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Enquanto existir, poderei sentir o significado maior da vida e do outro, porém, 

nunca saberei compreender o mistério de ambos. Qual o significado maior da vida? O 

que ela traz mudará o homem? E que verdade há no outro e na luz que possui, ou no 

brilho que poucos veem? 

Embora discordemos, devemos respeitar a todos. Trata-se de uma boa maneira 

de viver socialmente. No entanto, a vida é às vezes tão profundamente questionadora, e 

inquietante, que me leva do fascínio ao desalento. 

Não me contento com o pensar, definições, conceitos ou ideias. Preocupo-me e 

decepciono-me infinitas vezes. 

Poderíamos viver então perguntando-nos se o que desejamos é especial, ou 

possui resquícios de igualdade humana. Porém, é preciso que haja envolvimento, 

interação e um olhar reflexivo a partir de nós mesmos em relação ao outro. 

Tão pequena, sinto-me milhões de vezes diante da imensidão de pensamentos, 

tão diversos, tão tocantes e envolventes. 

O que queremos podemos ser ou fazer? Não acredito que sonhar baste. Viver em 

“igualdade humana” vai depender de mim, do outro e da vida. 

Se expusermos uma especial noção de igualdade humana, provavelmente 

sentiremos certa evolução no que se refere ao modo de ser. Mas, e o outro? Estará a 

cada dia melhor em nosso eu?  É através do questionamento, do experimentar, do 

repartir e do aprender que poderemos respeitar os pensamentos, desejos e palavras do 

ser, que não sou, mas que desejo sim, encontrar. 

Minha capacidade de enxergar o outro através da visão da alteridade, 

demonstrará em mim, minha capacidade de fluidez e crescimento. Verei e saberei então 

conhecer o ser, e estarei em comunhão com o outro. 

Mas afinal quem é o outro que habita em mim, ou em ti? 

Só podemos fazer afirmações sobre a existência do “eu - individual” se houver a 

possibilidade de contato e de troca. Assim, minha visão se expandirá e poderei me 

inserir no outro e perceber o que a sociedade tem feito de mim, por mim e desse ser. 
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Ou será que fazemos nós uma sociedade abatida, indiferente ou inerte muitas 

vezes? 

A relação de indivíduos socialmente interligados dependerá evidentemente de 

um coletivo. Existirei a partir do outro, e o outro, a partir de mim. Mas o que me 

estremece é a visão, o olhar diferenciado a partir do meu eu e do que me circunda. 

Corro o risco de sentir, explodir em mim, todos os tipos de sensações e experiências que 

certamente deixarão marcas profundas e instigantes. 

Pertencemos a uma sociedade de homens brancos, negros, racionais, irracionais, 

pobres, civilizados, masculino, feminino, adulto, infantil, estrangeiro, entre uma 

infinidade de outros. Contudo, esse universo fascinante, destoa-se quando me concentro 

em culturas também destoantes, personalidades frustrantes, indivíduos vazios e 

individualistas. O velho que não “serve”; a criança que é amada, e a outra que tem 

fome. O estrangeiro de personalidade retraída e insaciável; o índio e o planeta; a mulher 

ser, doce ou indócil; ou negros fascinantes, e por vezes, marginalizados. Mas, fascina-

me a tentativa de pensar. Não sou mais que um pensamento na noite, quando muitos 

como eu, questionam a vida e as atitudes diante dela. Sociedade sem espelho, que, se 

baseasse em pontos de luz, iluminada, se tornaria. 

Meu caminho é imaginário, sonhador e triste. Na alma que construí, há 

saudades. Para onde deverei seguir? Construí conhecimentos ao longo de minha 

trajetória, porém, frustra-me não saber, às vezes, onde devo colocar os pés ou o coração. 

Há entre os homens uma interminável troca com a natureza. E a partir daí um 

desejo de envolver-me com o mistério e a solidão. Meu caminho quimérico é 

socialmente triste, mas sonhador. Quisera a troca com o outro, ser de total relevância 

para uma sociedade absoluta e plena. Cheia de defeitos procuro por acertos da alma, na 

alma e pela alma. Não encontro respostas, pois o outro me poda, assusta-me e me faz 

triste. 

E, na troca entre homem, cultura e natureza, há falhas. Faz-se necessário, 

ajustes, que somente o homem poderia fazer. Mas, que importam os ajustes? Têm 

pressa os homens. Para quê? Se logo ali está o fim, o recomeço o tudo e o nada. 

 

Quero compartilhar o que vi, o que sinto e o que não compreendo. Não há 

brancos, nem negros, não há homem nem mulheres. Mas, há o velho. Sabedor de todas 

as coisas. Detê-los-ia se me fosse permitido. Velhos e jovens fascinam-me. Muito a 

aprender e muito a dar, têm ambos. Troca dos saberes e a receptividade ao novo, seria 



perfeito. Se eu pudesse dizer ao jovem o que experimentei, e também sobre o não 

experimentado da vida, da minha vida. Faria já. 

Busco um pensar antropológico, numa tentativa de saber do homem sobre o 

outro e também sobre si mesmo. O sentido, os atos e as diferenças. Quisera transformar 

a falta de amor, em amor. Matéria prima de vida. Comprometer-me com o outro em 

busca de mim, e de respostas. Tentativa incansável de mudar e de me transformar. 

A realidade diante do desafio do reconhecimento, das diferenças e das 

divergências, transformaria tudo em solidariedade humana e em compreensão. Quero 

crer. 

Partiria de uma feroz e desafiadora procura por respostas, e aplicá-las-ia, na vida 

que circula diante de mim. 

Multidões e um pensamento em cada ser. Deparo-me com a solidão da alma e o 

desejo de abraçar, num único abraço, todos. Desvalidos, desfavorecidos, sofridos, 

sonhadores, desanimados e cansados. Por que não, abraçar-me. Mas, o conflito cultural 

e universal me impede de me aproximar de tudo e de todos. Caminho a passos lentos 

através de minhas considerações e frustrações impostas.   

A cultura que produz e que toma por base, a experiência humana vivenciada, 

experimentada e inventada é o fruto do resultado entre a natureza e o homem que, em 

constante diálogo consigo mesmo, reinventa-se e prossegue disseminado valores, 

conhecimentos, saberes. 

Identidades e insegurança. Quem sou? Quem será o outro logo ali? As relações 

são valorosas, e de valores que norteiam as atitudes de uns sobre os outros. O contexto 

me leva a descrer, e a querer crer. Contudo, deparo-me com o outro. Ser que duvidoso, 

dividido e que se esconde em si, consigo, sem falas ou ideais.  

O que somos, e acreditamos ser, assenta-se em uma base frágil e inconsistente. 

Somos realidades sociais como as culturas quase nunca absolutas, resistentes e 

alimentadas. 

“... o que conhecemos e presumimos de nós mesmos através da visão do outro se 

torna totalmente imanente à nossa consciência, parece ser traduzido para a linguagem da 

nossa consciência, sem nela alcançar consistência e autonomia, sem romper a unidade 

de nossa vida orientada para frente de si mesma, para o acontecimento por-vir e que não 

fica em repouso e jamais coincide com a sua própria atualidade dada, presente.” 

(BAKHTIN, 2000, p.36) 



É na relação e oposição como ponto essencial que se apresenta a alteridade. O 

homem que se oculta no outro, alcança a expressão de sua humanidade, forma sua 

consciência, assimila e posiciona-se diante de si e do outro. 

Então como resultado o encontro, a significação, a união entre natureza e 

cultura, existência e dimensões representativas. Nesse conjunto de ideias, processos 

culturais, onde agem os homens, em diferentes funções, se estabelecem, assim, 

condições de plenitude. 

Para Bakhtin, desde a mais tenra infância acumulamos em nossas memórias 

diversos valores de conteúdo e de expressão, plenos de significação social e afetiva. 

Todo enunciado carrega essas vozes e não se realiza sem uma avaliação social que o 

transmita. “A entonação é a mais pura e a mais imediata expressão de avaliação” 

(BAKHTIN, 1981, p.264). 

A natureza de toda interação social é definida assim. A emoção é flagrada nos 

tratos sociais e nas manifestações da linguagem que ostentam e definem a memória 

social que depositamos nas palavras e nos aspectos emocionais. 

O homem, conjunto das relações sociais procura por respostas. É preciso 

entender a realidade que totaliza ou fragmenta o interior de cada indivíduo. O homem 

compõe um ponto que nos leva necessariamente à compreensão do seu papel, conjunto 

de relações sociais, exigências humanas e pensamentos complexos. 

Da realidade concreta, ao mundo subjetivo, certamente o valor de atos 

vivenciados e as infinitas possibilidades com o outro passará por mim, por tudo, por 

todos. 

Não há outro sem saudade, não posso ser sem o outro. Mas, me contentaria saber 

o porquê de estar aqui e o motivo das buscas, apesar das poucas respostas. 

O homem, principal instrumento de uma sociedade não consegue avançar diante 

de seus próprios medos, desigualdades e argumentações. 

Podado, ele segue, porém, mais instintivamente, do que certo do que poderá 

encontrar. 

A beleza do outro está em mim, em ti, em cada um de nós. Entre interações e 

amor, talvez compreenda, um dia, a procura do meu eu e da forma de chegar ao outro 

numa fantástica certeza de ter valido tentar ser eu mesma. 
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