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Em muitas oportunidades autores de texto - literários 
ou não - servem-se da expressão et cetera para nominar 
ocultamente os complementos de um determinado 
trecho escrito. Ao longo das últimas duas semanas 
tenho sido visitado por essa expressão e resolvi que era 
hora de dar um destino à mesma, vasculhando pr’além 
de mim o que podia ou não fazer sentido acerca do que 
apelido aqui de et ceterismo. Et cetera, mais conhecida 
como etc,  “é uma abreviação da expressão latina et 
cetera (ou et coetera), que significa "e o resto"; "e 
outras coisas" (da mesma espécie); "e assim por 
diante". No Latim, et corresponde à conjunção "e" 
e cetera corresponde a "o resto". A abreviatura "etc" 
é usada quando há enumeração de uma série de itens. 
É razoável crer que para economizar tempo e espaço 
nos sirvamos de expressões como essa para dar fluxo ao 
pensamento que se exprime em um conto - ficcional ou 
não -, artigos, projetos, termos de referência, convites, 
e quase por impulso ia colocando a expressão aqui.  
Mas não fiz. Por que ??? Ainda não fez sentido ... e por 
isso vou evitar o academicismo que, apesar de útil 
cientificamente falando, não explica tudo e por isso 
algumas pessoas insistem na expressão etceteriana.  
As palavras real, simbólico e imaginário podem ganhar 
sentido quando conseguimos distinguir claramente os 
seus significados, presentificados ora no cotidiano das 
relações interpessoais, institucionais ou até mesmo nas 
de caráter interinstitucionais. A realidade, fabricada 
no campo linguístico, pode se constituir em elementos 
do campo simbólico, sendo por vezes remetidos ao 
imaginário popular. Em outras ocasiões julgamos as 
pessoas pelo que elas representam simbolicamente ou 
imaginativamente. O real daquela pessoa, que é o que 
produz sentido de si, na maioria das vezes não aparece, 
sendo subjugado por inúmeras projeções especulares. 
Somos então convidados à elaboração de sentido do que 
o estranhamento assume na ontologia do ser social.   
Por sua vez, é muito importante analisar a Filosofia à 
luz do “Espelho da Natureza”, em que as relações são 
especulares. No entanto, nem sempre as “imagens que 
formamos uns dos outros são nítidas”.  
E onde se encontra o porquê disso?           ............. 
Calma, o sentido se produz aos poucos ...  

 

Nem sempre nos oferecemos o tempo suficiente para compreender 
porque a “imagem do outro” nos parece “borrada”, “apagada”, e 
tendemos ao uso do clichê etceterista sem dar a devida atenção ao 
que falta em nossa percepção acerca do outro como um ser em sua 
realidade. Falta-nos um pouco mais de tempo para compreender o 
que está por detrás do “borramento” ou “apagamento” da imagem. 
Nem sempre o “espelho da natureza” reflete “em si” o que 
verdadeiramente o outro é ou deixa de ser, porque a “imagem 
especular projetada nele(a) deriva da relação entre os seres em 
relação”. O que faz a diferença entre o conceito A e o conceito B?  
Um espaço de tempo para que se produza sentido em nossos 
interiores e, portanto, uma boa estratégia é “dar-se o tempo 
necessário”. Exemplifico. Esse exemplo do espaço de tempo que 
produz (ou não) sentido, precede um ciclo vivenciado por cada 
pessoa em seus laços (ou nós?) sociais. É necessário um momento de 
estranhamento para que nos distanciemos de uma “falsa crença” e 
caminhemos em direção à libertação de uma ideia pré-formada, 
acerca de um evento, circunstância, pessoa e assim por diante. 
O espaço de tempo é vivenciado por cada um de nós de forma 
diferente e hoje, decorrido tanto tempo, começa a fazer sentido para 
algumas pessoas quanto tempo precioso foi gasto enquanto milhares 
de vidas se perdiam diante de nossos olhos.  
Precisamos de tempo para a produção de sentido acerca do que nos 
cerca, sejam ruídos de máquinas, grunhidos de animais, até mesmo 
o “grunhido de seres que se comportam como se animais fossem”. 
Mas chega a hora em que o tempo concedido ao estranhamento “em 
si mesmo” produz certos sentidos. E queiramos ou não, eles - os 
estranhamentos e a produção de sentidos - hão de se apresentar como 
um passe de mágica. Mas não são “passes de mágica” e sim um 
trabalho silencioso - de dentro para fora - que esculpe como se arte 
fosse, uma imagem mais clara (ou menos borrada e apagada) de 
evento, circunstâncias e pessoas com as quais nos relacionamos. 
Acho que o et cetera pode acabar se tornando um hábito, um 
evitamento e, sem perceber, no piloto automático lascamos um etc, 
como fosse este capaz de decifrar para os outros o que não foi 
nominado. Temos que produzir estranhamentos e sentidos que 
evitem o “assim por diante” dito de forma mecânica.  
É por isso que, entre outras coisas, o tempo e o espaço existem, para 
que examinemos o que está “ocultado”, “escondido”, “apagado”, 
“borrado” nas imagens mentais - que também podem ser 
sentimentos, atitudes, condutas - construídas como se o “espelho da 
natureza” refletisse sempre a coisa certa. 
Daqui por diante - tenho me empenhado nisso - vou evitar usar o 
etceterismo e nominar o que me parecia indizível, ainda que seja 
necessário dar o tempo e o espaço para que as reflexões produzam 
sentido. Que o ano que se presentifica produza rapidamente sentidos 
para os brasileiros e que passemos a nominar o que pensávamos ser 
“inominável”. Faz sentido para vocês? Pra mim faz!  
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