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Dialogando com o diferente: a convivência e a pluralidade cultural1  

Ana Pagamunici2 

Neste artigo, abordaremos a identidade e alteridade num contexto de 
pluralidade cultural, enfocando a necessidade e as possibilidades de se 
estabelecer um diálogo entre diferentes manifestações grupais, a fim de que 
o contato com aquele que consideramos “diferente” se constitua em um 
espaço para que conheçamos o outro a partir de sua especificidade e 
reconheçamos, a partir das divergências, nossa identidade.  

Na sociedade capitalista neoliberal, de acordo com Adorno e 
Horkheimer (1995), os meios de divulgação da cultura transformaram-se 
em uma indústria de massa que tem por função oferecer e vender produtos 
que criam a sensação de que todos somos iguais e que há uma cultura 
hegemônica, globalizada e mundial.  

Este discurso falacioso, que esconde por trás de si um projeto 
imperialista de recolonização dos países pauperizados, traz a ideia de que 
há somente um pensamento, uma maneira de viver, já que todos somos 
universais. As diferenças locais ou regionais parecem não ser importantes e 
a diversidade entre grupos próximos deve ser homogeneizada em prol da 
globalização mundial. O “outro”, nesta perspectiva, segundo Jovchelovitch 
(1999), é sempre aquele muito distante de nós, que não faz parte de nosso 
convívio. 

Na sociedade capitalista atual, a diferença aparece como algo 
existente em um espaço distante, longínquo e, quem sabe, inalcançável: por 
exemplo, índios ou populações já extintas. A diferença próxima (aquela que 
se dá no seio de um grupo) é negligenciada, insignificante e desconsiderável, 
o que cria um clima de que todos somos iguais e sobressai a ideia de que o 
outro é sempre aquele que está longe ou que se opõe.  

                                                 
1 Este artigo é fruto da produção teórica de material utilizado na assessoria de um curso 
popular de formação de lideranças, numa comunidade religiosa da cidade de Santa Izabel do 
Ivaí-PR. A elaboração final do material contou com a colaboração da Professora de 
Psicologia Social, Suzana Maria Lucas Chaves e do estudante de Psicologia, Durval 
Wanderbroock Junior. 
2 Educadora de base do Centro de Referência da Criança e do Adolescente de Maringá.  
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Porém, sabemos que isso não é verdade, que as diferenças também se 
manifestam dentro de um mesmo grupo e, a todo o momento, expressam-se 
na diversidade cultural. Isso nos leva a indagar: quem é aquele que chamamos 
de “outro”? Quem e o que é o diferente? O que configura a diferença?  

Para responder a essas questões, temos que, inicialmente, entender o 
que estamos chamando de pluralidade cultural.  

De acordo com Arendt (apud Jovchelovitch, 1999, p.75), a 
pluralidade é a “diversidade infinita de perspectivas diferentes e únicas 
produzidas pela interação entre os homens”. Além disso, a pluralidade é o 
que confere aos homens a sua condição de humano: 

(...) a pluralidade dos seres únicos é o que caracteriza a condição 
humana; nós somos seres únicos e por isso nós somos plurais. E essa 
unicidade que garante a pluralidade (Arendt, apud Jovchelovitch, 
2000, p.44).  

Compartilhando dessa definição, S.M. Lucas-Chaves (comunicação 
pessoal, 12 de Agosto de 2002), explica que pluralidade de um grupo não 
está somente na convivência entre diferenças e semelhanças, mas nas “(...) 
interconexões dinâmicas criadas pelo grupo, através de seus integrantes, e 
estabelecidas entre semelhanças e diferenças”.  

Quanto à cultura, Thomaz (1995, p.427) escreve que  

(...) se refere à capacidade que os seres humanos têm de dar 
significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. A cultura é 
compartilhada pelos indivíduos de um determinado grupo, não se 
referindo pois a um fenômeno individual; por outro lado (...) cada 
grupo de seres humanos, em diferentes épocas e lugares dá diferentes 
significados a coisas e passagens da vida aparentemente semelhantes.  

Nesse sentido, a cultura é um código simbólico construído e criado, a 
cada dia, na convivência dos povos e que é compartilhado pelos integrantes 
de um determinado grupo social. Isto porque, o homem é um ser social 
(compartilha com outros homens formas de agir e pensar) e não é um ser 
passivo, ao contrário, constrói ativamente os significados a partir das 
interconexões entre as diversas relações que estabelece durante sua 
existência. 
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Esta construção, segundo Thomaz (1995), faz parte de um 
aprendizado humano, adquirido na convivência com os outros, de forma 
que pertencer a uma determinada cultura significa aprender, ou seja, “a 
cultura se refere, pois, à capacidade — e necessidade — que os seres 
humanos têm de aprender” (Thomaz, 1995, p.428).  

Tendo esclarecido isso, tentaremos responder às perguntas 
anteriormente levantadas.  

De acordo com Arruda (1999) a diferença tanto pode aproximar como 
distanciar grupos. Ela não depende apenas do “outro”, pois ele não é somente 
aquilo que nos é apresentado, mas a representação que fazemos dele. 

As comidas típicas, as práticas para aquisição de alimentos e 
manutenção da vida, os rituais sagrados, as roupas, os costumes formam o 
que chamamos de manifestações culturais. A cultura compreende essas 
manifestações adicionadas do simbolismo que o coletivo cria a partir disso, 
ou seja, o elemento simbólico criado a partir da prática, que está situada 
historicamente, em um determinado espaço e tempo. Portanto, que expressa 
e traz consigo características de um determinado contexto histórico.  

É esse contexto histórico que diferenciará o “outro” e o “mesmo”, 
pois eles são mutáveis ao longo da história. Ora o mesmo pode ser o 
“outro”, ora o “outro” pode ser o “mesmo”, pois “o ‘outro’ e o ‘mesmo’ são 
uma construção recíproca que se desvela ao longo de situações históricas” 
(Arruda, 1999, p.18).  

E no espaço em que se encontram o “mesmo” e o “outro” que 
devemos pensar a diferença e a alteridade. Segundo Jodelet (1999) a 
alteridade é o espaço da diferença elaborada: a condição do “outro”. E um 
processo que só se dá numa sociedade plural, que evoca, ao mesmo tempo, 
pluralidade e identidade. Ela é construída num espaço de produção e 
exclusão, pois se configura no entendimento e reconhecimento do “outro”, 
ao mesmo tempo em que faz a exclusão desse “outro”, reafirmando a 
identidade: individual ou grupal.  

Para Jodelet (1999, p.47),  

a noção de alteridade é sempre colocada em contraponto: “não eu” de 
um “eu”, “outro” de um “mesmo”. Ela faz par filosoficamente, com a 
noção de ipseidade — caráter que faz com que o indivíduo seja ele-
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mesmo e distinto de todos os outros; remetendo a uma distinção 
antropologicamente originária e fundamental — a distinção entre o 
mesmo e o outro — ela estabelece, de saída, uma relação de 
identidade... 

Baseada na teoria piagetiana, Jovchelovitch (1999) afirma que a 
alteridade é o elemento indispensável para que o sujeito se reconheça no 
mundo e construa sua identidade; para que reconheça a presença do “outro” 
(entendido como objeto do conhecimento),3 pois é a partir do 
reconhecimento do “outro” e do simbolismo, criado a partir desse 
reconhecimento, que o homem é capaz de construir sua identidade e se 
reafirmar no mundo.  

Como uma via de mão-dupla, a alteridade é um processo que se 
sustenta no nível das representações, forma-se no processo de interação 
entre os diferentes, a partir dos símbolos que se criam nessa relação.  

Para melhor entender o conceito de alteridade, Jodelet (1999) faz a 
diferenciação entre “alteridade de fora” e “alteridade de dentro”.  

A “alteridade de fora” refere-se “ao “longínquo” e “exótico” 
definidos com relação a uma cultura dada — seja ela nacional, científica ou 
grupal (Jodelet, 1999, p.48). A “alteridade de dentro” “refere-se àqueles 
que, marcados com o selo da diferença, seja ela física (cor, raça, 
deficiência, etc.) ou ligada a uma pertença de grupo (nacional, étnico, 
comunitário, religioso, etc.) se distinguem no seio de um conjunto social ou 
cultural e podem aí ser considerados como fonte de mal-estar e ameaça” 
(Jodelet, 1999, p.48).  

Durante muito tempo, o problema da alteridade na antropologia ficou 
restrito à “alteridade de fora”. A preocupação das ciências sociais era apenas 
identificar os fenômenos coletivos que se distinguiam entre uma cultura 
próxima e outra muito distante, O que resultou no equivocado entendimento 
de que a alteridade se refere apenas à diferença entre o “mesmo” e o “outro”. 

                                                 
3 Dizer que o “outro” é objeto de conhecimento, para Jovchelovitch (1999, p.69), significa 
dizer que este “(...) refere-se a objetos humanos e não-humanos, uma vez que eles se tornam 
reconhecidos como objetos de conhecimento (...) refere-se a tudo que se torna objeto do 
conhecimento, incluindo, é claro, o momento em que o eu torna-se um objeto para si mesmo 
(...) sem o reconhecimento do outro, a produção do sentido e seus correlatos — a forma 
simbólica, a linguagem e as identidades — seriam inexistentes”. 
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A partir das teorias freudiana e marxista, a “alteridade de dentro” 
assumiu destaque nos estudos sociológicos e a problemática da diferença 
começou a ser estudada dentro do próprio grupo.  

A alteridade, produzida a partir dessas diferenças torna-se objeto de 
estudo da Psicologia, que não se limita a estudar a relação entre o “eu” e o 
“outro”, partindo do individual e ignorando o contexto, mas que busca neste 
próprio contexto o lugar da diferença e, por consequência, da alteridade.  

Para Jodelet (1999, p.52) o que nos interessa saber, portanto, é como 
alguém próximo se torna o outro. Sabemos, através da psicologia, que o 
processo de diferenciação é a base do funcionamento mental, o que nos 
urge perguntar: “quando e como a diferença — entendida como oposição 
distintiva em que os contrários se unem — se transforma em ruptura entre 
duas entidades distintas?”. É a própria autora que responde, escrevendo que 
essa passagem se dá no social que oferece um enorme palco de elementos 
simbólicos e práticos que fornecerão a transformação à alteridade.  

Guareschi (1999a) nos dá um alento com relação ao outro e ao 
espaço da diferença. Ele diz que o homem possui singularidade e 
subjetividade. Então, para o autor (p.153-154), “a singularidade (dimensão 
do ser humano enquanto é um ser único, irrepetível, absolutamente 
singular) é o que nos confere a diferença, que nos dá a condição de 
diferente”. A subjetividade (“conteúdo” do nosso ser) nos mostra que 
também somos os outros, pois nos constituímos a partir das relações que 
estabelecemos durante toda nossa vida com os outros do mundo. Assim, o 
espaço da alteridade e da diferença está na relação, tanto do próprio ser que 
conjuga muitos outros em si, quanto no encontro entre outros que entram 
em relação.  

Jovchelovitch (1999) escreve que a noção de alteridade se desenvolve 
desde que somos criança e que o “outro” na construção de nossa identidade 
tem papel fundamental, já que ela se forma numa relação intersubjetiva.  

E a intersubjetividade que, de um lado, permite a existência do ato 
significante, ao mesmo tempo que, de outro lado, previne o 
totalitarismo de interpretações simbólicas que se propõem únicas, ou 
capazes de exaurir o objeto com a versão que propõem 
(Jovchelovitch, 1999, p.70).  
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Dessa forma, “a identidade e a diferença não são termos alternativos 
e sim pensados um em função do outro, em mútua dependência” (Perrot, 
apud Arruda, 1999, p.17).  

Já vimos que a alteridade se dá no plano da representação, o que 
queremos acrescentar é que o homem se reconhece e reconhece o mundo 
pela representação produzida a partir de algo concreto do mundo (símbolo). 
Essa representação adquire força porque produz um sentido.  

Este não é uma entidade descolada do mundo; refere-se sempre a 
alguma coisa fora de si, ou seja, a um objeto e nasce pela ação de um 
ser humano. Sentidos têm o poder de referir e expressar 
(Jovchelovitch, 1999, p.71).  

O símbolo existe a partir do momento em que o indivíduo é capaz de 
perceber que os objetos existem além de sua atividade. Sendo assim, a 
“possibilidade lógica para a existência do ato significativo é a consciência 
de um objeto-mundo que existe para mais além da atividade do sujeito” 
(Jovchelovitch, 1999, p.71). Esse objeto-mundo é o que poderíamos, 
inicialmente, chamar de “outro”, pois ele mostra que a presença do homem 
não é única no mundo, comportando-se como um parâmetro para a 
construção da identidade.  

Segundo Jovchelovitch (1999) num mundo em que o indivíduo não 
reconhece outros objetos, jamais poderá reconhecer a si mesmo, pois quanto 
mais permanece centrado em si, menos é capaz de olhar ao seu redor se 
reconhecer a partir dos elementos externos que lhe diferenciam. À medida 
que o sujeito reconhece os objetos do mundo, ele estabelece uma relação com 
esse mundo: deixa de ser um objeto inerte, passivo e passa a se reconhecer 
como um ser atuante, capaz de intervir e modificar o meio em que vive. 

Esta relação, segundo Jovchelovitch (2000, p.21-22), não se 
estabelece apenas entre o sujeito e o objeto, mas é mediada. Isto porque, “o 
outro é tanto o meu Outro, significativo que está comigo aqui e agora, como 
é o Outro generalizado, simbólico, é um Outro da cultura generalizado”.  

Sendo assim, ao buscar o outro, acabamos por nos reconhecer, 
acabamos percebendo que o outro não é somente aquilo que está longe, mas 
também, parte daquilo que pertence a nós. Nesta perspectiva, a identidade é 
construída a partir da relação do indivíduo com o mundo e mediada pelos 
sujeitos desse mundo.  
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Inicialmente, a criança se percebe como um objeto do mundo. Ao 
entrar em contato com a alteridade deste, percebe-se como um objeto que 
também produz saber, ou seja, percebe-se como um sujeito no mundo capaz 
de modificá-lo a partir de seu saber. De objeto do mundo, ela passa para 
constituinte do mundo e das ações que lhe rodeiam. Daí surge a capacidade 
para representar, para evocar o objeto que não se encontra perto, para dar 
distância e diferença do mundo, o sentido e a proximidade que o fato 
psíquico constrói, desse surgem: o reconhecimento de si e do mundo.  

Nesse reconhecimento, o símbolo e o sentido que criamos para um 
determinado objeto possui papel muito importante: evidencia que a relação 
e o significado atribuído às coisas são formados num processo de interação 
(uma relação entre o eu e o outro) e cooperação com o diferente, numa 
relação de compromisso com esse diferente, que não se apresenta a nós, 
mas que o buscamos, a partir de nosso desejo e de nossa necessidade, 
advinda das relações sociais e coletivas. Desejo esse que não é imanente ao 
indivíduo, mas que está, certamente, influenciado pelas as relações sociais e 
necessidades de conhecer o mundo e se reconhecer.  

Relacionar-se com a diferença envolve desejo, e é a natureza dessa 
condição desejante que também define a forma como uma sociedade 
se engaja na rede de relações humanas que permite tanto a construção 
dos saberes como dos sentidos, eles próprios são atividades cruciais 
para sustentar a formação de identidades, sentimentos de pertença e o 
sentido de comunidade (Duveen, 1999, p.74).  

Entender como se forma a identidade e o conhecimento dos objetos 
do mundo é muito importante para verificarmos como em nossa sociedade 
atual o sujeito do saber não encontra mais espaço.  

Conforme Adorno e Horkheimer (1995), os meios de comunicação 
de massa, sobretudo a televisão, oferece-nos todos os objetos do mundo, 
que nos é externo, prontos: o novo é apresentado, juntamente com as 
conclusões a respeito desse.  

Os críticos são os grandes representantes de nosso pensamento. 
Aquilo que deveríamos fazer ao nos depararmos com um novo objeto: 
reconhecê-lo e criar um sentido para o reconhecido está sendo 
negligenciado, concomitante, à capacidade intelectual: não precisamos mais 
pensar diante do novo, isso faz com que não entremos em relação com ele e 
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não nos diferenciemos no mundo. Estamos, cada vez mais, fadados a não 
nos reconhecermos, pois não estamos percebendo a diferença, não estamos 
entrando em relação com o outro na sua forma original. O sentido que 
temos das coisas é o sentido oferecido pela propaganda.  

Relacionado a isso, há outro agravante: não reconhecendo os objetos 
do mundo, acabamos por nos fechar em nós mesmos, em acreditarmos que 
nos tornarmos o centro do mundo. O que é muito complicado, pois, como 
disse Piaget (apud Jovchelovitch, 1999, p.72), é precisamente “quando o 
sujeito está mais autocentrado, que ele menos conhece a si mesmo”. 
Permanecendo desta maneira, não construiremos nossa identidade, não nos 
diferenciaremos do mundo, assumiremos a identidade que nos é oferecida 
pela concepção de homem do sistema capitalista neoliberal.  

Uma identidade que não possibilitará nos reconhecermos como 
sujeitos humanos, pois, conforme escreve Ciampa (1995, p.72) 

a tendência geral do capitalismo é constituir o homem como mero 
suporte do capital que o determina, negando-o, enquanto homem, já 
que se torna algo coisificado (torna-se trabalhador-mercadoria e não 
trabalha autonomamente; torna-se capitalista-propriedade do capital e 
não proprietário das coisas).  

Daquilo que expusemos, podemos dizer que, primeiro, a identidade é 
um processo; segundo, que é construída a partir de relações práticas que 
estabelecemos num espaço social, que é caracterizado historicamente.  

Ciampa explica que essas relações, ao mesmo tempo em que nos 
diferencia, nos iguala — por exemplo, “nosso primeiro nome (prenome) 
nos diferencia de nossos familiares, enquanto o último nome (sobrenome) 
nos iguala a eles” (1995, p.63) — de modo que a identidade incorpora tanto 
a diferença como a igualdade.  

À medida que vamos estabelecendo relações ao longo de nossas 
vidas, vamos nos igualando e diferenciando. O espaço social que 
inicialmente é a família passa posteriormente para os grupos dos quais 
faremos parte e que constituirão nossa identidade. Dessa maneira, “o 
conhecimento de si é dado pelo reconhecimento recíproco os indivíduos 
identificados através de um determinado grupo social que existe 
objetivamente, com sua história, suas tradições, suas normas, seus interesses” 
(Ciampa, 1995, p.64), sendo que existir objetivamente significa estabelecer 
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relações entre os membros e o ambiente em que o grupo está situado, 
portanto, significa uma ação prática disso, podemos dizer que “(...) nós somos 
nas nossas ações, nós nos fazemos pela prática” (Ciampa, 1995, p.64). 

Para Ciampa (1995) não podemos definir a identidade apenas a partir 
de aspectos representacionais isolados, é preciso considerar, também, os 
aspectos biológicos, sociais, psicológicos, pois eles se interpenetram e são 
constitutivos do indivíduo, o que nos possibilita pensar a identidade como 
sendo pressuposta e que para se reafirmar deverá ser reposta.  

Explicando melhor, há uma identidade que nos é esperada, porém, 
somente nos reafirmamos a partir do momento que a repomos ou não, ou 
seja, em que nossas ações práticas (relações) a renova ou a contraria.  

De certa forma, reatualizamos através de rituais sociais uma 
identidade pressuposta que assim é resposta como algo já dado, 
retirando em consequência o seu caráter de historicidade, 
aproximando-a mais da noção de um mito que prescreve as condutas 
corretas, reproduzindo o social (Ciampa, 1995, p.66).  

À medida que nos colocamos no mundo, através de nossas relações, é 
que a identidade irá se configurar: quando nos tornamos um ser-posto. 
Nesse sentido, escreve Ciampa (1995, p.66):  

A posição de mim (o eu ser-posto) me identifica, discriminando-me 
como dotado de certos atributos que me dão uma identidade 
considerada formalmente como atemporal. A reposição da identidade 
deixa de ser vista como uma sucessão temporal passando a ser vista 
como simples manifestação de um ser idêntico a si mesmo na sua 
permanência e estabilidade. A mesmice de mim é pressuposta como 
dada permanentemente e não como reposição de uma identidade que 
uma vez foi posta.  

Sendo assim, a identidade está sendo construída a todo o momento, à 
medida que a repomos. Mas muito mais, está sendo construída a partir dos 
vários outros que compõem nosso meio social. Por exemplo, quando 
alguém é pai, ele não é apenas porque teve um filho, mas porque a sua 
mesmice (que se dá por um enorme número de pessoas ser pai) é reposta 
cotidianamente. Porém, sua identidade não se configura apenas como ser 
pai, porque ele também é filho, ou seja, sua identidade também está 
formada por um outro, que é negado para se reconhecer na posição de pai. 
Assim, a identidade é uma totalidade, mas que manifesta uma parte do eu 
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como desdobramento das múltiplas determinações a que este eu está 
presente, o que nos permite dizer que a identidade é uma totalidade formada 
pela multiplicidade de representações que se interconectam.  

Relacionado a isso, outro aspecto é importante abordar: o movimento 
social humano. De acordo com Ciampa (1995, p.68) não somos algo, mas 
estamos sendo a todo o momento. Este “estar sendo” é ao, mesmo tempo, 
um estar sendo que expressa aquilo que somos: nossa humanidade, mas 
também uma negação da totalidade dessa humanidade, pois é preciso que 
neguemos nossa totalidade para que possamos nos reconhecer como uma 
parte dela.  

Isso ocorre porque sempre que nos relacionamos com o “outro” nos 
representamos, e essa representação assume um sentido tríplice: 1) nos 
representamos, 2) ao nos representar, desempenhamos papéis (aos quais 
estamos condicionados, por exemplo, ser filha, que podem ocultar outros 
elementos constituintes de nossa totalidade) e 3) à medida que nos 
representamos, repomos a identidade pressuposta.  

Representações que não são nossas, mas pertencentes ao mundo. 
Diante delas, encontramos uma miríade de possibilidades que poderiam ser 
representacionais e que configuram um repertório de representações que 
formarão nossa identidade. Sendo incorporada a partir das representações, a 
identidade, embora assuma características individuais, está carregada de 
sentidos dados por outrem.  

Podemos perceber, então, que nossa identidade é formada pelas 
inúmeras representações que fazemos de nós mesmos, que repomos daquelas 
representações que nos são esperadas e pelas representações dos papéis a que 
estamos determinados. A identidade, portanto, não é estática, mas o seu 
próprio processo de produção. Ser não É! Ser é Estar Sendo! Enfim,  

identidade é movimento. Identidade é metamorfose. E sermos Um e 
um Outro para que cheguemos a ser Um, numa infindável 
transformação (Ciampa, 1995, p.74).  

Até aqui, sabemos que a alteridade só pode existir num contexto 
plural, em que as diferenças convivem e são formadoras de uma sociedade. 
Também sabemos que a identidade se forma a partir do reconhecimento do 
outro e da relação que se estabelece entre o eu e o “outro”, entendido como 
objeto de conhecimento. Porém, para que comecemos a amarrar as coisas, 
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voltaremos a duas questões: quem é o “outro”? Onde se insere o espaço da 
diferença, requerido pela alteridade, entre o “eu” e o outro?  

De imediato, temos condições de responder que o outro não é a nossa 
negação, mas se nos reconhecemos a partir do confronto com o “outro” e 
com as representações que temos dele, como preservar o espaço da 
diferença, não reduzindo-o às nossas representações?  

Como vimos, no processo de aquisição do conhecimento, o “outro” 
ocupa um espaço muito importante, desenvolvendo uma função 
imprescindível: auxiliar o sujeito na busca pela sua própria identidade, 
saindo da condição de um objeto no mundo que está sujeito aos saberes 
apresentados para se reconhecer como um sujeito que produz saberes e atua 
nesse mundo.  

Porém, há muitas formas de se relacionar com esse “outro”, com o 
próprio eu e, por conseguinte, com a própria relação “eu-outro”.  

Para Guareschi (1999a), num mundo em que o sujeito se coloca 
como indivíduo único, como o centro dos acontecimentos, tal como está 
estruturada a ideologia do sistema capitalista, baseada na competição e 
individualização dos seres e que resulta num narcisismo desenfreado, o 
“outro” não interessa ou está em segundo plano.  

Nesse contexto,  

(...) o outro não significa ou pouco significa para nós. Pois ele não 
faz parte de nós, é um estranho, um alienígena. Ele é o índio, o negro, 
a mulher, o excluído. Eu o explico, eu o domino, eu o exploro. E 
mais: sou eu que decido quando há dominação, quando há 
compreensão, quando há exploração (Guareschi, 1999a, p.159-160). 

Quando esta representação do outro é configurada, legitima-se o 
surgimento do etnocentrismo, do preconceito, do genocídio e do etnocídio.  

Nessa representação, o parâmetro para designar o “outro” é sempre o 
eu, sendo o “outro” aquele que difere de mim, não por suas qualidades, 
desejos ou objetivos próprios, mas pelo fato de que não é igual a mim. 
Assim, a sua diferença é ressaltada, à medida que não corresponde ao meu 
padrão de igualdade. Portanto, a condição do “outro” não é respeitada, 
aquilo que lhe faz diferente se apresenta apenas como a negação daquilo 
que não sou, de modo que a condição do “outro” passa ser a minha 
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diferença: o outro é aquilo que não sou e a alteridade inexiste, pois a 
diferença é resultado da minha negação.  

Tendo essa visão do “outro”, jamais poderemos falar em convivência 
plural, já que para ser plural, é preciso que existam vários outros, cada um 
com sua especificidade. Além disso, diz Jovchelovitch (1999, p.74),  

não basta, portanto, admitir a realidade do outro. É necessário 
reconhecê-la como a realidade de um sujeito legítimo, que não 
apenas me constitui enquanto eu, mas que se apresenta como 
portador dum projeto que lhe é próprio e merece ser reconhecido 

No momento que há um reconhecimento mútuo entre os diferentes, 
emerge a alteridade e cria-se um espaço dialógico entre “os outros”.  

Para Thomaz (1995), esse reconhecimento do outro só é possível 
quando o olhar que lançamos a ele não é um olhar que enxerga somente 
nossas experiências, carregado de preconceitos e pré-noções, mas um olhar 
relativizador, que o vê a partir de suas especificidades e que torna familiar 
(no sentido de que não causa estranhamento objetivado) qualquer 
manifestação da diferença.  

É também um olhar relativizador que nos possibilitará reconhecer a 
nós próprios, já que pressupõe que devemos estranhar o familiar e 
familiarizar o estranho, não no sentido de que devemos tornar próxima 
qualquer diferença, mas de que devamos lançar um olhar estrangeiro para o 
interior de nosso próprio grupo considerado, muitas vezes, “normal” e 
“homogêneo”. O que significa dizer, segundo Jovchelovitch (2000, p.42), 
“integrar aquilo que é novo, dar sentido ao desconhecido”.  

Tomando esse olhar que familiariza e acolhe, reconhecendo o outro 
em sua especificidade, têm-se a pluralidade e, por extensão, a alteridade. 
Nesse espaço plural, segundo Jovchelovitch (1999), a convivência só será 
possível se for aberto o canal de comunicação entre os grupos.  

O processo de troca, comunhão e construção de novas realidades que 
se formam a partir do confronto entre diferentes, que pressupõe o ato de 
conviver, de acordo com seu ponto de vista, está na comunicação. É a 
comunicação entre os grupos que possibilitará o espaço para a alteridade 
emergir, pois à medida que entramos em relação com o “outro” somos 
capazes de reconhecê-lo em sua especificidade como sujeito legítimo.  
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Para Guareschi (1999a), a possibilidade de uma convivência plural só 
é possível quando o homem é entendido como relação, porque é no espaço 
relacional que as diferenças poderão ser reconhecidas e pensadas. Ou seja, 
que é pessoa e como pessoa, ele é relação,  

isto é, alguém que é um, que constitui uma unidade, mas ao mesmo 
tempo não pode ‘ser’ em completude sem os ‘outros’; para ‘ser’, ele 
necessita intrinsecamente dos outros (Guareschi, 1999, p.153).  

O que significa dizer que estabelecer relações, ser relação, não é 
apenas dialogar ou trocar experiências com os vários outros que compõem 
nosso ambiente social, mas se comprometer com esses e se permitir ser 
transformado por eles, num processo de troca mútua.  

O entendimento do homem como relação nos auxilia na convivência 
plural, pois diante do outro, devemos relativizar nosso olhar à sua cultura. 
Devemos sempre percebê-lo como relação, relativizando os seus 
comportamentos aos milhares de relações que o formam. Em poucas 
palavras: devemos ver o outro com o olhar do outro. Quando isso for 
possível, poderemos pensar em conviver pluralmente. Sem reconhecermos 
o outro como legítimo, sem percebê-lo como ser que possui uma 
singularidade, jamais poderemos conviver (comungar) com a pluralidade. 
Tenderemos a negligenciá-la ou negá-la porque o diferente nunca 
encontrará meios para emergir. Sem o diferente, não há a divergência, sem 
a divergência, não há alteridade (condição de ser outro), sem a alteridade 
não existe identidade.  
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