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Resumo

pessoa -
jetividade e identidade. Os autores procuram romper as fronteiras tradicionais entre os diversos saberes, que 
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Abstract
Identity and subjectivity in uncertainty age. The purpose of this article is to pursue the path of construction 
of what we know as the notion of person

-

and introduced as globalized, the authors put the focus on the means of the construction of new identities 

tension and resistance.

pensamentos e às impressões dos outros homens, é capaz tanto 

roubada.
Montesquieu, O Espírito das Leis.

G O homem: uma introdução à 
Antropologia (The study of man: an introduction), originalmente 
publicado em 1936. Diz ele: 

Suas palavras pareciam proféticas, pois, poucos anos depois, 

guerras. Mas parece que, cada vez mais, temos mergulhado 
numa era de incertezas em que o ser humano tem se tornado 

a priori

do desconhecido, nos afastando do mundo consabido de nossa 
cultura. Onze de setembro

algum tempo, vinha sendo discutida de maneira velada e que 

nos empenhado tanto em discutir porque somos o que somos ou 
como viemos a nos tornar tal pessoa.

Estudos de Psicologia 



24

O processo civilizador, que o homem 

perguntas: “como se deve pensar, como se deve agir, como se 

-
mos conseguido prever que, num mundo como o que estamos 

-

-
-

essas questões. 

mais tarde, nos seus Ensaios

outros, os “canibais”, mas sem prender-se, contudo, à idéia de 

de etnocentrismo. Diz ele: 

isso, em verdade, é muito interessante, mas, que diabo, essa gente 

inteiro, acentua esta frase, mas parece que temos feito dela um 

mais
minoria que as outras minorias e assim sucessivamente. 

O que é, portanto, isso que chamamos de identidade? Que 
nos faz igual e diferente de um e de muitos? 

O termo identidade vem designando, primeiramente, o 

-
Grand Dictionnaire Universelle du XIXe 

Siècle

-

partir de uma essência compartilhada, semelhante, comum – do 
latim communis, que pertence a muitos ou a todos –, o sentido 
de identidade pessoal pode ser resumido ao que “permanece 
sempre na vizinhança de si mesmo”, como nos indicou o Grand
Dictionnaire Universelle du XIXe Siècle 

-

mundo em que vivemos1

com um grupo, um time de futebol, um bairro, uma cidade, um 

foi formada a partir do termo subjetivo, designando aquilo que 

subjetividade 
diz respeito à constituição, isto é, ao fundamento, aquilo que 
viabiliza essas identidades
se, necessariamente, o sentido da palavra grega traduzida 
para o latim como subiectum
e que permanece ‘subjacente’”. Pode-se dizer, dessa forma, 
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da identidade, social e individual, o que nos remete também à 

-

social que lhe é consubstancial. Por isso mesmo, somos deve-
dores da antropologia das sociedades distantes, e mais ainda 

subjetividade é, portanto, atravessada pela alteridade. 

Segundo ele, 

O sujeito é essencialmente aquele que faz perguntas e que se 

fazer algo com ele e de produzir sentido, dar sentido, fazer com 

-

nossa capacidade de receber sentido, questionar o sentido e criar 
um novo sentido, pois esta subjetividade possui a capacidade do 

saber que sabemos, e interrogar-se sobre tal saber, é colocar a si 

-

um impacto contestador efetivamente pluralizante sobre as 

As identidades grupais, deste ponto de vista apontado por 

Marc Augé chamou de não-lugares

-

ordem comercial. O hiperconsumidor

de harmonia interior, cujas técnicas do desenvolvimento pessoal 
mercado 

da alma 

-

-

nação nationness

na nossa contemporaneidade.

-
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acabava por se constituir como a sua identidade.  É o momento 

a idéia de “sermos sujeitos capazes de decisões, sentimentos e 

-

-

é a saída 
do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. 
A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendi-

É nesse momento que a idéia de cultura adquire novo signi-
colere

-

tudo o que realiza2

em escolhas racionais assentada em valores, a cultura torna-se 

-

de maneira menos individualista, menos “centrada”. É o que faz 

Espiritu, Persona y Sociedad

Ao analisar a pessoa
nascimento, pois é algo que contém em si desenvolvimento, isto 

atividades sociais”. Em outras palavras, “o ser humano se desen-

-

dizendo de outra maneira, sobre um sentido de pertencimento 
a uma comunidade. 

-

-

imagem poderia corresponder a um tecido em que ambas as fon-

nós-mesmos.

as tensões de uma anunciada diversidade cultural, agudizada 

crescimento das bidonvilles multiculturais3. Os organizadores, 

reuniram no livro La construction sociale de la personne, uma 
-

cipais temas da atualidade que instigam os pesquisadores em 
psicologia social: multiculturalismo, identidade social, identi-

interioriza dialeticamente o que lhe é dado por uma ou muitas 
culturas.

comunidades atua em qualquer sociedade como marco de refe-

modelos globalizados, disseminados pelas mais variadas formas 

-
des que outrora funcionavam como marcos totais, se fragmentam 

uma certa homogeneização cultural, sinalizando para um senso
comum planetário
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Estados e interesses subalternos, por outro; e mesmo no interior 

No entanto, por sobre todas as suas divisões internas, o campo 

localismo
globalizado

globalismo locali-
zado
transnacionais que decorrem dos localismos globalizados”. As 

aos globalismos localizados: o cosmopolitismo

suas atividades como redes de solidariedade transnacional, 

patrimônio
comum da humanidade: diz respeito às lutas transnacionais pela 

por lutas ambientais, biodiversidade, etc. 
O que observamos depois do “11 de setembro”, e que 

-

-
mentos, atitudes, relacionamentos sociais e valores. Dessa forma, 
a idéia de identidade cultural pode ser pensada como uma forma 

que fala em produtividade social da diferença

todos iguais ou somos todos diferentes. O que este autor demarca 

diferentes, estilos diferentes, gostos diferentes, gastronomia 

direito à diferença, “o direito de sermos pessoal e coletivamente 

-
letivas e individuais gerando a possibilidade de um abismo cada 

senhor de si – corpo e mente –, o desenraizamento cultural deste 
homem passou a ser um desdobramento natural neste processo. A 

-

-

quem somos 
nós

-

seja, o colonialismo, o absolutismo e o mercantilismo. Tinha-se 

Situations -

. Isto pro-
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-

que um dia o colonizado possa sacudir o jugo a que se acha 

este movimento do “novo” internacionalismo é um “processo 

-

com ela, resistentes a suas opressivas tecnologias assimilacio-
nistas; porém, elas também põem em campo o hibridismo cul-

e nossa “comunidade de destino”  – aquela que elegemos como 
sendo nosso lugar de pertencimento, e à qual estamos integrados 

-

este mesmo grupo. À medida que uma idéia se dissemina pela 

coragem de ter que nadar contra a corrente, solitariamente. 
Passamos a acreditar na modernidade hipermodernizante 

e no mundo globalizado em que vivemos, e que os inventos, 

-

-
sidentidade, todas, segundo este autor, “devem orientar-se pela 

faz sentido falar em desenvolvimento sem falar em contexto de 
desenvolvimento

concretizamos a tarefa de ser-nós-mesmos

pessoal.

O curso do desenvolvimento da personalidade é determinado, 

apropriados à idade. Estes fatores determinam a amplitude de 

-

amplamente dimensionados por uma cultura, por um horizonte 

nos tornamos também diferentes, com modos de ser diferentes, 
mediados por culturas que nos unem e separam mas que, incon-

-
trinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se 
tornam, um por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, 

por suas habilidades inatas, como fazia o iluminismo, nem 
apenas por seu comportamento real, como o faz grande parte 
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