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AS TRANSFORMAÇÕES DE FRANCIS CHATEAURAYNAUD: 

PERCEPÇÃO E REFLEXIVIDADE NA SEGUNDA ONDA DA 

SOCIOLOGIA PRAGMÁTICA FRANCESA

Resumo

O artigo apresenta uma revisão da obra de Francis Chateau-

raynaud, contextualizando o autor no âmbito da sociologia 

pragmática francesa e discutindo suas principais contribui-

ções para tal corrente. Chateauraynaud desponta como um 

dos principais nomes desse movimento surgido na França 

em meados da década de 1980, participando ativamente de 

sua renovação a partir da década seguinte. No artigo enfati-

za-se o aspecto teórico da sua obra, em especial a comple-

xificação da reflexão pragmática sobre a produção da críti-

ca, o que o autor faz, principalmente, a partir de uma sínte-

se dos elementos perceptivo e dialógico da ação social. Des-

sa forma, ele acompanha o desdobramento de sua sociolo-

gia da percepção em uma pragmática das transformações.

THE TRANSFORMATIONS OF FRANCIS CHATEAURAY-

NAUD: PERCEPTION AND REFLEXIVITY IN THE SE-

COND WAVE OF FRENCH PRAGMATIC SOCIOLOGY

Abstract 

This article presents a review of the work of Francis Cha-

teauraynaud, situating the author within the context of 

French pragmatic sociology and discussing his main con-

tributions to the current. Chateauraynaud stands out as 

one of the main names of this movement that emerged 

in mid-1980s France, participating actively in its renewal 

from the following decade. Emphasis is given in the ar-

ticle to the theoretical dimension of his work, especially 

the complexification of the pragmatic ref lection on the 

production of critique, which the author primarily does 

through a synthesis of the perceptual and dialogical ele-

ments of social action. In the process, the article accom-

panies the evolution of his sociology of perception into 

a pragmatics of transformations.
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