
 

 

As fronteiras da escuta: o posicionamento ético de um educador frente 

aos discursos de alunos presentes em diários de leitura 
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O presente artigo trata de uma reflexão provocada após conclusão da dissertação 

de mestrado da autora2. O objetivo da pesquisa consistia em analisar as vozes sociais, sob 

aporte teórico bakhtiniano, que emergiam de diários de leituras produzidos por alunos do 

Ensino Médio. Os diários foram escritos durante os anos de 2009 e 2010 por alunos 

ingressantes no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN)3. Para a pesquisa, foram selecionados dez enunciados presentes em dez diários 

diferentes.  

Durante o contato com esse corpus, uma das maiores quebras de expectativa foi 

perceber que, mesmo convivendo em uma instituição federal, na qual se discutia questões 

de diversidade dentro e fora de sala de aula, alguns alunos apresentavam um discurso 

excludente com relação ao seu outro. Como reiteramos ao longo de todo o texto da 

pesquisa, a linguagem é uma construção social e, portanto, fruto de todas as relações 

sociais experienciadas pelo sujeito. Nesse sentido, não é suficiente um aluno estar em um 

ambiente escolar que propaga o respeito às peculiaridades do outro, se esse mesmo aluno 

vivencia situações em outros ambientes que estão na contramão desse discurso.  

Apesar disso, refletimos sobre o fato de o aluno estar em uma situação de 

avaliação e saber que o professor/a teria contato com seu texto e seu discurso e, mesmo 

assim, não usar de eufemismos e modalizações para apresentar seu posicionamento. Essa 
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inesperada atitude dos alunos foi motivo principal para desenvolvermos a reflexão aqui 

apresentada. Veremos, agora, um exemplo de enunciado que melhor representa esse 

comportamento por parte dos diaristas. 

 

1 O FIM DO MUNDO E A ACEITAÇÃO DO OUTRO 

 

Antes de entrarmos na discussão, reproduziremos aqui uma análise de um aluno, 

estudante do curso técnico integrado de Mecânica. O texto analisado pelo estudante em 

seu diário trata-se de um anúncio publicitário, cujo principal objetivo era divulgar os 

garotos nomeados “Colírios Capricho”. Os colírios são candidatos de um concurso 

mensal, escolhidos pelo público feminino e adolescente, leitor da revista “Capricho”, que 

elege os garotos segundo seus critérios de beleza. Vejamos o que o discente tem a nos 

dizer sobre o anúncio. 

 

Olhar para esse texto me dá desgosto. Quando olho para esse texto percebo que o 

mundo está chegando ao fim. Como as garotas podem achar beleza onde não há beleza? 

Olhem para a cara desses “meninos”, eles são um bando de fresco, sem dúvida, já saíram do 

armário faz tempo.  

Nessas horas eu sinto pena, e como sinto pena dos pais desses “garotos”, no meu 

caso, eu não saberia o que fazer, se a bixinha ficasse irritada comigo seria preconceituoso de 

minha parte? Ah, que se dane, se até 2012 eu ter um filho, não vai dar tempo para saber se é 

macho ou bicha.  

Engraçado nesse texto é que as bixas são super parecidas, usam o mesmo batom, a 

mesma prancha, o mesmo óculos, super gay. O que eu acho é que as mulheres notando que 

os homens são todos iguais, e não prestam, então elas estão achando mais bonito aquele que 

mais se aproxima de uma mulher.   

 

Como vemos, é evidente um discurso que revela a não aceitação de grupos sociais 

representados por homossexuais e por metrossexuais. Para o autor do texto, um mundo 

em que esses grupos são reconhecidos só pode estar “chegando ao fim”. Desse modo, o 

fim do mundo significa ser obrigado a conviver com a diferença.  

Confirmando seu posicionamento apresentado já no início, o diarista ainda utiliza-

se de expressões pejorativas para se referir a seu outro: “bando de fresco”, “bixinha”, 

“bixas”, “super gay”.  



 

 

Destacamos ainda que, permeando o posicionamento aberto contra a 

homossexualidade, há também um diálogo com uma voz contrária, a qual não pode ser 

representada apenas como favorável aos homossexuais, mas, também, como uma voz 

representada pelo que vem sido chamado de politicamente correto. Essa voz é antecipada 

no enunciado: “se a bixinha ficasse irritada comigo seria preconceituoso de minha 

parte?”. A resposta ao questionamento deixa clara a discordância e a não preocupação 

com o julgamento do outro: “Ah, que se dane”. Nesse momento, percebemos que o autor 

do diário considera como supradestinatário os sujeitos que possivelmente condenarão 

suas escolhas lexicais, entre os quais podemos apontar a professora, a instituição, os 

documentos federais oficiais que convergem para a aceitação do outro.  

Considerando o diálogo como o embate de vozes presente nos discursos, o embate 

que se estabelece no enunciado aqui analisado servirá de base para compreendermos as 

reflexões que seguem. 

  

2 OS SENTIDOS DA ESCUTA 

 

Ouvir o outro, no sentido bakhtiniano, não é concordar com ele. Ouvir o outro é 

saber que existe um sentido e uma historicidade em seu discurso. Ou seja, o seu discurso 

não é constituído apenas por um sujeito, mas por uma grande teia discursiva que o 

precedeu. Desse modo, estamos entrando no lugar que o outro ocupa, pois, do lugar que 

ocupo, o discurso do outro não pode fazer sentido. Nessa atitude, segundo Bakhtin 

(2010), consiste uma participação responsável diante da vida. 

Sendo assim, é imprescindível para as relações sociais ouvir o outro no sentido 

bakhtiniano, sobretudo em situações de pesquisa e de sala de aula, nas quais o nosso 

senso crítico entra em ação e os nossos julgamentos pautam-se, muitas vezes, em 

determinados discursos vigentes, cuja aceitação social é fruto de lutas de minorias para 

conseguir ocupar um espaço relevante na sociedade.  

Nesse ponto, podemos discutir se nossas ações precipitadas diante do discurso 

preconceituoso do outro, que é nosso aluno, cuja formação é, até certo ponto, de nossa 

responsabilidade, não estão impondo um ponto de vista e, consequentemente, 

desconsiderando a historicidade do discurso desse outro. 



 

 

Nesse caminho que desconsidera os aspectos discursivos do posicionamento do 

outro, temos o lado oposto à escuta, que se configura na indiferença. Segundo afirma 

Amorim (2007), 

 

Para tornar o pensamento não-indiferente, é preciso responder por ele levando 

em conta o contexto em que nos encontramos. E o contexto será sempre uma 

arena onde diferentes valores se afrontam, engendrados nas diferentes posições 

sociais que ocupamos. O pensamento tornado ato é um pensamento com 

entonação e que adquire, segundo a expressão de Bakhtin, “a luz do valor”. 
(AMORIM, 2007, p. 19).  

 

Por essa razão, por mais difícil que seja conviver com um discurso que nos parece 

ultrapassado e, por isso, inconcebível, é necessário compreendermos cada manifestação 

desse ponto de vista em um enunciado como única, singular e que deve ser entendida 

como tal. Isso significa ir além das aparências, reconhecendo o outro como único e 

singular no todo da sociedade (SANTOS, 2010). 

Quando não agimos assim, nos fechamos à reflexão e calamos o nosso outro em 

nossas situações de interação, algo semelhante ao que Ponzio diz quando se refere à 

mediação da palavra literária:  

 

A mediação da palavra literária permite chegar a outra palavra, deixando-a 

outra, escutando-a na sua alteridade, não a reduzindo a objeto, nem a 

reportando tal e qual como palavra do eu, ou seja, do ponto de vista do sujeito 

que a considera “própria”, sua palavra “propriedade”, sua posse, seu 

instrumento, palavra para ele totalmente familiar e por ele domesticada, sem 

estranheza, sem alteridade, sem liberdade. (PONZIO, 2010a, p. 80).  

  

Dar liberdade à palavra requer de nós, educadores, esquecermos um pouco nossa 

ânsia de modificar a realidade. É também correr riscos, ter a paciência e a tolerância que 

esperamos encontrar no outro. E, acima de tudo, reconhecer esse outro não apenas como 

objeto, mas como participante na construção de meus valores e posicionamentos.  

 

3 O PAPEL DO PROFESSOR ANTE OS DISCURSOS QUE O DESAFIAM 

 

 Sabemos que o ato ético para Bakhtin (2010) corresponde ao ato responsável, ou 

seja, à resposta e à participação do diálogo. Considerando o que foi visto até então, 



 

 

podemos dizer que ouvir os discursos, no sentido bakhtiniano, é ser responsável em nossa 

participação no grande diálogo, uma vez que essa escuta pressupõe análise e reflexão 

sobre o ponto de vista do outro, ao invés de uma atitude precipitada de oposição ao 

discurso alheio, por meio de justificativas que não dão mais suporte a determinadas 

discussões. 

 Nessa perspectiva, dizer ao aluno que seu discurso é homofóbico, explicando as 

razões pelas quais ele se configura como tal, parece não ser uma maneira eficaz de 

combater esse discurso preconceituoso. Uma atitude mais coerente e mais ética, de 

acordo com a teoria que referencia este trabalho, exige uma discussão e reflexão que vá 

além do julgamento pronto e que investigue os lugares sociais nos quais esses discursos 

circulam. 

 Dessa forma, devemos compreender a responsabilidade pela existência de um 

discurso não somente da perspectiva individual, mas, sim, a partir de uma perspectiva de 

grupo, de épocas distintas, de espaços que se entrelaçam. Sobre isso, Ponzio (2010b) diz 

que 

  
Tal arquitetura da responsabilidade pode ser restrita ao meio ambiente em que 

circunda o indivíduo, ao seu grupo familiar, profissional, de trabalho, étnico, 

linguístico, religioso, à sua cultura e à sua comunidade política; ou pode ser 

estendido como consciência semiótica global ao universo todo inteiro. Bakhtin 

faz uma distinção entre uma “pequena experiência” e uma “grande 

experiência”. A primeira é uma situação reduzida e está no limite mesquinho e 

asfixiante do eu, do corpo e do mundo. Por outro lado, na grande experiência, o 

mundo não coincide com ele mesmo [...] ele não está formado e ele não está 

acabado. (PONZIO, 2010b, p. 49) 
 

 Não queremos dizer com isso que devemos ser coniventes com discursos como o 

apresentado no enunciado que nos serviu de exemplo. Nos lugares de educadores e 

pesquisadores que ocupamos, precisamos combater qualquer discurso que cause 

sofrimento e exclusão a algum grupo social, conforme nos aponta Moita Lopes (2009). O 

que está em questão aqui é a forma como combatemos, em nossas práticas discursivas 

cotidianas, as “certezas” que integram o sujeito aluno.  

 Deixando a escuta de lado, podemos também incorrer no equívoco de apresentar, 

para o nosso aluno e em nossas pesquisas, uma “palavra dogmática”, uma vez que  

 



 

 

Quanto mais a palavra é dogmática, quanto menos a percepção compreensiva e 

avaliadora permite saltos, desvios e gradações entre verdade e engano, entre 

bem e mal, mais despersonalizadas serão as formas conforme as quais são 

reportadas a palavra outra. (BAKHTIN, 2011, p. 77). 
 

Para finalizar essa breve discussão, recorremos a um dos maiores sociólogos da 

contemporaneidade. Bauman (2001) explica o estranhamento diante do outro, que é 

diferente de mim, como uma identificação de perigo por parte do eu a partir da “invasão” 

de “corpos estranhos” (p. 126). Comparando a relação eu x outro com o trato que nosso 

organismo confere aos “corpos estranhos”, o autor afirma que o diferente assusta-nos 

devido ao apego que temos à pureza: 

 

 
Essa decisão certamente se adapta à nossa preocupação contemporânea 

obsessiva com poluição e purificação, à nossa tendência de identificar o perigo 

para a segurança corporal com a invasão de “corpos estranhos” e de identificar 

a segurança não-ameaçada com a pureza. A atenção agudamente apreensiva às 

substâncias que entram no corpo pela boca e pelas narinas, e aos estranhos que 

se esgueiram sub-repticiamente pelas vizinhanças do corpo, acomodam-se lado 

a lado no mesmo quadro cognitivo. Ambas ativam um desejo de “expeli-los do 

sistema”. (BAUMAN, 2001, p. 126). 
 

 

Assim, vivemos sob essa constante vigilância e acreditamos que o outro, por ser 

desconhecido ou diferente de nós, pode sempre representar perigo. Além de desmistificar 

esse pensamento, devemos, como profissionais da educação, ter o cuidado de mostrar a 

esses jovens que aceitar o outro como ele é, sem preconceitos, e, ao mesmo tempo, tentar 

eliminá-lo ou convencê-lo de que está errado são atitudes completamente contraditórias. 

Bakhtin (2011) afirma que as palavras do outro, revestidas pela nossa, ganham 

algo de novo. A partir disso, que possamos nos questionar: o que trazemos de novo aos 

nossos alunos está auxiliando no combate ao discurso que nega a diversidade? Estamos 

acrescentando algo à voz do outro ou estamos apenas repetindo discursos que somos 

instruídos a defender, muitas vezes, sem nenhum tipo de reflexão? Educar exige revisitar 

constantemente nossas práticas. Para isso devem servir nossas horas dedicadas à 

pesquisa. 
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