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Compreendemos que há muitos problemas na relação entre professor e alunos no 

que diz respeito à “liquidez” da pós-modernidade
1
, isto é, o professor em vez de tentar 

compreender como se dão as representações de grupos excluídos, como por exemplo os 

jovens infratores componentes daquilo que aqui chamaremos “mundo bandido”, este o 

ignora ou mesmo o discrimina, provocando mais conflitos relativos ao entendimento 

entre professor e aluno. Tanto no Pará, como em outros estados brasileiros a 

comunidade semiótica desses sujeitos (grupo bandido) apresenta uma identidade 

marcada pelo uso de uma linguagem específica, além de uma concepção de mundo e de 

vida bem diferenciada de outros sujeitos sociais que não infringem as leis jurídicas 

instituídas. É fundamental observar a ação pedagógica quanto ao entendimento ou a 

forma de significação simbólica do mundo desse grupo específico. Com isso 

entendemos que a comunicação entre o menor infrator e a escola é possível, pois 

viabiliza a educação no nível dessas consciências. Partindo da noção de 

identidade/diversidade de Stuart Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2008) e do 

pressuposto da perspectiva enunciativa de Mikhail Bakhtin, de que o entendimento do 

sujeito é uma “resposta compreensiva ativa”, ou seja, de que nem todos entendem da 

mesma forma o discurso proferido, demonstraremos através da leitura de filmes, com 

base na vida real, e de entrevista com participantes desse grupo marginalizado, a 

necessidade do professor em identificar, entender e se adaptar aos discursos das 

diferentes comunidades semióticas – alternando paradigmas de identidade e de 
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diversidade – para que possa ter alguma ingerência sobre eles, de cunho pedagógico, 

inclusive. Filmes como “Escritores da Liberdade” e “A Gangue está em campo” 

exemplificam e retratam fatos reais/fictícios em que o professor entra no universo do 

aluno “infrator” e adapta-se à comunidade semiótica dele, com marcas de cultura e 

ideais diferentes. Com isso, torna-se viável a “comunicação verbal”, despertando sonhos 

e construindo novas perspectivas de vida.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A partir das teorias apresentadas por Stuart Hall (2006) e Zygmunt Bauman 

(2008) sobre enunciados de identidade, é possível compreender que o conceito de 

identidade é tão relativo que não existe resposta definitiva à pergunta “quem somos?”, 

fazendo com que percebamos que “a identidade” tornou-se uma disputa por 

sobrevivência. Stuart Hall (2006) ressalta: 

 

[...] A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 

processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 

processos centrais da sociedade modernas e abalando os quadros referências 

que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.” (Stuart 

Hall, 2006,p.1). 

 

Se observarmos as diversas comunidades semióticas que surgem em resposta de 

defesa ao mundo pós–moderno, os “menores em conflito com a lei” (especificamente o 

menor infrator “adolescentes na faixa etária dos 12 aos 18 anos” que infringiram a lei 

envolvendo-se com tráfico, roubo e etc.), percebemos que o envolvimento da maioria 

desses jovens se deu por medo da incerteza e insegurança que o mundo pós-moderno 

apresentou. Ao conversarmos com esses menores, identificamos que muitos não tiveram 

a oportunidade de conhecer valores sociais, culturais e morais que nos foi apresentado. 

A maioria morrerá sem conhecer tais valores. Bauman (2005b, p. 8), a vida líquida é uma 

vida precária, vivida em condições de incerteza constante. 

Fato comprovado com o número de incidência e reincidência de menores 

infratores no CIAF (Centro de Internação de Adolescente feminino) ou CIAM (Centro 

de Internação de Adolescente Masculino). A estimativa é: entre dez adolescentes que 

ficam 45 dias nesses órgãos, nenhum consegue ser resgatado.  



O objetivo do trabalho é mostrar a importância e o valor do papel de um 

professor no desenvolvimento e transformação da identidade desses menores infratores, 

visto que muitos os descrevem como irrecuperáveis. 

 

2. O papel do professor na reformulação de enunciados 

 

O discurso existe em forma de enunciados que são consideradas unidades 

concretas da comunicação verbal. Toda enunciação possui sua composição inicial de 

ideias e enunciados dos outros, apresentando no enunciado final, as ideias de todos os 

outros juntos. O enunciado não é uma unidade convencional, porém real, um ato da 

linguagem cujos contornos permitem e solicitam do outro realizar uma apreciação 

valorativa (estabelecida de valores) com relação aquilo que falamos e (ou) escrevemos. 

Sendo a mesma unidade da comunicação verbal, o qual nos permite construir a 

linguagem de um modo mais complexo: o discurso. O enunciado não se presta a uma 

gramaticalização. A especificidade inicial dele difere dos princípios das relações entre 

oração e palavra e também de outras unidades da língua. O distanciamento no 

relacionamento entre professor e aluno, menor infrator, ocorre por ambos pertencerem a 

comunidades semióticas diferentes que se conflitam ideologicamente, ocasionando 

assim, o afastamento desses dois personagens. Segundo os menores infratores 

entrevistados, a maioria de seus professores os tratava com indiferença e até chegavam a 

agredir verbalmente e fisicamente induzindo-os não só a desistirem de estudar, mas 

também a verem o estudo como algo inalcançável.  

Bakhtin (1997) ao nos apresentar sua concepção de resposta nos faz 

compreender que a relação do locutor e ouvinte (a quem se fala) é um elo, pois quem 

ouve e compreende a significação do discurso ou da fala viva torna-se um locutor, 

firmando essa ideia de compreensão responsiva. Esses enunciados se reafirmam dentro 

do ambiente escolar. E também são uns dos fatores de aproximação desses adolescentes 

no mundo do crime e na violência, como forma responsiva a essa comunidade 

excludente.  

  Discursos como:  

- “Eu não gostava de nenhum professor. Era ele pra lá e eu pra cá. Eu 

fazendo os meus trabalhos e ele dando a aula dele” e “Eu não gostava de 

nenhum professor. Não, tinha um que eu gostava, ele até morreu. Eu 



gostava dele por que respeitava todo mundo e conversava com a gente.” 

(Jovens na faixa etária de 17 a 24 anos).  

 

O processo dialógico entre o professor-aluno e aluno-professor deve ocorrer de 

um modo que ambos se identifiquem com as ideias uns dos outros, tonando-se assim 

uma das vozes presentes em ambos os discursos. Essas vozes devem não só concordar 

como também serem adaptadas às verdades já existentes em ambas as personagens e 

apresentadas por outros autores, familiares, religião e etc. Deste modo, considerando os 

valores socioculturais que constituem o ambiente cultural, o qual cada indivíduo está 

inserido, pode-se iniciar um interessante processo de alteridade do professor com o 

aluno, a partir daquilo que chamamos de letramento. O professor ao considerar tais 

aspectos – valorizar as formas de significar de cada indivíduo/grupo – adapta-se e 

insere-se através da linguagem/aprendizagem/discurso ao indivíduo, assim como este 

último amplia seu olhar e tem a oportunidade de adquirir novas perspectivas, novos 

valores, novos horizontes. Valorizando o que o aluno possui a partir de toda sua história 

cultural, o professor obtém um produtivo processo de letramento, além de um 

satisfatório resultado através da linguagem. 

 

[...] O processo de construção de significados resulta no modo como as 

pessoas a realizam a linguagem, no uso e é essencialmente determinado pelo 

momento que se vive (a história) e os espaços em que se atua (contextos 

culturais e institucionais), ou seja, pelo modo como as pessoas agem por 

meio do discurso no mundo social, o que foi chamado de natureza 

sociointeracionista da linguagem (BRASIL, 1998, p.32). 

 

Os filmes “A Gangue está em campo” e “Escritores da Liberdade” são filmes 

reais/fictícios nos quais podemos observar a importância do professor em se integrar a 

esse grupo marginalizado da sociedade, menor infrator, com o intuito de construir 

valores.  

  Nos filmes nota-se a importância e a presença do processo dialógico apresentado 

por “Mikhail Bakhtin”, pois é por meio do discurso que passamos a fazer parte do 

enunciado do outro: 

 

[...] Antes de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os 

enunciados respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensão 

responsiva ativa muda ou como um ato-resposta baseado em determinada 

compreensão). O locutor termina seu enunciado para passar a palavra ao 

outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro. O 



enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e que termina 

por uma transferência da palavra ao outro, por algo como um mudo “dixi” 

percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor terminou. (BAKHTIN, 

1997, p. 294). 

 

Tanto no filme “A Gangue estar em campo” e “Escritores da Liberdade” 

observamos as histórias de adolescentes pobres, criados no meio de tiroteios e 

agressividade que se envolveram no crime e encontraram em um assistente social e uma 

professora a chance de transformar suas vidas, porém, isso só foi possível porque o 

assistente social, a professora e os adolescentes infratores, desconstruíram os 

enunciados existentes e reconstruíram juntos um novo enunciado proporcionando desta 

forma o despertar de valores como respeito mútuo, determinação, amor ao próximo e 

etc.  

O processo de reformulação de enunciados cabe ressaltar, é um processo árduo 

que exige do professor habilidade e paciência. Contudo, a partir da linguagem, o 

professor pode inserir-se tanto nessa (jovens infratores) quanto em qualquer outra 

comunidade semiótica a partir do que chamamos de letramento, com o intuito de ajudá-

los a possuir uma nova perspectiva sobre tudo, nesse processo cabe ao professor não 

excluir a história cultural, as experiências familiares e sociais do aluno, pelo contrário, 

deve-se sempre considerá-las, para que o resultado final seja satisfatório. Um exemplo 

notável é no filme “Escritores da Liberdade”, no momento em que a professora Erin 

Gruwell tenta estimular a leitura na classe. A mesma considerou a realidade e o 

contexto nos quais aqueles adolescentes viviam e deu a eles um livro o qual a história 

assemelhava-se com a sua realidade. Os demais docentes daquela instituição 

desacreditavam que aqueles jovens fossem capazes de ler um livro, que o tal não fosse 

de contos de fadas, obtiveram grandes surpresas, pois os jovens em um longo processo, 

não só leram o livro, mas também viraram escritores. 

 

                                              Temos por hipóteses direcionadoras que a linguagem é a essência da 

sociedade, sendo inimaginável pensar em um sujeito social sem a linguagem, 

pois é um elo entre o homem e a sociedade, e ainda, entre o homem e ele 

mesmo. E a vida social em todas suas dimensões, possui práticas de 

linguagem diferentes e privilegia algumas em detrimento de outras, gerando, 

dessa forma, valores e atitudes. (NOLASCO, 2006, p. 14). 

 



3. Identidade e o processo de alteridade 

 

Tanto os jovens delinquentes do filme quanto os menores infratores presentes na 

sociedade vivem ou vivenciaram desde cedo fatos como violência familiar, morte de um 

ente querido, abandono e etc. Sendo esses uns dos motivos de identidade dessa 

comunidade semiótica que se constrói como defesa e resposta aos enunciados presentes 

em sua mente.  

O que permite essa aproximação entre eles é a identidade ideológica, cultural e 

social que se evidencia com o processo de alteridade entre ambos, pois por pertencerem 

à mesma comunidade semiótica ambos conseguem se colocar um no lugar do outro, a 

ponto de sentir e viver a história um do outro.  

Portanto, o professor ao se identificar, entender e se adaptar aos discursos das 

diferentes comunidades semióticas de grupos marginalizados, como os menores 

infratores devem tentar compreender e conhecer esses adolescentes desenvolvendo, 

desta forma, muito mais do que valores como cidadania, respeito e amor próximo, mas 

também despertando nesses jovens a realização de um sonho, o de querer ser um 

alguém. 
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