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IDENTIFICAÇÕES JUVENIS:  

Conversas com Bakhtin e Derrida 

Kelsiane Aparecida de Oliveira de Mattos Pereira 

 

A proposta deste trabalho é realizar o encontro entre as ideias de Mikhail Mikhailovich 

Bakhtin e o pensamento de Jacques Derrida, ambos reconhecidos pensadores, afirmando a 

pertinência e a fecunda contribuição destes para problematizar as identificações de jovens 

moradores de favela. 

Ao propor tal conversa entre os autores, pude observar algumas proximidades e interesses 

comuns em seus estudos, especialmente, no que se refere à linguagem. Tanto para Bakhtin quanto 

para Derrida, a linguagem é um ponto central, tendo sido parte integrante das noções ou teorizações 

que desenvolveram. O primeiro com interesse direcionado às questões da linguagem em sua 

correlação com o campo dos estudos literários; o segundo, com foco usualmente mais voltado para 

temas filosóficos. Inicialmente, destaco como aproximação a concepção relacional que ambos têm 

da linguagem.  

Cabe ressaltar também a importância que deram ao outro, à alteridade ou à diferença, tema 

recorrente em suas formulações. Como afirma Bakhtin: 

“Na categoria do eu, minha imagem externa não pode ser vivenciada como um valor 

que me engloba e me acaba, ela só pode ser assim vivenciada na categoria do outro, e 

eu preciso me colocar a mim mesmo sob essa categoria para me ver como elemento de 

um mundo exterior plástico-pictural e único” (BAKHTIN, 2003, p. 33). 

São companheiros ainda, epistemologicamente falando, ao explicitarem seu posicionamento 

de que a realidade é construída, não é dada. Segundo Todorov (2003), Bakhtin assume sua crença 

na impossibilidade de se construir a defesa de supostas verdades em face das mudanças 

epistemológicas e de suas observações a respeito dos escritos de Dostoiévski, nos quais se rejeita a 

ideia de privilégio do autor em relação às personagens. Defende que todo conhecimento é 

perspectivado, “pois a percepção efetiva de um todo concreto pressupõe o lugar plenamente 

definido do contemplador” (BAKHTIN, 2003, p. 22).  

Nesse ponto, Derrida vai se aproximar epistemologicamente de Bakhtin ao propor a noção 

de desconstrução, sua prática filosófica e modo de leitura de textos, apostando na impossibilidade 

de uma essência que justifique sentidos privilegiados ou fixos. Para Bakhtin, o absoluto não tem sua 

condição garantida a não ser por uma posição sócio-histórica, que vale para aquele momento, mas 
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que não está acabada ou concluída. Derrida vai propor a instabilidade e a precariedade com que os 

sentidos são fixados socialmente, em face da ausência de centros, fixos, que justifiquem o 

fechamento absoluto dos sentidos atribuídos.  

Após situar, brevemente, as primeiras considerações que justificam essa proximidade teórica 

ou de campo conceitual entre os pensadores, proponho refletir, a seguir, sobre as contribuições de 

Bakhtin com sua visão de mundo dialógico. Discuto também as noções de rastro, performativo e 

différance de Derrida. Em seguida, apresento uma breve discussão dos principais efeitos de sentidos 

acerca das identidades juvenis, localizados sócio-historicamente. Por fim, todas essas se somam 

para problematizar, com base nas discussões dos autores em diálogo, as identificações de jovens 

moradores de favela carioca. 

BAKHTIN: CONTRIBUIÇÕES DE SUA VISÃO DIALÓGICA DE MUNDO 

Bakhtin apostou na noção de dialogismo para defender que os sentidos são construídos no 

social, mais precisamente, na relação entre os sujeitos, por meio da linguagem. Como afirma Souza 

(2000, p. 12): “Bakhtin irá mostrar que a linguagem só pode ser analisada, na sua devida 

complexidade, quando considerada como fenômeno sócio-ideológico e apreendida dialogicamente 

no fluxo da história”. Assim sendo, discordou das principais teorias linguísticas, mais conhecidas 

naquele momento, a saber: “o objetivismo abstrato”, que se referia mais precisamente aos 

pressupostos de Saussure, e o “subjetivismo idealista”, que criticou as ideias de Humboldt” (ibid., 

p.13).  

Bakhtin critica o uso da língua, quando considerada como objeto isolado em si mesmo, 

recortada do contexto, usada apenas como sistema de formas. Critica também a fala monológica do 

enunciado, se tratada isolada, pois reduzem a linguagem e esvaziam seu potencial de ser viva e 

dinâmica, como defende o autor.  

Partindo da literatura, Bakhtin trouxe seus pressupostos para a vida social, em geral, 

defendendo que as interações e trocas no âmbito da linguagem são sempre plurais, cercadas e 

marcadas por outras vozes-sentidos, resultantes de diálogo tenso, contínuo e inacabado. Como 

afirma Bezerra: 

“O objetivo imediato e fonte do dialogismo bakhtiniano é a obra de Dostoiévski, na 

qual o diálogo entre as personagens é uma luta entre pontos de vista e juízos de valor, 

na qual cada personagem-voz ora mira em torno em uma polêmica velada com outra 

ou outras personagens-vozes, ora as enfrenta no diálogo direto, e em ambos os 
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processos cada uma procura fazer prevalecer seus pontos de vista sobre si mesma e 

sobre o mundo, externados por suas vozes” (2008, p. XVIII). 

O livro Problemas da poética de Dostoiévski foi um marco na mudança que ocorreu na 

teoria do romance, que passou a ser entendido então a partir de seu contexto histórico-social. Nele, 

Bakhtin
1
 afirma que “as personagens de Dostoiévski revelam independência interior em relação ao 

autor na estrutura do romance”, isto é, um tipo de independência que rejeita o acabamento 

definitivo, “em face de definições conclusivas e modelantes, que desprezariam a condição de 

persona das personagens”, desconsiderando-se a pluralidade de suas formas de existência e sentido 

(ibid., p. X). Logo: 

“Nessa visão filosófica de Bakhtin, Dostoiévski não conclui as suas personagens 

porque estas são inconclusíveis como indivíduos imunes ao efeito redutor e modelador 

das leis da existência imediata. Esta se fecha em dado momento, ao passo que o 

homem avança sempre e está sempre aberto a mudanças decorrentes da sua condição 

de estar no mundo como agente, como sujeito” (ibid., p. XI). 

Nessa perspectiva, a fala da personagem e o que se diz sobre ela revela o dialogismo, que se 

coloca como a possibilidade de abertura permitindo que aquela articule com o outro, seu construtor, 

negando por sua vez tanto a palavra última do autor quanto o tratamento objetificante, que 

usualmente se adotava. Concorda, porém, que: 

“vozes do passado se cruzam com vozes do presente e fazem seus ecos se propagarem 

no sentido do futuro. Daí a impossibilidade do acabamento, daí o discurso polifônico 

ser sempre o discurso em aberto, o discurso das questões não resolvidas” (ibid., p. 

XII). 

Nesse sentido, o interesse de Bakhtin está voltado para o diálogo, isto é, para a comunicação 

como processo contínuo de atribuição de sentidos, o que impossibilita tornar o outro uma coisa, um 

objeto. Como afirma o autor, o “objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser 

nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” (BAKHTIN, 

2003, p. 395). Nesse caso, todo o conhecimento que se constrói a respeito deste é perspectivado e 

marcado por diferentes vozes, o que caracteriza o dialogismo bakhtiniano. O sentido guarda a 

característica de inacabamento, resultado de constante tensão em torno de seu preenchimento e/ou 

de sua antecipação. Para ele, “o aspecto de sentido, o aspecto expressivo, falante pode ser 

modificado, porquanto é inacabável e não coincide consigo mesmo” (ibid., p. 396). Para Bakhtin, 

                                                 
1 Segundo Faraco, Bakhtin foi um dos grandes estudiosos da obra de Dostoiévski e, tendo afirmado em seus estudos que 

o escritor revolucionou a escrita do romance ao “construir a imagem artística da inconclusibilidade humana” 

(FARACO, 2005, p. 46).  
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“Dostoiévski foi quem conseguiu atingir a maior profundidade nessa transformação da coisa em 

sentido ao desvelar os atos e os pensamentos de suas personagens principais” (ibid, p. 404). 

 A chamada relação dialógica ou dialogismo, como afirma Bakhtin, não se refere apenas à 

relação do eu com o outro, mas de muitos outros que falam junto conosco. Como ele mesmo 

escreveu: 

“Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 

jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão 

mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do 

diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas 

imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinadas momentos do 

sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados 

e reviverão em forma renovada (em todo contexto). Não existe nada absolutamente 

morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo” 

(BAKHTIN, 2003, p. 410). 

A noção de dialogismo, desenvolvida por Bakhtin, interessa a este trabalho porque nela se 

apoiam uma série de outras categorias e noções que argumentam contra o fechamento, o 

acabamento e a conclusão de um discurso ou sentido como, por exemplo, ao se opor ao tratamento 

reificante do homem. Concorda, no entanto, que existe uma “mobilidade infinita para as mudanças 

de significação, situando a permanente fluidez da palavra no amplo conjunto das transformações da 

cultura e da história” (SOUZA, 2000, p. 16). 

Nessa mesma perspectiva, a noção de cultura, para Bakhtin, está diretamente ligada à sua 

concepção dialógica, ou seja, são atribuições de sentidos/valores em movimento intenso que se dão 

nas inter-relações responsivas. Portanto, a cultura e as identidades estão em permanente construção, 

abertas, resultado das tensões em torno dos valores socialmente atribuídos e das interações com 

outras culturas e identidades-vozes (BEZERRA, 2005).  

A pertinência da noção bakhtiniana de dialogismo para pensar as identificações de jovens 

moradores de favela se justifica porquanto esse autor enfatizou o importante papel que a linguagem 

tem nas interações que por sua vez constituem as identidades. Nesse viés, o sujeito se constitui na e 

pela linguagem por meio do outro, das trocas, das interações, das vozes. Trata-se de um sujeito 

inacabado, em constante construção de novas identidades. 

Nessa mesma linha, Bakhtin elaborou as noções de enunciado/enunciação, partindo da 

afirmação de que a linguagem se localiza sócio-historicamente. Compreende que um enunciado é 

algo que está para além dos fatores linguísticos, apenas, ligando-se a outros elementos que o 
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compõe, isto é, o verbal e o não verbal existentes numa situação de interação, que tem suas 

particularidades, e que “ao mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior histórico, tanto no que 

diz respeito a aspectos (enunciados, discursos, sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado 

específico quanto ao que ele projeta adiante” e que, dessa forma, “liga-se a enunciações anteriores e 

a enunciações posteriores, produzindo e fazendo circular discursos” (BRAIT & MELO, 2005, p. 67 

e 68).  

A enunciação é dotada de sentidos, marcas do efeito da enunciação, processo de produção 

que se realiza na interação do locutor-emissor e do receptor-destinatário. Sentidos esses que, no 

sentido da língua, são significações, podem ser repetidos, reiteráveis e até idênticos, de forma que 

sejam compreensíveis, mas que em cada contexto de enunciação tornam-se únicos, um tema. O 

enunciado também é refração, é irrepetível, é individual, contingente e um acontecimento.  Desse 

modo, os sentidos são sempre disputas, trazem consigo outras vozes valorativas, e estão em 

constante movimento porque a realidade, os sujeitos e, por fim, as identidades são inacabadas, 

inconclusíveis e abertas. De que modo então o pensamento derridiano se aproxima e dialoga com o 

de Bakhtin? Para responder a questão, apresento a seguir o pensamento de Derrida, em especial, as 

noções de différance, performativo e rastros que mais interessam nessa conversa. 

COM A FALA DERRIDA: A INSTABILIDADE DAS IDENTIDADES 

Jacques Derrida, filósofo francês, foi um dos questionadores dos pressupostos que lograram 

certa hegemonia na filosofia ocidental, especialmente, os que se referem à existência de uma 

essência metafísica das coisas e da lógica de entendimento do mundo baseada nos binarismos. Ao 

discordar de tais pressupostos, propôs que os significados emergem do sistema precário de 

diferenças no qual se constitui a linguagem propondo o conceito de différance (NASCIMENTO, 

2004).  

 Para Derrida, é preciso compreender a diferença como um movimento de significação no 

qual uma determinada coisa se posiciona em relação a outra por sua vez também provisória, e 

depois a outra e assim continuamente, sem centros fixos, sempre dependendo dessa posição em 

relação ao outro, o diferente, e também instável. Ou seja: 

“A différance interrompe a referência ao presente absoluto como fundamento último 

da significação, que só pode ser entendida como um processo de remissões – 

impossível de serem interrompidas num significado transcendental, para lembrar aqui 

o sistema conceitual de Kant” (ibid., p. 56). 
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As noções de différance e performativo foram propostas por Derrida como resultado de suas 

leituras desconstrutivas de teorizações de Saussure e Austin, autores do campo da linguística. Para 

este trabalho, a contribuição desse modo de leitura está em duvidar dos essencialismos que 

justificam os sentidos, usualmente, adotados no social. De Saussure, Derrida critica a abordagem 

estruturalista que o linguista usa ao formular sua teoria da linguagem, concordando, no entanto, 

com a sua proposição central, que afirma a linguagem como um sistema diferencial e relacional. 

Discorda, porém, da noção de estrutura fixa, defendendo o movimento constante, fluido e instável, 

sem centros, dessa relação. 

Na leitura que faz de Austin, o filósofo avança na proposição do autor, concorda que: as 

palavras podem realizar ações além de descrevê-las, o que constitui a noção de performativo, e 

acrescenta que, apesar de reforçar sentidos pela repetição, garantindo e sendo garantido por 

determinadas convenções, a instabilidade também atravessa o performativo, o que ficou conhecido 

como “o problema do performativo” (PINTO, 2009, p. 121).  

Derrida desenvolve a noção de iterabilidade ao avançar nas proposições de Austin, 

desconstruindo qualquer garantia de estabilidade de significações, embora reconheça a força da 

repetição de um enunciado – iterabilidade – que concorre para a fixação de sentidos, ainda que 

provisoriamente. Desse modo, a força do ato de fala está firmada na iterabilidade que é necessária 

para a fixação de determinados sentidos. No entanto, o sujeito que enuncia não tem controle total 

sobre os efeitos do ato de sua fala. Nesse sentido, “o ato de fala é, como rito, um acontecimento, na 

medida em que sua força é iterável, e sua repetição instaura sempre uma diferença” (ibid., p. 125). 

Aposta, pois, na iterabilidade, afirmando que a citação/repetição guarda a possibilidade de 

modificar o sentido que deveria repetir (LEITE, 2012).  

 A noção de rastro derridiana ajuda a compreender o movimento de significação como efeito 

de sentido, isto é, o sempre adiamento de um sentido acabado, a impossibilidade da presença, de um 

aspecto transcendental que imprima um valor absoluto. No entanto, se pode entendê-lo como o 

efeito de sentido porquanto remete e aponta para algum outro sentido passado, seu efeito histórico, 

ao mesmo tempo em que aponta para um novo sentido a se constituir, irrepetível.  

 Tendo explicitado o lugar de onde me posiciono para pensar as identidades juvenis, trazendo 

como base o pensamento de Bakhtin e as ideias de Derrida, proponho, então, a seguir, a discussão 

do que identifico como alguns dos principais rastros ou marcas de sentidos, historicamente 

construídos, sobre o ser/estar jovem. 
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PARA PENSAR OS SENTIDOS DE SE SER/ESTAR JOVEM: IDENTIFICAÇÕES 

MÚLTIPLAS DA CONDIÇÃO JUVENIL 

No texto A ‘juventude’ é só uma palavra, o sociólogo francês Pierre Bourdieu afirma que a 

juventude é uma construção histórico-social, resultado de disputas para atribuir sentidos, o que 

impossibilita uma abordagem universalista da condição juvenil (BOURDIEU, 1983). De fato, esse 

entendimento, que privilegia a construção cultural em oposição às afirmações de fundo 

essencialista, parece ser consenso entre alguns pesquisadores e estudiosos, no campo das ciências 

sociais, também na atualidade (ABRAMO, 1997, SPOSITO, 2000, ZALUAR, 1997). Sabe-se que 

circulam diferentes sentidos para o que se entende por jovem. Abramovay & Castro (2002) 

destacam que o significado pode variar também de acordo com o campo de conhecimento que o 

utiliza. Problematizarei, a seguir, alguns sentidos que são mais usuais, ou seja, se apresentam como 

estáveis, ainda que precária e provisoriamente (LEITE, 2010), no que se tem registrado e 

pesquisado acerca da condição juvenil, avançando na discussão dos processos de identificação de 

jovens na atualidade. 

De maneira geral, a psicologia refere-se à adolescência/juventude como uma fase do 

desenvolvimento humano em que afloram os hormônios e as mudanças repentinas no corpo e nas 

emoções. Fase esta que, frequentemente, (des)qualifica-os como se vivenciassem uma fase crítica, 

desconsiderando que as demais etapas da vida ou grupos etários também vivenciam constantes 

mudanças de ordem hormonal e orgânicas. Questiono, então, se seriam apenas os 

adolescentes/jovens que vivenciam crises por conta de mudanças diversas no curso da vida? 

Leite (id.) faz um resgate de algumas das mais marcantes teorias do campo da psicologia, 

destacando a presença de perspectivas de cunho essencialista, presentes já no início do século XX. 

Historicamente, costuma-se citar Stanley Hall
2
 como o primeiro a significar a 

adolescência/juventude como fase crítica e de muitos conflitos. Posteriormente, 1920, Margareth 

Mead fez a crítica a essa visão essencialista, mostrando que os jovens de famílias menos 

favorecidas não experienciavam tal crise, uma vez que as especificidades de sua condição pobre 

impunham-lhes obrigações que usualmente eram atribuídas aos adultos. Na década de 60, a 

perspectiva eriksoniana
3
 reafirmou a juventude como um tempo de “moratória social” e também de 

“crise identitária”. Apesar de não romper com alguns aspectos do essencialismo biológico da 

                                                 
2 Psicólogo e educador estadunidense, foi o pioneiro nos estudos sobre infância e adolescência, atribuindo a esta um 

sentido de crise e tempestades, em 1904 (ADÃO, 1994).  Fonte: http://www.infopedia.pt/$stanley-hall. Acesso em 19 

de fevereiro de 2013.  

3 Psiquiatra alemão, que mais tarde se tornou psicanalista, e responsável pela Teoria do Desenvolvimento Psicossocial. 

Fonte: http://www.josesilveira.com/artigos/erikson.pdf. Acesso em 14 de junho de 2011. 
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concepção de adolescente, Erikson reconheceu a relevância dos processos de socialização na 

formulação identitária (ibid., p. 9-10).  

A conceituação de juventude, do ponto de vista da sociologia, caracteriza-se geralmente 

como sendo o delicado momento de inserção social em que o jovem está prestes a assumir uma 

identidade adulta que seria a fase supostamente estável e ideal (ABRAMO, 1997, ZALUAR, 2000). 

Nessa perspectiva funcionalista da sociologia, a juventude pode ser percebida como um problema 

social, caso essa passagem não se concretize plenamente. Na década de 50, a noção de juventude 

como fase de crise e de transgressões assumiu um espaço privilegiado nas discussões, exigindo a 

intervenção social com medidas de contenção (ABRAMO, 1997). Mas o jovem é marcado também 

por significações que passam, por exemplo, pelo romantismo, firmado nos ideais de revolução que 

marcaram movimentos sociais, especialmente na classe média da década de 60, atribuindo-se à 

juventude expectativas que se voltam para as transformações político-sociais (ZALUAR, 1997). No 

entanto, outros sentidos foram dados a esse momento, como destaca Abramo (1997, p. 30): “o 

problema apareceu como sendo o de toda uma geração de jovens ameaçando a ordem social”. Com 

isso, o buscou-se a fixação de um modelo de juventude que fosse comprometida em transformar a 

rebeldia em ideais, lutando por inovações sociais e cultivando utopias. Abramo lembra ainda que a 

juventude da década de 80 foi considerada apática e indiferente aos ideais de transformação que 

defendera a geração que a antecedeu. 

Nos dias atuais, algumas identificações que já circularam na sociedade e nas teorizações 

sobre juventude são enunciadas e reiteradas, tais como: consumistas, hedonistas, inquietos, 

imaturos, seres em formação. Cabe ressaltar ainda que o significado atribuído à juventude tende, em 

muitos casos, a marginalizar e limitar o ser jovem a certos traços e identificações desconsiderando 

os processos sociais complexos nos quais eles são construídos (HERSCHMANN, 2000). Neste 

trabalho, interessa problematizar identificações que relacionam a juventude pobre à violência, 

criminalidade e transgressão. Traços que parecem ter grande aceite no senso comum e que também 

ganhou espaço em pesquisas de pós-graduação, que discutem a violência em seu cruzamento, por 

exemplo, com a escola, as quais tenderam a explicar o fenômeno reduzindo-o, especialmente nas 

escolas públicas, à juventude pobre. Em análise feita a partir destas pesquisas, conclui-se que “se o 

jovem pobre não aparece diretamente como culpado da violência, a sua família é assim vista”, 

reafirmando a relação violência–pobreza, recorrente na sociedade em geral (DAYRELL, 

NONATO, DIAS & CARMO, 2009, p. 72).  

De fato, nos noticiários, a juventude é frequentemente associada a casos de violência, crime, 

problemas com drogas, exploração sexual, problemas com a família e outras situações que 
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difundem uma imagem de suposta vulnerabilidade social desse grupo, em especial destaque há um 

pouco mais de três décadas (ABRAMO, 1997). Entretanto, é sabido que atos de violência e crimes 

não são particularidades de jovens pobres e, de certo modo, isso tem sido veiculado e noticiado também 

com alguma frequência. Apesar disto, ainda é recorrente nos âmbitos escolares a identificação de 

jovens, especialmente os que residem em favela, como violentos, reiterando sentidos que 

alcançaram sucesso em sua tentativa de fixação e acabamento. 

CONTRIBUIÇÕES DE BAKHTIN E DERRIDA PARA PROBLEMATIZAR AS 

IDENTIFICAÇÕES DE JOVENS MORADORES DE FAVELA CARIOCA 

As discussões acerca da identidade e diferença ganharam outros contornos, bem como as 

demais questões culturais, de maneira geral, ganharam maior destaque, na segunda metade do 

século XX. Ganhou força, então, a compreensão de que todas as questões da vida em sociedade são 

atravessadas e produzidas na dimensão da cultura, ao que Stuart Hall chamou de a “centralidade da 

cultura” (HALL, 1997). Segundo o autor, em resposta aos processos de globalização, ao invés de 

homogeneidade, como se previu, surgiram diversas manifestações na disputa pelo direito à 

diferença. Nesse contexto, ganhou similar importância a linguagem, considerada a partir de seu 

caráter constitutivo da realidade e de formas de se compreender o mundo, ou seja, de produzir 

culturas e identidades. Nesse sentido, os pressupostos do campo da linguística se tornaram 

relevantes para as pesquisas que discutem estas questões de maneira geral (id.).  

Neste trabalho, reúno Bakhtin e Derrida para destacar a proximidade entre os filósofos, no 

que se refere à linguagem, por exemplo, a saber: concordam que é relacional e que os sentidos são 

construídos em constante movimento nos seus processos de significação.  Discordam, porém, da 

concepção representacionista da linguagem, o que, a meu ver, torna produtivo esse diálogo.  

Pensar a juventude pobre favelada a partir das proposições bakhtinianas e derridianas pode 

contribuir para problematizar as identificações com pretensas universalistas de jovem-pobreza-

favela – buscando perceber os movimentos de significação que disputam a atribuição de sentidos 

que, usualmente, se apresentam como estabilizados, acabados, concluídos, mas também as refrações 

que permitem subverter tais sentidos e propor permanentes novas identificações dos sujeitos jovens 

nos enunciados.  

Nas questões discutidas anteriormente, neste texto, percebe-se que a reafirmação da 

juventude como fase crítica agrava-se quando se trata de localizar socioeconomicamente esses 

jovens. Desse modo, a juventude pobre e favelada é referida numa repetição que deixou rastros, 

marcas ou efeitos de sentidos difíceis de serem apagados ao apontá-los, por exemplo, como 



   

VII Seminário Internacional – As Redes Educativas e as Tecnologias: transformações e subversões na atualidade • 2013 

violentos e criminosos. Apesar da força de tais rastros, na contemporaneidade, algumas refrações 

importantes desses e de outros sentidos estão em percurso, sejam nos trabalhos acadêmicos, nas 

mídias, ainda que com menor visibilidade e impacto, mas podem também estar nos sentidos e 

significações que os jovens enunciam, adiando ou até mesmo impossibilitando, contingencialmente, 

a realização do performativo e o acabamento definitivo pelo outro que o constitui como violento. 

Proponho, desse modo, considerar que os próprios jovens disputam e negociam, nas esferas sociais 

em que estão inseridos, os sentidos que são atribuídos ao ser/estar jovem, e, embora exista uma 

tentativa relativamente bem sucedida de universalizar e fixar esses sentidos, estes estão em 

constante deslocamento, sendo provisórios, instáveis, inconclusíveis e em aberto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parece-me, ao final deste trabalho, que a ideia de fazer conversar estes dois pensadores, 

filósofos da linguagem, foi produtiva. No entanto, ler e pensar com Bakhtin e Derrida é algo não 

pouco complexo. Ambos reconhecem sua impossibilidade e total desinteresse em amarrar ou fechar 

conceitos sobre as noções que criaram que por sua vez estão sempre interligadas e inseparáveis de 

uma série de outras noções e categorias que vão se completando, formando uma rede ou tecido que 

só pode ser compreendido no todo. Logo, este trabalho não esgota a discussão sobre os pensadores 

e nem mesmo sobre o diálogo proposto, mas contribui com a questão da identidade e diferença. No 

entanto, caberia alongar esta reflexão se considerada a extensão da obra desses autores e de sua 

riqueza teórica, o que não farei neste trabalho dados os limites e propósitos deste. 

As contribuições das ideias de Bakhtin no seu diálogo com o pensamento derridiano 

pareceu-me pertinente. A visão dialógica de mundo do primeiro, com o desenvolvimento das 

noções de enunciado, alteridade, polifonia, exotopia, sua ênfase na função constituinte da 

linguagem, a ideia de inacabamento e inconclusibilidade somam-se às noções de rastro, diférrance 

e perfomativo, do segundo, para problematizar as identificações de jovens moradores de favela.  

Com Bakhtin, percebe-se a fluidez dessa identificação dada sua condição dinâmica de 

constante construção – dialogia – por meio da linguagem em sua relação com as mudanças sócio-

históricas, podendo contribuir para subverter identificações de cunho universalistas e 

estigmatizantes. Com Derrida, avançamos para pensar que, embora algumas identificações e 

sentidos possam adquirir estabilidade momentânea ou duradoura, as identidades não têm uma 

essência positiva, estrutural e fixa (LEITE, 2012). Conclui-se, a partir desse quadro teórico, que tais 

identificações não são fixas, a despeito das marcas e efeitos de sentidos recorrentes, precariamente 

fixados ou com seu suposto acabamento dado, mas são fluidas, instáveis e inacabadas.  
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