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Most experts centered upon the systematic study of the social representations agree with the idea that the 
transformation of the later occurs as a result of the fluctuations that take place at the level of the social context and/or in 
the context of daily practices. 

How exactly does this phenomenon take place? There are two answers to this question that seem to be extremely 
interesting - the one of C.Flament, C. Guimelli and the one of P. Mannoni. According to C.Flament and C. Giumelli, the 
transformation of the social representation represents an ample process consisting of six consecutive phases: the emer-
gence of the event bearing a strong impact upon the group, the alteration of the exterior circumstances, the emergence 
of new behavioural practices and their increased frequency, the activation of the cognitive schemes able to prescribe 
new practices, the reorganization of the social representation field and finally the admission of “strong” elements in the 
central system of the representation. As to P.Mannoni, he believes that the transformation of the social representation is 
the result of two separate mechanisms. In the first mechanism the evolution is determined by the modification of mentali-
ties which act like stimuli in the process of elaboration of social practices. In the second mechanism, the external 
circumstances change and which increases the chance of the representation to get new forms and meaning. 

 
 
Reprezentările sociale, precum s-a demonstrat nu o singură dată [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], redau constituente 

psihomentale a căror structură se află în corespondenţă deplină cu ceea ce se întâmplă la nivelul contextelor 
(economice, politice, culturale, situaţionale etc.) ori cel al practicilor. Fiind extrem de sensibile la instituirea 
stărilor de instabilitate/bulversare existenţială, ele fac mereu dovada faptului că duc un mod de viaţă sui 
generis, „comunicând unele cu altele, opunându-se şi transformându-se armonios, dispărând numai pentru a 
re-apărea în noi veşminte”. 

Întrucât procesul de transformare a câmpurilor reprezentaţionale nu se impune de o manieră haotică/ 
instantanee, este firesc să presupunem că întreaga lui desfăşurare poate fi posibilă doar în baza unor modele 
sau/şi mecanisme bine ajustate, adică a unor sisteme funcţionale prin care se produce elaborarea continuă şi 
direcţionată a energiilor dinamizante necesare. 

Care sunt aceste modele sau/şi mecanisme? 
Parcurgerea atentă a surselor de specialitate pune în evidenţă existenţa a cel puţin trei constructe ideatice 

apte să ofere un răspuns mai mult sau mai puţin explicit la întrebarea formulată mai sus – teza lui C.Flament, 
teza lui C.Guimelli şi, respectiv, teza lui P.Mannoni. 

Teza lui C.Flament 
În viziunea lui C.Flament [10, 11], continuator consacrat al operei moscoviciene şi, totodată, unul dintre 

cei mai de seamă exponenţi ai şcolii psihosociologice de la Aix – en – Provence, transformarea reprezentării 
sociale nu este şi nici n-a fost vreodată un lucru simplu, ea cunoscând, de regulă, parcurgerea a patru etape 
consecutive. Schematic, denumirea şi ordinea de apariţie a acestora poate fi redată astfel: 

 
Modificarea circumstanţelor externe 

⇓ 
Modificarea practicilor sociale 

⇓ 
Modificarea prescriptorilor condiţionali (EP) 

⇓ 
Modificarea prescriptorilor absoluţi (EC) 

 
Circumstanţele externe, după C.Flament, redau toate acele evenimente care sunt străine reprezentării şi 

care, concomitent, o vizează într-un fel sau altul. Exemplificând, el aduce în lumină cazul cu myxomatoza 
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iepurilor (= boală contagioasă a iepurilor de casă produsă de un virus, manifestată prin inflamarea mucoa-
selor nazale şi oculare şi prin tumori în diferite regiuni ale corpului): deşi nu depinde în nici un chip de re-
prezentările sociale proprii vânătorilor (este exterioară lor), aceasta induce, totuşi, o stare de tensiune cogni-
tivă aptă să revendice anumite schimbări de accente în relaţiile cu reprezentanţii vizaţi ai lumii animale.  

Dând “frâu liber” impulsiunilor de adaptabilitate disociate în sistemul psihic uman, modificarea circum-
stanţelor externe face ca şi practicile sociale ale indivizilor să nu mai fie ca odinioară. Încetul cu încetul, 
afirmă C.Flament, observăm cum nu mai suntem cei de odinioară, cum liniile acţionale ale fiecăruia din noi 
capătă configuraţii necunoscute, cum, în sfârşit, dorim şi tindem să facem altceva. Ajungem, în cele din urmă, 
să realizăm că atunci când ne lovim de un ambient reorganizat, devenim, volens-nolens, purtătorii unor 
“stiluri intervenţoniste de factură nouă” sau, în alţi termeni, exponenţii unui mod de viaţă “actualizat”, bine 
ajustat la cursul evenimenţial de moment.  

 

Apariţia SIDA, pentru a ilustra cu un exemplu probant preluat din investigaţiile lui E.Morin [12], a atras 
după sine utilizarea pe scară largă a prezervativului,readucerea în ordinea de zi a fenomenului de abstinenţă, 
după cum şi diminuarea substanţială a numărului rapoartelor sexuale de provenienţă extraconjugală. 

 

Evident, ţine să ne atenţioneze C.Flament, cele două modificări (a circumstanţelor externe şi, respectiv, a 
practicilor sociale) nu pot să nu-şi lase amprenta asupra modului în care evoluează câmpurile noastre repre-
zentaţionale. Impactul este resimţit, mai întâi de toate, în zona elementelor periferice (= prescriptorilor con-
diţonali) [EP]. Căzând sub imperiul noilor realităţi existenţiale, constructele nominalizate, graţie caracteristi-
cilor fundamentale de care dispun1, manifestă maximum de flexibilitate, permiţându-ne să suportăm nefamilia-
ritatea faptelor sau/şi fenomenelor de dată recentă. Apoi, schimbările intervenite în perimetrul contextului 
social sau cel al practicilor cotidiene fac ca şi elementele centrale ale reprezentării (= prescriptorii absoluţi) 
[EC] să capete contururi mai puţin obişnuite. Ce e drept, lucrurile, la acest moment, nu se produc de la sine, 
ci în baza unor anumite “reguli de joc”. În principal, consideră C.Flament, este extrem de important ca res-
pectivele categorii de indivizi să sesizeze că (I) elementele centrale/prescriptorii absoluţi trec prin faza unor 
schimbări semnificative şi că (II) mutaţiile intervenite la nivelul contextelor existenţiale, iar mai apoi şi la cel 
al practicilor colective sunt ireversibile în spaţiu şi timp2. Dacă stările invocate sunt constante şi puternice, 
atunci, cu siguranţă, vom deveni martorii a ceea ce poate purta numele de transformare deplină a reprezen-
tării sociale. În caz contrar, nu va interveni nimic serios, elementele nou-apărute fiind asimilate doar de către 
structurile periferice. 

Indubitabil, orice transformare deplină a câmpurilor reprezentaţionale existente nu poate fi decât una gra-
duală. Un principiu elementar de economie cognitivă, estimează C.Flament, cere ca modificările în cauză să 
fie minimale. Trebuie să ne aşteptăm deci la schimbări ale prescriptorilor absoluţi cât mai mici posibile la 
început, schimbări care vor interveni doar după ce prescriptorii condiţionali se vor lăsa “seduşi” de noile stan-
darde ale timpului.  

În tentativa de a da o apreciere globală schemei pe care a inventat-o, C.Flament ajunge să constate că şi 
ea, asemeni multor altor proiecte similare din sfera cercetării ştiinţifice, nu poate pretinde la exhaustivitate. 
Argumentându-şi unghiul de vedere, el arată: 

x) “procesul descris în schemă poate să nu meargă până la capăt, mai ales dacă, pe drum, circumstanţele 
se schimbă din nou”;  

(y) “schema nu permite să ne facem o idee despre durata procesului: de la vreo zece ani, aşa cum au 
demonstrat unii, până la trei generaţii, dacă ne inspirăm din teoriile elaborate de alţii”; 

(z) ”schema redă o sinteză discriptivă, acest fapt implicând mai multe virtuţi pedagogice decât euristice 
(constrângerea ştiinţifică a schemei este aproape nulă: modelând, de exemplu, procesul de autonomizare a 
reprezentării sociale a duminicii, vom observa în curând cum se pierde ceva esenţial – trecerea de la multiplu 
la unic)”. 
                                                 
1 Orice sistem periferic, vom reaminti, se impune prin patru caracteristici de bază: a) permite integrarea modulărilor individuale ale 
membrilor grupului (= istoria personală, experienţa personală, ansamblul relaţiilor personale etc.); b) suportă eterogenitatea 
grupului; c) asigură supleţe şi rezistenţă în faţa contradicţiilor şi d) face posibilă racordarea la pulsaţiile contextului imediat.  
2 Timpul şi spaţiul, găsim în numeroase lucrări de filosofie socială, sunt indicii de bază ai oricăror evenimente. Prin ei putem lesne 
identifica esenţa a tot ce ni se întâmplă, fie că este vorba de ceva plăcut sau mai puţin plăcut. Faptul în cauză, fără îndoială, explică 
credinţa că pentru a ne schimba mentalitatea (reprezentările sociale, în particular) avem nevoie de vreme sau/şi de un alt loc de trai 
(cu norme, valori, tradiţii nefamiliare). 
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Teza lui C.Guimelli 
La 1994, C.Guimelli, nume de referinţă în psihosociologia europeană contemporană, duce la bun sfârşit 

două studii: La fonction d’infirmière. Practiques et représentations sociales [13] şi Transformation des 
représentations sociales, practiques nouvelles et schèmes cognitifs de base [14], în care, de rând cu multe 
alte luări de poziţie, emite şi un unghi de vedere asupra modului în care „reţelele de idei, metafore şi imagini” 
ale celor mulţi evoluează ca formă şi conţinut. Inspirându-se, în bună parte, din ceea ce a reuşit să înregistreze 
anterior C.Flament, el realizează că orice transformare reprezentaţională vine să înfăţişeze o fază operaţională 
de maximă complexitate, ea incluzând şase faze consecutive. 

Prima fază este legată de apariţia unui eveniment cu un impact puternic asupra grupului. Evident, eveni-
mentul în cauză nu poate fi decât unul neobişnuit, paradoxal, excentric. Indivizii, nu vom uita [15], îşi pot 
remodela intrinsecul doar atunci când cad sub imperiul unor stranietăţi situaţionale care fac inutil apelul la 
mecanismele de apărare psihologică (cum ar fi, de exemplu, înlăturarea, intelectualizarea, retracţia, raţiona-
lizarea ori denegarea) şi care, în acelaşi timp, se dovedesc a fi într-o disonanţă considerabilă cu palierele 
cognitive de moment. 

Pe parcursul celei de-a doua faze, drept urmare a apariţiei unor evenimente neobişnuite, se produce o mo-
dificare vizibilă a circumstanţelor externe, adică a condiţiilor/împrejurărilor care impulsionează gândirea şi 
fapta umană. Circumstanţele externe, pentru a-l invoca din nou pe C.Flament [16], sunt toate evenimentele 
exterioare reprezentării colective, dar care în acelaşi timp o vizează la modul cel mai direct.  

În faza a treia se produce apariţia noilor practici şi creşterea frecvenţei acestora. Practicile sociale, după 
cum am menţionat deja, sunt expresia unor regularităţi obiective legate fie de natura şi constrângerile situaţiei 
în care se află indivizii, fie de plasarea acestora într-o anumită reţea organizaţională, istorie sau miză valorică. 
Cu cât toţi aceşti factori de conjunctură se schimbă mai repede, cu atât mai repede se schimbă şi experienţele 
comportamentale ale respectivelor categorii de actori. 

Faza a patra acoperă procesul de activare a schemelor cognitive care prescriu practicile sociale nou-
apărute. Ajunsă la acest moment, reprezentarea este dominată de structuri condiţionale sau, în alţi termeni, 
de prescriptori condiţionali care optează pentru un fel de a fi corespunzător tendinţelor comportamentale de 
ultimă oră. 

Faza a cincea indică reorganizarea câmpului reprezentaţional existent. Presat din toate direcţiile, acesta 
se conformează noilor circumstanţe externe şi/sau noilor practici comportamentale. Constituţia lui, la acest 
moment, este de aşa natură încât (a) permite integrarea experienţelor care mai ieri păreau neverosimile sau 
inadmisibile, (b) suportă eterogenităţile/antagonismele apărute în cadrul grupului şi (c) acceptă netradiţionalul 
în defavoarea tradiţionalului. 

Faza a şasea, ultima din şirul celor enunţate la început, presupune intrarea definitivă a elementelor 
„bulversante” în sistemul central al reprezentării şi formarea, pe acest fundal, a unei noi viziuni, a unui nou 
concept cu referire la oameni şi evenimente.  

Schematic, ideile lui C.Guimelli cu privire la transformarea reprezentării sociale pot fi redate în felul următor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apariţia evenimentului cu impact puternic asupra grupului 

Modificarea circumstanţelor externe 

Instituirea unor practici sociale noi şi sporirea graduală a frecvenţei acestora 

Activarea schemelor cognitive apte să prescrie noile practici comportamentale 

Reorganizarea câmpului reprezentaţional 

Intrarea definitivă a elementelor „bulversante” în sistemul central al reprezentării 
şi formarea, pe această bază, a unor noi viziuni asupra lumii 
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Aşadar, după C.Guimelli, sursa metamorfozelor reprezentaţionale se localizează într-un eveniment 
exterior excentric apt să influenţeze puternic mentalitatea colectivă. Datorită impactului exercitat, se nasc 
mai apoi tot felul de practici comportamentale netradiţionale. Sporirea treptată a frecvenţei acestora 
determină populaţia grupului să elaboreze/activeze scheme dormante capabile să explice sau/şi să prescrie 
noua realitate. Apariţia unui fel mai puţin obişnuit de scheme mentale interpretativ-prescriptive se soldează, 
în cele din urmă, cu reprofilarea structurilor reprezentaţionale existente.  

Teza lui P.Mannoni 
Cu aproximativ zece ani în urmă, P.Mannoni, autorul binecunoscutei Les représentations sociales [17], 

revine la schemele enucleaţionale ale lui C.Flament şi C.Guimelli, sugerând, la rândul său, un model de 
transformare a reprezentării sociale bazat pe două mecanisme. 

Cel dintâi mecanism, conform lui P.Mannoni, este strâns legat de modificarea mentalităţilor. Imediat ce 
în „ansamblul predispoziţiilor, atitudinilor, deprinderilor, orientărilor intelectuale şi morale, cognitive şi 
afective, comune membrilor colectivităţii” lucrurile încep să ia o turnură mai puţin obişnuită, imediat sau 
treptat, cum şi în „imaginile mentale ale realităţii ce întrunesc consensul unei multitudini de indivizi” încep 
să se contureze elemente noi, netradiţionale. Chiar şi cele mai ancorate reprezentări (precum dragostea, 
moartea sau sexualitatea) nu pot opune rezistenţă mentalităţii fluctuante. 

Exemplificând, P.Mannoni descrie cum pe parcursul a patru secole a evoluat reprezentarea socială a morţii. 
Dacă în secolul al V-lea, potrivit datelor pe care el a reuşit să le înregistreze, moartea era percepută ca familiară, 
iar în secolul al XI-lea şi în epoca Renaşterii – ca evenimenţială şi, respectiv, barbară, atunci în secolul al 
XVII-lea perceperea ei cade sub tendinţa ocultării. Toate aceste reprezentări, conchide autorul invocat, sunt 
relativ distincte, independente unele de altele şi supuse în totalitate factorului cultural. Nu există, de regulă, 
legături între ele sau anumite succesiuni cu păstrarea elementelor de compoziţie. 

Cel de-al doilea mecanism, în optica lui P.Mannoni, are atribuţie directă la modificarea circumstanţelor 
externe. Antrenând diverse elemente situate la nivelul mediului fizic, social, cultural sau/şi temporal, această 
modificare conduce la instituirea unei alte ordini în structurarea reprezentării, dacă nu chiar la dispariţia ei. 
Ansamblul elementelor componente, de această dată, se amplifică ori se simplifică, se izolează sau se combi-
nă, apar funcţii, schimbări şi accente noi. Fiind de natură progresivă, cu posibilitatea reliefării unor perspec-
tive de continuitate, mecanismul în cauză trebuie să corespundă, în mod neapărat, cerinţelor de coerenţă 
internă şi congruenţă externă. Oferind precizările de rigoare, P.Mannoni explică că în primul caz este vorba 
despre necesitatea asigurării unei articulări optime între elementele constituente ale reprezentării (fapt ce ar 
permite acesteia din urmă să devină o structură accesibilă subiecţilor), iar în cel de-al doilea caz – despre 
necesitatea asigurării unei armonizări neîntrerupte între reprezentările circulante şi mediul social existent, 
între felul în care percepem lumea şi universul ideologic. 
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