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O outro não é somente o outro em relação a você, 
mas é também outro você, o outro de cada um. E você 
o pode encontrar no momento em que sai do papel, 
sai do gênero, sai da identidade, sai do padrão, sai 
das emboscadas mortais das oposições, dos conflitos. 
Ali se encontra a sua outra palavra. Augusto Ponzio  

 

 

 O enunciado em tela se apresenta como um convite à reflexão de nossas práticas 

como sujeitos sociais, tomando por ponto de partida a ideia de mobilização popular e 

democracia. A ideia de inacabamento do texto é proposital ao objetivo almejado, quer 

seja, construir um diálogo entre sujeitos. 

 Até que ponto o exercício da cidadania nos garante a constituição de uma 

cultura de alteridade?  

A sociedade brasileira, nesses últimos tempos, se viu imersa numa onda 

gigantesca, com efeitos tsunâmicos para o cenário político e social do país.      O mais 

surpreendente foi perceber o poder da massa, quando mobilizada pelo espírito de luta e 

apelo ao exercício da cidadania. 

Ao sentir o clima de pertencimento a uma sociedade, logo imaginamos que todas 

as nossas conquistas de cunho social dependerão do esforço coletivo, da disponibilidade 

dos sujeitos em reunir-se para juntos lograrem êxito nos seus ideais de sociedade. 

Embora esse ideal coletivo nem sempre seja comum a todos, principalmente quando 

desejos individuais submetem a maioria das pessoas a sacrifícios coletivos em beneficio 

alheio, ainda é possível descortinar um movimento capaz de sensibilizar, conscientizar 

e, acima de tudo, reverter atitudes egocêntricas e individualistas em prol de causas 

coletivas e sociais, a partir da Alteridade. 

Essa sensibilização toma efeitos, metaforicamente, tsunâmicos exatamente 

porque rompe paradigmas outrora sedimentados por uma ideologia que sufoca o 

pensamento crítico, político e social dos sujeitos. Estes, por sua vez, arraigados em uma 

utopia de prosperidade pela resignação, abnegam-se de seus direitos e, quiçá, seu futuro, 
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necessitando em certos momentos de altas doses de motivação político-social para 

alcançar a própria dignidade humana. 

Historicamente, o Brasil coleciona inúmeras lutas e reivindicações por uma 

nação mais igualitária, na qual a justiça se estabeleça da mesma forma para todos, sem a 

segregação das classes, por meio de ações que geram a intolerância e o pré-julgamento 

das atitudes de outrem, uma nação de fato capaz de assumir os seus próprios filhos, sem 

abandonar aqueles que dela mais necessitam.  

No cenário contemporâneo, nunca se falou tanto em estado democrático. 

“Vivemos num país democrático”, clamam as vozes nas ruas, ávidos por resgatar a ideia 

de liberdade e de soberania popular.   

Mas, o que é democracia?  

Em principio, podemos dizer que a palavra teve origem no antigo grego e foi 

formada a partir dos vocábulos demos (“povo”) e kratós (“poder”, “governo”), sendo 

inicialmente usada no século V a.C., em Atenas. Atualmente, ela é considerada uma 

forma de organização de um grupo de pessoas, na qual a titularidade do poder reside na 

totalidade dos seus membros. Como tal, a tomada de decisões responde à vontade geral. 

Porém, raras vezes se cumpre! 

Na prática, a democracia é uma forma de governo e de organização de 

um Estado, isto é, por meio de mecanismos de participação direta ou indireta, o povo 

elege os seus representantes. Para alguns outros a democracia é uma forma de 

convivência social em que todos os habitantes são livres e iguais perante a lei, e as 

relações sociais estabelecem-se segundo mecanismos contratuais. 

Segundo PONZIO (2010, p. 156), a democracia “não é um governo da maioria, 

se não teríamos que chamá-la de outra forma. [...] Como palavra originária, democracia 

quer dizer liberdade da palavra, escuta do outro, da palavra do outro”. Dessa forma, 

percebe-se o quanto a alteridade é relevante e indispensável nas relações sociais, uma 

vez que dela procede a constituição da democracia na sociedade. 

Ainda, assevera o autor,  

 

todas as vezes em que se arroga  a democracia, há justamente arrogância, e 

expurgo do outro. Mesmo ao se declarar  democrático há arrogância. A 

democracia não é prerrogativa de um indivíduo, ou de um grupo, ou de um 

partido, ou de uma associação. Na reivindicação da democracia há 

arrogância.” (PONZIO, idem) 

 

http://conceito.de/democracia
http://conceito.de/democracia


Levando-se em consideração as palavras do professor Ponzio, talvez não 

consigamos descortinar um país de fato democrático, se antes de qualquer atitude não 

criarmos condições para uma relação de alteridade realmente significativa entre os 

sujeitos na sociedade.  

Ao pensarmos a mobilização popular, que emerge na indignação das mazelas 

sociais, faz-se necessário incutir o pensamento alteritário nos sujeitos, afinal,  

 
a democracia não é uma ‘invenção’, nem uma descoberta, nem uma fórmula 

de governo, muito menos, uma fórmula de solução. É uma atitude, que como 

tal subsiste apenas até o ponto em que, de volta em volta, for assumida por 

cada um, e não apenas por quem governa; uma atitude em relação ao outro; e 

é, portanto, o outro em primeiro lugar que pode reconhecer uma atitude digna 

de tal nome (PONZIO, 2010, p. 157). 

 

Na relação conflitante entre Democracia e Alteridade, refletimos a ideia de 

Alteridade, cuja concepção baseia-se no pressuposto de que todo homem social interage 

e interdepende do outro. Assim sendo, eu só existo a partir do outro, da visão do outro, 

fator que me permite também compreender o mundo a partir de um olhar diversificado. 

A prática da alteridade conduz da diferença à soma nas relações interpessoais 

entre os seres humanos revestidos de cidadania. Pela relação alteritária é possível 

exercer a cidadania e estabelecer uma relação pacífica e construtiva com os diferentes, 

na medida em que se identifique, entenda e aprenda a aprender com o contrário. Por 

isso,  

conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da 

identidade subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição de inserção 

dessa identidade no plano relacional responsável/responsivo, que lhe dá 

sentido (SOBRAL, 2008).  

 

Alteridade denomina, então, a capacidade de conviver com o diferente, de se 

proporcionar um olhar interior a partir das diferenças. Isto significa que reconheço o 

outro em mim mesmo, também como sujeito aos mesmos direitos que eu, de iguais 

direitos para todos, o que, por sua vez, gera deveres e responsabilidades, condição sine 

qua non para a cidadania plena. 

Durante as manifestações, ocorridas em todo o país, pudemos perceber a 

dinâmica da mobilização popular, em que a necessidade percebida por um sujeito era 

compartilhada pelo outro. O desejo por uma renovação política e social, uma vontade de 

ser auscultado pelos seus representantes, enfim, uma ânsia de ir além, “uma vez que o 

mundo não está acabado, ao contrário, é construído por meio dos sujeitos e esses, por 



sua vez, se constituem ao se lançar um para o outro em busca de sentidos” (SILVA, 

2007, p. 85). 

A busca por um novo sentido de ser cidadão, de não se contentar com o pouco 

que lhe é oferecido, acreditando sempre em um novo horizonte, numa realidade outra 

que seja mais confortável, menos desigual e mais justa.  

Ficou clara e evidente a força do grito popular, a capacidade que possui o sujeito 

para refletir, mobilizar e lutar pelos seus direitos.  

No desafio de se construir um país mais democrático e, acima de tudo, mais 

alteritário, é indispensável assumir uma atitude responsiva dos próprios atos como 

sujeitos sociais. E, nesse sentido, conforme Geraldi (2010), “responsabilidade abarca, 

contém, implica necessariamente a alteridade perante a qual o ato responsável é uma 

resposta. Somos cada um com o outro na irrecusável continuidade da história”.  
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