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Como temos distintas histórias de relações com os 
outros – cujos “excedentes de visão” buscamos em 
nossos processos de constituição – vamos construindo 
nossas consciências com diferentes palavras que 
internalizamos e que funcionam como contrapalavras na 
construção dos sentidos do que vivemos, vemos, 
ouvimos, lemos. São estas histórias que nos fazem 
únicos e “irrepetíveis”  
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Novembro de 2013. No mês em que se comemora o aniversário do grande 

filósofo da linguagem, um grupo de estudiosos se reúne, desta vez, em Vitória/ES, para 

dialogar sobre o tema "Vida, Cultura e alteridade" no mundo contemporâneo... Eu - uma 

assídua participante do evento - estarei fora desta discussão para dar a vida ao Lucca. 

Assim, mais do que discutir sobre a vida na contemporaneidade, estarei contribuindo 

com esta presenteando-a com a vida do meu filho.  

 

Meu filho. Ser que desde a sementinha plantada dentro de mim, conhece o real 

significado do diálogo... É o interlocutor não só da mamãe, do papai e dos familiares 

como já tem participado de inúmeros eventos acadêmicos, ouvindo a voz de vários 

sujeitos, mas o principal nome que se repete é do pensador Mikhail Bakhtin. Esse nome 

e o seu pensar tem aparecido nas aulas da graduação, nas da especialização, nas 

reuniões do Pibid, nos encontros de iniciação científica, nos encontros do GEBAP... E 

lá está o Lucca ouvindo e interagindo com o dito e, principalmente, com o vivido. 

 

Lucca vai nascer em mundo permeado de signos ideológicos. Ainda que o meu 

bebê não domine ainda a comunicação verbal, ele é e será constituído na e pela 

linguagem. Como mãe, tenho a consciência de que a questão da linguagem é 

fundamental no desenvolvimento não só do Lucca, mas de todo e qualquer ser humano, 
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pois é esta que permite aos sujeitos a compreensão do mundo e como estes devem nele 

agir. Dessa forma, será a linguagem que irá permear as relações importantes e 

necessárias do meu filho como, por exemplo, os encontros, os desencontros, os 

confrontos de posições que, ao tornarem-se públicas, evidenciam toda uma carga 

ideológica além de revelar a posição de cada indivíduo na sociedade. 

 

Na corrente dialógica da vida, Lucca vai se apropriar da palavra que, segundo 

Bakhtin: 

 
As influências extratextuais têm um significado particularmente importante  
nas etapas primárias de evolução do homem. Tais influências estão 
plasmadas nas palavras (ou em outros signos), e essas palavras são palavras 
de outras pessoas, antes de tudo palavras da mãe. Depois, essas “palavras 
alheias” são reelaboradas dialogicamente em “minhas-alheias palavras” com 
o auxílio de outras “palavras alheias” (não ouvidas anteriormente) e em 
seguida [nas] minhas palavras (por assim dizer, com a perda das aspas), já de 
índole criadora (BAKHTIN, 2003, p. 402). 
 

 

E assim, com algum tempo vivido na contemporaneidade e de posse de sua 

palavra, o meu filho vai se constituindo um sujeito ético. Não se trata daquela ética que 

se reduz a prescrições de condutas, mas trata-se sim de uma ética com toda sua 

potencialidade filosófica. Isso vai fazer com que não só Lucca, mas todo e qualquer ser 

humano faça questionamentos como os colocados por Castro (2011): “De que maneira 

definimos o nosso destino? Como escolhemos os nossos caminhos? E, que critérios 

elegemos para orientar nossa vida presente e de que forma essa vida esculpe nosso 

futuro como humanidade”. 

 

Um sujeito ético que realiza um ato ético. Ato este que só se instaura quando o 

outro entra em cena.  A teoria bakhtiniana vai nos mostrar que talvez seja este o sentido 

que possa parar a crise contemporânea: o agir responsável do não álibi no ser.  Lucca 

não vai ter álibi, não terá desculpas para  não agir nem para não declarar as suas 

escolhas. A ação ética estará sob o seu poder, sob a sua deliberação. Será fruto e medida 

de sua capacidade de extrair das possibilidades as escolhas que poderão viabilizar as 

suas mais singulares utopias. 

 



Meu objetivo ao educar o Lucca partirá do princípio de que é  justamente no 

debate livre e democrático, no enfrentamento dos conflitos e no reconhecimento do 

Outro que se dará a formação do ser humano livre e justo, pois o que o preparará para o 

agir ético e responsável será somente o risco de exercê-lo de forma única e singular. 

Como (re) afirma Castro: 

 

[...] não nascemos prontos. A vida que escolhemos viver e ação que 
assumimos pôr em curso é que vão nos permitir avaliar se estamos ou não 
nos aprimorando. Ser perfectível, aperfeiçoar-se é potência do ser humano. 
Verter essa potência em ato é conquista e risco do exercício da nossa 
liberdade (2011, p. 10). 
 

 

Desse modo, Lucca vai aprender que antes de pensar, é pensado e que a 

constituição de sua própria identidade deve vir pela alteridade, deve vir pelo outro, e 

não por si mesmo. A questão, então, é não pensar em constituir a própria identidade, 

mas pensar como lugar da responsabilidade social. O pensar é tido como um lugar pelo 

qual se responde. Esse é um ato ético. Pensar e responder é uma necessidade na vida, 

especialmente, no mundo contemporâneo. Do lugar em que o Lucca ocupará a partir de 

sua chegada ao mundo, especialmente, no mundo contemporâneo, só ele responderá, 

uma vez que ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Como diz Bakhtin “somente o 

ato de pensar pode ser ético... pois é nele que o sujeito é convocado”.  

 

É por isso que ao ganhar a vida, o meu filho vai descobrir que a incompletude 

constitui o outro como o único lugar possível de uma completude sempre impossível, e 

que assumir essa relação dialógica como essencial na constituição dos seres humanos 

não significa imaginá-la sempre harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos. 

Mesmo assim, o outro se mostra imprescindível para a constituição de qualquer 

indivíduo da sociedade. Como escreve Geraldi (2003) é na tensão do 

encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se constituem. 

 

Na vida, terá que resolver o paradoxo apontado por Bakhtin que remete mais 

diretamente a vida, uma vez que esta é vivida na fronteira de nossa experiência 

individual e por este excedente de visão que temos. Assim, o que se vê é determinado 

do lugar de onde se vê. Tudo isso nos revela que o ‘eu’ não tem existência própria fora 



do seu ambiente social e necessita da colaboração do outro para se constituir, para se 

definir e ser o autor de si mesmo. Trata-se de um ‘eu’ aberto e inconcluso, susceptível 

aos discursos vividos e compartilhados com os outros. 

Podemos dizer, então, que Lucca será um sujeito - singular e irrepetível - 

vivendo nesse mundo ético, sendo que neste - tempo dos acontecimentos - cada um tem 

a responsabilidade pela ação concreta definida não a partir do passado - que lhe dá 

condições de existência como um pré-dado - mas a partir do futuro, cuja imagem 

construída no presente orienta as direções e sentidos das ações. É do futuro que tirará os 

valores com que qualificará a ação do presente e com que estará sempre revisitando e 

recompreendendo o passado.  

 

Será a vida contemporânea o lugar privilegiado de formação do Lucca - 

inconcluso, por natureza, único e irrepetível - através do trabalho estético com a 

linguagem e para isso os seus sentidos e formas não podem ser de antemão 

determinadas. Olhar por essa perspectiva é considerar  a língua não tão somente como 

sistemas estruturados e acabados, mas como sistematizações em aberto que incorporam 

as indeterminações necessárias para que ela mesma possa funcionar. A linguagem 

necessita abrir-se ao trabalho do homem no fazer aqui e agora de seus enunciados 

concretos. 

 

Por fim, espero - ao dar luz ao Lucca - que ele venha ao mundo social como um 

sujeito que responda responsavelmente. Isso porque ele vai ser responsável pela 

construção do futuro sempre a partir da vivência do presente, tendo como base as 

experiências passadas. Espero ainda que a alteridade se imponha como caminho, como 

modelo e que para alcançar esse patamar, a interação seja a única alternativa de 

construção e interdependência.  Porque, como diz Manuel de Barros: 

 

“O melhor de mim são eles”. Bem vindo à vida Lucca! 
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