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O sujeito, como uma identidade constituída culturalmente em determinada 

comunidade semiótica, só é possível, na perspectiva bakhtiniana, por meio das relações com 

os outros em linguagem, no processo dialógico de interação. Assim, enquanto sujeitos postos 

em interação, “constituímo-nos e nos transformamos sempre através do outro” (GEGe, 2009, 

p. 13). 

Deste modo, a “alteridade é um fundamento da identidade” (GEGe, 2009, p.13), mas 

não como um rótulo ou característica fixa, estanque, e sim como algo fluido, cambiável, 

movente como a cheia e a vazante da maré, sendo, portanto, passível de reestruturação e 

modificação.; e se dá não apenas com um outro físico, o que não implica uma não concretude 

em seu aspecto simbólico. E, em ambos os casos, esse processo deve ocorrer tanto no exterior 

como no interior desses sujeitos, voltando-se posteriormente, de novo, para o externo, re-

significado. 

É essa relação abstrata, que ocorre entre o símbolo e o sujeito que percebemos ocorrer 

quando o homem interage com o divino e sobre o qual trataremos aqui, por meio do Círio de 

Nossa Senhora de Nazaré, para a reflexão sobre o processo de alteridade existente nessa 

relação que se institui entre esses sujeitos. 

Nessa interação entre o homem e o divino, percebe-se que se dá em um plano da 

abstração, já que o sobrenatural não é palpável, e ocorre no interior do sujeito, pautando-se 

pelo que culturalmente se convencionou como identidade e/ou papel social deste ente divino e 

é mediado por meio de uma imagem física, que o corporifica e torna essa interação “mais” 

concreta, por estabelecer um interlocutor concreto. Muitas são as tradições religiosas, mesmo 

pré-cristãs, que utilizam-se desse recurso para a efetivação da interação entre o homem e o 

divino, como no nosso caso, o catolicismo no qual se insere Nossa Senhora de Nazaré 

No entanto, essa relação se expande e torna-se mais complexa com a ocorrência do 

Círio de Nazaré, quando se percebe que, durante a procissão, mais um elemento é inserido na 
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interação entre esses sujeitos, causando assim desdobramentos, a instituição de novos sujeitos, 

a reconfiguração de identidades e novas relações de alteridade. 

Mas que elemento é esse inserido e, quais são essas reconfigurações erelações que 

passam a constituir a interação entre natural e sobrenatural? 

No Círio de Nazaré, durante a procissão que segue a Santa, muitos são os fiéis que 

levam a sua imagem de Nossa Senhora, seja ela a de Nazaré ou outra, que é a da afetividade 

deles, para a qual eles rezam, agradecem e fazem pedidos. São as imagens do ambiente 

familiar e do cotidiano dessas pessoas. 

Quando isso acontece, o homem coloca dois objetos em interação, a imagem do 

cotidiano e a imagem oficial da Igreja. Nessa nova relação que se institui entre essas imagens, 

esses dois novos sujeitos é a própria Nossa Senhora, que se reconstitui, reconfigura-se em 

dois sujeitos distintos, isso porque a imagem da Igreja passa a ser a que abençoa a imagem, 

que abençoará o devoto, estabelecendo aí uma certa hierarquia entre elas e que só é possível 

por conta da relação anteriormente estabelecida, entre o homem e a divindade, na expressão 

de sua fé no poder desse ente sobrenatural. 

Destarte, percebe-se que a relação de alteridade estabelecida entre os sujeitos homem e 

divino constitui-se numa trama muito mais complexa, que a relação entre esses dois sujeitos, 

conformando assim, “uma infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, numa 

geografia de águas que, quando não invade tudo, se faz pressentir a sua volta, em sua 

permanência, em seu ritmo” (PIZARRO, 2012, p. 18), constituindo o que poderíamos 

considerar como uma “Alteridade das Águas”, pois são consciências que se alargam ao entrar 

em contato com outras, que também se alargam. 

Deste modo, a relação com o espiritual, fora da vivência cotidiana, realiza no sujeito o 

processo de 

 

Um ser-sendo em de-vir, recebendo outro ser-sendo em de-vir. Mergulho na 
memória do passado e na memória do futuro; quando então os sentidos encontram a 
superação de suas contradições, e assim emergem novos sentidos. Aqui se impõe o 
diálogo polifônico, incompletável, infinito, extralocalizado. Fala aqui a palavra 
outra.  Aqui o eu escuta, um sujeito se abre ao outro sujeito, o homem aprende, pra 
só então dar seu passo, fazer seu “ato responsável” (MELLO; MIOTELLO, 2013, 
223). 

 

Evidenciando “a necessidade de a vida pequena e pessoal do cotidiano se abrir para as 

questões divino-universais, e cada um de nós viver essa dupla dimensão de forma plena, 

alargada” (MELLO; MIOTELLO, 2013, 223), uma vida vivida na noção bakhtiniana de 

Tempo grande, já que a relação que é estabelecida, imerge no Tempo pequeno, estabelecendo 
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um vínculo não apenas com a Santa, mas com todos os outros, que não o sujeito próprio dessa 

relação, mas que estão na ilharga dessas relações de alteridade postas, pois a relação com o 

divino não é unicamente para si, mas para outros, os quais se inserem nessa proteção pedida à 

Santa. 
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