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Introdução 

 

Este trabalho apresenta um recorte de uma experiência de intervenção em 

psicologia e cujas reflexões versam sobre o processo de constituição do sujeito nas 

vivências e tensões alteridade-identidade. Esses recortes foram feitos a partir de um 

grupo de promoção de saúde com crianças em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em 

uma cidade no interior de Minas Gerais. 

 A discussão aqui proposta parte de uma perspectiva histórico-cultural, a qual 

compreende que o sujeito não tem uma subjetividade determinada a priori, mas que se 

faz num processo sempre inacabado, inconcluso, resultado do modo como interage 

socialmente e se apropria do contexto.  

Nesse sentido, Bakhtin (2003) escreve que a consciência tem uma materialidade 

sígnica, porque esta passa a existir quando entra na relação com os outros e a partir 

daí internaliza os signos dessa relação. Portanto, o sujeito se constitui em ação 

historicamente situada, a qual se faz a partir das relações dialógicas com os outros e 

com a materialidade. Esta relação com o outro, mediador da constituição do sujeito, é o 

que chamamos alteridade.  

Para compreender a alteridade como fundante do sujeito, Bakhtin (2003) 

introduz três conceitos: totalidade, exotopia e excedente de visão. Segundo o autor, a 

incompletude humana exige do sujeito uma relação de alteridade, sendo esta que lhe dá 

completude, acabamento. Isto só é possível porque o “outro” tem um excedente de visão 

e está em distância exotópica em relação ao sujeito.  
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O excedente de visão é a possibilidade de ver o outro, de um modo que este não 

pode se ver. Amorim (2003) define exotopia como desdobramento de olhares a partir de 

um lugar exterior, sendo que este lugar permite que se veja do outro algo que ele mesmo 

nunca pode ver, ou seja, que se tenha dele um excedente de visão.  

Compreendemos o sujeito como se constituindo, enquanto processo, portanto 

totalização e inacabamento. O inacabamento do sujeito é o que faz dele um ser 

responsável por sua constituição, uma vez que reagindo diante da vida, ele se (re)faz, se 

(re)cria. Esta responsabilidade implica que o sujeito não é produto das forças externas, 

mas ele produz e é produzido em seu contexto, por isso capaz de criar. 

Mas esse sujeito inacabado e capaz de criar-se só o faz porque se relaciona a 

todo o momento com um “outro” que lhe confere acabamento, lhe define como alguém. 

Então, quando se percebe como totalidade – acabamento provisório - é que o sujeito se 

abre para a possibilidade de (re)criação. É a totalidade imaginária que potencializa a 

produção de sentidos e funda uma dinâmica de renovação da existência. Geraldi (2003) 

explica que o acabamento é o sentido de que algo tem começo e fim, e porque tem um 

fim, tem um limite que se abre a ela possibilidades de sentidos. Diz o autor, “nosso 

acabamento atende a uma necessidade estética de totalidade e esta somente nos é dada 

pelo outro, como criação e não como solução” (p.47). 

 

Nossas identidades não se revelam pela repetição do mesmo, do idêntico, mas 

resultam de uma dádiva da criação do outro que, dando-nos um acabamento 

por certo sempre provisório, permite-nos olharmos a nos mesmos com seus 

olhos. (GERALDI, 2003, p.47). 
 

Como são inúmeros os outros com os quais o sujeito estabelece relações de 

alteridade, este sujeito torna-se espaço de síntese de outros sujeitos.  

 

Nesse sentido pode-se dizer que o homem tem uma necessidade estética 

absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é 

único capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; tal 

personalidade não existe se o outro não a cria; a memória estética é 

produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior em um novo plano da 

existência. (BAKHTIN, 2003, p.33) 
 

Cada ser é, então, a síntese de múltiplas determinações, síntese no sentido de 

apropriação do discurso do outro, daquilo que faz seu a partir do outro. Síntese que se 

apresenta como totalidade provisória no presente, mas se define pela relação entre o 



passado e o futuro. A memória4 de passado como define Bakhtin, é a objetivação da 

história do sujeito, de como se constituiu, ela é quem oferece as condições de existência 

do sujeito. O futuro, ou memória de futuro é a dimensão subjetiva que dirige o sujeito 

ao por vir, aquilo que está por ser alcançado e que, consequentemente, oferece 

possibilidades de ação.  

É a memória de passado e a memória de futuro que determinam os critérios de 

valor, com os quais o sujeito seleciona suas possibilidades, fazendo deste processo de 

constituição um processo de criação.   

 

Alteridade-Identidade: tensões e vivências  

 

Bernardo, sete anos, integrante do grupo de promoção de saúde com crianças em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Logo que chegou ao grupo, no primeiro 

encontro, mostrou-se inquieto, jogando massinha pra cima, subindo na maca e nas 

cadeiras, demonstrando interesse em pular a janela, mexendo em tudo. As outras 

crianças que participavam deste encontro logo o nomearam de “custoso5”. Ao final das 

atividades, uma menina disse: “Eu só venho na semana que vem se ele [Bernardo] não 

vier!” (sic).  

 Sua inquietude fez-nos procurar compreender Bernardo na tensão alteridade-

identidade. Nos espaços de educação formal ou ainda nos espaços familiares, Bernardo 

era contemplado como “custoso” ou “hiperativo”. Cada gesto, fala e comportamento 

determinava o modo como avós e professoras lhe ofereciam acabamento, enquanto 

alteridade, e desse modo ele se constituía sujeito.  

 O menino tido como indisciplinado pela escola foi encaminhado à especialidade 

neurológica com um relatório que o apresentava nesse espaço como uma criança que 

gostava de correr e de brincar, que teve dificuldades na alfabetização, entretanto, sem 
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comprometê-la e que, por fim, teve desentendimentos com os colegas.  Diante desse 

material e com as falas do avô de Bernardo sobre as peraltices do menino, a 

neuropediatra faz uma leitura direcionada e passa a enxergá-lo como agitado, com 

dificuldades de realizar as atividades propostas e de relacionamento com colegas, visão 

essa que resulta no diagnóstico TDAH feito pela profissional, que é legitimado pela 

família. 

 No grupo de promoção de saúde ofertávamos a ele um espaço de criação e, 

oferecíamos acabamento ao sujeito que realiza coisas impressionantes, que brinca, que 

pula, que cria, que se afeta, se emociona e, possibilitando estranhamentos, Bernardo 

produzia novos sentidos que o afetavam, e o permitiam ser outro sujeito. 

 Bernardo se mostrou nos grupos de promoção de saúde concentrado nas 

atividades propostas, sendo que essas exigiam atenção e habilidades motoras refinadas, 

partilhou materiais, pediu favores e agradeceu. Bernardo se envolveu afetivamente com 

os demais participantes do grupo e foi nomeado pelos colegas como criativo, já que 

sempre inventava atividades e brincadeiras com os materiais disponibilizados para além 

daquilo que era sugerido. Além disso, ele era visto no grupo como alegre, corajoso, 

sensível, amoroso, educado, inteligente e persistente.  

 

Ofertando acabamento 

 

 A medicalização da vida está se tornando uma prática naturalizada em nossa 

sociedade, de modo que é comum nos depararmos com situações em que se privilegiam 

intervenções externas para alcançar padrões impostos socialmente. Nos espaços de 

educação o cenário não é diferente, o uso de medicamentos entre os alunos é frequente, 

juntamente com diagnósticos questionáveis de Transtornos de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Ao invés de se pensar nas histórias escolares desses sujeitos e suas 

relações no contexto da escola - questionando o que está sendo oferecido e como - a 

responsabilidade do fracasso no processo ensino-aprendizagem é atribuída a apenas um 

dos personagens que constituem essa rede: o aluno, rotulando e estigmatizando-o.  

 Para a construção do rótulo e definição da hiperatividade apresenta-se e pontua-

se apenas a identidade, esquecendo a relação alteridade-identidade. Na construção 

desses rótulos, é possível observar o quão dialético é o processo de exclusão/inclusão 

estabelecido, de modo que a criança é excluída por apresentar diferenças em seu 

processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, tem no diagnóstico e no uso de 



medicamentos a possibilidade de inclusão na escola, “corrigindo” os desvios 

apresentados.  

 Assim, o caso apresentado demonstra a fragilidade na realização de diagnósticos 

dessa natureza, uma vez que muitos são baseados em interpretações limitadas de 

informações que poderiam ser facilmente generalizadas à realidade de várias outras 

crianças. Demonstra, ainda, os desencontros vividos no percurso de um diagnóstico, o 

qual imprime marcas no sujeito que sofre exigências baseados em parâmetros de um 

modo de ser idealizado. 

 Bernardo: sensível ou custoso? Agitado ou afetivo? Irritante ou criativo? 

Bernardo não demonstra qualidades ou defeitos inatos, mas se apresenta dialeticamente 

se (re)descobrindo nos espaços e nas relações. Nossa existência é dirigida ao outro, que 

ativamente produz sentidos sobre nós e, assim, se faz mediação em nossa constituição. 

É na tensão alteridade-acabamento que nos constituímos.  
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