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Dar relevo à historicidade significa chamar a atenção para o fato de os tipos não 
serem definidos de uma vez para sempre. Eles não são apenas agregados de 
propriedades sincrônicas fixas, mas comportam contínuas transformações, são 
maleáveis e plásticos, precisamente porque as atividades humanas são dinâmicas, e 
estão em contínua mutação (FARACO, 2009, p. 127). 

 
 
Esse artigo nasceu das trajetórias reflexivas que percorremos sobre o pensamento de 

Bakhtin e de sua concepção de alteridade. Para o desenrolar desse trabalho, utilizamos como 

fontes os livros: “Brasil: um país de negros?” de Jéferson Bacelar e Carlos Caroso, “A Enxada 

e a Lança” de Alberto da Costa e Silva e A Bíblia Secreta dos Negros do escritor Príncipe 

Birinda, por acreditarmos na riqueza de conteúdos historiográficos sobre o verdadeiro papel 

do negro no Brasil.  Por outro lado e, de uma forma muito especial, iremos nos apropriar das 

contribuições de Bakhtin que reforça o quanto necessitamos do olhar do outro e, dessa forma, 

tecer reflexões  sobre algumas ideologias que, ao longo dos séculos, foram criando formas 

errôneas de um viver  injusto  entre os homens. Dessa forma, esperamos estar contribuindo 

para uma visão mais humanizada dos homens e valorizando o processo de interação entre o eu 

e o outro e despertando para o significativo  momento mágico onde nos tornamos sujeitos e 

atores da mesma história. 

Desde a chegada do negro em solo brasileiro e, de todas as bibliografias que tratam 

sobre temática da escravidão, o que podemos constatar é que “a escassez e a fragilidade dos 

dados com que se busca descortinar o passado africano impõem uma prosa entremeada por 

advérbios de dúvida” (SILVA, 2006, p. 16). E são essas conotações errôneas que ratificaram, 

aos longos dos anos, um discurso ideológico que nada mais fez do que tornar diferentes os 

iguais. E, nessa trajetória de sangue, tormento e humilhação, os negros foram os grandes 

protagonistas que a história esqueceu. Vários são os relatos que comprovam o tratamento e a 

vida miserável desses negros que se tornaram cativos num país chamado Brasil. Franz Fanon, 

o psiquiatra e revolucionário martinicano, é uma referência importante para a crítica pós-

colonial, pois nos transmite o verdadeiro espaço social imposto ao negro: 
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Vim ao mundo, preocupado em dar um sentido às coisas, querendo Ser na criação do 
mundo e eis que me descubro, objeto no meio de outros objetos. 
(...) eu paro, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixa-me como se fixa um 
preparado através de um colorante (FANON, 1983, p. 91). 

 

Essa condição de objeto e de distanciamento que o homem branco impôs ao negro, 

significa, nas palavras de Bakhtin a verdadeira zona de fronteira, que divide e limita. O 

problema está  em que limita e por que limita: 

 
A fronteira repele o centro, está nas margens, e das margens pode corroer o edifício 
da homogeinazação criado pelo universalismo centralista que, como força 
centrífuga, ou como olho do furacão, tenta absorver tudo, engolir para criar uma 
falsa ilusão de igualdade homogênica (BAKHTIN, 2009, p. 154). 

 

Sem dúvida nenhuma, essa falsa ilusão de igualdade homogênea, representa a 

verdadeira vilã que tende a perpetuar a sórdida desracialização na sociedade brasileira. Existe 

um silenciamento em relação à trajetória do negro no Brasil que, ao ratificar a desracialização 

, nada mais fez do que tornar gritante a prepotência daqueles que se julgavam os donos do 

mundo. Um mundo onde o negro era visto apenas como um animal doutrinado e domesticado 

para atender os deleites das grandes elites. O lado humano do negro era desconhecido, não 

que eles não os manifestassem e, sim, porque para o homem branco uma corrente ou uma 

lágrima fazia parte da indumentária desse cenário de terror: 

 
Tem hora que a gente chora. 
Tem hora que a lágrima derrama, 
quando a gente pensa em tanta 
ruindade que já foi praticada  
contra nós, 
contra nossa produção,  
contra o direito de ser gente. 
(Adrelino Francisco Xavier Enxu Comunidade Negra do Rio das Rãs, Bahia). 
 

Esses sete versos, citados no livro “Brasil: um país de negros?” nos permite e nos 

cobra uma reflexão mais minuciosa desse legado inquestionável que foi a contribuição do 

negro na construção do nosso país. Por isso, devemos ter o verdadeiro discernimento para 

interpretar cada palavra dentro de um contexto do qual não fizemos parte, mas que também, 

não nos impede de fazer uma análise do discurso que transformou a humanidade em blocos 

disformes. Parafraseando Bakhtin: temos que ter a consciência de que ao tornar o homem um 

objeto, esse mesmo objeto fala: ele também é texto que se fala. O que observamos, entretanto, 

é que nunca houve um comprometimento ou vontade  política de reverter esse olhar, porque 



  

isso demandaria uma nova  visão do outro, diante da qual, muitos brancos  se encontram 

despreparados: 

 
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nos horizontes 
concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer situação ou 
proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre 
verei e saberei  algo que ele, de sua posição fora e diante de mim, não pode ver:as 
parte de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar  - a cabeça, o rosto, e sua 
expressão- , o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em função 
dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e 
inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem  na 
pupila de nossos olhos. Assumindo a devida posição, é possível reduzir ao mínimo 
essa diferença de horizontes, mas para eliminá-la inteiramente urge fundir-se  em um 
todo único e tornar-se uma só pessoa (BAKHTIN, 2009,p.154). 

 

A visão bakhtiniana sobre a importância do olhar do outro como descoberta de quem 

somos verdadeiramente, ao mesmo tempo em que sinaliza um ideal de equidade, nos deixa o 

legado de que essas perspectivas tão necessárias sobre a  importância do olhar sejam as razões 

mais nobres não só para o crescimento pessoal , como , acima de tudo, da própria 

humanidade.  

O que se verifica, voltando ao tema da escravidão de negros no Brasil, é que mesmo 

no período pós-abolicionista, as  seqüelas de uma escravidão inacabada continuam  suscitando     

novos mecanismos de constrangimento. E o negro, cada vez mais, à margem de uma 

sociedade construída por eles e destruída pelo branco. Fazendo uso das palavras de Ricardo 

Franklin Ferreira: “Uma das grandes ironias nacionais é o fato de os negros serem 

discriminados como minoria quando, na realidade, constituem um grupo cujo número atinge 

metade ou mais da população brasileira” (FERREIRA, 2007, p. 71).  

A concepção de Bakhtin sobre a necessidade dessas diferenças como parte essencial 

na construção da humanidade é o que nos aproxima da inclusão repelindo a fragilidade torpe  

da pigmentação da cor. É difícil para todos que estão comprometidos com a temática da 

discriminação racial, buscar respostas que justifiquem as variadas formas inventadas e 

perpetuadas para subestimar toda a contribuição laboral, cultural e religiosa da raça negra em 

terras brasileiras. Torna-se inconcebível que, diante de tantos avanços tecnológicos, o homem 

ainda não tenha conseguido assegurar aos negros os mesmos direitos dado aos brancos. E 

quando nos referimos a direitos, não estamos delimitando apenas os aspectos, estritamente, 

legais, e sim, ao direito que o negro tem de ser respeitado como cidadão, como pessoa.  Por 

isso, é que os verdadeiros pesquisadores, questionam essa imensa lacuna entre a sapiência e a 

ciência: 



  

Da mesma forma que um pouco de Ciência conduz ao materialismo e que muita 

ciência leva à fé, pode-se dizer que o conhecimento superficial dos homens engendra a raiva, 

enquanto que o conhecimento profundo é gerador de amor” (LEGRAND, 2006). 

Diante do exposto por Legrand (2006), e de todo o conhecimento que o homem traz 

pela sua capacidade pensante, ficamos à espera de uma desconstrução de todos os pré-

conceitos elaborados na intenção de marginalizar o negro como alguém fora do seu contexto, 

ou seja, como cidadão não pertencente a uma sociedade que ajudou a construir . Amorim 

(2006, p. 96), nos traz um comentário sintético do conceito de exotopia para Bakhtin, que com 

certeza, a partir desse momento, irá tornar cada leitor um verdadeiro questionador diante da 

imensa discriminação imposta a todos os negros que pisaram em solo brasileiro:  

 
Ninguém é herói  de sua própria vida. Somente posso me constituir como herói do 
discurso do outro, na criação do outro. O outro que está fora é quem pode dar uma 
imagem acabada de mim....o acabamento aqui não tem sentido de aprisionamento, 
ao contrário, é um ato generoso de quem dá de si (...) 

 

Devemos admitir que Bakhtin, em poucas palavras, nos deixa um legado sobre a 

importância da visão do outro como construção da nossa identidade.  Essa identidade, 

seguindo a trajetória do tema desse trabalho: a invisibilidade do negro nos leva a outros 

questionamentos que predominaram tanto no período escravocrata, como também, na pós-

abolição: 

O processo de negação da importância dos elementos das cosmovisões de matriz-
africana, nessa sociedade onde o ideal branco de ego determina aos afro-
descendentes o desenvolvimento de auto-imagem negativa acompanhada de auto-
estima rebaixada, contribui bastante para gerar condições subumanas de existência, 
que tendem a perpetuar-se, num processo de exclusão por complexo mecanismo 
social  (FERREIRA, 2007, p. 72). 

 

Essa forma de destratamento fraturada e imposta aos negros no Brasil, diante de um 

conceito de supremacia mantida pela coação do homem branco, foi e continua sendo o grande 

cenário onde desfilam no mesmo palco o herói, o algoz e o escravo. Resta-nos perguntar o 

porquê que os homens, diante da brevidade de sua existência, continuam a hierarquizar o 

homogêneo , criando errôneas formas de  um viver aprisionado e fugaz?  Quais os motivos 

que os levam a destratar, humilhar e desvalorizar toda uma contribuição cultural, 

indiscutivelmente, essencial, na construção do nosso país? São indagações e inquietações que 

se perpetuam diante daqueles que não encontram justificativas plausíveis diante de tamanha 

crueldade cometida contra a raça negra. Parafraseando Bakhtin: “Ninguém é herói de sua 

própria vida. Somente posso me constituir como herói do discurso do outro, na criação do 



  

outro”. Com certeza, essa profunda expressão, construída com palavras tão simples, seja a 

verdadeira chave capaz de explicar  a discriminação racial, outrora, de forma  escancarada, 

hoje, sutilmente disseminada e proferida nas mais variáveis formas de um discurso qualquer: 

“Os homens necessitam se representar como  heróis” , mas  como diria Bakhtin, “o importante 

é que eles tenham  a  consciência individual que, diante de toda  a superestrutura ideológico 

que os cercam, eles deixam de ser os arquitetos e   tornam-se  apenas mais um inquilino nesse 

imenso  edifício social”.  

 

Conclusão 

 

O modo como o negro foi e continua sendo destratado no Brasil abre um continente de 

reflexões geradoras de novos conflitos. Entendemos, porém, que são justamente esses 

conflitos os verdadeiros pilares que estão sendo construídos em busca de uma análise 

discursiva que sirva para resgatar a identidade do negro nessa sociedade por ele construída. Se 

hoje o Brasil é tido como um país de múltiplas culturas, devemos ao negro que, através dos 

conhecimentos herdados de seus ancestrais, transmitiu, gratuitamente, suas habilidades 

culturais, laborais e religiosas. Diante desse contexto e, do silenciamento aos quais estavam 

submetidos, e, por uma prepotência ideológica que os fizeram calar por mais de um século, 

urge que saibamos valorizar todos aqueles que de uma maneira direta ou indiretamente estão 

buscando mecanismos capazes de reverter o que parece estar solidificado em nossa sociedade: 

a invisibilidade do negro. 
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