
Por uma escrita carnavalizada¿Vamos a volar con la imaginación? 

 

Nathan Bastos1 

 

 “Ninguém é igual a ninguém. 

Todo ser humano é um estranho ímpar”. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Instruções:  

  

Este é um texto que busca desconstruir o academicismo que geralmente eu 

imprimo em meus textos. Na verdade, não sei como consegui colocar o pronome de 

primeira pessoa na frase anterior desse texto... Mas vamos lá. Proponho-me a dialogar 

com Bakhtin e seus paresa respeito de “Vida, Cultura e Alteridade” no mundo 

contemporâneo, especificamente, “Cultura e alteridade”. 

 Veja caro leitor, como está sendo complicada esta minha tarefa, esse texto 

precisaestar livre de anacronismos universitários, e me diz como... De que forma, depois 

de uma cultura universitária que apaga o “eu” dos meus textos em nome de um “nós” 

(que geralmente é um “eu” mascarado...), fazer um texto tão reflexivo e livre de 

padrões? Bueno, é um exercício bem complexo... Lembro-me de uma frase, que, aliás, 

nunca será apagada de minha memória, que proferiu Maria Helena de Moura Neves 

(justamente intitulada “a Maria que subiu ao Olimpo”, em uma entrevista que concedeu 

a um jornal on-line que li certa vez) que disse: “Senhores [...] tolerância conosco que 

este ofício é traiçoeiro”. Neves discutia sua obra gramatical, meu ofício é menor, 

discuto a minha quase impossibilidade de produzir um texto mais reflexivo e que me 

distancie um pouco da ciência e me faça pensar mais do que colocar regras da ABNT 

nas próximas páginas.  

 Minha reflexão toma como base a arquitetônica do pensamento bakhtiniano e do 

círculo. Escolho como norte a ideia de que Bakhtin e seus pares foram filósofos e 

trataram da linguagem e da vida de forma muito particular, peculiar, única.  

 Então, leitor curioso, nada de interessante ainda, não é mesmo? É, escolho por 

começar assim para te dar instruções para a leitura do restante do meu texto... Digamos 

que, na árdua tarefa de escrever esse texto diferente, reflexivo, inventivo; uso de todas 

as artimanhas da minha imaginação (juvenil) fértil... Assim, tu encontrarás nesse texto, 
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coisas como: metáforas (o que eu sempre gostei de escrever e tive de apagar no âmbito 

da escrita acadêmica. Vai dizer, não deixa um texto ornado?), certa quantidade de 

palavras em espanhol (sim, se a língua me constitui, o espanhol também falará por 

mim), o mais importante é a questão de eu fugir, isso sim, completamente aos gêneros 

acadêmicos... Verás, não será nada esperado, garanto-te, leitor destemido.  

 Para te preparar melhor, a respeito da questão do gênero, recordo de uma frase 

da minha orientadora, ela sempre diz: “primeiro escolho meu projeto de dizer e o gênero 

depois.” A questão tem me feito pensar a dias, na verdade, nem mesmo sei em que lugar 

irá chegar (se é que se podem tirar conclusões a cerca do que estou me propondo a 

falar), o projeto de dizer “estamos” (digo estamos, não para burlar a norma de escrita 

reflexiva, escrita do “eu”, mas porque julgo que o entendimento da obra de Bakhtin e do 

círculo que eu tenho é, em grande parte, construído nos diálogos que temos nos 

encontros do GEBAP, grupo de estudos sobre a obra dos autores que participo) 

construindo há certo tempo, é preciso fazer um recorte. O conceito de alteridade é um 

dos que mais me chama atenção nas obras do círculo, visto isso, imagine, leitor atento, 

que procuro um gênero que te faça responder, ativamente, quero tuas contrapalavras... 

Entonces,pensei, primeiramente, vou escrever uma carta, bem provocativa, de certo 

surtirá efeito... Depois, pensei o contrário, parece um gênero tão anacrônico... Coisa do 

século passado! Daí, vê só,leitor dialógico, resolvi te mandar um e-mail. Como? Veja 

adiante...  

 

 O e-mail: 

De:nathanbastos600@gmail.com 
Data: Segunda-feira, 15 de julho de 2013. 
Para:outro(s)-dialogico(s)@alteridade/bakhtin.com 

Assunto: discutir Bakhtin, seu círculo, sua filosofia, suas obras, entre outros.  
  

Hola, ¿cómo estás? É, meuleitor abelhudo, até que enfim começamos a 

dialogar sobre Bakhtin, que é de fato o que nos reúne no evento, a(s) obra(s) que 

traz(em) todos nós a Vitória/ES. Peço-te desculpas, minhas insuportáveis instruções de 

leitura devem ter te enfadado os olhos...  

 Tenho algumas coisas (eu escrevi coisas num texto, enfim!) para te contar, vê 

bem como é o mundo, quando comecei a ler as obras de Bakhtin e do círculo eu era 

apenas um acadêmico do primeiro semestre de um curso de graduação em Letras (não 

que isso faça muito tempo), mas desde lá, tenho um pouco mais de noção de quem ele é 
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e o que está representando no âmbito das ciências humanas hoje. Bakhtin e seu círculo 

cunham uma infinidade de termos, deixando-os muitas vezes sem definição pronta, 

“achável", fechada, monológica. Se posso arriscar uma generalização, tudo que parte de 

Bakhtin e dos seus pares está prenhe de incerteza, de incompletude, de resposta por vir, 

de visão de mundo dialógica. Assim, precisamos de respostas ativas, responsáveis, atos 

éticos... Viu, meu leitor? Não me deixe falando sozinho, não o quero em silêncio... 

Converse comigo!  

 Não sei, parece que nossa conversa está tão marcada pela minha voz (claro, estás 

escrevendo sozinho, Nathan)... viu, leitor prezado, os exemplos são vários, estou 

dialogando com minha consciência. Bakhtin estava realmente correto quando falou que 

“estou impregnado pelo outro”. Por supuesto, ¡ cómo no! Eu acho tão gratificante 

quando as coisas se materializam... A questão da alteridade me chama tanta atenção por 

ver acontecer diante dos meus olhos, tudo ocorre aqui, na frente deles.  

 Acho necessário que tu saibas, leitor aplicado, como foi meu contato primeiro 

com a teoria de Bakhtin. Pois bem, logo que entrei no curso de graduação fui 

selecionado para uma bolsa de iniciação à docência, lá, tive algumas leituras teóricas 

que embasariamminha prática em sala de aula. Durante os primeiros meses de nossas 

leituras tive o prazer de ler vários textos do professor João Wanderley Geraldi, 

conhecido seu, leitor letrado? Bom, esse autor (que eu gosto bastante, por sinal) faz 

reflexões muito ricas sobre o ensino de língua portuguesa, meu foco na dita bolsa, a 

partir das leituras dele, um nome começa a me inquietar muito. Quase sempre, nos 

textos que lia, vinha um nome na epígrafe, estranho para um interlocutor pouco sabido 

(o que não é seu caso, não é mesmo?), o nome era BAKHTIN. Pensava eu: “quem 

será”? Não tenho a conta certa de quantos foram os textos que li de Geraldi, até que não 

aguentei de curioso, joguei no Dr. Google e lá me veio como resposta: filósofo russo, 

bla bla bla... Isso refreou, um pouco, a curiosidade (que eu já denomino curiosidade 

epistemológica, de tão forte que é) essa (simples) informação. Em seguida fui 

convidado a entrar no grupo de pesquisa sobre o assunto. Não quis, achei que seria 

muito complicado (ainda não acho que seja fácil hoje). Depois, comecei a ler obras de 

Bakhtin mesmo, não entendia muito... Pedi informações para minha orientadora, ela 

terminou retomando o convite de entrar no grupo e pela segunda vez eu recusei. Minhas 

leituras seguiam, por conta própria, depois num terceiro convite, eu aceitei entrar. E 

hoje tenho só uma certeza, não existem certezas quando falamos em Bakhtin, as 

ciências humanas não foram pensadas para generalizações, enquadramentos e 



encaixotamentos. Somos vivos, imperfeitos, heterogêneos. Como uma teoria que verse 

sobre o assunto pode fechar em análises pobres de conteúdos generalizáveis? Isso me 

encantou, mais ainda quando ouvi pela primeira vez o termo que alguns autores usam 

para designar o pensamento do autor e do círculo: REVOLUÇÃO BAKHTINIANA. 

Estás acompanhando, leitor cúmplice? 

 Outro dia, no grupo de estudos, declarei não entender muito do conceito de 

ideologia, os professores que orientam as leituras e discussões, Fabiana e Moacir, 

tentaram auxiliar meu entendimento no assunto, me explicaram (grosso modo) que a 

questão da ideologia desdobra-se em duas, a ideologia dominante e a ideologia do 

cotidiano. Os nomes são autoexplicativos. Coloco agora essa questão para pensarmos 

naacademicidade do meu texto, deste mesmo, que escrevo até aqui. Acho que esse tipo 

de texto, de cunho autoral, é parte de um grupo de textos que estão sendo 

estigmatizados pela cultura acadêmica, carregada de ideologia dominante. E lá vem um 

evento que versa sobre Bakhtin que nos pede um texto reflexivo que nos coloca de fato 

como autores e não como autores acadêmicos. Seria uma forma de “dar uma tapa na 

cara da academia?” Que achas, leitor esperto? Ah... vai dizer que tu gostas de formatar 

segundo as enfadonhas normas da ABNT? Ou, que foi tão fácil assim te adaptar aos 

gêneros acadêmicos? Nesse momento, sinto que estou cometendo a hybris. É para mim, 

quase um crime contra o estado. E em que lugar disso tudo discuto alteridade? O 

escritor de textos acadêmicos como eu sou, tem por objetivo escrever para outros 

acadêmicos, visto que, a maioria dos leigos não há de entender por que tu escreves Et. 

Al. ou Apud. Outra pergunta interessante é, antes da escrita, pensar em que interlocutor 

estou tentando atingir, isso nos faz discutir alteridade. Já que, quem é o outro? Quem de 

fato lerá esse texto? Ao começar meu texto te defini. Sim, eu te defini,leitor surpreso! 

O leitor que defini é um leitor que também se desprendeu das amarrasque apagam 

identidades com a finalidade única de formatações. Se entenderes o que digo, estamos 

falando a mesma língua, leitor perspicaz. Entendes?  

 Retomo a pergunta, quem é o outro? Melhoro-a, inclusive: Quem é (são) o(s) 

outro(s)? Será que podemos concordar com esse trecho do mestre russo?  

 
Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, nossos 

horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não 

coincidem. Por mais perto de mim que possa estar esse outro, sempre verei e 

saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa, e que o situa fora de mim 

e à minha frente, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu  

próprio olhar (...), o mundo ao qual ele dá as costas, toda uma série de objetos 

e de relações que, em função da respectiva relação em que podemos situar-



nos, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando estamos nos olhando, 

dois mundos diferentes se refletem na pupila dos nossos olhos. (BAKHTIN, 

1997, p. 42) 

 

 [Começa teu estranhamento por eu colocar a citação no meio da página, não é, 

leitor certinho? Pois bem, isso é uma tentativa de fuga, aceite, sim... Também, por não 

achar que posso colocar “pro ladinho”, com quatro cm de deslocamento. Minha escolha 

será por colocar as ideias de Bakhtin no centro, bem como vês essas].  

 Voltemos ao trecho de Estética da Criação Verbal. Bakhtin afirma que os 

horizontes concretos que tenho sobre o outro são vivenciados por mim e por ele, no 

entanto, esses horizontes não coincidem. O meu horizonte concreto é marcado pela 

minha vivência, pelas minhas relações com o(s) outro(s), pela minha procura por 

totalidade. Da mesma forma que o outro, com seu horizonte concreto,que só vive na 

minha relação com ele e é marcado pela sua vivência, pela sua alteridade, pelasua busca 

por totalidade. Nossa totalidade, posta nesses termos, é incompleta, pois eu busco nele 

minha completude, ele a busca em mim, nos encontramos, dialogamos, interagimos, 

dessa relação saio com minha visão de mundo deturpada, mudada pelo excedente de 

visão dele, o mesmo lhe acontece. Mesmo assim, meu olhar, meu excedente, não se 

fundiu com o dele, somos ainda diferentes, inseparáveis também, contudo diferentes. 

Enfim, só posso me definir como “eu” por que tenho um “outro”. É o outro que me faz 

viver essa condição de alteridade. Sou incompleto.  

 Veja leitor filosófico, concordas comigo? Eu me vejo nessa posição e faço de 

novo o diálogo: ideologia e alteridade. Segundo o que nos ensina Bakhtin a minha visão 

de mim mesmo é fatalmente medida, recortada, trespassada pelo mundo, eu dialogo 

com ele e ele me muda, por dentro e por fora. Tudo isso não te faz pensar que é isso, 

tudo isso, exemplo de ideologia dominante e ideologia do cotidiano, em uma grave 

tensão? A minha visão de mundo é treinada pelo olho do mundo. Outra questão 

interessante é a exotopia que faz com que eu me coloque em um lugar fora de mim para 

poder me observar. Por isso, a alteridade seria um princípio básico para existência 

humana, dado que, não posso colocar-mefora de mim para me observar, eu necessito do 

outro, da minha completude. Eu preciso que me completem, vivo por isso, minha vida é 

marcada pela busca. Busca ingrata, nunca serei completo. Buscarei sempre e para 

sempre. Bastante tempo, não é leitor necessário? Então, será que posso arriscar-me a 

dizer que este texto é a busca de uma perfeição imperfeita? Responda-me isso, sei da tua 

capacidade, astucioso leitor!  Entendes que a noção de “eu” não é só minha? Ela é 



social. Somos sociais, nossas visões de mundo e excedentes de visão são do mundo. Por 

fim, nas palavras do autor “em minha vida, a inter-relação “eu - outro” é 

concretamente irreversível”. (BAKHTIN, 1997, p. 44 - 45). Isto é, eu só sou eu porque 

existe o outro. Igualmente, outro só é outro porque existo eu.  

 Em seguida, Bakhtin ainda discutindo o “Autor e o Herói”, traz a seguinte 

reflexão: 

Nunca é nossa alma, singular e única, que se encontra expressa no 

acontecimento-contemplação: sempre se introduz um segundo participante —

o outro fictício, o autor não fundamentado e não autorizado; não estou 

sozinho quando me olho no espelho, estou sob o domínio de outra alma. 

(BAKHTIN, 1997, p. 53).  

 

 E se depois de ler esse trecho eu te dissesse: “Quando me olho, não me vejo.” 

Me parece o que é mais sensato a se dizer, não é verdade? Não tens a mesma leitura? 

Acho estranho, depois da minha entrada no universo bakhtiniano minha visão da minha 

vida e da vida em si, de maneira geral, foi mudando, pouco a pouco. Não sei até que 

ponto a minha visão não é o que Bakhtin cunha como “domínio de outra alma”. Que tu 

achas, leitor bakhtiniano? Também, me incomoda a questão que acima se discute, vê 

bem, ele chama o outro, que participa desse diálogo que me funda como sujeito frente a 

vida,de fictício, não fundamentado e não autorizado. Será, outro(s), que tu és 

(são)fictício(s)? E será que eu não dou autorização para que o outro que me “mira” 

construa a minha imagem? De certo não autorizo, pois sempre pergunto “¿ por qué me 

miras si no me sacas a bailar?” Discordâncias a parte. Volto a concordar com Bakthin, 

no tocante a minha imagem, eu a olho no espelho, mas não enxergo de fato eu, enxergo 

ali minha imagem refletida e minha imagem construída. Ao dizer que “quando me olho 

não me vejo”, quero colocar que olhar é, na minha acepção e nesse contexto, o ato de 

contemplação, o acontecimento de admirar minha imagem física frente ao espelho, o 

ver, também nessa acepção e nesse contexto, como o ato que só quem está em uma 

relação exotópica a mim pode ter, isto é, eu me olho deste lado (do lado de fora do 

espelho) e só poderia me ver se estivesse dentro do espelho. Em outras palavras: o 

espelho “semiotiza” minha imagem, ele fornece a mim uma imagem física frente a mim, 

a minha visão só se concretizaria se eu tivesse acesso eu mesmo ao que o espelho vê de 

mim. Não tenho esse acesso, não tenho essa visão, desse jeito, preciso do outro. O outro 

medeia minha relação com o mundo, faz parte dela, me trespassa, me muda, me 

inquieta, me desloca. Nem por isso me permito chamar o outro de intruso, mesmo que 

não esteja autorizado, o outro será sempre bem vindo.  



 Se este texto tomasse corpo, seria em formato de espiral. Enquanto escrevo, 

reflito sobre várias possíveis leituras da natureza da filosofia de Bakhtin e do Círculo 

que podem me ajudar a dizer-te umpouco da pequena reflexão da obra que já construí 

até o momento. Como digo se é em forma de espiral, retomo alguns temas. Vê bem, não 

me sou leitor ou seguidor das ideias do cara, só acho que alguma coisa ele falou bem, 

tomo agora, para analisarmos juntos, leitor cientista, uma frase de Bob Marley 

(encontrei-a em um blog qualquer pela internet, reservo-me a não citar fontes, estou 

tentando fugir das citações). Ele disse: “Eu olho para dentro de mim, e não me importo 

com o que as pessoas fazem ou dizem eu me preocupo só com as coisas certas.” (Bob 

Marley). Retornemos ao que falávamos antes, sobre alteridade, ideologia, exotopo. Vixe 

é tanta coisa que se pode analisar nesse texto, tu não achas, leitor sagaz? Deixo o 

primeiro trecho e vou diretamente ao fato de ele afirmar que não se importa com o que 

os outros fazem ou dizem. Puxa, Bob, será que não se preocupa mesmo? Nem um 

pouquinho, nem lá no fundo?  Engraçado, se não se preocupassecom os outros porque 

se preocupar com o que são as coisas certas? Veja bem Bob, e tu também, leitor 

entusiasmado, quem define o que são as coisas certas? Entendo eu, vê se tu concordas 

novamente, que aquilo que tu chamas de coisas certas nada mais são que coisas aceitas 

socialmente no lugar onde tu moras, ou melhor, moravas. Pois bem, desse modo, essas 

coisas aceitas socialmente são por assim dizer um produto do social, não é mesmo? 

Claramente é possível identificar o que é o social, são os outros, somos nós. Então, Bob 

e leitor, acho que estamos diante da seguinte demanda: ou tu, Bob, assume a falha do 

teu dizer e retrata – o;Ou eu - Cult, bakhtiniano e chato (minhas características) - e meu 

leitor que possivelmente dialoga com pelo menos uma característica dessas – fazemos 

de conta que não lemos isso, esquecemos o blog e te rotulamos como poeta lacaio. 

Melhor ainda, saímos cada um de nós três para o seu lado, eu volto para Bagé, tu para 

onde estiveres, Bob, e meu colega leitor e bakhtiniano para o lugar de onde veio; cada 

um dos três com seu excedente de visão ferido pelo embate, sangrando, nossas feridas 

irão se curar, e obviamente, depois de curadas não seremos mais como antes, nossa 

visão de mundo sai alterada. E porque não enriquecida? Sai enriquecida.  

 Acho a posição de autor muito bonita. Nem notaste, mas eu brinquei com a tua 

leitura o tempo inteiro, esse parágrafo que escrevo acima é uma mostra de como criar 

uma metalinguagem para lidar com a filosofia. Embora eu não tenha cunhado os termos 

eu me aproprio deles e busco aqui dividir um pouco do básico entendimento que tenho 

da obra. Não quero dizer que Bakthin estava certo ou errado, isso é uma tendência de 



totalidade que me parece completamente estranha a obra dialógica que o autor traçou. 

Fatalmente devo alertar: se queres conhecer um pouco do que seja dele permita-se 

mergulhar na corrente da criação verbal que estudamos, é uma área rica e que preserva 

encontros com outras áreas.   

 Como eu dizia antes, leitor amigo, meu texto toma forma espiralada. 

Retomando outro conceito que já falei um pouco, o de exotopia, trago uma frase de 

Saramago, veja: “É necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos 

de nós.” (Espero, leitor confuso, não estar te perdendo a cada outro nome que trago ao 

meu texto, trago-os para dialogar com nosso mundo, interagir com ele.) Assim, quero te 

interrogar, entendes o conceito de exotopo na escrita de Saramago? Senão, tentemos 

manipular a escrita dele: é necessário sair de mim para me ver, não nos vemos se não 

saímos de nós. Melhor? Quer dizer, leitor presente, entendamos isso a luz do conceito 

de alteridade também, o que Saramago tenta dizer, nada mais é que preciso completude, 

não a tenho, preciso do outro, de uma visão de fora da minha. Retorno a dizer: sou 

incompleto. Tu também és! Então, só existo porque o outro existe e os dois só existem 

porque se olham um de um lugar externo, de um lugar fundamental para suas 

constituições, para ser ímpar, como diz Drummond na epígrafe desse texto, preciso do 

outro para ser diferente de mim.  

 Como resolvi te trazer, no corpo deste e-mail, muitas reflexões válidas sobre a 

vida, chamo agora para dialogar conosco a (grande) Soledad Pastorutti, (cantora e atriz 

que nos últimos anos deu vida nova ao folclore argentino). O motivo para chamá-la para 

conversarmos, para os que me conhecem não é surpresa, mas imagino que nos 

conhecemos pouco, pois bem, La Sole (o apelido carinhoso de Soledad), é para mim 

uma das maiores e melhores cantoras representativas da língua espanhola. Além disso, 

traz tanta verdade no que ela canta, suas músicas são enunciadas com aquele toque 

latino, verdadeiro, bonito... Sabe? Bom, chega de fanatismos meus, observa essa música 

que te ofereço, querido leitor, como carinhodepois da leitura que fizeste e dos nossos 

embates de opiniões sobre Bakhtin. 

 

Tren Del Cielo 

Viajo por las nubes 

Voy llevando mi canción 

Vuelo por los cielos 

Con las alas de mi corazón 

Déjame que llegue 

Que me está llamando el sol 

Vuelan los que pueden 



Volar con la imaginación 

Voy, voy llegando al sol 

Ven que nos lleva el viento 

Ahora voy, llevo mi emoción 

Voy, por el tren del cielo 

Voy por la montaña 

Hasta que me abrace el mar 

Por la pachamama 

Que nos da la libertad 

Voy por los caminos 

Que nos llevan a la verdad 

La senda del indio 

Para toda la humanidad. 

(Soledad Pastorutti) 

 

 Qué hermoso, ¿no? Creio que esta escrita foi balizada pela vontade de me 

desvencilhar dos arreios da ABNT que acabou por fazer uma miscelânea de vozes e um 

texto intergênero. Visto que, quantos são os e-mails que tu recebes leitor internauta, 

que possuem vozes de russos, portugueses, jamaicanos, argentinos, brasileiros ao 

mesmo tempo? É um falatório só, acho que orquestrei bem as falas desse povo todo, não 

achas? Uma polifonia só, bem ao gosto bakhtiniano! Também, quantos dos e-mails que 

tu recebes têm citações? E músicas junto? E trechos de contos? E de poesias?  Quantos 

dos e-mails que tu recebes que necessitam de instruções para leitura? E quantos deles 

precisam de tanta resposta, como eu te belisquei a todo o momento para que desse? 

Confesso que, geralmente, eu não demoro três dias para escrever um e-mail...  Esse foi 

um caso a parte, em gênero, número e grau! 

 

P.S. 

a. Leitor, devo ter te importunado de fato, não?  Foi essa a intenção! 

b. As palavras, frases e enunciações inteiras em espanhol, te incomodam 

também? Intencional, de novo.  

c. Gerou contra-palavras? Eu espero que muitas...  

d. Como diriam aqui no Rio Grande do Sul: “mas que barbaridade, esse 

texto tá um baita carnaval!” Assumo o risco.  

e. Espero suas contra-palavras, de fato as quero. Se achares necessário, me 

manda uma resposta, terei um imenso prazer em dizer mais algumas 

palavras.  

f. Palavras não se esgotam, vem de uma fonte interminável que é a vida e 

minha relação com o outro. Terei sempre palavras a dizer-te, me dê as 

suas, troquemos. Aceito negociações.  
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g. Aceite o convite da escrita carnavalizada, eu experimentei, gostei e será 

um problema voltar a escrever academicamente agora. Isso é culpa tua!  

h. Por fim, retomando um pouco o que a música de Soledad diz, seja um 

dos poucos que podem volar e te desejo que possa sempre volar con la 

imaginación.  

 

Grato pelo diálogo desde já, me despeço, com tristeza no coração, sei que me tornarei 

imperfeito de novo. A vida é assim, o outro me completa e me deixa, preciso me 

adaptar.  

Saudações Bakhtinianas! 

Atenciosamente, Nathan.  
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