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Identidade, subjetividade, alteridade e ética  

Neuza Maria de Fátima Guareschi1 

Se adotarmos a perspectiva de que a ciência é uma prática social, isto 
significa dizer que a ciência é uma produção histórica e cultural que está 
permanentemente criando e recriando a si própria. Isto também quer dizer 
que a ciência não é absoluta e, portanto, não possui verdades, mas está 
continuamente em busca da compreensão do ser humano nos diferentes 
contextos que envolvem suas interações sociais.  

Recentemente, emergiram na área da Psicologia Social enfoques 
teórico-metodológicos que vieram redimensionar a discussão, tanto em 
relação a questões epistemológicas, quanto em relação a aspectos da práxis 
da Psicologia Social.  

O Construcionismo Social, por exemplo, vem marcar um diferente 
paradigma na Psicologia Social por incluir em seu corpo teórico e 
metodológico as práticas discursivas e a produção de sentidos no cotidiano, 
deve-se dizer que o Construcionismo Social inicia na Psicologia social uma 
virada linguística.2 O Construcionismo Social3 concebe tanto o sujeito 
quanto o objeto como construções histórico-sociais, estabelece uma crítica à 
ideia representacionista do conhecimento e da objetividade, problematizando 
aspectos sobre a realidade e o sujeito. É através de questões da linguagem, 
que o Construcionismo Social incorpora a perspectiva linguística do 
estruturalismo e a discussão das práticas discursivas e de discurso do pós-
estruturalismo nas análises sobre a produção de sentidos no cotidiano dentro 
da sua abordagem teórico-metodológica. Junto com o Construcionismo e o 
campo dos Estudos Culturais e as contribuições do pós-estruturalismo, 
principalmente através da obra de Foucault, é que queremos marcar e 

                                                 
1 Professora Doutora do PPGP — Faculdade de Psicologia — PUCRS, Coordenadora do 
Grupo de Pesquisa: Estudos Culturais, Identidades/Diferenças e Teorias Contemporâneas. 
2 Ao fazer referência a Virada Linguística, cabe aludir o que Veiga-Neto (1996) propõe: “O 
que dizemos sobre as coisas nem são as próprias coisas (como imagina o pensamento 
mágico), nem são uma representação das coisas (como imagina o pensamento moderno); ao 
falarmos sobre as coisas nós as constituímos”. 
3 Para melhor compreensão sobre os pressupostos teóricos e metodológicos do 
Construcionismo Social consultar o trabalho organizado por Spink, 1999. 
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problematizar os conceitos que são propostos por essa mesa, ou seja, 
Identidade, Subjetividade, Alteridade e Ética.  

Os Estudos Culturais4 utilizam todos os campos que forem 
necessários para produzir o conhecimento exigido por um projeto 
particular. Dentro do ponto de vista teórico, um dos conceitos mais 
importantes para os Estudos Culturais é o de cultura. Hall (1980) afirma que 
dois passos estão envolvidos na nova formulação do sentido de cultura, 
considerado um dos grandes avanços dos Estudos Culturais. O primeiro é 
um movimento em direção a uma definição antropológica de cultura, como 
prática cultural. O segundo vai em direção a uma definição mais histórica 
de prática cultural, questionando o significado antropológico e sua 
universalidade por meio dos conceitos de formação social, relações de 
poder, dominação e regulação, resistência e luta.  

Aqui a cultura é entendida tanto como uma forma de vida (ideias, 
atitudes, linguagens, práticas, instituições e estruturas de poder), quanto 
toda uma gama de práticas culturais (formas, textos, cânones, arquitetura, 
mercadorias produzidas em massa). Para Hall (1986) a cultura significa o 
terreno real, sólido, das práticas, representações, línguas e costumes de 
qualquer sociedade histórica específica. Mas também as formas 
contraditórias de senso comum que se enraizaram na vida popular e que 
produzem os modos de vida.  

Uma das características dos Estudos Culturais é reconhecer a 
capacidade dos sujeitos sociais de manifestar diferentes práticas simbólicas. 
Sendo que estas estão situadas em um determinado contexto histórico. Para 
isto, é necessário descolar a ideia de cultura do âmbito da reprodução para 
uma posição onde a ação social é considerada de suma importância. Por esta 
razão que o objeto preferencial do campo dos Estudos Culturais se concentra 
no espaço popular, das práticas da vida cotidiana, relacionando-as com as 
relações de poder e posição política. Tendo em vista essa maneira de 
entender a cultura, não faz mais sentido o viés dicotômico entre alta cultura 
(música clássica, literatura dos grandes nomes, cinema de arte) e baixa 
cultura (música popular, literatura de folhetim, cinema popular, grafites). 

                                                 
4 Outras discussões sobre o campo do conhecimento dos Estudos Culturais e seus enfoques 
teóricos e metodológicos podem ser encontradas nos seguintes trabalhos: ESCOSTEGUY, 
2000; HALL, 1990; JOHNSON, 1986. 
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O ponto de referência intelectual a partir do qual os Estudos Culturais 
se lançaram foi o de  

forçar-nos a repensar radicalmente a centralidade da cultura e a 
articulação entre os fatores materiais, culturais e simbólicos na 
análise social (HALL, 1997, p.32).  

Assim, a “virada cultural” diz respeito à mudança de paradigma nas 
ciências sociais e humanas, cuja abordagem da análise social 
contemporânea passou a ver a cultura como uma condição constitutiva da 
vida social e não apenas um elo para o restante do sistema social. Este 
movimento teve início através de uma revolução em relação à linguagem, 
também chamada virada linguística.  

A virada cultural vai ampliar essa visão de linguagem trazida pela 
virada Linguística para a vida social como um todo, enfatizando assim que 
a linguagem além de produzir aquilo que reconhecemos como realidade, ela 
também vai produzir os sujeitos dessa realidade.  

As mudanças trazidas pela globalização envolvem a interação entre 
fatores econômicos e culturais, criando rápidas mudanças sociais, sérios 
deslocamentos culturais. A questão que se apresenta aqui é o quanto essas 
mudanças culturais globais abalam a vida local — o local não tem mais 
uma identidade objetiva fora de sua relação com o global — ou seja, uma 
tendência à homogeneização cultural. Essa aparente tendência pode ter 
como resultado um hibridismo, sintetizando elementos de ambas culturas 
em jogo, mas não sendo redutíveis a nenhuma delas, ou seja, o que 
chamamos de sociedades multiculturais.  

O que isto tem a ver com o tema proposto?  

Esse processo de globalização implica mudanças de sentidos, de 
marcadores identitários, de vetores de subjetivação, ou seja, uma 
multiplicidade que emerge a partir de condições criadas pela centralidade 
da cultura ao alcançar e se presentificar na esfera privada. Isto é, entra em 
nossos lares e modifica o modo como vivemos nele, modifica os sentidos e 
as práticas que constituem nossas vidas e os modos como nos conhecemos. 
Não é simplesmente a utilização de novas palavras para nomear objetos ou 
eventos como por exemplo “deletar”, “placa-mãe”, “backup”. O computador 
tornou-se uma categoria conceitual e organizacional básica que resulta em 
uma consciência de posições de sujeito.  
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As mudanças migratórias e tecnológicas modificam a relação com as 
esferas pública e privada: o privado tornou-se público através, por exemplo, 
dos programas de realities shows que mostram, mais do que os modos de 
viver, os modos como devemos viver. Mais do que experiências de vida, 
esses programas impõem também o modo como devemos experimentar a 
própria vida. Assim, a experiência que se faz de si, que é da esfera privada, 
torna-se da esfera pública, ao se publicizar através desses programas. Ou 
seja, marca os corpos, modifica o modo como nos conhecemos e nos 
posiciona como sujeitos. Ao mesmo tempo, os bens públicos, os bens 
“naturais”, são tomados como bens privados, são privatizados, 
estabelecendo não apenas o acesso a eles, mas os modos de acesso a esses. 
Assim, a vida pública torna-se privada e, ao ser privatizada, estabelece 
também os modos como se vive na esfera pública. Isso tudo não diz 
respeito a uma inversão de valores e sim, à criação de novos valores, de 
novas práticas de significação, de novas formas de se pensar, de se 
reconhecer e de viver.  

Poderíamos pensar, dessa forma, em uma homogeneização global, 
em um processo de “lisura” global, de uma obliteração de diferenças, de 
criações, de uma identidade mundial. Esse processo de globalização, junto 
às questões tecnológicas, mercadológicas e midiáticas, somadas às questões 
econômicas e políticas igualmente importantes, nos remete também ao 
conceito de identidade como fluídas ou não fixas, ou seja, que o sujeito 
assume diferentes posições.  

Essas posições de sujeito, lugares que ocupamos, nos levam a 
analisar o conceito de identidade como não podendo ser mais pensada da 
forma antiga; uma identidade integral, originária, unificada ou possuidora 
de uma essência. E a subjetividade, como é entendida aqui, da mesma 
forma, são modos de subjetivação que se produzem a partir de um processo 
através das práticas de significação inseridas no contexto da cultura.  

Essas transformações no conceito de identidade, dentre outras 
questões, nos leva a pensar sobre o descentramento característico do 
pensamento do sujeito pós-moderno, que suprime o sujeito transcendental e 
o retira do centro dos processos sociais. Segundo Veiga-Neto (2000), 
inspirado em Foucault, ao invés das práticas sociais, econômicas, culturais e 
políticas derivarem a partir do sujeito, é o sujeito que passa a se derivar a 
partir dessas práticas.  
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As identidades e os modos de subjetivação são produzidas no interior 
dessas práticas que são significadas pelos sujeitos e produzidas em locais 
históricos e institucionais específicos. Elas emergem no interior de relações 
específicas de poder e são mais um produto da marca da diferença, do que 
um signo de uma unidade idêntica. O processo da construção das 
identidades está sempre envolvido com a diferença, da relação com aquilo 
que não é, sempre referido ao outro: sou o que o outro não é.  

Desta forma, é importante atentarmo-nos para esses movimentos que 
emergem dos processos de globalização, uma vez que esses acabam por 
mobilizar as diferenças. Isto é, não é o igual que vai produzir os sentidos, 
será a diferença que o fará. O que acontece globalmente são processos 
produzidos na articulação das diferenças culturais, das diferentes práticas de 
significação que não podem ser analisadas a partir de categorias, de 
narrativas supostamente originárias e iniciais, visto que se trata de entre-
lugares. Pode-se colocar esse entre-lugares como um terceiro espaço que se 
dá a partir de um movimento de hibridização cultural, o qual não se 
conceitua por uma síntese entre duas categorias iniciais, mas por um espaço 
de articulação das diferenças que “fornecem o terreno para a elaboração de 
estratégias de subjetivação — singular ou coletiva — que dão início a 
novos signos de identidade e, também, de espaços inovadores de 
colaboração e contestação no ato de definir a própria ideia de sociedade” 
(BHABHA, 1998, p.20). Ou seja, são as combinações e os deslocamentos 
de domínios da diferença que vão constituir um território de lutas e 
negociação de sentidos, nomeado de espaço da cultura.  

Das lutas por imposições e negociações de sentidos, nesses espaços 
da cultura, nascem às políticas de identidades, movimentos sociais do qual 
ocupam-se alguns teóricos dos Estudos Culturais. As políticas de 
identidades5 surgem em um cenário em que se tenta impor a cultura como 
categorias universais, como sistemas de significação que pretendem 
expressar o humano e os grupos sociais, segundo categorias universais e 
naturais pré-estabelecidas, de acordo com critérios ditos como reais, como 
materiais, como anteriores à experiência que se faziam deles. As políticas 

                                                 
5 Por Políticas de Identidade entende-se os processos dos grupos sociais e culturais de revolta 
contra a universalidade dos sentidos, produzida culturalmente pelos sistemas de significação 
que pretendem expressar o humano e o social em sua totalidade (GUARESCHI, 1999; 
2000). 
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de identidades são organizações de contestação que não se fazem pelo 
igual, mas pela diferença, não são lutas pela imposição da supremacia de 
uma identidade, constituem-se justamente na diferença, naquilo que não o 
são, não em termos materiais, mas em termos discursivos. Dito de outro 
modo, as políticas de identidades mobilizam-se nos espaços de articulação6 
de sentidos, de práticas de significação, produzidas a partir da composição 
de determinadas formações discursivas, nas quais os sujeitos são 
posicionados e se reconhecem como sujeitos, não por aquilo que se 
identificam, mas por aquilo que identificam como diferença. Mas a 
diferença também não é tomada aqui como categoria universal e natural, a 
diferença, assim como as identidades, constituem-se em campos discursivos 
histórico e culturalmente contingentes e, portanto, edificações em 
determinados tempo-espaço.  

As políticas de identidades são produzidas no interior de práticas de 
significação, por isso adquirem uma materialidade discursiva real, tornam-
se o real nos espaços de articulação, de hibridização de sentidos em que está 
em jogo uma multiplicidade de categorias referenciais que se fazem a todo 
o momento, marcando, instituindo e constituindo novas formas dos grupos 
sociais definirem a si próprios e serem definidos pelos outros. Não se trata, 
portanto, de um processo dialético no qual dois termos originais e 
antagônicos são combinados e sintetizados em um terceiro termo. Pelo 
contrário, referimos que os espaços de articulação, de hibridização, 
envolvem uma polifonia de sentidos que são produzidos quotidianamente e 
que implicam não no fortalecimento de uma ou outra identidade, mas na 
desestabilização contínua dos marcadores identitários pela produção 
contínua da diferença.  

Portanto, não serão mais somente a família, a escola, a religião, a 
sexualidade, a raça, a classe social que determinarão os sentidos e, que ao 
mesmo tempo, darão a segurança e a estabilidade de supostos referenciais. 
A mídia, a ciência, as migrações também ocuparão esses lugares e com a 
rapidez com que produzem novos sentidos, constituirão permanentemente 

                                                 
6 Para Hall (1996), a teoria da articulação “é a forma de conexão que pode fazer uma unidade 
de dois elementos diferentes, sob certas condições. É uma ligação que não é necessária, 
determinada, absoluta e essencial para todos os tempos. A assim chamada ‘unidade’ de um 
discurso é na realidade a articulação de elementos diferentes, distintos que podem ser 
articulados de modos diferentes porque não têm necessária pertença” (p.115). 
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novas práticas de significação. Ao mesmo tempo em que determinados 
grupos sociais visam impor permanentemente práticas de significação 
particulares, os movimentos de contestação também serão permanentes. 
Como o próprio Foucault (1995) já alertava: “onde há poder, há 
resistências”, mas essas resistências não são compreendidas como uma 
grande recusa, e sim como pontos que emergem em todo o tecido social. As 
políticas de identidades são tomadas, dessa forma, como movimentos de 
resistências e produtores de novos sentidos ao não se deixarem inscrever em 
determinadas posições de sujeito e, por determinadas posições de sujeito 
produzem novas posições, novas práticas de significação.  

Como exemplo dessa discussão, é o movimento da teoria Queer. Essa 
teoria, nas elaborações que postula em referência aos estudos na área da 
homossexualidade, não busca uma espécie de marcadores identitários 
universais para uma nova condição de gênero. Não procura naturalizar a 
homossexualidade, mas sim desnaturalizar as relações de gênero e os 
próprios marcadores identitários que elegem formas normativas de ser 
homem e ser mulher. Longe disso, essa teoria emerge como um construto 
teórico que poderíamos considerar de pós-identitário, ou seja, para além de 
composições universalizáveis do sujeito. Mais do que poliprismática, a 
identidade desvanece em fluidez e instabilidade, promulgando que a 
história do “eu” é um constante reconfigurar-se, um devir.  

Estas ideias são corroboradas com as ideias de Bhabha (1998) sobre 
os jogos de forças entre e no interior das práticas de significação, através de 
contestações e afiliações produzidos performativamente e que não devem 
ser analisadas como reflexos de traços culturais pré-estabelecidos. Neste 
caso, a articulação não é responsável por aquilo que somos, mas por aquilo 
que nos tornamos performaticamente em função de uma negociação 
complexa que confere autoridade aos hibridismos culturais, que acontecem 
em momentos de transformação histórica, que nos posicionam em zonas 
fronteiriças. O viver nas fronteiras nos torna sempre estrangeiros, 
experimentamos uma instabilidade e vulnerabilidade de sentidos ao cruzar 
novos territórios e quebrar barreiras. Podemos dizer que as sociedades 
atuais não têm um núcleo ou centro que produza identidades fixas, mas uma 
pluralidade de centros. Desta forma, os indivíduos vivem em diferentes 
contextos sociais e estão envolvidos em diferentes significados. Woodward 
(2000) fala das mudanças sociais em escala global, porém chama a atenção 
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para essas mudanças mais a nível local e pessoal, onde essa complexidade 
atual exige que assumamos diferentes identidades, que são múltiplas e 
podem ser conflitivas. As identidades são diversas e mudam conforme 
nossas posições.  

Assim, no que diz respeito a identidades, propomos uma 
ressignificação desse conceito de não o retomar como um princípio de 
substância e de eternamente igual a si mesmo, tampouco como fruto de uma 
determinada essência naturalmente dada, mas de que a identidade passe a 
ser constituída em uma rede discursiva e não em essências, querendo dizer 
com isso, que identidade não se trata de algo do sujeito, uma substância, 
mas como uma fixação em uma determinada posição na linguagem, 
constituída a partir da diferença, quer dizer, identidade e diferença são 
produtos do discurso, da cultura. Portanto, falamos de posição-de-sujeito, 
na qual a identidade expressa-se na forma como nos tornamos algo, ou 
alguém em uma determinada composição de grupo, etnia, raça, gênero, 
nacionalidade, família ou profissão.  

O termo identidade nesta perspectiva teórica só se torna possível se 
pensado em relação à diferença, ou seja, identidade e diferença são tidas 
relacionalmente, de modo que só apreendemos um a partir do outro. Não é 
possível falar em alguma positividade do ser, sem relacioná-la ao que é da 
ordem deste não ser. A diferença não é o produto da identidade, mas tanto 
uma quanto à outra são resultantes de um processo (SILVA, 2000). Toda a 
identidade, por partir de uma positividade, tendencia-se a naturalizar, não 
obstante, a diferença produz um contra-movimento, desestabilizando as 
identidades.  

Desta forma, o processo de construção das identidades sempre refere 
a um “outro”, ou seja, “eu sou algo a partir daquilo que eu não sou”, ou “eu 
não sou o que o outro é”. Essa diferença é estabelecida pelo sujeito, como já 
dissemos, pelas Políticas de identidade, que são formas de problematizar as 
experiências de vida e de buscar reconhecer a produção de sentidos e, 
decorrente disso, a luta pela produção de sentidos que se imponham aos 
sentidos hegemônicos. Assim, as políticas de identidades procuram, então, 
compreender a complexidade e as contradições da produção dos estatutos 
identitários e, por conta disso, dos processos de subjetivação.  
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Ou seja, não basta o sujeito inscrever-se em uma rede discursiva, é 
necessário tornar essa inscrição uma maneira de constituição de um “si”, de 
um “dentro”, pelo qual o sujeito se observa e se reconhece como tal. Melhor 
dito, não é suficiente ser interpelado e se identificar com determinadas 
marcas identitárias, é preciso dobrar isso sobre si mesmo; subjetivar-se. 
Nesse caso, assim como as identidades são o “outro” no exterior, a 
subjetivação é esse outro ser experimentado como um “outro em si 
mesmo”, um estranhamento, uma perturbação e uma transformação de 
determinados modos de ser.  

Para entender isso, foi preciso recorrer a condições históricas que 
possibilitaram compreender tanto as identidades quanto os processos de 
subjetivações como modos de problematizar a condição humana. Isso é dito 
porque os conceitos são entendidos como formações históricas e culturais 
que necessitam de um solo para serem pensados de uma determinada forma 
e não de outra.  

As questões de cultura, de identidades (e aqui só podendo ser 
entendida pela alteridade) e de subjetivação, aqui discutidas, como um 
campo de conflitos e lutas, afasta-se da proposição de uma avaliação 
epistemológica de falso e verdadeira para enfatizar uma luta em torno da 
imposição e produção de novos sentidos e da construção de significados. 
Tal imposição acontece num plano que é sumamente significativo para a 
Psicologia Social, com repercussões nas intervenções mais variadas.  

Desta forma, ao ressaltar a produção de sentidos através das 
formações discursivas propostas por Foucault (2000), objetiva-se 
determinados modos de ser e de se pensar constituídos culturalmente. Posto 
de outra forma, subjetividade não é o ser, mas os modos de ser. 
Subjetividade, nesta perspectiva, também não se trata de “algo que diz 
respeito ao indivíduo”, algo da “subjetividade do sujeito”, não se compõe 
como uma opinião pessoal, ou uma condição da individualidade. São 
modos pelo qual o sujeito se observa e se reconhece como um lugar de 
saber e de produção de verdade. Neste sentido, fala-se de processos de 
subjetivação por ser um produto cultural, melhor dito, por se fazer 
constantemente a partir de interpelações discursivas, ou seguindo as 
palavras de Foucault (1984), que denomina  

de subjetivação o processo pelo qual se obtém a constituição de um 
sujeito, mais exatamente de uma subjetividade, que evidentemente é 
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uma das possibilidades dadas de organização de uma consciência de 
si (p.137). 

Ao colocarmos que a subjetivação é uma produção discursiva, 
tributária do social, da cultura, entende-se por tal processo a produção de 
modos de existência, que assim como não podem confundir-se com um 
sujeito, também sequer podem ser reduzidos à pessoa, pois é uma 
individuação particular ou coletiva que caracteriza um acontecimento 
(Deleuze, 1992). Isso quer dizer que, a subjetivação trata da formação de si 
através de procedimentos, empreendimentos, transformações, na nossa 
cultura, no modo como o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo 
de verdades instituídas. E, assim como as identidades, os modos de 
subjetivação também se produzem a partir das relações que se estabelecem 
com o outro.  

Gostaria de chamar a atenção, que a meu ver, a questão da ética 
dentro desta discussão está posta desde o início, porque falar em teorias ou 
conceitos implica falar em política e vice-versa. Em toda forma de entender 
o mundo, está implicada uma questão ética, as maneiras de se produzir 
conhecimento e o seu uso implicam em questões éticas. Mas, para finalizar, 
quero me remeter mais especificamente a questão da ética, exatamente 
pelas diferentes maneiras que podemos tomar, nos relacionar, nomear ou 
impor condições a esse outro, ou seja, a alteridade. Segundo Duschatzky e 
Skliar (2001) o outro pode ser tomado como fonte de todo mal, como 
sujeito pleno de um grupo cultural ou como alguém a tolerar.  

A primeira, o outro como fonte de todo mal, implica em tomar as 
identidades como fixas, centradas, homogêneas, estáveis e implica em uma 
lógica de binarismos, ou seja, o que não é bom é mau; o que não é negro é 
branco; o que não é homem é mulher. Desta forma o que é diferente aos 
binários é o que não faz parte da maioria e a maioria é homogeneizada, 
pertence ao que é igual por ser idêntica. Dentro dessa lógica, o diferente 
passa a ser o depositário de todos os males ou falhas sociais: a pobreza é do 
pobre, a violência é do violento, o problema de aprendizagem, a deficiência, 
o deficiente, ou seja, a exclusão é do excluído, de tudo aquilo que não é 
posto como o igualou a maioria.  

A segunda, o outro como sujeito pleno de uma marca cultural, de 
acordo com Duschatzky e Skliar (2001), indica a concepção que as 
diferenças culturais, a diversidade são absolutas e que as identidades se 
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constroem em únicos referenciais, sejam étnicos, de gênero, de raça, de 
classe social entre outros.  

A radicalização desta postura levaria a exagerar a identidade do outro 
ou a encerrá-la em pura diferença. Desse modo, permaneceriam 
invisíveis as relações de poder e conflito e se dissolveriam os laços 
de vinculação entre sujeitos e grupos sociais (Duschatzky e Skliar, 
2001, p.128). 

Portanto, isso nos faz ficarmos atentos ao multiculturalismo, pois este 
deve ser sempre criticado ou questionado para que não se restrinja somente 
a perspectiva cultural, mas que esteja aberto para perceber outras questões 
sobre políticas de identidade e de pensamentos. Assim, evitará de se tornar 
mais um discurso hegemônico ou limitado quando se tratar de discutir sobre 
as diferenças em suas pluralidades de articulações, ou seja, o 
multiculturalismo conservador abusa da diversidade para encobrir uma 
ideologia de assimilação.  

Não podemos entender o sujeito somente na sua diferença ou colocar 
a diferença como limite de sua identidade.  

A terceira, o outro como alguém a tolerar, implica em não confrontar 
a tolerância ou que ela está isenta de ambiguidades e o medo ao relativismo. 
Segundo Duschatzky e Skliar (2001, p.134) podemos reconhecer a 
tolerância de duas formas: “a assimilação individual e o reconhecimento do 
grupo” ou seja:  

As culturas não são essências, identidades fechadas que permanecem 
através dos tempos, mas são lugares de sentido e de controle que 
podem alterar-se e ampliar-se em suas diferentes interações. Algumas 
culturas podem ser excludentes. Desta forma a tolerância pode 
debilitar a capacidade de perceber as diferenças discursivas e 
mascarar as desigualdades. (Duschatzky e Skliar, 2001, p.135) 

Esses autores ressaltam ainda, que o mesmo referencial teórico ressalta 
que a tolerância pode não colocar em questão os modelos de exclusão,  

tem uma grande familiaridade com a indiferença, corre o risco de se 
transformar num pensamento de desmemória e até materializar a 
morte do diálogo. (p.136) 

Assim a ética, dentro dessa discussão da produção de identidades e 
modos de subjetivação a partir da alteridade, pode ser pensada em não 
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tomar o outro como fonte de todo mal que é, o que nos impele ao sexismo, 
machismo, racismo e homofobia, que o discurso do multiculturalismo corre 
o risco de fixar os sujeitos em uma identidade única e condená-los a não ser 
outra coisa senão aquilo que é e, por último,  

a tolerância pode nos instalar na indiferença e em um pensamento 
frágil diante a compreensão dos sujeitos que é o grande trabalho da 
Psicologia. (Duschatzky e Skliar, 2001, p.137)  
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