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RESUMO 

 
Este trabalho, ancorado na teoria da linguagem de Bakhtin, faz uma análise das relações raciais no 

Brasil, evidenciando o racismo como componente estrutural da sociedade, observa novas condições 

de possibilidade de prática de cidadania, problematiza as arenas de disputa do signo a partir de 

discursos e de silêncios. Também questiona como parte significativa da população brasileira ocupa 

as piores condições de saúde, moradia, educação, o que a torna desigual, a despeito do uso da fala 

como instrumento de poder. Evidencia diálogo de Bakhtin com Marx e Engels, para quem a 

linguagem, assim como a consciência, só aparece com a carência, com a necessidade de troca com o 

outro. Parte de análise sociológica marxiana de transformação social e apresenta as ações 

afirmativas como contradiscurso, portanto, uma alternativa de formação de cidadania. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Signo; Ações Afirmativas; Arena de disputa; 

Cidadania. 

 

 

1. Introdução 

No romance polifônico de Dostoievsky, Bakhtin antecipa uma relação de igualdade 

e de proximidade entre o autor e os personagens, considerando que “o autor não tem 

nenhuma vantagem sobre o herói, não há nenhum excedente semântico que o distinga dele, 

e as duas consciências têm direitos perfeitamente iguais.” (TODOROV, 2011, XX). A 

polifonia bakhtiniana, no entanto, não se aplica às relações raciais no Brasil contemporâneo, 

posto que tratar do tema já implica um enfrentamento de questões, despertando interesses 

sociais, antropológicos, políticos, linguísticos, semióticos, dentre outros. A discussão na 

sociedade em torno da discriminação e do racismo avança, mas muitas vezes ainda 

evidencia uma visão simplista (de falso ou verdadeiro), causa certo incômodo, o que 

dificulta a expressão da pluralidade de fala e impõe o silenciamento. Ao mesmo tempo, 

grupos ligados a movimentos negros buscam alternativas de fala em mídias alternativas, 

utilizam a internet para denunciar o racismo e a discriminação, assim como para tratar de 

outros temas, como organização de conferências, cursos, encontros, etc. 

A experiência sócio-histórica de mais da metade da população do país não tem sido 

suficiente para ampliar o debate, a fim de evitar tendências a um tipo de veracidade 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação para a Cidadania do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
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essencialista de identidade única, de pertencimento e de imutabilidade. Como se livrar de 

parâmetros eurocêntricos, interferir nas representações e compartilhar as subjetividades? 

Que elementos são necessários para se estabelecer uma relação dialógica e polifônica entre 

os diferentes segmentos da sociedade?  

As relações raciais estão imbricadas em forte teor político, que não deixaremos de 

tratar, mas o que nos interessa é pensar o sujeito em relação, a partir da teoria de Bakhtin e 

da dimensão ontológica de suas reflexões. Desse modo, destacamos o pensamento do autor 

acerca da filosofia da linguagem, enquanto parte de uma estrutura ideológica composta de 

signo. Este como fenômeno do mundo exterior, dotado de ideologia, afinal “um signo não 

existe apenas como parte de uma realidade, ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode 

distorcer, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc.” (BAKHTIN, 

2010, p.32).  O signo em Bakhtin está sujeito a critérios de avaliação ideológica, 

apresentado como uma arena de disputa verbal, mas também simbólica, de acordo com o 

sentido que se dá a determinado objeto. 

O autor aborda a linguagem, considerando o contexto social, numa perspectiva 

marxista, de caráter ideológico, a partir do deslocamento do signo linguístico enquanto 

estrutura formal, para a esfera das relações, dos sentidos. A relação entre linguagem e 

sociedade é analisada sob o a dialética do signo, que constitui o caráter social do sujeito em 

constante diálogo. Ou seja, diferente do objetivismo abstrato, da corrente saussuriana, que 

valoriza o sistema de regras e a linguagem como estrutura formal, Bakhtin trabalha o 

subjetivismo, que valoriza a fala e o seu caráter social. Desse modo, a fala é entendida 

como conflito, como reflexo dos conflitos sociais, de classe, e manifestação de dominação e 

de resistência. Assim também analisamos as relações raciais no Brasil e, mais recentemente, 

a disputa por cotas nas universidades.  

A alteridade, assim como o dialogismo são conceitos importantes para Bakhtin, por 

definirem a condição humana, na interlocução do eu com o outro a partir de uma interação 

própria do ser, que se reflete no outro e se refrata.  O discurso que caracteriza o dialogismo 

é entendido como fronteira entre o eu e o outro, tornando o sujeito um ser híbrido, histórico 

e imbricado pelas relações sociais, aberto e constituído pelos discursos que o rodeiam. 

Nessa dinâmica do ser como processo, os diferentes discursos que o constituem se 

confrontam, e cada um, ao enfrentar o outro, tem como fim a disputa por hegemonia de uns 

sobre os outros, despertando a luta contra-hegemônica.   
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Para o autor, todo ato ideológico é acompanhado e comentado pela palavra, e a 

compreensão desses fenômenos acontece por meio da participação do discurso interior. 

“Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não-verbais – banham-se 

no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele.” 

(BAKHTIN, 2010, p. 38).  Sendo assim, a linguagem é uma condição fundamental do 

mundo e constitui o sujeito na mesma dimensão que constitui a relação.  Cada sujeito é um 

ser singular, ocupa um determinado lugar no mundo e interage verbalmente no contexto 

social, considerando os espaços de disputa. No entanto, a alteridade em Bakhtin está para 

além da luta de classes.  

Nessa compreensão relacional do sujeito em sociedade, como podemos conceituar 

as relações raciais no Brasil contemporâneo? Historicamente, o país mestiço, viveu o ideal 

de branqueamento, divulgado por seus intelectuais, como o antropólogo João Batista de 

Lacerda, que durante o Congresso Universal das Raças, realizado em Paris em 1911, falou 

“Sobre os mestiços do Brasil”. Seu prognóstico era o de desaparecimento do negro em 

2011.  

O próprio mulato se esforça por suas uniões [com mulheres brancas] de 

fazer retornar seus descendentes ao tipo puro do branco. Já se viu, depois de 

três gerações, filhos de mestiço apresentar todas as características físicas da 

raça branca, ainda que em alguns persistam ainda traços da raça negra 

devido a influência do atavismo. A seleção sexual persistente, acaba todavia 

por subjugar o atavismo e purga os descendentes do mestiço de todos os 

traços característicos no negro. Graças a este procedimento de redução 

étnica, é lógico supor que, no espaço de um novo século, os mestiços terão 

desaparecido do Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça 

negra entre nós. (FFLCH. USP, 2012, apud, LACERDA, 1911:18-9). 

 

Se a questão racial do início do século XX constituía um problema a ser extirpado 

do meio social, a sociedade brasileira, assim como a americana, de acordo com Sodré 

(2000), tiveram que se reinventar, buscar uma nova identidade e “novas justificativas para 

sua existência histórica”. (SODRÉ, 2000, p. 77). Segundo o autor, o rompimento com a 

Europa foi apenas formal; restou a importação de um modelo de estado nacional, 

“associando nação, cultura e unidade. Despojadas de um mito étnico comum, voltaram-se 

para recursos autóctones, como as tradições ameríndias ou as soluções mestiças.” (SODRÉ, 

2000, p. 77). 

No novo modelo de nação, surgem novas configurações sobre o povo brasileiro, 

constituído pelas três raças: brancos, índios e negros. Embora os negros, em particular, 

fossem apontados como raça inferior, respaldados pela ciência e pela sociedade 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

conservadora, outros estudos no início do século XX fizeram leituras diferentes das 

misturas de raças. Gilberto Freyre, ao lançar Casa Grande e Senzala, em 1933, contribuiu 

com a mudança do pensamento antagônico das elites nacionais, e motivou, mais tarde, a 

definição das misturas de raças brasileiras como sendo uma democracia racial. Contudo, 

essa ideia naïf não se sustentou diante da base empírica, das denúncias públicas de racismo, 

das estatísticas comprovando a desigualdade racial e da luta dos movimentos negros no 

país. A democracia racial foi considerada mito, e em 2001 o governo brasileiro assumiu 

oficialmente a existência de racismo no Brasil
3
, prometendo reparação e sinalizando com a 

possibilidade de construção de uma cidadania de fato para parte significativa da população 

do país. Nesses três momentos históricos, os interesses políticos estiveram presentes, mas 

outros interesses também.  

Que signos estão em disputa, quando o tema são as relações raciais? Mudanças 

recentes notabilizam um avanço rumo à cidadania, a exemplo do enquadramento do 

racismo como crime, da lei 10.639/03, que obriga as escolas a incluírem estudos da História 

da África no currículo da educação básica, das ações afirmativas, com inclusão de negros/as 

no serviço público e nas universidades públicas e cursos técnicos, dentre outras. 

Considerando a relação dialógica bakhtiniana, a fronteira entre o eu e o outro, nesse 

contexto, vem se alargando, mas no âmbito dos enunciados, os discursos hegemônicos dos 

brancos dominantes ainda ocupam a maior parte da esfera pública, quer seja na política, na 

economia, nos governos, na academia. Como ampliar as arenas de disputa do signo diante 

do processo de mundialização? 

As ações afirmativas, a despeito da repercussão dual, vêm sendo adotadas desde 

2003, tensionando o assunto e convidando novas universidades a debaterem a questão do 

acesso de jovens negros ao ensino superior. O tema no âmbito acadêmico é novo, gera 

polêmica, mas também promove a possibilidade de convivência plural, como o que vem 

ocorrendo em 70% das instituições de ensino público, que já aderiram ao sistema de cotas.
4
. 

São muitos os argumentos dos que veem nas cotas um processo de libertação e de liberação 

de novas vozes, dissonantes, que podem acrescentar muito ao debate. Historicamente, o 

                                                 
3
 Durante a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas 

de Intolerância, promovida pela ONU, em Durban, na África do Sul, em 2001, o então presidente do Brasil, 

Fernando Henrique Cardoso, assumiu, publicamente, a existência de racismo no país e anunciou que tomaria 

medidas de combate, por meio de ações positivas. 
4
 Dados do Gemaa – Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa. Ver: Mapa da AA: 

http://gemaa.iesp.uerj.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=5&

Itemid=56. Acesso em: 22/01/2012.  

http://gemaa.iesp.uerj.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=5&Itemid=56
http://gemaa.iesp.uerj.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=5&Itemid=56
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tema nem era cogitado, não havia discussão, mas silêncio em torno da questão racial, e 

mesmo no início dos anos 2000, quando as primeiras medidas foram tomadas, quer seja por 

meio legislativo ou discursivo-deliberativo dos conselhos universitários, os confrontos 

discursivos se intensificaram. Havia acusações na mídia, como a importação do modelo 

americano ou a dificuldade de se definir quem é negro no Brasil ou ainda que as cotas 

reduziriam a qualidade do ensino, dentre outras. Mas havia também na mesma mídia outros 

espaços de disputas, com contradiscursos acerca da importância da medida como caráter 

emergencial para reduzir as diferenças entre brancos e negros, em um determinado período.  

Como nenhum signo cultural, segundo Bakhtin, permanece isolado, quando 

compreendido, as ações afirmativas, embora ainda geram muitas controvérsias, mais na 

mídia que na vida cotidiana, já fazem parte da consciência de que medidas políticas devem 

ser tomadas para promover a igualdade, quer seja racial, social, ou ambas. A lógica dual do 

debate midiático tende a reduzir o tema a contrários e favoráveis, se negando, muitas vezes, 

a aprofundar o assunto como parte da pauta dos debates políticos importantes do país. Isso 

acaba acentuando um desnível secular em torno dos afrodescendentes, como bem 

demonstram as estatísticas, cujos piores lugares ficam reservados à população negra, como 

prisão, disparidade salarial, baixa taxa de escolaridade, carência de moradia. Mesmo em um 

cenário de melhoria dos indicadores, “[...] o processo recente de redução das desigualdades 

de cor ou raça em alguns indicadores sociais esteve longe de ser unívoco, havendo outros 

indicadores nos quais as assimetrias ou se manifestaram ou, mesmo, se aprofundaram.” 

(PAIXÃO, et al., 2010, p. 25).  

Considerando ainda o Brasil como destaque internacional, a partir da sexta posição 

que ocupa entre as maiores economias do mundo
5
, o que certamente beneficia toda a 

população brasileira, mas também aumenta a responsabilidade com comunidades em 

situação de desigualdade, como é o caso dos afrodescendentes. O coeficiente de Gini, 

desenvolvido pelo estatístico italiano, Corrado Gini, em 1912, é um cálculo usado para 

medir a desigualdade social, cujos dados variam de 0 a 1. Pelos cálculos, quanto mais 

próximo de zero, maior é a igualdade entre os rendimentos e, ao contrário, próximo a 1(um) 

maiores são as disparidades entre os rendimentos, ou a distribuição da riqueza de um país.  

Dados do Relatório da Desigualdade Racial (PAIXÃO et. al, 2010), afirmam que em 2006 o 

índice do Gini entre os brancos era de 0,553, enquanto entre os pretos e pardos ficava em 

                                                 
5
 Jornais britânicos registram que PIB do Brasil passou o do Reino Unido. Ver: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/jornais-britanicos-registram-que-pib-do-brasil-passou-o-do-

reino-unido.html. Acesso em 22/01/2012 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/jornais-britanicos-registram-que-pib-do-brasil-passou-o-do-reino-unido.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/12/jornais-britanicos-registram-que-pib-do-brasil-passou-o-do-reino-unido.html
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0,484. A leitura de ambos os dados revela uma contradição interna na condução das 

políticas de igualdade do país e pode servir de instrumento de consciência na compreensão 

dos signos. “Os processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos [...] não 

podem operar sem a participação do discurso interior.” (BAKHTIN, 2010, p. 38).  

Como é possível negar a discriminação racial ou o racismo, que arrastam para a 

periferia milhares de pessoas e ao mesmo tempo as afastam da dinâmica cultural, social e 

consequentemente econômica do país? Mesmo essas comunidades sendo portadoras da fala, 

portanto, fazendo uso dela como instrumento de poder, ainda não estão em pé de igualdade 

para as trocas linguísticas e enfrentam outros signos, dos quais muitos ainda de caráter 

colonialista. São os estereótipos, observados por Fanon e Bhabha, e segundo Stam, estes 

[...] também podem ser ambivalentes, ocupando uma atração culpada sob a 

máscara da rejeição. Do mesmo modo, muitos ‘cumprimentos’ 

aparentemente positivos dirigidos aos negros têm, historicamente, contido 

‘insultos’ camuflados. A exaltação da ‘inocência’ do índio tem como 

corolário sua falta de poder. O elogio à habilidade ‘natural’ dos negros para 

os esportes e a música ou o teatro guarda como corolário tácito a insinuação 

de que suas conquistas nada têm a ver com trabalho ou inteligência.  

(STAM, 2008, pp. 465-466). 

 

As ações afirmativas para ingresso na universidade, embora sejam defendidas por 

alguns como necessárias desde que levado em conta a desigualdade social e não racial, 

apresentam tensões que a teoria marxista de luta de classes não tem respostas.  

A única maneira de fazer com que o método sociológico marxista dê conta 

de todas as profundidades de todas as sutilezas das estruturas ideológicas 

‘imanentes’ consiste em partir da filosofia da linguagem concebida como 

filosofia do signo linguístico. E essa base de partida deve ser traçada e 

elaborada pelo próprio marxismo. (BAKHTIN, 2010, p.39).  

 

A população negra, esvaziada de sua força sígnica e atravessada pelos mais variados 

estereótipos negativos, vive sob tensão, assim como nas fábricas, onde o operário 

empregava sua força de trabalho, não era dono dos meios de produção e ainda produzia 

mais-valia, contribuindo para o enriquecimento do capitalismo e reforçando estereótipos. 

Para manter essa relação de desigualdade, a estrutura ideológica da classe dominante é 

constituída da naturalização do diferente, do não reconhecimento da esfera dominante como 

grupo, e utiliza de mecanismos ideológicos de linguagem para manter a posição de poder. 

Isso explica a dificuldade de um enfrentamento do racismo, cujo resultado é o 

enfraquecimento de grupos e a inação diante do racismo institucionalizado. 

A discussão gira em torno do suposto racismo de um único indivíduo e o 

problema ganha contornos pessoais e éticos. Como resultado, perde-se a 
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oportunidade de uma pedagogia antirracista: o racismo é reduzido a um 

problema de atitude individual, e não a um discurso que se auto-reproduz e 

gera novas atitudes racistas. A premissa oculta da análise do estereótipo é o 

individualismo, na medida em que o personagem individual – e não as 

categorias sociais mais amplas (raça, classe, gênero, nação, orientação 

sexual) – permanece o ponto de referência. (STAM, XXXX p. 293). 

 

 

O racismo sendo colocado na esfera privada, as lutas coletivas de representação são 

lidas como tentativas vãs e, com isso, perdem força, geram dúvidas e instabilidade. Em seu 

lugar, como observa Bourdieu (1998), as ideologias tendem a lidar com questões como 

sendo de interesses universais. “A cultura dominante contribui para a integração real da 

classe dominante [...]; para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à 

desmobilização das classes dominadas [...]” (BOURDIEU, 1998, p.10); além da 

legitimação da ordem estabelecida, a partir de critérios de distinção ou hierarquias.  

 

2. Dialética da consciência: ideologia e materialidade 

Como o sujeito é constituído socialmente a partir do outro e em constante troca, o 

que o faz um ser dinâmico é o uso da linguagem como arena de disputa. Para isso, a 

consciência é determinante como processo de interação social. Não uma consciência situada 

na ideologia, como defendem a filosofia idealista de Hegel e Kant ou a psicologia 

funcionalista, mas uma consciência resultado da realidade, do meio sócio-histórico 

ideológico, conforme conceitua Bakhtin (2010). Para o autor, a compreensão da consciência 

proveniente da natureza é uma visão da psicologia biológica e behaviorista e do 

materialismo mecanicista ingênuo. “Foi transformada em depósito de todos os problemas 

não resolvidos, de todos os resíduos objetivamente irredutíveis. Ao invés de buscar uma 

definição objetiva da consciência, esta foi usada para tornar subjetiva e fluídas certas 

noções até então sólidas e objetivas.” (BAKHTIN, 2010, p. 35). 

Marx compartilha do conceito de consciência como processo de intercâmbio entre 

as pessoas no seu desenvolvimento histórico, não como consciência pura (filosofia 

idealista), mas resultado da linguagem, do indivíduo em relação.  

A linguagem é tão antiga quanto à consciência – a linguagem é a 

consciência real, prática que existe também para os outros homens, que 

existe, portanto, também primeiro para mim mesmo e, exatamente como a 

consciência, a linguagem só aparece com a carência, com a necessidade dos 

intercâmbios com os outros homens. (MARX E ENGELS, 2007, p. 24). 
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A ordem sociológica da consciência para os dois autores a partir da constante 

interação entre os homens, além de romper com antigos conceitos, aponta a possibilidade de 

transformação social, quer seja pela construção dos próprios meios de produção de trabalho, 

de acordo com a necessidade, quer seja pelo contradiscurso na luta por direitos, numa busca 

de abertura. “A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade 

ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e 

acabada.” (BATKHTIN, 2010, p. 42). A palavra, segundo o autor, marca as fases 

transitórias de mudanças sociais. 

Marx enfatiza que “a consciência é um produto social e o será enquanto existirem 

homens.” (MARX E ENGELS, 2007, p. 25). Segundo Bakhtin, os estudos acerca da 

linguagem e da fala, na maioria das vezes desconsideram a linguagem do seu caráter social, 

“enquanto código ideológico”, o que dificulta a clareza dos contornos “do objeto real da 

filosofia da linguagem.” (BAKHTIN, 2007, p. 72). As duas escolas de orientação da 

linguagem, de natureza opostas, apresentadas pelo autor (2007) são o objetivismo abstrato, 

construído por Saussure e seus seguidores, e o subjetivismo idealista, provindo de 

Humboldt e discípulos.  

A primeira escola entende a língua, de caráter estável e autônomo, como um 

conjunto de formas e normas esclarecedoras da linguagem, ou seja, distinta do ato de fala, 

que é mutável, e de natureza objetiva unificante. Saussure antecipa o estruturalismo, ao 

apresentar as bases para se compreender o sistema ou as estruturas da linguagem, e propõe 

sua natureza sincrônica (recorte do estado da língua) e diacrônica (transformações feitas na 

língua pelo tempo). Já a segunda corrente, do subjetivismo idealista apresenta o sujeito 

como indivíduo, em enunciação monológica. Para Bakhtin (2010), o sujeito não existe 

isolado, mas sempre em relação e suas ações estão relacionadas a contextos sociais mais 

amplos e de conteúdo ideológico.  

As críticas de Bakhtin não se resumem apenas à psicologia funcionalista ou à 

filosofia idealista, mas se estendem aos formalistas russos e sua doutrina estética. No 

prefácio à edição francesa, da obra Estética da Criação Verbal, Todorov diz que a primeira 

crítica dirigida aos formalistas por Bakhtin foi a de que eles não sabiam o que estavam 

fazendo, que não refletiam acerca dos fundamentos teóricos e filosóficos da própria 

doutrina. “Os formalistas compartilham esse traço com todos os positivistas, que acreditam 

estar praticando a ciência e buscando a verdade, esquecendo que se baseiam em 
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pressupostos arbitrários.” (TODOROV, 2011, p. XVI).  Para Bakhtin, falta aos formalistas 

compreender a importância de outros elementos do ato criativo, como o conteúdo, a relação 

com o mundo e a forma. O autor trabalha com redes de interação, a partir de inter-relações, 

produzindo significados na linguagem e mediações.  

 

3. O ser como devir 

Os pré-socráticos já apontavam o ser como a unidade de toda diversidade. Heráclito 

foi o primeiro a pensar o ser como unidade permanente do ser diante da pluralidade e 

mutabilidade das coisas. Numa comparação com as águas do rio, diz que tudo flui, nada 

permanece igual, no entanto a fonte é incessantemente a mesma. Em Bakhtin, o ser é um 

evento, experiência e percepção transitória entre a internalidade e a externalidade, o sujeito 

singular e o social. Considerando o mundo da criação, para ele tudo é acabamento, mas 

considerando o mundo da vida, tudo é abertura, inacabamento, puro devir. “Não posso viver 

do meu próprio acabamento e do acabamento do acontecimento, nem agir; para viver 

preciso ser inacabado, aberto para mim [...], preciso ainda me antepor axiologicamente a 

mim mesmo, não coincidir com a minha existência presente.” (BAKHTIN, 2010, p. 11). 

Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2011) trabalha a alteridade, a partir da 

metáfora do autor e do herói. Com isso, busca resposta para seu personagem, por meio de 

elementos cronotópicos, ou seja, articula a tensão entre as fronteiras temporais, 

compreendidas como históricas e espaciais, de dimensão social. Essa relação cronotópica é 

permeada pela produção de discursos, por gestos e ações e comporta outros cronotopos que 

se complementam, ou se confrontam numa dinâmica de abertura para as relações inter-

sujeitos sociais. O personagem, em Bakhtin, vive a experiência da vida, e embora não tenha 

consciência de seus atos, o autor pensa a relação humana a partir dele, fazendo um 

contraponto entre ambos.  

Para Bakhtin (2010), o ser como um evento único, que experimenta a sua 

singularidade desse único lugar que é seu. E é essa singularidade própria do ser que o faz 

existir e que o faz ver o outro como parte integrante do seu ser. A percepção da 

multiplicidade de tantos outros e de tantos mundos o faz compreender como sujeito 

constitutivo de um excesso e de uma falta. “Esse excedente da minha visão, do meu 

conhecimento, da minha posse – excedente sempre presente em face de qualquer outro 

individuo – é condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no 
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mundo [...].”. (BAKHTIN, 2010, p. 21). O sujeito consciente sabe que todos os outros estão 

fora dele, mas que o olhar externo complementa o seu eu e constitui elemento de troca.  

Essa diferença no vivenciamento de mim e no vivenciamento do outro é 

superada pelo conhecimento ou, em termos mais precisos, o conhecimento 

ignora a singularidade do sujeito cognoscente. No mundo único do 

conhecimento não posso colocar-me como eu-para-mim em oposição a 

todos sem exceção – os outros indivíduos passados, presentes e futuros 

como outros para mim; ao contrário, eu sei que sou um individuo tão 

limitado quanto todos os outros, e que todo outro vivencia substancialmente 

a si mesmo de dentro, não se personificando essencialmente para si mesmo 

em sua expressividade externa. (BAKHTIN, 2010, p. 35). 

  

O autor observa que o conhecimento não define a imagem real, nem a experiência 

do mundo real do sujeito singular. A conexão entre o conjunto de imagens do eu e do outro 

é que dá forma à experimentação concreta do indivíduo real e diferencia radicalmente da 

forma do outro. O que o sujeito singular vê não é a sua imagem, mas a imagem do outro, 

que, por sua vez, o vê e também precisa de outro para ser visto, tornando o indivíduo um ser 

em constante estado de compartilhamento com o outro ser.  Desse modo, o ser precisa do 

outro para se constituir enquanto ser, numa relação transcendental e que vai além das 

relações maquínicas. A base do pensamento de Bakhtin revela que a dimensão humana está 

intrinsecamente associada às relações sociais, portanto, ao dialogismo.  

 

4. Educação e contradiscurso 

Nas relações raciais, o caráter de simetria e dialogismo de uns sobre os outros, em 

constante troca, é, historicamente, assimétrico. Mesmo que uns apresentem suas 

singularidades, coloquem em debate questões pertinentes ao mundo real, outros, baseados 

em modelos essencialistas, agem como se fossem superiores. A cronotopia da diferença 

gera o contradiscurso e amplia a disputa de uns sobre os outros. Nesse debate, um dos 

elementos mais bakhtinianos é a palavra como poder simbólico, recurso usado pelo 

movimento negro, a partir dos anos 1970, para denunciar o racismo.  

Nesse período, embora o Brasil vivesse um momento de abertura política, os 

militares da ditadura elaboravam relatórios de todas as atividades realizadas no país, e, em 

14 de julho de 1978, registraram dados sobre a manifestação de um grupo que seria mais 

tarde o Movimento Negro Unificado – MNU. Segundo Alberti & Pereira (2012), as 

anotações constam em documento do Arquivo Ernesto Geisel, arquivado no Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, da Fundação 
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Getúlio Vargas
6
.
 
 O relatório aponta a concentração nas escadarias do Teatro Municipal de 

São Paulo e consta que “os dados disponíveis caracterizavam a existência de uma campanha 

para estimular antagonismos raciais no País e que, paralelamente, revela tendências 

ideológicas de esquerda.” (ALBERTI & PEREIRA, 2012).  Dizia ainda que “[...] a presença 

no Brasil de Abdias Nascimento, professor em Nova Iorque, conhecido racista negro, ligado 

aos movimentos de libertação na África, contribuiu, por certo, para a instalação do já citado 

‘Movimento Unificado’”. (Idem, 2012). 

O discurso dos militares, carregado de sentido, tenta inverter o que naquela ocasião 

era vivenciado de forma silenciada, primeiro pela ditadura, mas também pela ideologia da 

identidade nacional, que excluía as diferenças. Primeiro com respaldo da ciência a partir das 

caracterizações de inferioridade do negro em relação ao branco, segundo com a 

universalidade europeia, de beleza, de cultura e de bons costumes, em contraposição ao 

feio, ao inculto, ao grosseiro. A força simbólica do signo atingia a consciência do indivíduo, 

provocando menos-valia e reduzindo a esfera de sentido e, consequentemente, de disputa. 

No mulato, o ressentimento pela origem ‘traumática’ é de certo modo uma 

continuidade do esvaziamento da identidade presente em escravos que 

viviam uma relação simbiótica com a família do senhor, a ponto de 

recusarem a alforria com que eram às vezes contemplados. (SODRÉ, 2000, 

p. 23). 

 

Além de toda simbologia do silêncio por meio da produção de menos-valia e 

esgotamento da reação, a palavra também era retirada do sujeito, por sua própria condição 

de (des)educação e dificuldade dialogal. Ao indivíduo diferente do ideal de identidade 

nacional restava a simples esfera da sobrevivência. Como produzir sentido? Paulo Freire 

apresenta a educação crítica como transformadora. “Na medida, porém, em que se amplia o 

seu poder de captação e de resposta às sugestões e às questões que partem de seu contorno e 

aumenta o seu poder de dialogação, não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se 

‘transitiva’”. (FREIRE, 1982, p. 60). Essa transitividade da qual fala Freire, diz respeito, à 

percepção da ambiência política e do mundo da vida. “A transitividade crítica por outro 

lado, a que chegaríamos com uma educação dialogal e ativa, voltada para a 

responsabilidade social e política, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos 

problemas.” (FREIRE, 1982, p. 61). 

O pensamento sociológico no início do século XX se sobrepõe a corrente 

antropológica anterior e dá suporte a uma ideologia de nação, de identidade única do povo 

                                                 
6
 Orgulho da Cor. Artigo de Verena Alberti e Amilcar Araujo Pereira. Ver em: 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/orgulho-da-cor. Acesso em: 25/01/2012.  

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/orgulho-da-cor
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brasileiro, a identidade nacional. A crença na democracia racial a partir de Gilberto Freyre, 

e outras influências na literatura daí decorrentes, como o sujeito cordial, de Sérgio Buarque 

de Holanda, amplamente repercutido na literatura levou a um entendimento do sujeito 

passivo, bom moço, informal, afetivo. Esse conjunto de características, além de medidas 

políticas concretas, como mudanças nas leis de educação nacional, substituindo os 

professores de aparência indesejável por outros mais claros
7
, acabou por introjetar o 

racismo silencioso na sociedade.  

A diversidade racial da população brasileira trazia consigo uma 

heterogeneidade cultural marcada pelas crenças e tradições das três raças 

fundadoras. Nossas elites consideravam que essa heterogeneidade era 

contraproducente, verdadeiro obstáculo ao progresso do país. (MÜLLER, 

M.L.R., 2006, p. 205).  

 

As ações simbólicas da literatura e medidas concretas da esfera pública política, 

contribuem para promover o afastamento gradual do/a negro/a da produção cultural da 

nação, desagregam lentamente o sujeito e naturalizam a ausência. Diante do sentimento 

nacional de progresso e das exigências das elites, a fala do outro foi sendo substituída pelo 

silêncio e, consequentemente, reduzidas as arenas de disputas. Como resultado, abrem-se 

brechas para a produção do discurso nacional e internacional acerca da ausência de conflito 

racial no Brasil. 

Já sem representação e silenciado, cultural e politicamente, uma saída para a 

população negra é a educação. Entendida por Paulo Freire como agente transformador, a 

educação também pode ser capaz de libertar de estigmas e reverter as crenças do homem 

cordial para um indivíduo ativo, perceptivo das mensagens subliminares, ciente dos seus 

direitos sociais, econômicos, políticos e educacionais. O instrumento crítico levaria a 

formação de um sujeito que deseja o conflito, que tensiona com firmeza nas esferas 

públicas, a fim de contribuir para a efetiva construção de uma relação democrática. 

Ao defender a radicalidade do indivíduo pela educação, Paulo Freire antecipa uma 

ação de política pública de reconhecimento, adotada na primeira década do século XXI, as 

ações afirmativas. Estas estão na dimensão do real e, embora ainda suscitem reações, já são 

um exemplo de resistência, especialmente na academia. As primeiras turmas começam a se 

                                                 
7
 “De início [na Primeira República], o magistério primário poderia ser confiado a homens ou mulheres, 

indistintamente. Depois, a preferência recaiu sobre as mulheres, tivessem ou não cursado a Escola Normal. Ao 

longo desse período, a procedência racial e social parece não ter sido um impedimento absoluto. Mais 

importante eram as condutas ‘moralmente aceitáveis’. [...] Já nos anos 20, os padrões definidos pelas reformas 

educacionais para a professora primária têm uma conotação social e racial precisa, não só através da exigência 

do diploma da Escola Normal, como da exigência do ‘mérito’, e de que a professora pudesse apresentar um 

biótipo ‘saudável’.” (MÜLLER, 2006, p. 220). 
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formar, como a de Medicina na Uerj, que dos 43 cotistas, somente quatro não se formaram 

em 2010, junto com os demais. De 35 formandos entrevistados pelo Estadão (2012)
8
, 25 

passaram na prova de residência médica. Nove não fizeram a prova, muito deles por ainda 

não decidir que especialidade seguir. Dos 44 não cotistas, 37 estão na residência. 

(ESTADÃO, 2012). 

O título da matéria “Médicos da Uerj põem à prova sistema de cotas” tem 

interpretação ambígua. Da mesma maneira que pode enaltecer o sistema de cotas como algo 

positivo que gerou resultados, por meio da formação da primeira turma, não deixa de 

chamar a atenção ao desafio de ser negro/a em uma sociedade racista. Já o subtítulo 

“primeira universidade pública a formar turma com cotistas mantém qualidade de ensino e 

índice de aprovação, mas revela mudança sutil causada pela diversidade” tem um caráter 

tranquilizador ao desmistificar argumentos de que os cotistas reduziram a qualidade do 

ensino. No entanto, a segunda parte da frase, marcada pelo conectivo de oposição mas 

indica que algo não agrada muito, ou ainda está fora do lugar.  

 

5. Considerações finais 

Considerando o sujeito em relação bakhtiniano e as ações sociais carregadas de 

signos e de ideologia, é possível situar as ações afirmativas como um campo de luta, em 

que de um lado surgem sujeitos prontos para novas experiências e consciência 

transformadora pelo saber, do outro ressoam discursos de caráter colonialista. Nesse 

contexto, falta uma política de abertura para o que Bakhtin chamaria de “ato criativo”, ou 

seja, viver plenamente em relação, em que os sujeitos interagem e partilham produção de 

linguagens e de mediações.  

Compreendemos que os signos ideológicos despolitizam a cultura do afro-brasileiro 

e insistem em manter a subalternidade, quer seja por meio da negação do outro como 

sujeito de direito a uma política pública corretiva – as cotas –, quer seja pelo uso do 

estereótipo – tentativa de desqualificar a inteligência do aluno cotista, possibilidade já 

negada por pesquisas –, ou, ainda, por meio da representação midiática –, discurso 

maniqueísta entre os que são contra e os que são a favor, embora também haja aqueles que 

tratam as cotas com certa imparcialidade.  

                                                 
8
 VIERA, Márcia. Médicos da Uerj põem à prova sistema de cotas. Disponível em :  

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,medicos-da-uerj-poem-a-prova-sistema-de-cotas,716366,0.htm. 

Acesso em 25/01/2012. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,medicos-da-uerj-poem-a-prova-sistema-de-cotas,716366,0.htm
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Ser sujeito das ações afirmativas, por si só, já representa uma interferência nos 

processos de representações, um compartilhamento das subjetividades, permeadas por inter-

relações com outros sujeitos sociais. Podemos afirmar que a “respondibilidade” dos cotistas 

dialoga com as demandas dos movimentos negros, e com a filosofia de uma sociedade justa 

e verdadeira, mas fica em aberto a questão acerca da relação polifônica dos cotistas com a 

universidade. A “respondibilidade” em Bakhtin implica respostas ativas diante do mundo, 

com cada um dos indivíduos sendo responsável e respondível por si próprio. O termo usado 

pelo autor tem o sentido de ação, do ser em processo inacabado, aberto para o mundo, numa 

dimensão ética, cidadã.  
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