniţiile de moment ale grupului [11]; 

h F. Giust-Desprairies: reprezentările colective tind să se modifice atunci când elementele 
realităţii  contrazic în mai multe privinţe credinţele, normele, obiceiu-
rile existente (fragilizate de această situaţie, anumite echipe profesio-
nale se adresează unor consultanţi externi pentru a fi ajutate) [12]; 

h D. Jodelet: din momentul apariţiei unor noutăţi ameninţătoare la adresa valo-
rilor şi modelelor de gândire în vigoare, reprezentarea se lansează 
într-o activitate de ancorare prin care toate aceste noutăţi urmează să 
devină familiare, accesibile universului de gândire preexistent [13]; 

h P. Moliner – P. Rateau – V. Cohen-Scali: 
  faza de transformare a reprezentărilor sociale corespunde perioadei 

în care apar elemente noi în relaţie cu normele existente; consensul 
vechi este pus în discuţie sub presiunea noutăţii, transformarea 
vizând, de regulă, integrarea informaţiilor recente în structura deja 
existentă a reprezentării [14]; 

h A. Neculau – M. Curelaru: reprezentarea socială nu apare instantaneu, ci în urma unor procese, 
a unor fabricări sociale; ea are o geneză, aşadar, o durată de viaţă, 
structura ei internă fiind mereu supusă transformării în urma con-
fruntării cu nişte elemente noi străine de viaţa comunităţii şi a grupu-
lui respectiv [15]. 

 
Dat fiind rolul deosebit de important al elementelor noi/nefamiliare  în modificarea reprezentării sociale, 

este natural să intervină următoarea întrebare: toate aceste elemente sunt în stare să redimensioneze „grilele 
de lectură a realităţii” sau doar numai o parte dintre ele pot face aşa ceva? 

Părerea specialiştilor care, trebuie să remarcăm, iau în calcul atât postulatele teoriei  disonanţei cognitive1, 
cât şi specificitatea funcţionării mecanismelor de apărare psihologică2, pare să fie şi de această dată una cât 
se poate de explicită: redimensionarea curenţilor reprezentaţionali este legată de apariţia doar a unor anu-
mite elemente noi/stranii. A căror anume? A celor care, spun ei, fac inutil apelul la tot felul de înlăturări, 
                                                 
1 Teoria  disonanţei cognitive, precum este ştiut, explică maniera în care subiecţii determinaţi să realizeze un comportament nou  îşi 
transformă opiniile, atitudinile sau/şi convingerile deja formate în direcţia acestui comportament. Conform autorului ei, L.Festinger,  
disonanţa desemnează mai întâi de toate o stare psihologică care îi motivează pe subiecţi să-şi modifice universurile cognitive. El 
scrie: „Existenţa disonanţei este psihologic inconfortabilă; din această cauză, ea va motiva respectivele persoane în încercarea de a 
reduce disonanţa pentru a atinge consonanţa (...). Tot încercând să reducă disonanţa prezentă, persoanele vor evita în mod activ situa-
ţiile şi informaţia care ar putea să amplifice disonanţa” [16]. 

Sursa disonanţei derivă dintr-un anumit tip de relaţie ce se instituie între două cogniţii sau, în termenii mai precişi ai lui L. Festinger, 
între ,,două cunoştinţe, opinii sau credinţe cu privire la mediul înconjurător, la sine sau la comportament”. Aceste două cogniţii sunt 
în disonanţă atunci când, luându-le separat, ,,universul uneia va decurge din universul celeilalte”. De regulă, se impun patru surse 
principale de disonanţă: (a) sursa logică (= incongruenţă între două gânduri sau două credinţe); (b) sursa culturală (= incongruenţă 
între un comportament şi o normă); (c) sursa ce exprimă raportul dintre general şi particular (= incongruenţă între o opinie sau un 
comportament particular şi o serie de opinii sau comportamente) şi (d) sursa ce exprimă raportul dintre experienţa trecută şi expe-
rienţa prezentă (= incongruenţă între o aşteptare şi un fapt). Aflându-se într-una din aceste situaţii, indivizii, constată L.Festinger, vor 
simţi, pentru început, un disconfort, iar mai apoi vor face orice pentru a o evita. Atunci când, însă, magnitudinea disonanţei va fi mare 
sau extrem de mare, indivizii nu vor  avea decât să o  reducă într-un anume fel. Reducerea disonanţei se poate efectua fie prin schim-
barea unuia sau mai multor elemente implicate în relaţia de neconcordanţă, fie prin adăugarea unor elemente cognitive ce pot armo-
niza cu schemele cognitive existente, fie, în sfârşit, prin scăderea importanţei elementelor implicate în relaţia de neconcordanţă [17]. 
2 Mecanismele de apărare psihologică, aşa cum s-a menţionat nu o singură dată [18,19,20,21], sunt chemate să ofere indivizilor posi-
bilitatea surmontării situaţiilor de conflict. Mulţumită lor, viaţa intrinsecă a fiecăruia dintre noi poate decurge temperat şi previzibil. 
Îndată ce liniştea ne este străpunsă de un element ambiental deranjator, reacţiile psihice protectoare nu se lasă prea mult aşteptate, se 
impune înlăturarea (= respingerea voluntară, în afara câmpului conştiinţei, a problemelor, sentimentelor şi experienţelor care ne fră-
mântă şi ne indispun) sau intelectualizarea (= distanţarea de emoţii şi de tensiunile psihice prin exprimarea lor sub formă de enunţuri 
abstracte), retracţia (= renunţarea la gândurile şi activităţile ce ar putea provoca disconfort) sau refuzul (= emiterea unei atitudini de 
neacceptare categorică a realităţii resimţite ca provocatoare), anularea retroactivă (= suprimarea oricărui comportament susceptibil 
de a le crea indivizilor senzaţia de disconfort) sau raţionalizarea (= justificarea comportamentelor ale căror motivaţii ar fi social-
mente inacceptabile), anularea (= momentele neplăcute, gândurile reprobabile, acţiunile tensionante sunt neglijate, de parcă n-ar fi 
existat vreodată) sau denegarea (= anihilarea atât a reprezentărilor stingheritoare, cât şi a realităţii însăşi). 
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intelectualizări, retracţii, raţionalizări, anulări sau denegări, după cum şi a celor care se dovedesc a  fi într-o 
disonanţă considerabilă cu palierele cognitive existente. La concret, aceste elemente trebuie să poată da im-
presia că sunt şocante, extravagante, ofensive, paradoxale, grave [22], că pot atenta la statu quo-ul grupului 
[23], că au potenţă să exprime modificări semnificative ale mediului ambiant sau schimbări irefutabile ale 
contextului social [24]. Mai mult, situaţiile în care îşi face apariţia un asemenea sort de elemente trebuie per-
cepute ca ireversibile3, iar actorii sociali afectaţi de prefacere să manifeste un viu interes pentru ceea ce li se 
întâmplă4. Anume aşa şi nu altfel se iveşte posibilitatea ca un grup, intrând în raza de acţiune a unor circum-
stanţe noi, să se îndrepte pe făgaşul asimilării nefamiliarului, schimbându-şi gradual opiniile, convingerile şi 
reprezentările. 

 
Două cercetări empirice de mare  rezonanţă  în psihosociologia contemporană vin să confirme din plin 

autenticitatea modelului ideatic expus mai sus. 
Prima ţine de numele lui C.Guimelli, care îşi propune, acum circa douăzeci de ani [27], să stabilească 

influenţa pe care a exercitat-o apariţia mixomatozei (= o epizootie mortală la iepurii sălbatici) asupra re-
prezentării sociale a vânătorii5. Această influenţă, conform savantului invocat, a fost una accentuată. Dacă 
până la începutul anilor ’50, adică până la dezlănţuirea maladiei, reprezentarea vânătorii dispunea de o in-
discutabilă turnură clasică, ea înglobând elemente precum „urmărirea animalului” sau „răpunerea animalu-
lui”, atunci cu câteva decenii mai târziu, odată cu înaintarea primejdiei, aceeaşi reprezentare se înscrie deja 
în două ipostaze – una clasică (cu elemente tradiţionale de genul celor întâlnite anterior) şi alta „ecologică” 
(cu elemente netradiţionale de genul „a gestiona un teritoriu”, „a finanţa protecţia naturii”, „a amenaja 
teritoriul în scopul creării condiţiilor  de dezvoltare a vânătorii”, „a respecta animalele”, „a lupta contra 
degradării naturii” etc.). Pronunţându-se în legătură cu schimbarea înregistrată, C.Guimelli atrage atenţia 
asupra faptului că mixomatoza a condus, aproape imediat, la conturarea şi dezvoltarea unor practici vână-
toreşti mai puţin cunoscute. Îngrijorate de perspectiva dispariţiei iepurilor de câmp şi dorind, în acelaşi 
timp, să compenseze întrucâtva eventualele pierderi, grupuri impunătoare de vânători au recurs la acţiuni 
cu adevărat inedite – repopularera teritoriilor afectate de boală, crearea rezervelor de hrană, construirea  
adăposturilor, vaccinarea, salvarea cuiburilor în perioadele de vreme rea etc. Drept consecinţă, practici-
lor vânătoreşti uzuale li s-au adăugat o serie de practici vânătoreşti neuzuale. Odată instituite, noile for-
mule comportamentale nu au întârziat să introducă ,,corective” în schemele curente de reprezentare socială 
a vânătorii. 

Cea de-a doua cercetare empirică o are ca autor pe A.-M. Mamontoff şi se referă la tipismul producerii 
reprezentării în mediul comunităţilor de ţigani [28]6. Ce observă A.-M. Mamontoff? Ea observă că, drept 
urmare a unor evenimente sociale de proporţii (industrializarea, creşterea ritmurilor de globalizare şi inte-
grare europeană, elaborarea şi realizarea unor noi politici statale cu referire la minorităţile etnice etc.), o 
bună parte din urmaşii lui Emaus de Egipt se vede nevoită să treacă de la practicile comportamentale spe-
cifice nomadismului la cele specifice sedentarismului. În dorinţa de a afla dacă schimbarea intervenită şi-a 
lăsat amprenta asupra mentalităţii actorilor sociali vizaţi, A.-M. Mamontoff îi antrenează pe aceştia într-un 
proces de intervievare cu o durată de aproximativ patru ani. Rezultatele înregistrate au evidenţiat prezenţa 
unei deosebiri semnificative între câmpurile reprezentaţionale ale ţiganilor care nu au aceptat modul de 
viaţă sedentar şi câmpurile reprezentaţionale ale ţiganilor care au decis să accepte acest mod de viaţă. Dacă 
pentru reprezentanţii primei categorii este extrem de important să aparţii clanului, să fii liber, să poţi 
migra, să practici muzica, atunci pentru cei din a doua categorie lucrurile iau o cu totul altă configuraţie – 
clanul trebuie să cedeze locul familiilor restrânse, căsătoria interetnică trebuie consimţită, migrarea nu 
redă decât un „mit în memoria colectivă”. 

                                                 
3 Este strict necesar, susţine, bunăoară, C.Flament şi M.L. Rouquette [25], ca elementele contextuale nou-apărute să provoace senzaţia 
unei rupturi definitive cu  stările existenţiale de altădată. Dacă apariţia acestor elemente va fi percepută ca temporară şi/sau episodică, 
atunci câmpurile reprezentaţionale aşa şi nu vor intra în regimul unor transformări structurale veritabile; în cel mai bun caz, vor fi 
„atinse” doar zonele periferice, fapt care va atrage după sine nişte variaţii lipsite de importanţă. 
4 Pentru ca inerţia ideologiilor sau/şi practicilor de odinioară să fie învinsă, semnalează aceiaşi C.Flament şi M.L. Rouquette [26], 
este extrem de important ca indivizii să fie pe „aceeaşi undă” cu noile imperative ale timpului. Nu-ţi poţi schimba viziunea asupra 
lumii, dacă nu eşti predispus să faci acest lucru, dacă nu manifeşti un interes câtuşi de mic pentru ceea ce ţi se întâmplă în prezent  
sau ar putea să ţi se întâmple pe viitor. Orice implicare, în acest caz, nu poate fi decât una multivalentă, ea cuprinzând cel puţin 
trei dimensiuni operaţionale – identificarea personală, valorizarea  noilor realităţi şi percepţia posibilităţilor de acţiune. 
5 Studiul în cauză a cuprins partea de sud a Franţei. 
6 Cercetarea a fost realizată cu unsprezece ani în urmă (1996), în regiunea franceză Perpignan. 
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Dacă elementele nou-apărute la nivelul contextului social sau la cel al practicilor cotidiene pot da senzaţia 
de ireversibilitate evenimenţială, iar respectivele categorii de indivizi au un interes pentru o posibilă reaşe-
zare a lucrurilor, atunci, consideră specialiştii [29],  transformarea câmpurilor reprezentaţionale nu numai că  
e iminentă, dar e  şi multidimensională, ea putându-se înscrie în trei variante   distincte – rezistentă, progre-
sivă şi brutală. 

Varianta de transformare rezistentă face ca ideile sau/şi practicile nou-apărute să fie preluate în totalitate 
de structurile periferice ale reprezentării şi mecanismele clasice de apărare psihologică. Drept urmare a 
acestui proces, pe lângă structurile periferice îşi fac apariţia o serie de scheme stranii. Chemate  să atenueze 
contradicţiile instituite, ele îndeplinesc roluri multiple – fac apel la normal, tind să definească elementul 
contextual străin, propun tot felul de raţionalizări pentru suportarea incongruenţelor de moment etc. Deşi 
schemele stranii nu admit redimensionarea nucleului central la o hiperaglomerare a lor, nu este exclus, totuşi, 
ca acest lucru să aibă loc. 

Varianta de transformare progresivă redă tipul de situaţie în care mutaţiile ce intervin în aria circumstan-
ţelor externe nu intră în contradicţie totală cu cogniţiile centrale ale indivizilor. Schimbarea, în acest caz, 
decurge ascendent, gradual, fără salturi majore. Va trebui să treacă mult timp până când schemele activate, 
fuzionând cu cele deja existente, vor conduce la elaborarea unei noi „grile de lectură a realităţii”. 

Varianta de transformare brutală se produce atunci când elementele contextuale nou-apărute lovesc cu 
impetuozitate în semnificaţia structurii centrale a reprezentării. Lovitura de această dată, este atât de puterni-
că, încât nici o schemă stranie şi nici un mecanism de apărare psihologică nu mai pot fi de folos. Schimbarea 
ce se impune este directă şi totală. 

Transformabilitatea reprezentărilor sociale, după cum se poate conchide, consună cât se poate de bine cu 
însuşirea acestora de a reda (a) dimensiuni concrete ale unui mediu social fluctuant, (b) ansambluri structu-
rate de valori relative la obiecte aflate în mişcare sau (c) teorii ale simţului comun chemate să dea un anume 
sens inserţiilor specifice stocate în marea varietate a raporturilor cotidiene. Departe de a reda un fapt acci-
dental, trecerea reprezentărilor sociale dintr-o calitate în alta intervine ori de câte ori fiecare dintre noi, luat în 
parte sau pe un fundal grupal, se confruntă cu elemente contextuale care intră în nepotrivire cu formulele 
uzuale de percepere a ambientului. Punând la îndoială ceea ce este deja cunoscut şi apreciat, elementele în 
cauză ne fac, mai devreme sau mai târziu, să recurgem la o interpretare netradiţională a existenţialului cotidian. 
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