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Que é a vida? Um frenesi. 

Que é a vida? Uma ilusão. 

É uma sombra, uma ficção, 

E é pequeno o maior bem, 

Pois a vida toda é sonho, 

E sonhos os sonhos são... 

Mas, seja verdade ou sonho, 

Fazer o bem é o que importa: 

Ou, se verdade, por sê-lo, 

Ou para ganhar amigos 

Quando despertamos". 

 

Calderón de la Barca 



iv 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo fundamental analisar o processo de 
intervenção policial nas escolas. Especificamente, pretende estudar o projeto 
“Patrulha Escolar Comunitária” desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública 
do Governo do Estado do Paraná em parceria com a Secretaria de Educação. 
Através de uma descrição de como se constitui a percepção de diferentes atores 
que compõe a comunidade escolar, busca-se sistematizar alguns elementos que 
legitimam tal proposta de política pública para a segurança em um colégio estadual 
no município de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba. A metodologia utilizou-
se dos seguintes procedimentos: observação participante, etnografia, grupos 
operativos, aplicação de entrevistas e questionários. O objetivo foi comprovar que 
um dos elementos fundamentais neste contexto é a existência de uma crise na 
autoridade escolar, que apresenta como seus pressupostos básicos a crise de 
convivência, o desgaste e a descrença com o trabalho docente, além do 
desenvolvimento de uma sociabilidade violenta entre jovens. Estes elementos se 
retroalimentam e colocam dificuldades à escola em trabalhar com seus próprios 
problemas. Isto por sua vez autoriza e legitima a entrada da polícia em seu espaço 
como uma tentativa de resolver os conflitos que emergem na interação entre 
professor e aluno, reforçando um controle social autoritário. A instituição de ensino 
transfere parte de suas responsabilidades à polícia, a qual se insere como um novo 
ator social no campo educacional na tentativa de suprir as dificuldades que a 
primeira não consegue mais resolver.  
 
Palavras-chave: Indisciplina e Violência na Escola; Crise de Autoridade; 

Policialização; Criminalização. 
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ABRASTACT 
 

 
The present work has the main goal to analyze the process of intervention at 

schools made by the police. Specifically, it intends to study the project “Community 
School Patrol” developed by The Secretary of Education Safety. Through a 
description on how it has constituted the perception of different actors that form the 
public scholar community, it aims to systemize some elements that legitimate such 
suggestion from the public police for the safety at a public school in Piraquara, a 
metropolitan city of Curitiba. The methodology has used the follow procedures: 
participant observation, ethnography, operative groups, appliance of interviews and 
questionnaires. The objective has been to confirm that one of the fundamental 
elements in this context is the existence of a crisis within the scholar authority that 
shows as its basic presupposed a crisis of sociability, the consuming and a lack of 
faith toward the docent work, as well as the development of a violent sociability 
among adolescents. These elements feed each other and put difficulties toward the 
school in what concerns working with its own matters. This, nevertheless, authorizes 
and legitimates the entrance of the police on its space as an attempt of solving the 
conflicts that emerge from the interaction between teacher and student, reinforcing 
the social authority control. The teaching institution transfers part of its own 
responsibilities to the police, which inserts itself as a new social actor in the 
educational field in the attempt of supplying the difficulties the first one can no longer 
solve it. 
 
Key words: indiscipline and violence at school; authority crisis; criminality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de Mestrado em Sociologia tem o objetivo de 

compreender o processo de intervenção policial na escola. Para tanto, busca 

descrever e analisar as percepções de diferentes atores que compõe a 

comunidade escolar e verificar quais elementos sustentam o trabalho da 

instituição militar no campo da educação. Tem-se como base para este estudo 

o caso particular de um colégio estadual no município de Piraquara, Região 

Metropolitana de Curitiba. 

Tal intervenção policial é realizada segundo as diretrizes de um projeto 

implementado em parceria da Secretria de Estado da Segurança Pública do 

Estado do Paraná (SESP-PR) com a Secretaria de Estado da Educação do 

Estado do Paraná (SEED-PR), a partir de 2003, denominado “Patrulha Escolar 

Comunitára”. Esta proposta preconiza uma atuação preventiva no processo de 

repressão a crimes e atos infracionais no espaço educacional, além de prestar 

assessoria à escola quanto a questões de segurança através de uma interação 

mais próxima com a comunidade escolar. 

 A partir de 2003 ingressei no Grupo de Estudos da Violência (GEV), 

coordenado pelo professor Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, que tinha dado 

início a um projeto de extensão universitária denominado “Direitos Humanos, 

Violência e Cidadania”. A ementa do trabalho previa a criação de espaços de 

reflexão sobre violência, racismo e problemas da prática profissional de 

professores e funcionários em escolas da rede pública que viriam a integrar o 

projeto, propondo, ao mesmo tempo, atividades de pesquisa e de intervenção 

social. As visitas eram semanais e executadas por um grupo de quatro alunos 

da graduação 

Durante esta pesquisa inicial, conduzida entre os anos 2004 e 2006, foi 

constatada a existência de uma “crise de autoridade” na organização 

institucional da escola. O modelo de controle social e de ensino adotados não 

mais sanavam os problemas em sala de aula, e para os alunos, a indisciplina 

mostrava-se como um elemento do qual lançavam mão para responder aos 

diversos problemas estruturais da instituição. Em muitas situações observadas 
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era recorrente o discurso no qual a escola não conseguia manter o controle 

dentro de seu espaço devido ao suposto comportamento violento dos alunos, 

que por sua vez consideravam os professores muito autoritários. 

No ano de 2007 surgiu o interesse em conhecer melhor como se 

estabeleciam as relações entre professores e alunos dentro do ambiente 

escolar, com ênfase especial aos elementos da disciplina e autoridade. Isto 

demandou um retorno ao campo com uma metodologia própria que pudesse 

esclarecer esta questão. Entrelaçado a este processo de crise da autoridade, 

também foi constatado, através da realização de entrevistas, um grande 

desgaste no exercício profissional do professor, composto, ao mesmo tempo, 

pela precariedade do ensino público de forma geral, pelas péssimas condições 

de trabalho, pelos novos papéis que o professor passou a assumir e por uma 

alteração significativa nos modos de sociabilidade de crianças e jovens. 

Sobreveio, então, uma tentativa de relacionar os dois movimentos de crise, a 

saber, crise de autoridade e crise do trabalho docente, a qual resultou em uma 

monografia para a graduação em Ciência Sociais.  

Entretanto, no interior desta configuração social perpassada pela 

violência, indisciplina e crise, se insere uma nova instituição, a policia militar.  O 

trabalho desenvolvido pelos PMs acontecia cotidianamente sem que se 

conseguisse apreender todos os motivos que os levavam ao interior do colégio. 

Ademais, se observava que a intervenção policial na escola estava relacionada 

ao comportamento dito “inadequado” dos estudantes. Poderia haver uma 

relação entre o autoritarismo da escola, a indisciplina e violência dos alunos e 

as condições de trabalho dos professores? O objetivo da polícia era colocar 

ordem na escola e controlar o comportamento dos alunos? Surge neste 

momento uma proposta de pesquisa para o mestrado. Retornei novamente ao 

campo – no início de 2008 – para responder a estas questões e tentar 

compreender a inserção de um novo personagem na instituição de ensino. 

Desta forma, se o horizonte no qual professores e alunos se inter-

relacionam é marcado por tensão e incertezas, a intervenção da Patrulha 

Escolar Comunitária no interior da escola também delimita um local de 

contradições e conflitos. Tanto nas relações que se estabelecem entre estas 

duas instituições quanto nas percepções dos diferentes agentes envolvidos 
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sobre a presença policial na escola. Para alunos e professores que 

participaram da pesquisa, a ação interventiva pode ser requisitada 

decisivamente; marcada por reclamações e controvérsias; ter reduzida 

influência ou importância no cotidiano de ensino e estudo; ou ainda, permanece 

pouco compreendida em sua função ou objetivos. Tais divergências, que 

transparecem no trabalho, foram coletadas através da observação participante 

e de entrevistas, que apontaram para a necessidade de se compreender 

melhor a relação entre polícia e escola, objetivo que fundamenta o trabalho 

aqui apresentado. 

Inserida neste contexto, esta dissertação busca compreender o motivo 

pelo qual a escola encontra dificuldades em manter a organização dentro de 

seu espaço, em trabalhar com os diversos conflitos existentes em seu interior, 

e em legitimar sua autoridade. Em suma, detectanto a proximidade existente 

entre a crise de autoridade institucional e a inserção da figura policial na 

escola, três preguntas essenciais deram condução à pesquisa: (1) que 

elementos estão presentes nesta relação recém-estabelecida entre instituição 

de ensino e a polícia militar; (2) como a ação interventiva da polícia tem 

influência na configuração social da escola; (3) qual a real necessidade para 

atuação da polícia militar no interior da escola. 

Para responder a estes questionamentos, a  primeira hipótese sugere 

que há entre professores e alunos normas de convivência e de conduta 

completamente diferenciadas, que acabam se traduzindo em constantes 

incidentes e conflitos. A escola não consegue acolher novas formas de 

socialização que permitam se distanciar de um ordenamento disciplinar 

tradicional.  

A segunda hipótese aponta que a naturalização da violência nas 

relações sociais e questões cotidianas como incivilidades e indisciplinas, 

somadas à crise da autoridade escolar, assumem papel fundamental na 

configuração social dentro do ambiente escolar. Além disso, a própria 

educação se encontra num estado de anomia e desordem, sobretudo quando 

se visualiza as péssimas condições de trabalho que se encontra nas escolas 

públicas. O resultado da interconexão destes fatores é a constituição de um 
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controle social exercido pela escola que se estrutura em intervenções 

autoritárias. 

A última suposição indica que a “Patrulha nas Escolas” foi incumbida 

com a função de resolver problemas de indisciplina comuns ao universo 

escolar e que deveriam inicialmente ser resolvidos pela própria escola e pelos 

professores. Presume-se que a polícia interfere decisivamente no processo 

educacional e modifica substancialmente a dinâmica da escola, atuando sob os 

princípios de criminalização da juventude e policialização da sociedade. 

Portanto, para aprofundar estas questões, a dissertação foi elaborada 

em quatro capítulos, os quais passarão a ser apresentados a seguir. 

O primeiro busca apresentar o panorama e as linhas gerais da pesquisa 

realizada, contextualizando o ambiente estudado e a metodologia empregada. 

Também foram elaboradas algumas discussões teóricas essenciais para 

delimitar o que se entende por escola, violência e indisciplina e quais as 

diferenças entre estes conceitos. Complementa este capítulo inicial uma 

abordagem sobre o funcionamento e as dinâmicas internas do espaço 

educacional. Autores como o sociólogo francês Bernard Charlot e os clássicos 

Norbert Elias e Gerorg Simmel dão o tom ao processo analítico. 

O segundo capítulo discorre sobre o trabalho policial nas escolas. Para 

tanto, apresenta-se um panorama do trabalho desenvolvido pela “Patrulha 

Escolar Comunitária” (PEC) em seu modelo formal de organização e atuação. 

Em seguida, será apresentado as percepções que os policiais  têm sobre o 

projeto PEC e como professores e alunos concebem a presença militar no 

interior da escola. Neste intercurso se fez necessário uma revisão teórica dos 

pressupostos da corporação policial e que elementos caracterizam o seu 

trabalho. Sentiu-se também a necessidade de contextualizar o 

desenvolvimento da polícia no Brasil, ilustrando alguns processos que se 

cristalizaram ao longo da história nacional e que permanecem até hoje como 

responsáveis pelo atual ordenamento da polícia brasileira. 

O terceiro capítulo discute a autoridade da instituição escolar. Enquanto 

conceito e atuação prática, a autoridade tem um sentido difuso e complexo e, 

ao mesmo tempo, uma conjugação muito próxima com a indisciplina do aluno e 

com as condições de trabalho na escola. Por isso, optou-se por situar as 
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questões que envolvem as péssimas condições de trabalho dos professores e 

os constantes relatos de indisciplina como dois constituintes importantes na 

relação entre professores e estudantes e que fundamentam a crise de 

autoridade na instituição escolar. Aqui autores de períodos históricos distantes 

e de tradições teóricas diferenciadas, entre eles, Max Weber, Emile Durkheim, 

Richard Sennet e José Manuel Esteve estão em diálogo e fundamentam a 

interpretação sociológica.  

Conclui-se este trabalho com a sistematização de alguns critérios 

distintivos das duas instituições “parceiras”, procurando estabelecer qual é o 

papel fundamental da PM e da escola. Esta diferenciação se fez necessária ao 

perceber que esta última transfere parte de suas funções à polícia, fortalecendo 

uma dinâmica que produz a associação entre os distintos processos de 

educação e repressão. 
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1 INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

 

“E que é, a meu pensar, para que bem se viva, 

A escola da experiência a mais educativa”. 

Molière 

 

A minha entrada no Grupo de Estudos da Violência – atualmente 

denominado Centros de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos - 

da Universidade Federal do Paraná ocorreu em novembro de 2003 e em março 

de 2004 iniciei os trabalhos de campo. Este momento inicial foi de importância 

fundamental para a minha escolha de uma temática de pesquisa e posterior 

desenvolvimento de todos os trabalhos que culminariam com esta dissertação. 

As principais motivações ao optar por este grupo foram as possibilidades de 

participar de discussões teóricas sobre uma algumas áreas de estudo que me 

interessavam e pela importância que adquirem na atualidade, entre elas, 

educação, violência, racismo, movimentos sociais; de participar de um grupo 

heterogêneo que congregava alunos e professores de diferentes ramos do 

conhecimento; a possibilidade de desenvolver trabalhos de campo; participar 

de uma proposta que também previa atividades de intervenção social; além da 

própria possibilidade de inserção em um projeto institucionalmente organizado. 

Portanto, esta pesquisa e o acesso à escola teve como origem a 

participação neste grupo e no projeto de extensão lá desenvolvido. A questão 

da violência dentro do espaço escolar e a consequente atuação da polícia 

militar nesta neste local de ensino passou a chamar ainda mais minha atenção 

enquanto fenômeno a ser pesquisado no momento em que ingressei em uma 

atividade profissional pouco convencional: como educador social. “Em linhas 

gerais, a denominação de Educador Social no Brasil surgiu na década de 1970, 

a partir do visível aumento do número de crianças em situação de abandono 

nas cidades brasileiras” (BRAZ; COSTA; ZANELLA, 2010. p. 02).  

No estado do Paraná o marco histórico dessa profissão deu-se com a 

criação do concurso público à função de Educador Social, do cargo de Agente 

de Execução, do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme publicado no 
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Diário Oficial nº 7151 de 24.01.06, pela Resolução nº 7193/2005-SEAP de 

06/12/05. No meu caso, esta profissão envolveu a atuação direta, a partir de 

2005, com adolescentes que cometeram ato infracional e encontravam-se 

privados de liberdade. Trabalhei em um Centro de Socioeducação, instituição 

estadual responsável pela custódia destes adolescentes, que mantém contato 

muito próximo com uma delegacia especializada da polícia civil especialmente 

criada para receber os casos de crianças e adolescentes infratores, com o 

Juizado da Infância e com o Ministério Público.  

Este centro caracteriza-se como uma instituição total apresentada por 

Goffman (2008): vigilância; monitoramento; inspeção; revistas em estruturas e 

pessoas; zelo pela ordem e disciplina; as barreiras em relação à sociedade e o 

mundo em geral; presença de barreiras como arame farpado e paredes altas; 

descaracterização do indivíduo preso quanto à sua identidade; existência de 

uma cultura carcerária; ethos de uma masculinidade hegemônica; privação de 

liberdade; postura intimidadora; espírito moralizador e repressor; função 

punitiva; espírito de revanchismo; isolamento societário e disciplinarização do 

sujeito. A quem cabe o total controle sobre o que o adolescente faz em todos 

os momentos da internação e a manutenção da segurança do adolescente 

apreendido e da instituição é o Educador Social (BRAZ; COSTA; ZANELLA, 

2010. p. 02-04). 

Foi neste ambiente insalubre e extremamente desgastante que pude 

visualizar as constantes apreensões de adolescentes nas escolas pela polícia 

militar, e posteriormente encaminhados à delegacia. Os adjetivos de insalubre, 

desagradável ou qualquer outra definição negativa se devem basicamente pela 

própria condição da instituição total, ou seja, ser um local de privação de 

liberdade. Outras situações fizeram parte do meu dia a dia de trabalho, entre 

elas, o mau cheiro, falta de conservação da estrutura física e a tensão 

permanente presente nos agentes responsáveis pela manutenção da 

segurança sobre os adolescentes que tem seus espaços de circulação restritos 

a poucos metros quadrados. 

A oportunidade de trabalhar em diversos momentos com a recepção, 

acolhimento, entrevista e elaboração do relatório psicossocial de um 

adolescente preso foi uma experiência paradoxal e fundamental para a 
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construção de um objeto sociológico que envolva a polícia militar. Constituíram-

se como uma possibilidade de elaborar uma análise inicial de adolescentes que 

cometeram atos infracionais violentos, com o acesso aos documentos e relatos 

detalhados, entre eles, homicídio, latrocínio, estupro, matricídio e outros. 

Também tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com os policiais 

responsáveis pelas apreensões destes casos, que forneciam seus 

depoimentos à elaboração do documento inicial dos meninos internados. Não 

raras as vezes quando os adolescentes chegavam machucados ou sujos, 

condições resultantes de agressão policial. Muito comuns são as situações em 

que policias jogam seus “menores” presos no esgoto no em rios como uma 

“pré-punição” ou promovem um banho de tinta quando o adolescente é 

flagrado executando uma pichação. Nestas situações, meu desgaste físico e 

mental atingiu o extremo, acompanhada por uma constituição muito intensa de 

preconceito e aversão por estes dois grupos. 

Quando digo que esta atividade profissional constituiu-se como paradoxal 

justifica-se pela vivência de situações completamente diferentes. A 

obrigatoriedade e a necessidade que a atividade profissional traz em seu bojo 

me forçaram, com o tempo, a vivenciar situações que são sensibilizadoras e 

atuam como uma forma de equilíbrio aos absurdos que pude vivenciar. Foi 

especialmente marcante o atendimento a uma situação em que uma mãe foi 

feita de refém pelo próprio filho com 16 anos. Somente o diálogo permitiu 

conhecer o histórico de dificuldades, desatenção e indiferença do padrasto e da 

mãe com relação e este menino. Um caso em que foi resolvido de forma 

bastante estável pela polícia, sem atitudes extremas ou retaliação e com muito 

diálogo. A frase do policial naquele momento foi esclarecedora: “fiquei com 

muita raiva ao ver uma situação como aquela, mas se tivesse me precipitado, 

poderia ter provocado uma tragédia familiar. Somente depois vi a importância 

da minha condução ao optar pelo diálogo e negociação”. 

Portanto, é neste contexto que a atuação da patrulha escolar está inserida 

e que tive a rara oportunidade de observar em diferentes situações. A 

recorrência dos policiais acompanhados de estudantes que “aprontavam nas 

escolas” era considerável na instituição que trabalhei. Isto começou a chamar 

minha a atenção, pois vinha ao encontro da observação realizada na escola em 
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que fiz o trabalho de campo, ou seja, a presença cotidiana dos policiais em seu 

espaço. O número de adolescentes apreendidos em cada situação girava em 

torno de dois ou três alunos, e a maioria das ocorrências não configurava a 

necessidade de autuação – pois não atingiam gravidade suficiente para tal ou 

para se decretar a privação provisória de liberdade. Entre os delitos mais 

comuns, tinha-se pichação, agressão verbal e ameaças contra outros alunos 

ou professores. A consequência imediata disto era a liberação imediata dos 

adolescentes na presença dos pais.  

Se a presença dos policiais na escola era constante; se o número de 

casos encaminhados à delegacia era em proporção de pelo menos dois 

atendimentos por semana e, ao mesmo tempo, não eram considerados “casos 

de polícia” – e se houvesse a autuação, seriam responsabilizados por infrações 

de “leve potencial ofensivo”; o que a final de contas ocorria com a escola, com 

os estudantes e com os policiais? Estes fatos aliados a observação de que a 

condução dos estudantes se dava pela Patrulha Escolar encontrou um paralelo 

no trabalho de campo realizado na escola pesquisada, em que também se 

visualizou como a polícia tinha uma presença diária no espaço de ensino. Foi 

nesta confluência entre as experiências profissionais e as observações no 

campo de pesquisa que deram início a curiosidade sobre o trabalho policial na 

relação com o comportamento dos alunos. Têm-se aqui as motivações que 

originaram a presente dissertação de mestrado.  
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1.1 UMA ESCOLA ENQUANTO CAMPO DE PESQUISA 

 

 

A escola pesquisada está situada no município de Piraquara, na Região 

Metropolitana de Curitiba. A opção por este espaço tem como fundamento a 

preocupação da Assessoria Jurídica do Núcleo Regional de Educação da Área 

Norte com o crescente índice de “violência” nas escolas estaduais. A própria 

Secretaria de Estado da Educação procurou o GEV com o intuito de 

estabelecer uma parceria para a realização de pesquisas sobre violência em 

algumas escolas listadas entre as mais violentas. Isto ocorreu no ano de 2002, 

e por se tratar de um projeto inicial, optou-se por esta escola, considerada 

muito problemática naquele momento, “a qual congregava uma série de 

questões, muitos deles relacionados à violência”. (KAFROUNI, 2007. p. 03). 

O colégio tem atualmente mais de 1.800 alunos matriculados 

regularmente, o que permite considerá-la uma das maiores escolas estaduais 

do Paraná. Algumas características muito peculiares diferenciam a escola 

analisada de outras instituições de ensino, como, por exemplo: possui um 

espaço muito amplo, contando inclusive com um bosque em seu interior e um 

espaço verde ao redor dela, estando próxima a Serra do Mar; uma diversidade 

de alunos provenientes de várias bairros, inclusive da zona rural; uma série de 

problemas estruturais e desafios para o desenvolvimento do processo 

educativo. 

O prédio da escola foi inicialmente projetado para ser um hospital, e 

como esta obra não foi concluída, uma ação de moradores reivindicou o 

espaço para fins educacionais. Alguns dos primeiros alunos que estudaram na 

escola, no início da década de 1990, hoje atuam no mesmo local como 

professores1. 

Até 2006, o espaço funcionou com dois grandes pavilhões, 

historicamente mantendo uma estrutura deficiente com carteiras, janelas e 

diferentes utensílios quebrados. As salas comportam no máximo 30 carteiras e 

a maioria das janelas não possuíam cortinas. Algumas vezes, durante a 
                                                            
1 Este dado se constitui como um relato muito comum entre os professores e funcionários que 
trabalham desde a fundação da escola e se constitui como uma sensação de vitória perante o 
Poder Público. 
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pesquisa, os estudantes foram vistos acomodados no fundo das salas e ao sol 

pela falta de cobertura nos vidros. O pátio da escola não apresentava qualquer 

acabamento, como calçadas, bancos ou jardins, e as pinturas internas e 

externas não eram conservadas, seja pelo desgaste ou pelas pichações. Nas 

proximidades da escola há um terceiro pavilhão, porém abandonado, mal 

conservado e de fácil acesso. O espaço físico de uso do colégio praticamente 

não era delimitado por muros ou cercas que, quando presentes, estavam em 

péssimas condições de conservação. A gestão desta escola “recusava-se a 

seguir os protocolos e orientações provenientes da Secretaria de Educação 

que visavam uniformizar e direcionar soluções aos problemas presentes, 

organizar a didática e as propostas de trabalhos a serem desenvolvidas por 

professores e até mesmo os modelos de eleição para diretoria” (KAFROUNI, 

2007, p. 05).   

A escola apresentava uma série de problemas que persistiram ao longo 

da pesquisa, entre eles, professores faltando constantemente e recusando-se a 

repor as aulas; dificuldades em organizar uma eleição para diretores; falta de 

estrutura física para o ensino. As reclamações dos professores e alunos 

presentes nesse meio eram constantes e voltavam-se para queixas de uns em 

relação aos outros reclamações dos alunos referente aos modos de ensino e 

de conduta de professores e de gestores; queixas de professores referentes 

aos comportamentos dos jovens que estavam cada vez mais “indisciplinados” e 

“violentos”; reclamações dos gestores sobre a falta de verba e de condições 

para efetuar reformas ou compras de equipamentos; protestos do setor 

pedagógico sobre a falta de interesse dos professores para prepararem as 

aulas ou falta de interesse dos alunos em aproveitar o ensino ou permanecer 

no interior da sala de aula; reclamações dos pais sobre a falta de atenção para 

com os alunos e para com eles mesmos. 

Quando uma proposta de pesquisa se insere neste contexto e propõe 

conhecer as interações estabelecidas entre grupos muito distintos, tem-se 

então que o processo de socialização pode ser concebido como um espaço 

plural organizado em torno de múltiplas relações sociais. Ao ser considerado 

como um campo estruturado pelas relações dinâmicas entre instituições e 

agentes diferentemente posicionados em função de seus recursos e capitais 
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disponíveis, este processo de socialização deve ser compreendido como um 

fenômeno histórico complexo. Para tanto, propõe-se compreender a dinâmica 

relacional sem considerar o poder institucional como único constituinte da 

relação, ou como o único capaz de influenciá-la, e assim, reificar um indivíduo 

não participativo nestes processos de interação social (ELIAS, 2005). Este 

modelo analítico de fundamental importância foi apresentado pela professora 

Maria da Graça Jacintho Settom: 

 

A escola passa a ser vista como uma instituição constituída por 
sujeitos em intensa e contínua inter-relação no processo de 
socialização. A instituição e os sujeitos que a compõe não são 
completamente antagônicos, pois formam uma configuração que 
demonstra as diferentes trocas e interdependências entre eles, em 
relações equilibradas de troca, ou ainda, movimentos de rupturas que 
se estabelecem, promovendo diferentes experiências de socialização.  
Este jogo de forças e coações entre instituições e sujeitos tem origem 
na interdependência entre eles em um jogo de ação e reação 
(SETTOM p. 111 apud ELIAS, 2005). [...] Para compreender os 
diferentes processos de socialização dentro da escola, é necessário 
entender a organização variada e as relações de força a partir da 
experiência de socialização de seus sujeitos particulares [...] 
(SETTOM p. 111 apud LAHIRE, 1987).  

 

Sujeitos que, dentro deste trabalho, estão compreendidos nas figuras 

dos professores, alunos e policiais em suas trajetórias particulares em relações 

construídas na totalidade de suas ações e experiências, dentro dos sentidos 

que estes diferentes atores sociais empregam em sua ação (WEBER, 2001). A 

escola passa a ser vista como uma instituição constituída por sujeitos em 

intensa e contínua relação que se pressionam mutuamente no processo de 

socialização. Dentro desta configuração, busca-se entender a autoridade 

(enquanto relação) como característica estrutural da relação entre instituição e 

sujeito. 

Ao sustentar a análise dentro de um processo de inter-relação, é preciso 

ter cuidado ao não confundi-lo com a existência de um equilíbrio ordenado 

dentro da escola. Pelo contrário, a instituição, ao promover uma ação em que o 

poder se apresenta de maneira desigual na relação entre 

superordenação/subordinação (SIMMEL, 1989), na forma de autoritarismo, 

têm-se diferentes reações por parte dos alunos, às vezes também violentas e 

desiguais. Quando observados os arranjos particulares e sentidos específicos 
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de determinadas ações, é possível aproximar-se de uma forma de 

compreensão que valorize os recursos utilizados e os poderes constitutivos nas 

relações sociais deste espaço de socialização que é a escola. 

 

 

1.2 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa originaram-se de três movimentos 

distintos, cada qual marcado pela sua metodologia e objetivos específicos, que 

aqui ficarão objetivamente definidos como: (1) levantamento de questões 

pertinentes; (2) focalizando uma temática específica; (3) o aprofundamento 

sobre o objeto de pesquisa.  

O primeiro momento é marcado pela participação do pesquisador em um 

projeto de extensão entre os anos de 2004 e 2005 como bolsista em um 

programa de extensão universitária que será apresentado a seguir, o qual 

possuía objetivos e metodologia pré-determinados, que foram essenciais para 

o futuro fechamento de uma temática específica que envolve as relações de 

disciplina e autoridade na escola. Esta primeira parte ficou caracterizada como 

levantamento de questões pertinente devido ao seu objetivo primordial de 

conhecer os principais problemas que afligiam aquela comunidade escolar para 

posterior trabalho de intervenção social que seria construído e desenvolvido 

por pais, alunos e professores. O objetivo primordial da intervenção social é 

desenvolver uma consciência crítica nos participantes, promovendo um ação 

política mais participativa na local onde residem em busca de melhores 

condições de vida, trabalho e estudo. 

 A partir desta constituição de um quadro mais geral dos problemas 

encontrados na escola, sentiu-se a necessidade de focalizar a pesquisa em 

torno de um tema que apareceu de forma recorrente e, ao mesmo tempo, 

revestia-se de importância naquele contexto: a autoridade escolar e a disciplina 

dos alunos. Por isso, o segundo passo da pesquisa definiu novas técnicas de 

pesquisa para compreender a relação de autoridade estabelecida entre 

professores e estudantes. Esta fase perdurou entre os anos de 2006 e 2007 
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quando deixei de ser “bolsista extensão” e continuei no Grupo de Estudos da 

violência, desta vez como pesquisador voluntário 

 No decorrer destas ocasiões de pesquisa, percebeu-se que o trabalho 

da polícia na escola era constante e estava vinculada às relações conflituosas 

entre professores e alunos. Era uma questão que demandava um 

aprofundamento teórico e metodológico, e não obstante, necessitava da 

manutenção de um diálogo com os resultados obtidos anteriormente. Surge 

então o terceiro movimento de pesquisa que deu origem a esta dissertação de 

mestrado e seria desenvolvido entre 2008 e 2009. Vejamos então mais 

detalhadamente todo este processo de pesquisa. 

 

 

1.2.1 Questões pertinentes 

 

 

O projeto de extensão universitária “Direitos Humanos, Violência e 

Cidadania” foi realizado pelo Centro de Estudos em Segurança Pública e 

Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. As atividades tinham o 

objetivo de discutir com diferentes grupos sociais da escola questões sobre 

violência e racismo. Além disso, promoveu a realização de um diagnóstico 

institucional para o levantamento dos problemas da comunidade escolar e 

posterior elaboração de propostas de intervenção social construídas 

coletivamente pela comunidade escolar. O projeto de extensão me possibilitou 

as primeiras incursões sobre o assunto e foi fundamental para o processo de 

produção de conhecimento.  

Por ser um trabalho não diretivo e construído coletivamente, foi 

possível organizar a criação de um espaço de “escuta, reflexão e diálogo” 

(HABERMAS, 1989) para a realização de atividades de intervenção a partir das 

reais “preocupações, necessidades e particularidades compartilhadas 

coletivamente pela comunidade envolvida” (FREIRE, 1979, p. 79). Pais, alunos 

e professores participaram no levantamento das questões a serem resolvidas, 

das soluções propostas, da organização da ação coletiva para intervenção 
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social e, finalmente, se responsabilizaram pelos pequenos resultados iniciais 

obtidos.  

O principal êxito deste processo foi o desenvolvimento de pequenas 

ações na temática ambiental no interior da escola referente a limpeza e 

manutenção de seu espaço, com a instalação de lixeiras, redução de resíduos 

espalhados e preservação do bosque lá existente. Os pesquisadores da UFPR 

teriam o papel de mediar as discussões e auxiliar na avaliação das ações 

executadas e resultados obtidos. Para tanto, utilizou-se três técnicas de 

pesquisa: observação participante, trabalho etnográfico e a realização de 

grupos operativos (GOs). 

O trabalho se iniciou pela observação participante e etnografia dentro da 

escola. Para Haguette (1982), a técnica da observação participante tem origem 

na Sociologia e na Antropologia. Devido a sua natureza, enquanto técnica de 

pesquisa, mostra-se como um bom instrumento na coleta de dados. 

Encontramos nessa autora uma definição da observação participante como um 

processo que é mantido para fins de pesquisa científica. Dentro da escola esta 

técnica possibilitou a captação de ações do cotidiano escolar em diferentes 

momentos no interior do funcionamento da instituição pela observação do 

comportamento e das relações informais em momentos apresentados durante 

o cotidiano da vida dos atores que transitam neste campo.  

Entre os itens apresentados ao observador estão dados de origem não-

verbal como brincadeiras, gestos e expressões faciais, além dos diálogos, 

condutas e interações sociais. No terceiro capítulo será apresentada uma breve 

transcrição das anotações realizadas no caderno de campo sobre as 

manifestações de indisciplina e violência obtidas durante todo o período de 

permanência naquela escola. 

Outra técnica aplicada paralelamente foi o exercício da etnografia que, 

segundo Clifford Geertz, é um prática de estranhamento, reconhecimento da 

alteridade e um esforço de descrever densamente tudo aquilo a que se teve 

acesso (GEERTZ, 1989, p. 15). Este processo encontra como fundamento a 

Sociologia Compreensiva de Max Weber, para o qual a “compreensão de um 

fragmento da realidade é obtida pelo sentido único e particular que o ator social 

emprega em sua ação [...]” (WEBER, 1991, p. 34).  
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O próximo passo na pesquisa foi a realização de grupos operativos 

para o levantamento de questões específicas e ações pertinentes com alunos, 

professores e pais. De acordo com Enrique Pichon-Rivière, o grupo operativo é 

realizado por um grupo de pessoas que se reúnem para discutir e trabalhar 

numa tarefa determinada, e também atuar como “desocultador de conflitos e 

mobilização de estruturas estereotipadas provenientes de grande ansiedade 

que toda mudança desperta [...]” (PICHON-RIVIÈRE, 1998, p. 134). Assim, 

segundo este autor, nos grupos operativos é possível acolher questões 

individuais e sociais, configurando-se técnica favorável para atender a 

demanda desta instituição escolar. 

A seleção dos alunos para a participação nestes grupos, além da 

voluntariedade, considerou também os horários disponibilizados pela direção 

da escola, pois os encontros ocorriam necessariamente no período de aula dos 

alunos participantes. Isto significou a ausência dos estudantes em algumas 

aulas, o que veio a dificultar a aceitação por parte da escola e o 

estabelecimento de um conflito com alguns professores. A justificativa para a 

utilização deste horário foi a dificuldade em desenvolver a atividade com os 

alunos no contra-turno, pois a escola não disponibilizaria nem a alimentação 

aos alunos nem um local necessário para que estes aguardassem o início das 

aulas. 

Com minha efetiva participação, foram formados dois GOs com um 

número inicial de 15 alunos, pois outros pesquisadores desenvolveram 

concomitantemente mais três grupos com alunos e um grupo com alguns pais. 

Nestes dois grupos decidiu-se escolher um aluno por turma entre todas as 

séries do período da tarde. A escolha por grupos reduzidos justifica-se pela 

possibilidade de uma participação mais efetiva dos integrantes, além de facilitar 

a mediação dos temas e a transcrição das falas durante as sessões, que 

duravam 50 minutos num total de oito encontros. Ou seja, as equipes foram 

formadas por alunos de quinta a oitava séries, que eram os níveis existentes no 

período vespertino. Esta opção por um único representante de cada turma 

deve-se pela coincidência de que à época o número de turmas atingia 

exatamente 15 classes (quatro turmas de quinta série, quatro de sexta série, 
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quatro de sétima e três de oitava série). Quando se apresentava mais de um 

aluno por turma interessados em participar, recorreu-se ao sorteio.  

O único critério para participar dos grupos era o interesse efetivo em 

envolver-se nas discussões, para tanto, não foram delimitados critérios 

excludentes como notas, faltas, comportamento ou outros. Todavia, tinha-se a 

exigência de que o participante poderia ausentar-se no máximo em dois 

encontros. Esta exigência tinha o objetivo de manter o grupo coeso e permitir o 

desenvolvimento dos debates, visto que cada encontro dependia das 

discussões realizadas nas reuniões anteriores. A proposta era desenvolver 

diálogos mais amplos e livres, sem perder o foco nos temas mais importantes 

levantados, ao invés de fechar cada encontro em torno de temas muito 

específicos. 

Nestas duas oportunidades realizei o trabalho de mediador das 

discussões, enquanto outro participante do grupo de pesquisa executava a 

função de auxiliar, a quem cabia a função de registrar de forma escrita as falas 

e atitudes mais significativas em cada sessão. Nos dois encontros iniciais do 

primeiro grupo tentou-se utilizar um gravador, entretanto, observamos uma 

postura retraída das crianças e adolescentes perante o equipamento, 

concluindo-se que seu uso poderia ser inviável devido a impossibilidade de se 

obter uma discussão mais espontânea.  

Sem o gravador, as discussões se tornavam muito mais produtivas, 

optando-se assim por conduzir os grupos com o registro das falas apenas de 

forma escrita. Como o objetivo dos grupos era levantar questões e fatos mais 

importantes em dado momento, não se fazia necessário registrar 

detalhadamente toda a estrutura e o conteúdo do discurso de cada 

participante. Portanto, cada temática levantada pelo grupo seria 

contextualizada em suas origens e consequências mais gerais perante 

realidade e se constituiria como um auxilio à observação e formulação de 

problemas e hipóteses que seriam aprofundadas pelo grupo de pesquisa com 

outras técnicas. Após cada encontro era produzido um relatório com a 

transcrição das falas captadas e sobre outros comportamentos não verbais 

observados.  
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Todas estas técnicas de pesquisa realizadas criaram um quadro de 

referência sobre as questões mais proeminentes naquele determinado 

contexto. 

 

 

1.2.2 Focalizando uma temática específica 

 

 

Após a aplicação destes três métodos de pesquisa, obteve-se um quadro 

composto por diversos problemas, conflitos e questões que eram 

compartilhadas por boa parte dos integrantes daquela comunidade. Como um 

trabalho científico solicita a delimitação de um objeto específico, escolheu-se o 

tema que apareceu com muita recorrência durante aquele período de pesquisa. 

Após a sistematização e análise dos dados obtidos ate o momento, a questão 

da autoridade do professor e a indisciplina dos alunos eram temáticas 

constantes nos discursos e nas observações, revelando-se de forma 

conjugada; também pareciam se constituir como elementos fundamentais nas 

interações sociais entre alunos e professores, no que tange a presença 

constante de conflitos e incidentes entre estes grupos sociais. Além disso, a 

polícia sempre esteve presente nestas interações conflituosas. Optou-se, 

então, por aprofundar estes elementos com outras técnicas de pesquisa mais 

focalizadas. 

A escolha da entrevista semiestruturada neste momento se deu pelo fato 

de ser guiada por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador foi 

explorando ao longo de seu curso. Dentre as técnicas de interrogação, esta é 

uma das que apresenta grande flexibilidade e tem muita importância para uma 

pesquisa de caráter qualitativo (GIL, 1995).  

  Deste modo, foram realizadas, respeitando o interesse dos 

participantes, de um universo de 75 professores, um total de 11 entrevistas 

com profissionais da educação, que aqui congregam oito professores, dois 

pedagogos e um diretor: 
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Entrevistado Matéria Idade 
Tempo de 

Profissão 

Jornada de 

Trabalho 
Regime Escolaridade Moradia 

1 Artes 31 1 30 Pss Pós-Graduação Curitiba 

2 História 23 3 40 Clt 
Superior 

Completo 
Pinhais 

3 História 31 5 40 Pss 
Superior 

Completo 
Pinhais 

4 Ed. Física 28 8 40 Estatutário 
Superior 

Completo 
Curitiba 

5 Biologia 32 10 40 Estatutário Pós-Graduação Piraquara 

6 Biologia 40 14 45 Estatutário Pós-Graduação Piraquara 

7 Filosofia 36 11 40 Estatutário 
Superior 

Completo 
Curitiba 

8 Português 40 13 40 Estatutário Pós-Graduação Piraquara 

9 Pedagoga 55 20 20 Estatutário 
Superior 

Completo 
Piraquara 

10 Pedagoga 40 25 40 Estatutário Pós-Graduação Piraquara 

11 Matemática 34 11 50 Estatutário Pós-Graduação Piraquara 

 

Foi com este material que se obteve algumas análises referentes a 

questão da autoridade e disciplina na escola. Entretanto, ainda faltava refinar o 

debate sobre o trabalho policial na escola. Para tanto, se fez necessário o 

terceiro e último momento de pesquisa 

 

 

1.2.3 Aprofundamento sobre o objeto de pesquisa 

 

 

 As informações colhidas sobre a Patrulha Escolar foram obtidas através 

de informações disponibilizadas pela própria corporação – como materiais de 

divulgação distribuídos pela polícia ou presentes no site da instituição – ou das 

entrevistas com os professores e dos dados dos GOs realizados com os 

alunos. No caso, objetiva-se obter não apenas informações da comunidade 

escolar, mas também da própria instituição policial – especialmente como se 

constituía essa inserção no meio escolar (como ela é pensada, 
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operacionalizada, qual a visão que os próprios policiais tinham do trabalho 

desenvolvido, e do contexto, até então, relativamente novo em que operavam).  

Outro momento de abordar a questão sobre polícia na escola foi na 

realização de oito entrevistas semiestruturadas com integrantes da Polícia 

Militar, da Polícia Civil e da SEED: 

 

 

Entrevistado Função Patente/Cargo Instituição Órgão Moradia 

1 Policial Soldado Polícia Militar SESP Piraquara 

2 Policial Soldado Polícia Militar SESP Piraquara 

3 Policial Cabo Polícia Militar SESP Piraquara 

4 Policial Sargento Polícia Militar SESP Piraquara 

5 Policial Tenente Polícia Militar SESP Curitiba 

6 Policial Major Polícia Militar SESP Curitiba 

7 Policial Delegado Polícia Civil SESP Curitiba 

82 Coordenador 
Agente 

Profissional 
Polícia Militar SEED Curitiba 

  

 

Aqui foram selecionados os policiais coordenadores do programa – um 

tenente e um major – e quatro soldados da Polícia Militar que trabalham 

diretamente nas escolas. Quanto à Polícia Civil, participou um agente 

responsável diretamente pelo encaminhamento judiciário de casos mais graves 

apreendidos na escola e que são direcionados a sua delegacia especializada. 

Da Secretaria de Educação foi escolhida a profissional co-responsável pela 

criação do projeto PEC e que promove o trabalho compartilhado com a 

Secretaria de Segurança. Todas as entrevistas foram realizadas com a 

utilização de um gravador, que possibilitou a transcrição de todo o conteúdo 

apresentado pelos informantes.  

Sobre a realização e de entrevistas, procurou-se manter-se o mais fiel 

possível no momento da transcrição. Enquanto transposição do discurso 

falado, o registro dos dados linguísticos tem-se que: 

 

                                                            
2 Servidor público e representante da Secretaria de Educação na Polícia Militar. 
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Subjaz, mesmo que não explicitada, uma teoria que norteia muitas 
das decisões a serem tomadas durante o processo. De certa forma, 
podemos afirmar que a transcrição pressupõe uma pré-análise dos 
dados, na medida em que nosso posicionamento teórico 
preestabelece, muitas vezes, a própria unidade de análise a ser 
considerada [...]. mesmo quando se procura fazer uma transcrição 
que possa ser útil para trabalhos futuros e diversificados, assume-se 
uma postura teórica (PAIVA, 2007. p. 136). 

 

Como podemos observar, é na postura teórica do pesquisador e os 

objetivos que norteiam o trabalho que residem elementos que podem modelar 

um conjunto de convenções que orientarão a transposição dos registros orais. 

A transcrição não consegue reproduzir todos os componentes do discurso 

falado, entre eles, entonação, intensificação, hesitações. Além disso, a própria 

tarefa de transcrever está sujeita a avaliação subjetiva e filtragem auditiva de 

quem o faz. Como cada entrevista durou em média uma hora, optou-se por 

manter o maior nível de fidelidade possível aos dados orais, mantendo toda a 

variedade da fala, mesmo contra as regras gramaticais escritas.  

Utilizaram-se os sistemas de notação para as condições mais comuns da 

fala e transcrição (com seus respectivos símbolos), entre elas, incompreensão 

de palavras ou textos resultantes de ruídos e efeitos sonoros durante a 

entrevista (representa-se por “parênteses” os trechos mal compreendidos), 

silêncio (...), questionamentos (?), entonação enfática (letras maiúsculas e “!”) e 

comentários do transcritor (utiliza-se “((..))”). Outros elementos foram 

desconsiderados na representação gráfica de notação, entre eles, 

simultaneidade de vozes e prolongamento de vogal e consoante (ROSSI, s/d, 

s/p), pois não se constituíam como elementos significativos na análise 

sociológica, pois esta pesquisa não versa sobre análises lingüísticas 

aprofundadas. Ao contrário buscou-se compreender “o modo de 

funcionamento, os princípios de organização e as formas de produção social 

dos sentidos e ações” (MINAYO, 1994, p. 211). 

O método aplicado para a compreensão dos sentidos implícitos no texto 

transcrito das entrevistas é a análise de discurso, e considerando a existência 

de vertentes epistemológicas e técnicas deste método, aqui será abordado 

dentro da proposta apresentada por Eni Orlandi. 
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Quando se adota uma pesquisa de caráter qualitativo e um marco 

referencial que considera o sentido que o ator social emprega em sua ação – e 

que este sentido será expresso através de seus discursos e práticas – tem-se 

que “o universo de significados, motivos crenças e valores que estão 

vinculados ao espaço de relações sociais e fenômenos que não podem ser 

reduzidos a operacionalizações matemáticas de variáveis” (MINAYO, 1994). 

Ao considerar a língua como um fato social, apreende-se logo que sua 

constituição se dá “na interação social, em que o outro desempenha papel 

fundamental na constituição do significado, integra todo ato de enunciação 

individual num contexto mais amplo, revelando as relações intrínsecas entre o 

linguístico e o social” (BRANDÂO, 1998. p. 10). Portanto, este reconhecimento 

da linguagem enquanto constituída na dualidade subjetividade/social veio 

sobrepor-se à oposição língua/fala da dicotomia saussureana que centrava o 

fenômeno da linguagem apenas na fala. A noção de discurso consegue 

estabelecer a relação entre as significações de um “texto” as suas condições 

sócio-históricas.  

Se o discurso não se fecha mais em si mesmo e deixa de ser um 

domínio exclusivo do locutor que o pronuncia, sua importância teórica reside no 

lugar do qual o discurso se origina, para que se diz e na relação com outros 

discursos. 

 

A análise do discurso concebe a linguagem como mediação 
necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa 
mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 
continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e 
da realidade em que ele vive. [...] Desta maneira, os estudos 
discursivos viam pensar o sentido dimensionado no tempo e no 
espaço das práticas do homem [...]. (ORLANDI, 1999. p. 16). 

 

Enquanto dispositivo de interpretação, a análise discursiva tem como 

objetivo colocar em contato o “dito” com o “não dito”, ou seja, como as mesmas 

coisas são ditas em locais ou modos diferentes. 

 

[...] todo discurso é parte de um processo discursivo mais amplo que 
recortamos e a forma do recorte determina o modo da análise e o 
conjunto teórico da interpretação que construímos. [...] os textos não 
são documentos que ilustram ideias pré-concebidas, mas 
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monumentos nos quais se inscrevem múltiplas possibilidades de 
leituras. (ORLANDI, 1999. p. 64-65). 

 

Portanto, o que interessa no método é a compreensão das influências da 

memória, da ideologia, inconsciente e equívocos que atuam sobre o 

funcionamento do discurso. Da materialidade linguística – enquanto 

preocupação com o que é dito, quem o faz, como faz e em que circunstancias 

– passa-se ao processo discursivo mesmo – modo de construção, estruturação 

e sentidos constituídos. A análise do discurso “tem um procedimento que 

demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao discurso e análise” 

(ORLANDI, 1999. p. 67). Processos como paráfrase, metáfora e sinonímia 

atestam toda a dinâmica histórica e social da língua. O resultado da análise é a 

compreensão dos processos que produzem sentido e a própria constituição 

dos sujeitos.  

Na primeira etapa da análise se passa da estrutura superficial da língua 

para o discurso propriamente dito tornando visível que, ao longo do que foi dito, 

se formam “famílias parafrásticas relacionando o que foi dito com o que não foi 

dito, com o que poderia ser dito, etc.” (ORLANDI, 1999. p. 78). Na segunda 

etapa, deve-se inserir uma análise no objeto discursivo para poder relacionar 

 

as formações discursivas distintas – que podem ter-se delineado no 
jogo de sentidos observado pela análise do processo de significação 
(paráfrase, sinonímia, etc.) – com a formação ideológica que rege 
estas relações. Aí é que se atinge a constituição dos processos 
discursivos responsáveis pelos efeitos de sentidos produzidos [...]. ao 
longo de todo o procedimento analítico, ao lado do mecanismos 
parafrásticos, cabe ao analista observar o que chamamos efeitos 
metafóricos (ORLANDI, 1999. p. 80). 

 

 Sistematicamente, o primeiro passo para análise é o levantamento dos 

elementos que compõe o contexto de produção do discurso, ou seja, os papeis 

sociais do produtor e do interlocutor e o contexto da produção. Depois, deve-se 

trabalhar no levantamento das paráfrases, polissemias, metáforas e a relação 

dito/não dito. Finalmente, devem-se localizar as relações do discurso com 

formações discursivas que agem sobre o sujeito que o profere. 
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Para complementar este trabalho com dados quantitativos, alguns 

números sobre os comportamentos ditos indisciplinados dos alunos foram 

sintetizados a partir do livro de ocorrências da escola, que segundo a 

coordenação pedagógica, contém apenas os casos considerados mais 

importantes. Como referência para a sistematização, escolheu-se apenas o 

livro de ocorrências de 2008. Isto se justifica pela inviabilidade de realizar tal 

levantamento com os livros dos anos anteriores devido ao tempo necessário 

para tal sistematização – dada a quantidade de dados lá presentes – e a 

necessidade de observar os prazos para finalizar a dissertação. Finalmente, foi 

aplicado um questionário para sete alunos que apresentavam o maior índice3 

de indisciplina e violência, além de reprovações, faltas ou desistências4: 

 

Questionário Idade Série Reprovações 

1 15 6ª 3 

2 15 5ª 4 

3 14 5ª 3 

4 14 6ª 2 

5 15 7ª 2 

6 16 6ª 4 

7 14 5ª 3 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3  O primeiro elemento deste índice refere-se ao número de “visitas” realizadas ao setor 
pedagógico ou de solicitação de presença dos pais na escola. 
4 Estes estudantes foram inseridos em uma proposta de trabalho social a partir dos princípios 
do futebol como tema transversal para estímulo do interesse pelo aprendizado e identificação 
dos fatores subjacentes pra o fracasso escolar. Pretendia-se oferecer a estes alunos um 
espaço de fala e reflexão sobre a escola e a escolarização, através dos princípios e 
fundamentos do futebol, identificado nas entrevistas individuais como um esporte preferido pela 
maioria. Este trabalho constitui-se como projeto piloto, realizado no ano de 2008, e ainda não 
se tem um panorama sobre melhorias do aproveitamento escolar. Entretanto, rapidamente 
verificou-se uma melhoria no comportamento destes alunos, fato este observado por diferentes 
funcionários e professores da escola. 
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1.3 CONTROLE SOCIAL E AUTOCONTROLE 

 

 

Ao desenvolver os conceitos de controle social e autocontrole, 

observamos como Norbert Elias relaciona o processo de internalização e o 

aumento do controle social com a ameaça de sanções por parte do Estado. 

Nesta linha, a indagação central é estabelecer a correlação entre o processo 

de individuação e a formação dos estados nacionais. Ou seja, estabelece uma 

relação entre as mudanças nas estruturas da personalidade – especialmente 

no que tange no controle das emoções – e mudanças sociais mais gerais tendo 

como pano de fundo os elementos da diferenciação e integração social. 

A estrutura do comportamento civilizado está estritamente inter-

relacionada com a organização das sociedades ocidentais. Ao desenvolver sua 

teoria em termos de processo, o autor define como a estrutura da 

personalidade e as estruturas sociais não são fixas. Ao contrário, demonstra 

como estas duas esferas são aspectos interdependentes de um mesmo 

processo de desenvolvimento em longo prazo. Para tanto, Elias volta sua 

atenção às variações ocorridas ao longo do tempo ao comparar as 

transformações dos níveis de controle dos instintos presentes nas condutas de 

“etiqueta” durante três séculos.  

O autocontrole significou uma mudança significativa no âmbito individual 

enquanto supressão dos impulsos que não poderiam ser vivenciados e 

expressados na vida social como ocorria anteriormente. Este controle subjetivo 

dos impulsos emocionais significou a necessidade de impedir a manifestação 

de comportamentos especialmente violentos em um contexto de interação 

social. Uma das principais justificativas para o aumento do autocontrole foi 

também o aumento considerável da competição entre diversas funções sociais. 

Com o desenvolvimento das funções sociais e suas consequentes 

diferenciações, aumentava também o grau de dependência entre as pessoas, 

situação que solicita um controle da própria conduta com relação à conduta dos 

outros.  
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O indivíduo era compelido a regular a conduta de maneira mais 
diferenciada, uniforme e estável. O fato que isso não exija apenas 
uma regulação mais consciente já foi salientado. O fato seguinte foi 
característico das mudanças psicológicas ocorridas no curso da 
civilização: o controle mais complexo e estável passou a ser cada vez 
mais instilado no individuo desde seus primeiros anos, como uma 
espécie de automatismo, uma compulsão à qual ele não poderia 
resistir, mesmo que desejasse. A teia de ações tornou-se tão 
complexa e extensa, o esforço para comportar-se “corretamente” 
dentro dela ficou tão grande que, além do autocontrole consciente do 
individuo, um cego aparelho automático de autocontrole foi 
firmemente estabelecido (ELIAS, 1996. p. 196). 

 

Outro conceito caro ao autor denomina-se de configuração, algo que 

pressupõe e considera as mudanças sociais e de comportamento para além de 

uma sociologia orientada para o sistema ou estrutura social, que escape a 

tradicional dicotomização entre indivíduo e sociedade e promova uma nova 

forma de pensar a organização social. Nesta linha de raciocínio, define como 

ponto de partida para o estudo da configuração da sociedade as redes de 

interação e os processos que tornam os homens interdependentes. Tem-se 

uma associação entre o processo de civilização e o avanço da 

interdependência condicionada pelo grau de divisão do trabalho, no qual 

indivíduos e pessoas convergem devido às necessidades do trabalho 

especializado. 

  É justamente nesta própria teia de interdependia que se justifica a 

necessidade de um controle reflexivo com relação às interações afetivas mais 

espontâneas, pois o processo interdependente coloca em contato indivíduos 

que dependem mutuamente uns dos outros em cadeias cada vez mais 

diferenciadas e complexas, gerando a necessidade de um comportamento 

previamente determinado e necessário para a manutenção da conexão entre 

indivíduos e das dinâmicas sociais. 

Em novas estruturas sociais, nas quais se observa um aumento 

significativo na divisão entre esfera pública e privada, permitiu-se que as 

sanções sociais se constituíssem enquanto proibições e fossem inculcadas nos 

indivíduos na forma de autocontrole. A regulação constante no espaço público 

do próprio comportamento é indispensável para permitir que o indivíduo siga 

seu caminho e não coloque todos os demais em “perigo mortal”, especialmente 

num contexto cada vez mais interdependente. É necessário um controle mais 
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rigoroso sobre a ameaça que um ser humano pode constituir para outro, e a 

preocupação sobre a necessidade de controlar sua própria violência impõe às 

próprias pessoas um grau de autocontrole através do surgimento da 

monopolização da violência física: 

 

A estabilidade peculiar do aparato de autocontrole que emerge como 
traço decisivo, embutido nos hábitos de todo ser humano “civilizado”, 
mantém a relação mais estreita possível com a monopolização da 
força física e a crescente estabilidade dos órgãos centrais da 
sociedade. Só com a formação deste tipo relativamente estável de 
monopólios é que as sociedades adquirem realmente estas 
características, em decorrência das quais os indivíduos que as 
compõem sintonizam-se, desde a infância, com um padrão altamente 
regulado e diferenciado de autocontrole; só em combinação com tais 
monopólios é que esse tipo de autolimitação requer um grau mais 
elevado de automatismo, e se torna, por assim dizer, uma “segunda 
natureza” (ELIAS, 1993. p. 197). 

 

Tem-se aqui a afirmação de que os elementos do monopólio da força 

física e órgãos centrais da sociedade adquirem importância fundamental na 

constituição do processo civilizador, atuando diretamente no individuo com o 

objetivo de refrear suas paixões. Estes elementos passam a exercer influência 

na constituição do ser individual, na modificação de seus costumes e hábitos.  

É com o surgimento dos estados nacionais na era moderna que o controle dos 

impulsos individuais adquiriu o componente do controle individual através do 

Estado e suas leis, órgãos, agencias e meios de controle. As forças sociais 

enquanto “forças exercidas pelas pessoas, sobre outras pessoas e sobre elas 

próprias” (ELIAS, 2005. p. 17) ganham um novo aparato de controle social 

imerso nas agencias e meios de controle supracitados e que serão melhor 

delimitados a seguir na análise de Georges Gurvitch. 
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1.4 A ESTRUTURA DO CONTROLE SOCIAL 

 

 Este conceito denominado de “controle social” é descrito por Georges 

Gurvitch (GURVITCH 1951) como a capacidade que a sociedade tem para se 

auto-regular, e também os meios que ela utiliza para promover o controle e a 

submissão aos padrões que a constituem. Para este autor a ordem social não 

seria mantida apenas por sistemas jurídicos ou sanções formais, mas é 

principalmente regulada pelas instituições, relações e processos sociais mais 

amplos. “O controle social sempre foi uma preocupação crucial da Sociologia” 

(GURVITCH, 1951. p. 243) e uma questão fundamental que podemos extrair 

disso é de como alcançar uma ordem social compatível com princípios morais 

e democráticos sem impor um grau excessivo de controle através da coerção. 

A socialização é o processo através do qual os indivíduos chegam a 

apreender, internalizar e aceitar as normas sociais, enquanto o controle social 

entra em jogo quando estes meios não garantem a conformação. A 

socialização promove a internalização de normas operando informalmente 

através da opinião de grupos, da pressão social, da família, da igreja, da 

escola, ou formalmente através do estado, do sistema jurídico, da polícia ou de 

outros instrumentos de força.  

O autor afirma que a utilização do termo controle social pode levar a uma 

situação de incoerência, pois tende a encarar aqueles que estão sujeitos ao 

controle como recipientes passivos, desprezando sua capacidade intelectual de 

rejeitar, adaptar ou de se opor às forças do controle. Além disso, diferentes 

utilizações do termo não demonstram a eficácia dos mecanismos de controle 

social, desconsiderando a possibilidade de muitos terem efeitos bem diversos 

dos pretendidos (GURVITCH, 1951). 

Com o objetivo de esclarecer as múltiplas utilizações do termo, o trabalho 

de Georges Gurvitch nos parece de importância fundamental para sanar 

algumas questões sobre o conceito de controle social. O autor afirma que 

“apesar de todas as dificuldade e confusões, as investigações sobre o controle 

social constituem um dos mais importantes ramos da sociologia 

contemporânea, que tem um objeto próprio específico e uma função própria da 

maior importância” (GURVITCH, 1951. p. 244). Por isso a necessidade de 
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descrever as concepções mais difundidas acerca do controle social e as 

investigações efetuadas neste terreno, observando diferentes definições e 

interpretações.  

O problema do controle e seus significados não é uma questão nova. 

Augusto Comte, preocupado com o problema da ordem e o papel que 

desempenham as formas específicas de religião, moralidade e conhecimento, 

deixou algumas contribuições acerca dos problemas referentes a temática do 

controle social. Emile Durkheim dedicou esforços ao estudo dos símbolos, 

valores e ideias e do papel que estes desempenham em vários tipos de 

sociedade. Também promoveu amplamente o estudo do controle social quando 

acentuou as relações funcionais existentes entre as manifestações culturais 

estudadas e os tipos de sociedade.  

Ainda segundo o autor “várias ciências sociais que existiam antes do 

nascimento da sociologia como, por exemplo, a ciência política, educação e 

economia política se ocuparam de problemas muito parecidos a alguns 

aspectos do controle social” GURVITCH, 1951. p. 244). A primeira dificuldade é 

a tradução do termo, pois o vocábulo ‘controle’ em vários idiomas europeus 

implica menos a ideia de interferência do que no idioma inglês. Neste último 

pode vir como sinônimo de poder, força, dominação, autoridade, enquanto nos 

outros idiomas europeus significa fiscalização, inspeção ou vigilância. Ao 

analisar diferentes perspectivas, Georges Gurvitch (1951) apresenta sua 

definição e os principais temas que parecem pertencer ao campo do controle 

social. Assim fica definida sua posição: 

 

Controle social se apresenta como um conjunto de modelos culturais, 
símbolos sociais, significados espirituais coletivos, valores, ideias e 
ideais, assim como também as ações e os processos diretamente 
relacionados com estes, mediante aos quais toda sociedade, todo 
grupo particular e todo individuo singular vencem as tensões e os 
conflitos interiores próprios e restabelecem um equilíbrio interno 
temporário, proporcionando seguir adiante com novos esforços de 
criação coletiva (GURVITCH, 1951. p. 265). 

 

Torna-se fundamental fazer uma distinção entre classes, formas, órgãos e 

meios de controle social. As principais classes de controle social são: a religião 
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(a magia em sociedades arcaicas), a moralidade, o direito, a arte, o 

conhecimento e a educação. As formas de controle social podem ser definidas 

como estratos de cada uma das classes de controle e também resultado do 

processo de todas as classes juntas.  

Ficam definidas pelo menos quatro formas (GURVITCH, 1951) de 

controle: controle social organizado (autocrático ou democrático) organizado 

em uma combinação mais ou menos rígida de modelos cristalizados que 

hierarquiza e centraliza os comportamentos coletivos, sendo uma forma 

particularmente uniformizada e que se manifesta sob modelos e regras; 

controle social exercido mediante usos culturais e símbolos não cristalizados 

em uma organização, usos e símbolos mais rotineiros, flexíveis e elásticos; 

controle social espontâneo exercido mediante valores, ideias e ideais; o 

controle social de uma maior espontaneidade é realizado por intermédio de 

experiências diretas, aspirações e criações coletivas, como motins e 

revoluções.  

Os órgãos de controle social são as sociedades globais, os grupos, e os 

vínculos sociais que engendram tipos ou sistemas integrais de controle social e 

servem de centro ativo do controle social. Cada órgão de controle social é 

capaz de produzir e aplicar qualquer classe e forma de controle em qualquer 

combinação. Por último, os meios, técnicas ou instrumentos do controle social 

não entram no estudo sociológico do autor americano devido a multiplicidade 

dos controles sociais, com todas suas combinações, e a infinita pluralidade de 

seus órgãos e das conjunturas sociais específicas em quais atuam.  

Quando o controle social organizado – caracterizado como uma forma 

particularmente uniformizada, estereotipada e cristalizada que se manifesta 

como modelos e regra – “separa-se completamente de suas formas 

espontâneas, organizadas em torno dos símbolos, valores, ideais e criados 

coletivamente, pode-se observar a cristalização de um controle social 

autocrático” (GURVITCH, 1951. p. 267). O controle quando se torna arbitrário, 

contraditório e inconsistente, os conflitos e tensões aumentam e a autoridade 

se oculta no fortalecimento do autoritarismo. 

Nesta classificação de Georges Gurvitch, a escola aparece entre as 

principais classes de controle social ao lado de instituições como a religião (a 
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magia em sociedades arcaicas), a moralidade, o direito, a arte e o 

conhecimento. As proposições deste autor se sustentam na análise proferida 

por Emile Durkheim quanto à função social da educação como elemento 

socializador. 

A educação se faz necessária para que haja inserção social do indivíduo 

jovem, quando diz que se esta não ocorrer a “sociedade se vingará”. A 

educação escolar, portanto, como instituição do saber, carrega este implícito 

princípio de formalidade consentida, necessária. Durkheim afirma ainda que, 

para que haja educação, se fazem necessárias duas condições: que haja “uma 

geração de adultos, uma geração de indivíduos jovens, crianças e 

adolescentes; e que uma ação seja exercida pela primeira, sobre a segunda” 

(DURKHEIM, 1978, p. 36).  

Com essa premissa, a educação é realizada desde muitas gerações, 

portanto, é sociohistoricamente constituída e se altera de acordo com os 

parâmetros da sociedade vigente. A noção de educação coincide então com 

uma ação específica para tornar o educando tão próximo quanto possível da 

comunidade que vive, ou seja, submisso ao conjunto de disciplinas comuns. 

Conforme Durkheim “cada sociedade, considerada em momento determinado 

de seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos 

indivíduos de modo geralmente irresistível” (DURKHEIM, 1978. p. 38). A seguir 

será demonstrado como a atuação do controle social se realiza no âmbito da 

escola. 

 

 

1.4.1 O funcionamento da escola e a aplicação do controle social 

 

 

 Através dos dois últimos séculos, a educação escolarizada ocidental tem 

se ocupado da fabricação de identidades e subjetividades no processo de 

formação do cidadão, na busca da equação entre ser livre e sujeitado. Busca-

se uma liberdade administrada como uma forma de conduta a ser aprendida no 

processo de reconhecimento da necessidade de agir no interior das regras e 

das fronteiras do social. 
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Quando se observa a estrutura total de uma escola, tem-se, de um lado, o 

aparato administrativo e burocrático que exprime essencialmente uma tentativa 

de ordenação racional do espaço e das atividades. De outro, todas as relações 

que derivam de sua existência enquanto instituição. Ou seja, ao lado das 

relações oficialmente previstas, muitas outras passam a surgir e que escapam 

do exercício racional e surgem no seio da própria dinâmica dos grupos sociais 

que a compõem como um todo. Segundo Antônio Cândido, “se há uma 

organização administrativa igual para todas as escolas de determinado tipo, 

pode-se dizer que cada uma delas é diferente da outra, por apresentar 

características devidas à sua sociabilidade própria” (CÂNDIDO, 1956, p. 01). 

 Esta dinâmica permite o surgimento de formações específicas 

sustentadas por um sistema interno de normas e valores também 

desenvolvidos internamente. Um elemento que adquire especial importância é 

o que há de próprio na sociabilidade entre os diferentes agentes lá presentes, 

além dos “tipos de agrupamentos por eles desenvolvidos e aos conflitos com 

os padrões impostos pela educação” (CÂNDIDO, 1956. p. 02). A estrutura 

interna da escola fica organizada, para este autor, da seguinte forma: formas 

de agrupamento, que representam os grupos de idade, de sexo, associativos, 

de status e grupos de ensino. Têm-se também os mecanismos de sustentação 

dos agrupamentos que são: a liderança, as normas (que regem o 

comportamento do educador e do educando) e as sanções. 

O principal elemento a ser extraído é que a instituição escolar deveria 

manter-se em funcionamento através de um sistema de controle social que 

organiza o comportamento de seus membros de acordo com padrões 

estabelecidos da própria dinâmica interna da escola. Um dos principais 

mecanismos de controle é a liderança ou autoridade, que aqui remete à 

autoridade do professor. Esta se assenta em alguns elementos como idade e 

posição. O fato de pertencer a um grupo de idade socialmente considerado 

portador de certa experiência cultural deveria colocá-lo a frente dos alunos, 

enquanto a posição se refere ao status de ser professor e portador do 

conhecimento necessário a compreensão e sobrevivência em determinado 

contexto histórico e social. 
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As normas que regem as condutas escolares têm como base as sanções 

aos que se afastam de um padrão estabelecido. As sanções podem ser 

administrativas, pedagógicas ou grupais. As duas primeiras são 

preestabelecidas, a última se estabelece a partir das interações intraescolares. 

As duas primeiras são sistematizadas, enquanto a última é difusa. “As três 

podem reger tanto o comportamento dos educadores quanto dos educandos, e 

podem ser exclusivas, corretivas ou prestativas” (CÂNDIDO, 1956. p. 09).  

As primeiras, ou exclusivas, são as que desligam o indivíduo do grupo de 

modo definitivo (expulsão) ou transitório (suspensão do aluno); as corretivas  

agem no sentido de retificar o comportamento desviado (castigo ou 

reprovação); são prestativas as que impõem uma retribuição (multa, submissão 

ao professor ofendido). As sanções administrativas têm o objetivo de punir o 

comportamento do aluno ou educador que se desvie da legislação escolar e 

dos regulamentos internos. É a suspensão do insubordinado, a punição do 

atrasado ou a reprovação do que não comparece. As pedagógicas visam não a 

conformidade do comportamento à norma administrativa, mas à aprendizagem. 

É a suspensão e a cesura do comportamento desviante, o castigo ao aluno 

desobediente e que não seja aplicado aos estudos.  

A intensidade e a qualidade das sanções variam no tempo, no espaço e 

segundo os ideais educacionais dominantes. As sanções originadas nos 

próprios grupos são as expressões da vida grupal e simbolizam reforço de suas 

normas, nem sempre reconhecidas pela administração. Dentro dos grupos dos 

estudantes, estas normas podem ser exercidas sobre os professores e 

funcionam como resistência à ordenação rígida imposta pela instituição. Estas 

normas grupais podem ir da vigilância à eliminação, passando pela restrição, 

pelo boicote e pela exclusão. Sobre os próprios alunos elas podem funcionar, 

por exemplo, quando algum estudante que se difere dos outros pela religião, 

língua, classe ou maneiras de se vestir vem a sofrer com frequência a ação 

destas pressões do grupo. 

O que se pode extrair a partir do exposto acima se refere a uma 

característica sempre presente na educação escolar: a valorização da 

disciplina. Esta é responsável pela produção e manutenção da ordem, ao 

mesmo tempo em que é decorrente do necessário disciplinamento da 
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sociedade como um todo, na mudança da sociedade feudal para a sociedade 

urbano-industrial. A educação institucionalizada “desempenhou um papel 

importante na difusão social das coações disciplinares” (XAVIER, 2003. p. 75) 

no processo de criar a nova sociedade civilizada citada por Norbert Elias, 

promovendo uma maior semelhança e controle em termos de comportamentos 

individuais. 

 

 

1.5 CONFLITO E ORDENAÇÃO 

 

1.5.1 Superordenação e Subordinação 

          

            O objetivo de Georg Simmel, ao analisar a dominação como forma de 

interação social, foi mostrar o caráter propriamente sociológico e sociogênico 

do fenômeno de superordenação e subordinação, mesmo quando esta forma 

de relação parecer ser substituída aparentemente por uma relação mecânica, 

na qual a posição do subordinado parece ter se tornado simplesmente como 

um meio ou um objeto para o subordinador, sem qualquer manifestação de 

espontaneidade. Pretendemos mostrar, através das formas de negação da 

autoridade e na manifestação da indisciplina, a existência de uma influência 

recíproca sociologicamente decisiva que se ocultava na imagem de 

unilateralidade das formas de influenciar e ser influenciado. 

As relações de superordenação e subordinação desempenham um papel 

fundamental na vida social e isto já se constitui como justificativa para 

esclarecer a espontaneidade e a cooperação do sujeito subordinado e 

consequentemente corrigir sua teórica minimização. 

A noção de autoridade pressupõe necessariamente a liberdade da pessoa 

submetida à autoridade, mesmo nos casos extremos de coerção ou de 

compulsão para se render a ela. A estrutura peculiar da autoridade é 

importante “para a vida social nas mais variadas formas; isto é visível tanto em 

seus começos quanto em seus exageros, tanto em suas formas agudas quanto 
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nas duradouras e parece ocorrer de dois modos diferentes” (SIMMEL, 1989. p. 

109). De um lado tem-se uma pessoa de importância superior que adquire 

relevância de suas opiniões e que tem um caráter de objetividade. Sua 

credibilidade sobrepuja o valor da personalidade objetiva, que é sempre 

variável, relativa e sujeita a críticas.  

A autoridade também pode ser alcançada por um outro lado através de 

um poder supra-individual (Estado, família ou escola) que investe a pessoa de 

uma reputação e de um poder de decisão final que nunca fluiria de sua própria 

individualidade. Neste caso a autoridade cai sobre a pessoa, enquanto que no 

caso anterior a autoridade surge do próprio indivíduo. Mas nestas situações 

invariavelmente entra em cena a fé mais ou menos voluntária da parte sujeita a 

autoridade. 

 

Esta transformação da personalidade num valor supra-pessoal dá a 
esta personalidade alguma coisa, um plus, que esta além de sua 
parte racional e demonstrável, não importa quão desprezível seja 
esta adição. Aquele que acredita na autoridade realiza, ele mesmo, a 
transformação. O elemento subordinado participa de um evento 
sociológico que exibe sua cooperação voluntária. A própria sensação 
de opressão sugere que a autonomia da parte subordinada é na 
verdade pressuposta e nunca inteiramente eliminada (SIMMEL, 1989. 
p. 110). 

 

Uma outra face da superioridade é o prestígio, que deve ser distinguido 

da autoridade. O prestígio carece do elemento de importância da subjetividade 

e a liderança por meio dele é inteiramente determinada pela força do indivíduo. 

A liderança por meio do prestígio se origina na pura personalidade, assim como 

a autoridade se origina da objetividade da força e das normas. Esta possui um 

caráter mais elevado, mais frio e normativo, estando mais apta a deixar espaço 

para a crítica, mesmo por parte de seus seguidores. “O elemento que na 

aparência seria completamente passivo é na realidade até mesmo mais ativo 

em relações tais como as que se dão entre um orador e seu público ou entre o 

professor e sua classe” (SIMMEL, 1989. p. 111).  

O professor surge, num primeiro momento, como nada mais além de líder, 

mas “quem quer que se encontre nesta situação, percebe a reação 

determinante e controladora por parte do que parece ser massa puramente 

receptiva e dirigida” (SIMMEL, 1989. p. 111). Todos os chefes são também 
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chefiados e, deste modo, uma interação altamente complexa (na qual duas 

forças se influenciam mutuamente) se oculta sob a aparência da superioridade 

pura de um dos elementos contra a passividade do outro. 

 

 O conteúdo e a importância de certos relacionamentos pessoais 
consistem no fato de que a função exclusiva de um dos elementos é 
servir o outro. Mas a perfeita medida desta devoção do primeiro 
elemento depende frequentemente das condições que o outro 
elemento estipula para o primeiro, mesmo que num nível diferente da 
relação (SIMMEL, 1989. p. 112).  

 

De modo geral, nenhum indivíduo deseja que sua influência determine por 

completo outro indivíduo. É desejável que essa influência, essa determinação 

do outro, atue de volta sobre o próprio sujeito. Esta vontade de dominar 

sublimada baseia-se no fato de que a ação ou sofrimento de outro, sua 

condição positiva ou negativa, se oferece ao dominador como produto de sua 

vontade. 

 

Indubitavelmente, o desejo de dominação se propõe a quebrar a 
resistência interna do subjugado (enquanto o egoísmo usualmente 
pretende apenas a vitória sobre sua resistência externa). Ainda 
assim, mesmo no desejo de dominação existe algum interesse pela 
pessoa que, por isso, constitui um valor. Só quando o egoísmo não 
se  importa nem mesmo com o desejo de dominação; só quando o 
outro é absolutamente indiferente e um simples meio para finalidades 
que estão além dele, é que foi eliminada a ultima sombra de qualquer 
processo de sociação (SIMMEL, 1989. p. 107). 
 

Devemos desocultar uma interação, uma troca de influências, que 

transforma a pura unilateralidade de superordenação e subordinação numa 

forma sociológica e, além disso, tentar compreender a configuração de forças e 

de trocas que se estabelecem no interior da escola através dos fenômenos da 

autoridade, autoritarismo, negação da autoridade e a manifestação da 

indisciplina. Atividade esta que será desenvolvida no decorrer deste capítulo. 
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1.5.2 Conflito como Sociação 

 

Simmel ainda demonstra através de sua perspectiva sociológica a 

sociedade como lócus de conflitos, ou seja, não existe sociedade perfeita onde 

apenas a harmonia seja a matriz das dinâmicas sociais. Mas o contrário 

também é válido, pois não poderia existir uma estruturação social onde o 

conflito extremado permaneça.  

Não existiria união perfeita construída através da pura harmonia ou 

desarmonia, logo, o conflito e a harmonia estariam em constante movimento e 

interpenetração, apresentando-se como os constituintes da vida social. Daí o 

conceito de sociação, no qual há um modelo de dinâmica e tensão 

permanente, de formação e transformação de grupos sociais que estão em 

constante interação, seja em uma relação para o outro ou contra o outro.  

A unidade do indivíduo e a unidade social poderiam se assentar em uma 

base estritamente harmônica, mas uma visão ampliada mostra que para a 

sociedade alcançar determinada configuração seriam necessárias quantidades 

proporcionais de harmonia e desarmonia, associação e competição. Os 

conflitos como fenômenos sociológicos, sejam entre indivíduos, grupos ou 

coletividades, provocam uma forma específica de interação entre indivíduos, na 

qual sempre aparecem valores, escolhas e diferenças. Mas a relação entre 

harmonia e desarmonia não deve ser percebida como unidades polares, e sim 

como uma unidade dialética de tensão permanente.  

O que parece negativo no conflito entre indivíduos, pode ser positivo 

numa interação mais ampla. No início, o conflito pode parecer carregar um 

elemento dissociador, mas em uma análise mais ampla a aparência de 

dissociação é na verdade uma forma elementar de socialização no interior de 

grupos divergentes. O antagonismo torna-se uma categoria analítica para a 

sociologia na medida em que este pode ser interpretado como interação dentro 

de grupos e entre grupos. 

 

A oposição de um membro do grupo a outro companheiro, por 
exemplo, não é um fator social puramente negativo, quando muitas 
vezes tal oposição pode tornar a vida ao menos possível com as 
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pessoas realmente insuportáveis. Se não temos nem mesmo o poder 
e o direito de nos rebelarmos contra a tirania, a arbitrariedade, o mau-
humor e a falta de tato, não poderíamos suportar relação alguma com 
pessoas cujo temperamento assim toleramos. Nós nos sentiríamos 
impelidos a dar passos desesperados – e estes realmente acabariam 
com a relação, mas não constituiriam talvez um conflito (...). A 
oposição nos dá satisfação íntima, distração, alívio, assim como, sob 
condições psicológicas diferentes, nos dá humildade e paciência 
(SIMMEL, 1989. p. 127).  
 

A oposição é um elemento da própria relação e esta relacionado com 

outros motivos de existência desta. Não é só um meio de preservar a relação, 

mas é uma de suas funções concretas que realmente a constituem. Se cada 

interação entre os homens é uma sociação, o conflito também deve ser 

encarado como uma sociação, pois é muito representativa no momento que 

não pode se desenvolver com apenas um indivíduo. Simmel considera como 

indispensável a existência de discordâncias, pois estas fazem parte de 

qualquer interação nas variadas esferas da vida humana.  

O conflito causa e modifica interesses de grupos, uma vez que afetam 

ambos os oponentes, tanto em relação um com o outro, como em relação ao 

próprio sujeito. Os fatores dissociantes como ódio e a inveja são causas de 

culpa e sofrimento, surgindo por causas de interesses discrepantes entre 

indivíduos no desenvolvimento de sua vida social. O conflito é criado para 

resolver divergências; é uma maneira de se buscar algum tipo de unidade: 

 

Há um mal-entendido, segundo o qual um desses dois tipos de 
interação (harmônicas e desarmônicas) desfaz o que o outro constrói, 
e aquilo que eventualmente fica é o resultado da subtração dos dois 
(enquanto na realidade deve ser considerado como resultado de sua 
soma). É provável que esse mal-entendido resulte do duplo sentido 
de unidade. Designamos por unidade o consenso e a concordância 
dos indivíduos que interagem, em contraposição a suas 
discordâncias, separações e desarmonias. Mas também chamamos 
de unidade a síntese total do grupo de pessoas (...) que abrange 
tanto as relações unitárias como as duais (SIMMEL, 1989. p. 125). 
 

Podemos concluir que os conflitos e os consequentes sofrimentos que 

sua resolução pode causar são constantes que fazem parte da própria 

dinâmica social. E este vetor do conflito pode especialmente ser observado no 

teor confrontativo que atravessa a dinâmica escolar, em especial a relação 
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professor/aluno. Não raras às vezes a relação conflituosa que se instaura entre 

educadores e educado adquire um caráter diferenciado. Esta especificidade 

pode se constituir como condutas mais ou menos violentas de ambas as 

partes, ou ainda, de indisciplina por parte dos alunos. O próximo ponto tem o 

objetivo de apresentar uma distinção útil entre estas diferentes possibilidades 

de interação social. 

 

 

1.6 DISTINÇÕES ENTRE VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA 

 

 

O conceito de violência na escola apresenta-se como algo nebuloso, 

pois seu significado é dinâmico e mutável. Além de depender de cada 

momento histórico, social e cultural, este conceito depende também de qual 

ênfase será dada em cada pesquisa neste campo. É difícil de delimitar e 

ordenar significados a partir do momento em que este conceito “desestrutura 

representações sociais que têm valor fundador, por exemplo, a ideia de 

infância (associada à imagem de inocência) e de escola (considerada como 

refúgio de paz)” (ABRAMOVAY, 2002. p. 21). 

Para Debarbieux (1996) também é possível perceber as alterações no 

entendimento do termo violência aplicado no estudo de ambientes escolares. 

Estas alterações passaram pela forma de abordar a violência da instituição 

escolar, no sentido de atos cometidos de professores contra alunos, até a 

violência entre alunos ou destas contra a propriedade, chegando novamente na 

violência de alunos contra professores e vice-versa. Observa-se uma 

necessidade fundamental de identificar diferentes manifestações da violência e 

seus significados possíveis. O que poderia ser classificado como violência 

depende necessariamente do estabelecimento escolar, da posição de quem 

fala (professores, alunos, diretores, etc.), da idade, do contexto histórico e da 

localidade. Temos então a possibilidade de “uma conceitualização ad hoc mais 

apropriada ao lugar, ao tempo e aos atores que a examinam” (ABRAMOVAY, 

2002. p. 93). 
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  As violências presentes no campo da educação não são fenômenos 

novos, mas o que direciona diferentes observações são as novas formas que 

estas violências estão assumindo, como homicídios, estupros e agressões com 

armas. A primeira impressão, ancorada no medo, é que tudo pode acontecer 

neste local de ensino, o que colabora para o aumento da angústia social face a 

violência na escola.  

A sensação de medo aumenta tanto mais quanto incidentes violentos 

acontecem em estabelecimentos escolares. Um dos cuidados essenciais é 

observar a imagem dominante que se difundiu, fundamentada na ideia de que 

são os jovens violentos que agridem outros jovens e também adultos na escola 

o principal problema a ser combatido. Se os jovens são atores da violência 

escolar, eles também são vítimas. Não se pode esquecer que as violências 

sociais fazem suas principais vítimas dentro da categoria dos jovens: 

desemprego, agressão sexual, racismo, etc. (MORAES, 2005). Tal situação de 

angústia produz discursos que misturam fenômenos de naturezas distintas. Por 

isso a necessidade de se elaborar distinções conceituais que permitam 

categorizar os fenômenos considerados como violência na escola. 

 Para tanto, faz-se a primeira análise distintiva entre as formas possíveis 

de violência no campo educacional: “violência na escola, contra a escola ou da 

escola” (CHARLOT, 2002. p. 434). A primeira forma se produz dentro do 

espaço escolar sem estar ligado às atividades da instituição, ou seja, a 

violência vem de fora. A segunda está ligada às atividades da instituição e visa 

diretamente à escola e aqueles que a representam, como por exemplo, a 

agressão de alunos contra professores ou depredação da estrutura da escola. 

A última forma é a violência provocada pela instituição e pelos agentes que a 

representam, ou seja, a violência institucional. 

Nesta última categoria, o caráter simbólico que a violência pode adquirir 

tem importância fundamental. Aqui uma das discussões mais difundidas 

envolve a produção de Pierre Bourdieu. Uma vez reconhecida como legítima 

ou como portadora de um discurso não arbitrário e socialmente neutro, a 

escola passa a exercer, livre de qualquer suspeita, uma função de reprodução 

e legitimação das desigualdades sociais. Essas funções se realizariam, em 

primeiro lugar, por meio da equidade formal estabelecida entre todos os alunos.  
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Os professores transmitiriam sua mensagem igualmente para todos os 

alunos como se todos tivessem os mesmo instrumentos de decodificação. Os 

alunos não são indivíduos abstratos que competem em condições de 

igualdade, mas atores socialmente constituídos, que trazem uma bagagem 

cultural diferenciada de acordo com a formação cultural familiar. “As diferenças 

nos resultados escolares dos alunos tenderiam a ser vistas como diferenças de 

capacidades enquanto, na realidade, decorreriam da maior ou menor 

proximidade da cultura escolar com a cultura familiar” (BOURDIEU, 1982. p. 

52). A escola cumpriria uma função de reprodução e legitimação das 

desigualdades sociais 

 Discussões mais recentes trouxeram novamente à tona desde as 

relações de poder entre professores e alunos até a insatisfação profissional dos 

professores, obrigando-se a suportar uma instituição sem condições de 

oferecer estrutura para o ensino ou mesmo a indiferença e indisciplina dos 

alunos. 

O segundo esclarecimento necessário envolve as diferenças entre 

agressão e agressividade. “A agressividade é uma disposição biopsíquica 

reacional, enquanto a agressão é um ato que implica uma brutalidade física ou 

verba” (CHARLOT, 2002. p. 435-436). É ilusão pensar o desaparecimento da 

agressividade e, como consequência, da agressão e do conflito. A questão é 

saber quais são suas formas de expressão mais ou menos aceitáveis. O 

objetivo não é fazer desaparecer da escola a agressividade e o conflito, mas 

compreendê-los e trabalhá-los através de formas alternativas e que não 

recorram a artifícios autoritários. 

A última delimitação teórica, e que neste trabalho se constitui elemento 

norteador do debate, ocorre entre “violência, transgressão e incivilidade ou 

indisciplina” (CHARLOT, 2002. p. 437-438). A violência deve ser reservada 

para o ataque à lei com o uso da força ou ameaça de usá-la (lesões, extorsão, 

insultos graves, tráfico). A transgressão é o comportamento contrário ao 

regulamento interno do estabelecimento, mas não ilegal do ponto de vista da lei 

(não realização de trabalhos escolares). A incivilidade não contradiz nenhuma 

lei nem o regimento interno, mas sim regras de convivência (empurrões, 

grosserias, palavras ofensivas).  
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Esta distinção é útil pelo fato de designar diferentes lugares e formas de 

tratamento dos fenômenos, como por exemplo, os insultos que poderiam e 

necessariamente deveriam ser trabalhados pela instituição escolar e não por 

outro ator que poderia ocupar o seu papel, por exemplo, a instituição policial.  

Fica muito claro que a questão da violência não precisa estar necessariamente 

relacionada com a criminalidade e com a ação policial, podendo estar 

associada também à exclusão social e institucional, condições precárias de 

trabalho e modelo de funcionamento adotado pelas instituições escolares. 

Além disso, estas diferenciações adquirem importância no próprio 

contexto escolar, local onde também ocorre uma série de confusões com 

relação a aplicação dos diferentes contextos. 
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2 O PROJETO “PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA” 

 

 

“A ordem não cria a vida” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

“Ah! É ótimo ter a força de um gigante, 

Mas é uma tirania usá-la como gigante” 

Shakespeare 

 

 

No início da década de 90 publicou-se a lei 10.129 no Estado do Paraná 

– exatamente em 12 de Novembro de 1992 no Diário Oficial No 3887 – que 

autorizava o Poder Executivo a instituir o programa “Segurança Escolar”5. Os 

primeiros indícios de uma atuação policial nas escolas estaduais desta unidade 

da federação, realizada de forma mais organizada e institucionalizada, datam 

de 1994. 

A partir desta última data, a Polícia Militar do Paraná, através de um 

programa denominado Gralha Azul, começou a buscar alternativas para o 

fenômeno da violência nas escolas, organizando especificamente ações de 

segurança em colégios da rede pública de ensino. Denominou-se este trabalho 

policial ostensivo de “Patrulha Escolar”, inicialmente constituído por duplas de 

policiais militares femininas, que efetuavam rondas em viaturas ou 

permaneciam em locais considerados perigosos. Além disso, outra proposta 

desenvolvida foi manter visitas programadas em várias instituições escolares 

de Curitiba com o objetivo básico de “ampliar a sensação de segurança” aos 

estudantes que frequentavam estas escolas.  

Em 1997, ocorreu uma ampliação do programa para vários colégios 

estaduais em Curitiba e para outros municípios vizinhos, entre eles, Colombo, 

                                                            
5 Esta lei pressupunha uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar. O 
objetivo era colocar nas residências existentes no interior das instituições estaduais de ensino 
policiais escolhidos de acordo com o bom comportamento em ficha funcional, tendo família 
constituída e apresentando estabilidade da corporação militar. Este projeto visava também 
escolas que não tinham caseiro ou zelador, ou cuja atuação deste não fosse satisfatória. 
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Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Almirante Tamandaré. Houve também uma 

ampliação nas ações em escolas municipais e particulares, as quais ficavam 

subordinadas e eram coordenadas pelos respectivos comandantes dos 

batalhões policiais de cada região, especialmente os 17º, 13º e 12º BPMs. 

No ano de 2000 tem-se a criação de uma Diretriz Geral de Planejamento 

e Emprego no interior da Polícia Militar paranaense, através de seu Estado 

Maior Integrado, de número 004/2000-PM/3, que determina a organização e o 

funcionamento do policiamento escolar. Entre as orientações estabelecidas, 

alguns pontos merecem destaque. Primeiramente, se observou a determinação 

de policiamento ostensivo em regiões próximas as escolas que apresentem 

incidência crescente de reclamações ou ocorrências que envolviam a 

segurança pública. Entre estas últimas pedia-se atenção especial ao tráfico e 

uso de drogas nas proximidades dos colégios  

O surgimento de uma filosofia de polícia comunitária começa quando 

este documento estabeleceu normas para um bom relacionamento entre as 

instituições de ensino e o aparato policial. Para tanto, objetivava-se um projeto 

de “conscientização dos alunos” através de projetos, debates e palestras 

sempre coordenados pela Polícia Militar e que buscavam levantar todos os 

elementos que pudessem colocar em risco a segurança da escola.  

A polícia deveria desenvolver atividades culturais para a comunidade, 

criar programas de proteção à criança e ao adolescente – entre os quais tem-

se a criação de Guardas Mirins e o próprio policiamento escolar – e diversas 

campanhas educativas que abordavam o uso de drogas, comportamento no 

trânsito, retorno pacífico às aulas, entre outros temas.  

Ainda no final deste mesmo ano implantou-se outra proposta – desta vez 

através da Diretriz 006/2000 – que viria a orientar o trabalho da Polícia Militar, 

especialmente com adolescentes, chamado “PROERD”. Este Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência visa o desenvolvimento de 

ações de prevenção ao uso de drogas, vandalismo e “formação de gangues” 

entre jovens. Tendo como origem um projeto norte-americano que ainda 
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permanece em vigor denominado “DARE”6, procura resolver problemas de 

segurança pública através da interação entre polícia, escola e comunidade. 

É no ano de 2003, porém, que se tem o estabelecimento de algumas 

diretrizes de trabalho que dariam a forma institucionalizada de atuação à 

patrulha, e que permanece até os dias atuais. Esta proposta de trabalho, 

proveio da Secretaria de Educação para o Comando Geral da Polícia Militar e 

foi batizado de “Programa por uma Escola Segura”, requerendo parceria das 

escolas com a polícia e com a comunidade. O modelo de atuação previa ações 

preventivas e proativas, atuando apenas em segundo plano ou de forma 

supletiva na repressão de crimes e atos infracionais. Esta sistematização foi 

organizada em forma de Diretriz No 004/2003-PM/3 pela 3ª Seção do Estado 

Maior Integrado da Polícia Militar do Paraná em 02 de julho de 2003 e por um 

Plano de Operação No 001/2004-PM3 em 02 de Fevereiro de 2004 pela 3ª 

Seção da PM-PR. Importante salientar que estes foram o principais 

documentos consultados, constituindo-se como as principais referências 

bibliográficas para avaliar a constituição do programa. 

Esta proposta de prevenção também se associou ao conceito de polícia 

comunitária – na interação entre comunidade escolar e autoridades locais – e 

foi constituída de dois grandes objetivos: de um lado, deveria esclarecer 

dúvidas sobre o trabalho policial; de outro, aproximava-se do cotidiano escolar 

através do assessoramento à escola no que concernem os assuntos 

relacionados à segurança pública. 

Estes modelos previam a realização de cinco etapas ou atividades 

desenvolvidas na escola e em parceria com ela. A primeira fase envolve uma 

avaliação das condições físicas das instalações da escola e em que medida 

esta estrutura proporciona condições de segurança. Após a avaliação, a polícia 

tem o dever de elaborar um documento, ou laudo de segurança, que auxilia os 
                                                            
6 O projeto denominado “Drug Abuse Resistence Education” (educação para resistência ao 
abuso de drogas) surgiu no estado americano de Los Angeles na década de 80 e tinha por 
objetivo atuar na prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes, com caráter 
educativo, preventivo e estratégico. Atualmente está presente na maioria das escolas 
americanas e também foi aplicado em 43 países. “D.A.R.E. was founded in 1983 in Los 
Angeles and has proven so successful that it is now being implemented in 75 percent of our 
nation's school districts and in more than 43 countries around the world”. Dados obtidos na 
página oficial do Programa: http://www.dare.com/home/about_dare.asp. 
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diretores em relação às necessidades de reparos ou mesmo instruí-los para a 

efetivação de pedidos à Fundação Educacional do Paraná (FUNDEPAR) com 

relação a grandes adaptações. A segunda etapa do projeto prevê um processo 

mais amplo de coleta de informações, junto à comunidade escolar, a fim de 

estabelecer um diagnóstico dos problemas mais comuns, ao mesmo tempo em 

que se buscam as soluções mais viáveis, definindo metas e compromissos 

para cada um dos envolvidos.  

A terceira fase desloca-se para o lado da gestão escolar e para a 

comunidade, no sentido de efetivar e tomar todas as providências necessárias 

quanto aos elementos apontados na análise anterior. Já a penúltima etapa 

envolve o trabalho dos policiais no sentido de proferirem palestras à 

comunidade escolar, promovendo a conscientização de todos os envolvidos e 

trazendo novas perspectivas quanto às dificuldades apontadas na fase dois. As 

palestras voltadas aos pais discutem questões sobre segurança e sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com os alunos são abordados 

temas como segurança, paz e autoestima. Aos professores, as discussões 

gravitam em torno da díade segurança e disciplina, enquanto os demais 

funcionários da escola recebem treinamento para situações de risco e conflito.  

Finalmente, na quinta etapa, deve ser elaborado um plano de segurança 

com membros representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 

No documento são registrados todos os progressos ocorridos naquela região e 

todas as regras que deverão ser seguidas para a manutenção da segurança. 

Entre os elementos de implementação, prevê-se a permanência de, no 

mínimo, uma viatura por turno, circulando entre oito escolas estaduais da 

região. A previsão inicial é que o trabalho seja realizado de forma preventiva, 

no entanto, qualquer ocorrência observada nas proximidades deve ser atendida 

de forma prioritária pela viatura que se encontrar mais próxima do local. 

Além dos policiais terem a obrigação de passar em todas as escolas da 

região durante seu turno de trabalho, especialmente as estaduais em horários 

de entrada e saída de alunos, outras unidades da polícia colaborarão com o 

trabalho. Entre os objetivos mais visados estão a fiscalização de atividades 

comerciais localizadas próximas a escolas – como tentativa de reprimir a venda 
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de tabaco e bebidas alcoólicas para os estudantes – e “arrastões” para retirar 

os “marginais e desocupados” das proximidades das escolas. 

Entretanto, a atividade realizada no interior das escolas que e provoca 

grande controvérsia envolve as revistas de estudantes, ou “gerais”, que 

poderão ocorrer com a ciência do Ministério Público e das famílias dos alunos, 

e a pedido dos diretores dos colégios quando houver suspeita de porte de 

armas ou drogas. Estas revistas deverão observar “apenas que toda e qualquer 

atividade, em face da particular condição do público-alvo, seres em formação, 

seja exercida com a cautela e parcimônia possível, evitando-se procedimentos 

que possam causar situações vexatórias ou de constrangimento injustificado” 

(Diretriz 004/2003, fl. 08). 

Antes de prosseguir em outras análises sobre o trabalho realizado pela 

Patrulha Escolar Comunitária (PEC), especialmente na escola analisada, 

convém fazer uma breve incursão em alguns elementos teóricos a respeito da 

instituição policial em si, sua composição, atuação e desenvolvimento no 

contexto brasileiro. 
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2.1 UM CONCEITO HETEROGÊNEO 

 

 

O primeiro cuidado ao se analisar sob um viés teórico a instituição 

policial refere-se a sua própria diversidade, tanto na variação histórica como 

nas variações institucionais, formais e de atividades desenvolvidas. Por isso, 

qualquer generalização sobre ela torna-se complicada e contestável. A fim de 

estabelecer parâmetros de distinção entre a ação policial e qualquer outra 

atividade - inclusive indivíduos e grupos que também exerçam de alguma 

maneira funções parecidas - foi escolhido o trabalho de David Bayley, que 

produziu uma análise comparativa internacional7.  

Quando se utiliza o termo polícia, grosso modo, ele irá direcionar uma 

característica singular, que é justamente a existência de um “núcleo de 

pessoas autorizadas por determinados grupos sociais para regular as relações 

interpessoais dentro deste mesmo grupo através da aplicação da força física” 

(BAYLEY, 2002. p. 20). Esta definição do termo possui três grandes 

constituintes que se descortinam a partir dos próprios termos utilizados: força 

física, limites internos para o trabalho e autorização coletiva.  

Quanto ao primeiro, o uso da força, é o elemento caracterizador do 

trabalho no momento em que não apenas apresenta o uso real e efetivo da 

força física como também possui autorização para usá-la. O que se tem 

presente é que por trás de todas as interações que possam acontecer com a 

polícia, a força se apresenta como um pano de fundo sempre presente.  

Já o uso da força nos limites de um determinado país é essencial para 

excluir da análise os exércitos nacionais, a não ser quando as formações 

militares agem para manter a ordem social interna, atuando também como 

força policial. Finalmente, a autorização de um grupo, por sua vez, é 

necessária para congregar todos os elementos que utilizam a força com 

                                                            
7 A preocupação específica nesta pesquisa internacional foi analisar as múltiplas formas que 
adquirem as operações policiais no mundo moderno sob o prisma da relação entre polícia e 
sociedade, buscando realizar comparações de dados históricos e contemporâneos. O que 
justificaria, de acordo com o próprio autor, o “método comparativo é que uma abordagem 
dedutiva baseada em qualquer paradigma teórico seria inconclusiva, pois o conhecimento 
histórico que se tem sobre a polícia ainda é bastante incompleto” (BAYLEY, 2002. p. 28). 
Assim tem-se uma tentativa, dita pelo autor como informal, de se encontrar padrões gerais de 
desenvolvimento e explicações gerais sobre este processo. 
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propósitos puramente coletivos. Isto remete diretamente ao fato de a polícia 

estar ligada e ser dependente das unidades sociais das quais derivam sua 

autoridade – em cada contexto, estas unidades podem ser o governo central, 

Estados, condados, cidades, tribos, castas, movimentos revolucionários, etc.  

Além disso, têm-se um conjunto de características, ditas modernas, que 

ajudam a delimitar ainda mais o conceito de polícia. Para se escapar da 

amplitude da definição apresentada anteriormente e, ao mesmo tempo, 

focalizar as características exclusivas da polícia contemporânea, escolheram-

se três elementos básicos: o patrocínio, o foco e a racionalização. 

Primeiramente tem-se o patrocínio, aqui simbolizando a natureza pública ou 

privada da polícia. Para ilustrar este ponto, tem-se em alguns países como 

Brasil e Estados Unidos, nos quais se apresenta uma atuação muita intensa e 

disseminada de empresas e agentes privados de segurança e policiamento.  

A segunda característica ou foco, por sua vez, direciona o tipo de 

trabalho realizado, com ou sem utilização da força física – como inspeções 

sanitárias e aplicação de controle sobre processos de pesos e medidas. A 

última característica, mais evidente e presente em qualquer categoria 

profissional, é a profissionalização ou especialização. O atributo básico da 

categoria policial evidentemente é a preparação exclusiva para realizar 

atividades policiais com disciplina sistemática, treinamento formal e trabalho 

em tempo integral, como muitas outras categorias profissionais: 

 

O respeito à lei, ausência de comportamento imoral, criação de 
confiança pública, demonstração de simpatia e preocupação, 
abertura e controle qualificado, capacidade para controle de 
problemas gerais, proteção da integridade de processos políticos e 
tratamento igualitário das pessoas. Julgar o comportamento policial é 
um processo multifacetado e controverso, cujos elementos mudam de 
lugar para lugar e de época para época (BAYLEY, 2002. p. 30). 

 

 

Estes critérios não funcionam apenas com o objetivo de estabelecer o 

campo de atuação da polícia, a saber, prevenção do crime, manutenção da 

ordem e da segurança pública. Ou seja, estes elementos funcionam também 

como uma forma de distinção do trabalho policial de outras instituições, 

especialmente a escola. 
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O próximo ponto visa apresentar brevemente uma contextualização do 

desenvolvimento da instituição policial no Brasil, focalizando em alguns 

processos que tomaram forma e ainda permanecem com constituintes a serem 

considerados no processo de entendimento da polícia brasileira. Entre estes 

elementos, a consolidação da violência policial ganha destaque. Portanto a 

contribuição que se pode extrair de um estudo metodologicamente situado no 

século XIX envolve dois importantes elementos: primeiro, como a instituição 

policial moderna garantiu a sobrevivência de relações hierárquicas tradicionais 

e desiguais. E segundo, se uma função burocrática estatal fortalece a 

desigualdade, tem-se que a igualdade perante a lei, proposta na Constituição 

de 1824, ainda permanece no espaço de uma “cidadania fraca” (ABRAMOVAY, 

2002. p. 22), no sentido de revelar a fragilidade da consolidação de uma 

premissa essencial do conceito de cidadania no Brasil, que é a igualdade de 

todos perante a lei. Este incurso permite levantar os primeiros questionamentos 

referentes a necessidade ou não de inserção de uma instituição policial violenta 

no interior das escolas públicas. 

 

 

2.1.1 A formação da polícia no Brasil 

 

 

O trabalho de Thomas Holloway, ao analisar a evolução histórica da 

polícia do Rio de Janeiro no processo de independência do Brasil, tem o mérito 

de auxiliar um processo de compreensão mais generalizado sobre como a 

instituição policial entrou no espaço público - organizada como instituição 

pública e burocratizada - para controlar o comportamento das pessoas, 

processo este constituído por uma “dialética de repressão e resistência” 

(HOLLOWAY, 1997. p. 20).  

Segundo este autor, veio a ocorrer uma guerra social desigual entre uma 

elite política da então capital federal, que visava uma resposta institucional 

contra a ameaça que emanava de outro grupo, a não elite8. O pano de fundo 

                                                            
8 Este grupo se constituía como o restante da população, e entre eles, os menos favorecidos 
economicamente, especialmente os escravos recém-libertos. 
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desta “guerra social” gira em torno da proteção da propriedade privada dos 

mais abastados perante o crescimento de uma camada pobre da população, 

especialmente após o fim do regime escravista. 

Se no período colonial a vigilância ficava sob responsabilidade de 

guardas civis desarmados e de quadrilheiros (enquanto inspetores de bairro 

contratados pelos juízes), somente o exército tinha um caráter profissional 

como regulador da ordem. O surgimento da polícia enquanto instituição 

independente tem como origem um período anterior à Proclamação da 

República, sendo criada em 1808 juntamente com a transferência da família 

real portuguesa ao Brasil.  

A instituição que veio marcar o desenvolvimento da força policial 

brasileira foi a Guarda Real de Polícia, em 1809. A principal característica 

deste ordenamento era existir enquanto força policial em tempo integral 

organizada militarmente. A principal função da Guarda era manter a ordem 

pública civil e a principal peculiaridade até 1824 era a ação implacável contra 

“vadios e ociosos”. Os soldados eram escolhidos basicamente em função de 

seus tamanhos corporais e pela sua truculência, características usadas 

especialmente contra as reuniões de confraternização noturnas organizadas 

por escravos. Sem a adoção de nenhum procedimento legal, os soldados da 

guarda batiam indiscriminadamente em qualquer participante da festividade, e 

se escravo, era conduzido aos seus proprietários, enquanto os detentos não 

escravos eram encaminhados para uma casa de guarda.  

Dois elementos constitutivos da Guarda Real vieram a estabelecer os 

padrões posteriores de força policial que se espalharam pelo Brasil: o 

recrutamento de praças em classes sociais inferiores (que, ao mesmo tempo 

eram as classes consideradas alvos prioritários da repressão policial) e uma 

grande liberdade de ação e tomada de decisões por parte dos policiais. 

 

Seus métodos espelhavam a violência e brutalidade da vida nas ruas 
e da sociedade escravocrata em geral. Outro ponto de semelhança 
com padrões posteriores é que a polícia se organizou desde o início 
como organização militar, de modo que sua força coercitiva podia ser 
controlada pela disciplina, canalizada pela hierarquia e dirigida a 
alvos específicos. A justificativa fundamental das organizações 
militares é concentrar, regular e dirigir forças contra o inimigo. O 
inimigo da polícia carioca era a própria sociedade – não a sociedade 
como um todo, mas os que violavam as regras de comportamento 
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estabelecidas pela elite política que criou a polícia e dirigia sua ação 
(HOLLOWAY, 1997. p. 50). 

 
 

Thomas Holloway demonstra que a função primordial da ação policial 

era proteger as pessoas que criavam as regras e os grandes proprietários, 

controlando o espaço da cidade contra classes consideradas inferiores através 

da intimidação. Quando se buscava manter um nível de ordem e tranqüilidade, 

as ações de repressão implantavam o medo e a sensação de terror em 

determinados grupos, especialmente escravos e ociosos.  

 

A utilização de uma estrutura, de um ethos e de toda uma 
terminologia militar é algo indicativo de como o poder policial visava 
manter uma guerra social contra grupos muito próximos 
geograficamente das elites e que promoviam uma “infinidade de 
pequenas violações individuais, do pequeno furto ao atrevimento de 
ficar na rua após o toque de recolher”9 (HOLLOWAY, 1997. p. 51). 
 
 

A função da polícia era vigiar a conduta pública de todas as pessoas que 

fossem capazes de violar as regras ditadas pelas elites, e o aparato policial 

conseguiu criar uma ameaça real na figura dos negros, mulatos, estrangeiros e 

desqualificados. O trabalho de repressão foi regulado por meio da criação de 

uma postura ostensiva e preventiva que anteciparia futuros problemas; e da 

adoção do uso de uniformes e armas que simbolizavam a presença policial, 

além da aplicação de meios de controle que utilizavam a intimidação, o 

espancamento e o encarceramento. A presença da força policial podia 

literalmente se fazer sentir entre os grupos menos privilegiados. 

Por outro lado, a resistência da população alvo da repressão não se 

dava através de meios organizados ou racionais – no sentido de se desafiar o 

Estado deliberadamente – mas envolvia atos que buscavam a sobrevivência e 

a tentativa de escapar desta rede de perseguição. Na dialética de repressão e 

resistência, o círculo vicioso se estabelece quando os escravos e as classes 

livres e pobres resistiam à vigilância agindo desesperadamente, ou ainda, de 

forma provocativa. A reação, por sua vez, era mais brutal e cada vez mais 

ampla de instituições policiais, carcerárias e judiciais. Com a continuidade da 

                                                            
9 Outras condutas consideradas criminosas eram os atos de recusa ao trabalho e ações de 
guerrilha patrocinadas por bandos de capoeira. 
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resistência, a repressão acirrava-se cada vez mais. A necessidade de “limpar 

as ruas” e a resistência contra este movimento se retroalimentava de forma 

contínua e crescente. 

No meio deste círculo, o elemento principal que se cristaliza nas 

estruturas institucionalizadas de repressão é a violência. Mesmo com o fim da 

aprovação formal da brutalidade policial pública, o espancamento no ato de 

prisão continuou. As ameaças, humilhações e agressões físicas tornaram-se 

elementos cotidianos na relação do policial com o apreendido. O 

espancamento aparece como algo útil e indispensável no ato de prisão, 

primeiro como punição antecipada, e depois, como elemento principal para 

inspirar respeito à autoridade e incutir medo nos futuros transgressores 

(HOLLOWAY, 1997. p. 259). 

Com o declínio de hierarquias clientelistas e personalistas do antigo 

Brasil Colonial, e com a ampliação dos grandes centros urbanos, com evidente 

repercussão para o Rio de Janeiro, o Estado “passou a desenvolver sistemas 

padronizados, burocráticos e profissionais para o exercício da autoridade 

coercitiva” (HOLLOWAY, 1997. p. 264). Este processo tinha o objetivo de se 

contrapor às mudanças econômicas e sociais e também precaver-se de um 

possível colapso das relações de dominação e subordinação, sem deixar de 

lado a truculência e a função disciplinar através da imposição do castigo, 

muitas vezes corporal e doloroso. 
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2.2 NOVAS FORMAS DE POLICIAMENTO OU REFORMA POLICIAL 

 

 

Para reverter este quadro histórico violento, o processo de reforma das 

polícias, que fundamentou a criação do projeto de policiamento comunitário, 

teve sua base em, pelo menos, dois grandes elementos: a necessidade de 

aplicar o trabalho policial em um novo contexto social e político, a saber, a 

partir da redemocratização do Brasil; e um aumento considerável da 

criminalidade violenta. 

Quando se faz uma reflexão sobre a questão da criminalidade, o 

primeiro aspecto que se destaca e que deve ser discutido é o aumento e a 

intensificação da violência criminal. Ela passa a adquirir o status de mais nova 

questão social e desafia todo o ordenamento social, político e jurídico da 

sociedade civil. Além disso, a existência de um novo paradigma da violência 

(WIEVIORKA, 1997) assume uma posição fundamental quando se alinha ao 

elemento da criminalidade organizada e ao aumento da insegurança e do 

medo. De acordo com Michel Wieviorka este novo paradigma tem origem a 

partir de uma ressignificação do conceito de violência e suas manifestações 

concretas na década de 1970. Isto significa que as expressões mais 

significativas de violência no século XX, entre elas o terrorismo, violência 

política e lutas por libertação nacional, tiveram uma redução em sua 

importância simbólica referente a valorização positiva do ato violento. Por sua 

vez observa-se um aumento considerável no medo perante a alteridade. Ou 

seja, a violência adquire novos significados e percepções fundamentadas no 

medo e na negação do “diferente”. 

O segundo elemento leva a um grande paradoxo do Brasil (PERALVA, 

2000), que foi justamente sua entrada em um processo de redemocratização 

sem que a instituição que representa o uso legítimo da força tenha conseguido 

manter o mesmo ritmo de desenvolvimento em direção a uma atuação dentro 

de padrões de legalidade democrática. Aqui o elemento básico é a dificuldade 

da instituição policial, enquanto mantenedora da ordem pública, de produzir 
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resultados objetivos frente às “novas exigências da vida democrática” 

(PERALVA, 2000. p. 175-177).  

Em adição à dificuldade de combater efetivamente o elemento da 

criminalidade, tem-se também um aumento da violência policial contra a 

população - ou manutenção de uma conduta violenta - e a permanência de 

padrões de comportamento policial preestabelecidos historicamente. Além de 

se avivar o comprometimento policial contra os crimes cometidos por 

determinados grupos sociais, a violência policial colabora para o círculo vicioso 

do aumento da criminalidade e até mesmo da corrupção no interior da 

corporação.  

Uma prática policial democrática funda-se em um uso legítimo da força 

que esteja delimitado em parâmetros e modelos bem definidos em legislação 

específica – e isto significa basicamente um uso racional e limitado da força no 

desempenho das funções, sem que isto seja feito de forma pungente ou 

torturante. Entretanto, o que se observa é a herança ditatorial das práticas 

policiais de um Brasil autoritário pós-64, que manteve modelos coloniais de 

controle social. 

É com o aumento geral da criminalidade, do medo e da insegurança, 

juntamente com o descrédito crescente em relação ao trabalho policial, que 

vem se constituindo a necessidade de implantação de projetos para reformas 

institucionais. Estas modificações prevêem uma série de inclusões no modelo 

existente: uma organização mais eficiente em sua estrutura administrativa; “um 

aprimoramento do processo formativo do profissional da segurança pública, 

com maior rigor na seleção e punição de condutas desviantes; a integração dos 

sistemas de controle e monitoramento” (DIAS, 2000. p. 12-13).  

Controlar a violência e a corrupção policial, resgatar a confiança da 

população civil frente à instituição policial e estabelecer uma parceira com 

diferentes grupos sociais a partir de uma relação de confiança mútua foram os 

elementos que fundamentaram a criação de um projeto denominado Polícia 

Comunitária. 
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2.2.1 A polícia comunitária 

 

 

O princípio básico que gere a polícia comunitária é a boa relação que se 

deve estabelecer entre esta instituição e a comunidade, com a participação 

efetiva da última no trabalho de segurança. Destarte, a premissa elementar 

desta atuação comunitária vai ao encontro da necessidade de que a sociedade 

civil participe ativamente na produção de segurança. Esta parceria, que 

ocorrerá especificamente no caso brasileiro, promoveria a “adequação de 

estratégias com base em elementos e características estritamente locais” 

(DIAS NETO, 2000. p. 105).  

Teoricamente o que se espera desta aproximação é, ao mesmo tempo, 

reduzir ações de violência policial – justamente pela proximidade com a 

comunidade e pela participação civil que poderia coibir qualquer abuso – e uma 

atuação conjunta no levantamento dos elementos prioritários e das principais 

estratégias que poderiam ser adotadas. A instituição policial deveria, então, 

adotar um novo paradigma, a saber, o trabalho preventivo ao invés do trabalho 

repressor, deixando de ser apenas um braço do estado enquanto promotor da 

coerção física (WEBER, 2001).  

 É a partir deste momento que nos aproximamos do trabalho 

desenvolvido pela “Patrulha Escolar Comunitária”, pois este projeto foi criado 

essencialmente com o intuito de estabelecer uma parceria com a comunidade. 

Foram apresentadas na primeira parte deste capítulo as diretrizes que buscam 

formalizar uma relação de cooperação com a população civil. Será analisado 

agora como este movimento de integração com a comunidade se constitui 

observando-se dois momentos distintos: a percepção dos policiais sobre sua 

própria atuação e os resultados alcançados na escola; e depois, como a escola 

se posiciona perante a atuação da PEC. 
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2.3 UMA APRESENTAÇÃO DOS POLICIAIS ENTREVISTADOS 

 

 

Aqui serão enfocados os policiais que trabalham na escola pesquisada, 

a rotina de atuação e algumas de suas posições sobre diversos elementos que 

constituem o universo de educação e violência em que estão inseridos. É 

possível, de forma mais geral e abrangente, através dos relatos e perspectivas 

dos próprios policiais diretamente envolvidos com o trabalho de campo, 

visualizar o modo como as atividades são desenvolvidas dentro da escola, as 

relações com a comunidade próxima e as próprias condições de trabalho. 

Um dos primeiros elementos que se apresentam é o exercício 

profissional. A condição principal deste é o reconhecimento da importância da 

função policial. No caso, torna-se amplamente considerada como uma 

profissão indispensável: 

 

A importância da função policial eu diria pra você que é essencial na 
sociedade que nós fizemos hoje, em vista que nós temos uma série 
de conflitos e que a ação da polícia militar, efetivamente ação 
preventiva da polícia militar é de fundamental importância para que 
essa sociedade permaneça tranqüila e esses conflitos que existem 
sejam amenizados (PM 5). 

 

Além do reconhecimento desta indispensabilidade do trabalho, outro 

constituinte presente entre os profissionais entrevistados envolve um dos 

objetivos fundamentais das ações cotidianas, a saber, o contato próximo com o 

“povo”, não apenas no sentido de aplicação das prerrogativas funcionais, mas 

também na proximidade e no contato com o cidadão: 

 

Para mim hoje, ser policial é tudo na minha vida. Me vejo trabalhando 
em outra área, lidando com o público mesmo em outra área, pretendo 
me formar na faculdade e até largar a profissão. Mas não sei se eu 
acostumaria, hoje pra mim é tudo, lidar com o povo, dar uma resposta 
para o povo, você ser aquela pessoa que no apuro de outra pessoa 
vão lembrar de você, não vão lembrar do padre, vão lembrar de 
polícia, por mais que muitos detestem, é de você que eles lembram 
(PM 2). 

 

Juntamente com a necessidade de reconhecimento profissional, como 

pode ocorrer em qualquer outra profissão (aliás, é muito comum ter um 
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histórico registrado, entre pares e pela própria população, por trabalhos bem 

realizados ou que tenham terminado desastrosamente), apresenta-se a 

dimensão humanista que o policial exerce e  que pouquíssimas vezes é 

considerada, mas que está presente em toda a estrutura discursiva do policial a 

seguir: 

 
P: Em sua opinião, o que é ser policial? 
R: Ser policial na realidade é tudo o que você pode fazer para 
colaborar com o próximo. Uma missão bastante árdua, bastante 
difícil, porque você arca com o peso de quase toda sociedade, é um 
ser escolhido, não é pra qualquer um, é pra quem tem o dom mesmo 
(PM 1). 
 
P: Qual a importância de ser policial? 
R: A importância na realidade é pela participação que você tem em 
relação à sociedade, se sentir útil no que faz, cumprir as missões, 
seguir com o objetivo da lei, ser uma pessoa idônea e ter tudo aquilo 
que é para o bem, voltado para o bem (PM 1). 

 

A dimensão ética apresenta-se não apenas no contato com o próximo, 

colaborando com este, mas também em uma integridade pessoal que não 

tenha conflitos com seus mandamentos morais. Contudo, o outro lado da 

profissão também aparece na fala desses profissionais. O que não se pode 

esquecer é a própria convivência com o risco que o trabalho engendra, ou seja, 

não saber se estará vivo no dia seguinte: 

 

É dar um pouco do sangue, porque muitas vezes nós temos uma 
carga horária que pode extrapolar o serviço ou envolver situações 
que vamos correr muito risco de vida. Nós não sabemos se voltamos 
pra casa [...] (PM 3). 

 

Um ponto importante envolve a relação entre os pares e com os estratos 

superiores na hierarquia policial. Neste momento, o que perturba o policial é o 

descaso e a falta de respeito que existe na própria corporação com os 

substratos mais baixos do escalão militar e que insiste em se reproduzir: 

 

P: E como você se sente sendo policial? 
R: Me sinto bem, nós não temos aquele reconhecimento, dentro da 
corporação você não tem aquele valor, mas todas as profissões têm 
suas dificuldades. Eu vim de uma profissão bem mais difícil, então 
pra mim aqui é o céu (PM 3). 
 
P: Todo mundo percebe que existe uma diferença entre o praça e 
o oficial, não é? 



59 

 

R: Claro que existe. Mas eu digo pra você que existe ali no meio 
administrativo, mas eu tenho contato com oficiais, o próprio Tenente, 
minha namorada está na academia de oficiais, não dá para 
generalizar, alguns tentam manter aquela barreira entre o praça e o 
oficial, mas a grande maioria hoje em dia mudou a “cabeça” da 
Polícia Militar (PM 3). 

 

Fora dos quartéis também ocorre a discriminação em relação ao policial, 

especialmente por parte de pessoas que já tiveram algum envolvimento 

negativo com o trabalho prestado ou que tenham sido alvo de algum tipo de 

ação ostensiva ou preventiva: 

 

Muitas vezes nós somos bastante discriminados, quem gosta de 
polícia? Infelizmente temos que dizer a verdade, são poucos. Muitas 
vezes por você agir com o rigor da lei, você é discriminado, a pessoa 
deixa de gostar porque não foi beneficiado, mas em virtude da sua 
profissão. Encontramos dificuldade com pessoas com que temos 
envolvimento, ou familiares e pessoas que você tem um 
envolvimento, e tentam prejudicar você, denegrir sua imagem. Nós 
enfrentamos bastante esse tipo de situação (PM 1). 

 

 

2.3.1 Atividades desenvolvidas 

 

 

Como já foi apresentado, a PEC prevê para além do cotidiano de visitas 

às escolas e de rondas preventivas por todas as instituições presentes em 

determinado município ou área de atuação, um protocolo ações a serem 

seguidas: 

 

[...] a nossa função como Patrulha Escolar é 95% prevenção e deixar 
os 5% para uma possível repreensão nas escolas. Nós tentamos ao 
máximo com palestras, visitas, é educar os jovens. Educar não 
porque educação vem de casa, mas orientar os alunos, trazer 
orientações sobre drogas, violência, o que pode levar a isto, quais 
serão as medidas perante a Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho 
Tutelar, quais são as medidas que a escola deve tomar, nós tentamos 
orientar como Patrulha Escolar. Muitas vezes a Polícia Militar no 
geral, na rua, não tem tempo de fazer este tipo de trabalho de 
orientação, ela faz mais a parte da repressão [...] (PM 2). 

 
  

Os relatos de todos os policiais seguem um mesmo padrão de 

apresentação destes diversos trabalhos que são desenvolvidos, e enfatizam 
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que a proposta é essencialmente preventiva, deixando espaço, obviamente, 

para a repressão: 

 

Nosso trabalho é trabalho essencial de Polícia Militar, é prevenção, 
se necessário repreensão a crimes e atos infracionais na grande 
maioria. Como o nosso trabalho é preventivo, nós estamos sempre 
patrulhando na frente da escola, adentramos na escola e vemos 
como está o andamento do trabalho escolar e promovemos estas 
palestras tanto de segurança como interativas ou até mesmo 
explicando como funciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Mas as palestras interativas são as mais frequentes, no dia a dia 
estamos ministrando 2, 3, de acordo com o necessário, de acordo 
com o turno de trabalho também (PM 4). 

 

 Observa-se que todos eles, de alguma forma, dizem valorizar o diálogo e 

a proximidade com funcionários, pais, professores e alunos como forma de se 

trabalhar as questões que surgem na instituição de ensino. Apesar de serem 

consideradas atitudes que permeiam o trabalho preventivo, caso determinada 

situação exija, as ações consideradas de viés efetivamente policial poderão ser 

realizadas. Estas atividades envolvem o encaminhamento do aluno para a 

delegacia, apreensão de armas e drogas, blitz em regiões próximas às escolas 

e revistas nos alunos. Estas se opõem aos trabalhos ditos preventivos ou 

educativos como palestras, conversas e a própria presença policial na escola.  

 

 

2.3.2 A relação com a comunidade escolar 

 

 

 Como se pode perceber na fala de todos os policiais entrevistados, a 

função primordial do trabalho é proporcionar segurança e tranqüilidade no 

convívio escolar. Quando a escola se depara com as situações cotidianas de 

violência e indisciplina, passa a buscar todo o apoio possível para conter os 

momentos de conflito. A intervenção policial passa a ser a opção primária da 

escola para a solução dos problemas, especialmente quando percebe suas 

limitações, não apenas para solucionar, como também para reduzir uma série 

de questões com os quais se defronta. Tanto nas entrevistas com funcionários 

da escola como nas realizadas com os policiais, fica evidente a falta de 
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consenso sobre a necessidade do trabalho policial dentro das instituições 

escolares. 

 No discurso dos policiais observam-se diferenças manifestações quanto 

à aceitação por parte da comunidade escolar sobre a presença da patrulha. De 

maneira geral, existe a defesa realizada pelos policiais sobre o trabalho que 

eles próprios realizam, e quando existe a percepção de que alguém está 

incomodado com o trabalho policial, a tendência é que, com o tempo, tal recusa 

se converta em aceitação: 

 

P: Como está a relação de vocês com os alunos e professores? 
R: Na grande maioria é bom, não vou dizer excelente porque nós 
nunca vamos ter, nunca, em local nenhum, mas é bom quase ótimo. 
Digamos assim, que hoje é um trabalho de inter-relação, um depende 
do outro. Nosso trabalho, para que exista, depende do aluno, bem 
como o aluno depende de uma segurança externa para que ele possa 
vir com tranqüilidade pra escola (PM 3). 

 

 

 No relato anterior perpassa a manifestação do patrulheiro sobre a função 

de promover a tranqüilidade no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, como as 

relações com a comunidade tendem a se tornar positivas. Outro elemento que 

vem a tona refere-se a noção de “dependência” na interação entre aluno e 

policial. Na fala deste policial a inter-relação originada entre policial e estudante 

parece constituir-se menos uma atividade de repreensão e apreensão, 

enquanto componente disciplinador da atividade policial, do que uma 

preocupação com a segurança e bem estar do adolescente, especialmente no 

trajeto escola/residência.  A seguir, outra descrição que apresenta uma 

tendência social de aceitação da polícia dentro da escola com o passar do 

tempo, enquanto uma “novidade” que será assimilada: 

 

P: E tem alguma desvantagem, algum problema com a polícia 
aqui dentro? 
R: Eu acredito que não. Ela é bem recebida nas escolas. Como eu já 
falei a sociedade já acostumou, no começo até existia um pouco de 
restrição, porque ela não aceitava o nome “polícia”, mas como tudo 
muda, como toda mudança existe uma recusa, a sociedade acaba se 
acostumando posteriormente, aceitando e vendo o lado bom disso. 
(PM 2). 

 



62 

 

Finalmente, pode-se esclarecer que as críticas existem, mas alguns 

policiais defendem veementemente sua posição: 

 

Posso dizer pra você que eu tenho grande conhecimento dos policiais 
da Patrulha Escolar, qualquer escola que você for e perguntar dos 
policiais da Patrulha Escolar, é claro vai haver gente que vai criticar, 
que vão dizer: “a Patrulha Escolar não vem aqui, não se faz 
presente”, mas eu digo pra você, vá na direção daquela escola e 
pergunte se aquela pessoa que está criticando está presente na 
escola, com certeza não vai estar. Qualquer funcionário da escola, se 
você perguntar vão saber o nome do policial, eles vão dizer que já 
conhecem o policial há algum tempo, que o policial é bacana, 
conversa, orienta, às vezes eu estou ali e vem uma tia do pátio 
conversar um assunto que não é muito focado com a Polícia Militar, 
mas vem pedir uma orientação, eu atendo ela com todo respeito da 
melhor forma possível, eu tenho pra mim aquele ditado antigo: “trate 
os outros como você gostaria de ser tratado”, ou seja, você tem que 
dar o respeito, tratar bem, pra ter esse respeito, pra ser tratado bem 
(PM 2). 

  

  

 Nas falas apresentadas acima observamos como o discurso dos 

policiais referente especificamente a estrutura e funcionamento da Patrulha 

Escolar Comunitária vem carregado do elemento da paráfrase, ou uma força 

que se mantém nos dizeres de todos os entrevistados. Esta força se constitui 

como reprodução do discurso institucional enquanto defesa da corporação e da 

política pública aplicada. Isto resulta em um “tipo de formação discursiva 

autoritária constituída como um processo assimétrico que apresenta poucas 

possibilidades de manifestação polissêmica” (ORLANDI, 1999. p. 155-160).  

A força polissêmica, por outro lado, apresenta-se como uma conduta 

que reconhece a multiplicidade de significados das palavras e múltiplas 

configurações discursivas. Esta variação de sentidos apareceu lentamente ao 

longo do processo de entrevista quando os policiais perceberam que o espaço 

de crítica estava aberto e que estas avaliações não seriam divulgadas, 

evitando assim qualquer tipo de repreensão institucional por parte da Polícia 

Militar.  

 

O sujeito é múltiplo porque atravessa e é atravessado por vários 
discursos, por que não se relaciona mecanicamente com a ordem 
social da qual faz parte, porque representa vários papéis, etc. 
(ORLANDI, 1988. p. 12-13). 
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A fala sempre tem relação com outros dizeres e percepções; o discurso 

sempre tem em vista a imagem construída referente ao interlocutor. Isto 

significa que o sujeito tem a preocupação com relação aos modos de como o 

significado do pronunciamento seria entendido, que imagem de si mesmo seria 

construída – ou que o sujeito pronunciante gostaria que fosse – perante o 

interlocutor. Além disso, nem os discursos, nem os sentidos e nem os sujeitos 

estão completamente prontos e acabados. Portanto, estão sempre se 

reconstituindo no movimento entre paráfrase e polissemia. Estas 

reconstituições serão apresentadas no capítulo terceiro.  

Na relação com os alunos da escola a situação também apresentou-se 

de forma ambígua, não existindo um acordo sobre a presença da patrulha 

dentro da escola. Nos questionários aplicados aos sete estudantes, visualiza-

se que quatro deles eram favoráveis a essa intervenção. Seguem dois destes 

relatos: 

 

A polícia na escola é muito bom porque não tem brigas. Tem 
professor que dá conta da bagunça, outros não (Estudante 2 da 
quinta série). 
 
Acho legal. Com a presença da polícia não tem briga. Quando tem 
polícia me sinto bem mais seguro (Estudante 4 da sexta série). 

 

Os outros três estudantes apresentam uma relação ambígua com a 

Patrulha Escolar Comunitária.  Ao serem indagados sobre algumas percepções 

que têm do trabalho policial, os três apresentaram-se como favorável ao 

mesmo, apesar de algumas restrições: 

 

Já vi a patrulha várias vezes. A última vez foi na semana retrasada 
quando entrou por briga. “Deram geral” em vários alunos. Aquele que 
brigou já foi levado pela polícia, para a diretoria e para delegacia. A 
PM já entrou por ele 5 vezes [...]. Às vezes tratam mal, xingavam de 
vagabundo, davam geral[...]. Acho bom porque diminui as brigas, mas 
não tenho medo [...] (Estudante 5 da sétima série). 

 

A próxima transcrição afirma que os policiais conseguem colocar 

“ordem” nos alunos e patrulham as redondezas, ou segundo afirma que os 
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policiais não realizam esta premissa de circulação expressa na diretriz de 

atuação 004/2003: 

 

Os policiais ficam circulando em volta da escola. Ficam na 
supervisão. Nunca vão em sala de aula. Eles botam respeito nos 
alunos e os alunos ficam mais calmos [...]. Tanto faz a presença 
deles, desde que não me envolva. Não gosto da polícia [...] 
(Estudante 7 da sexta série). 
 
Já fui parado por acusação de pichação. Fui revistado e foram 
educados. Se tivesse canetas coloridas iria pra delegacia. O meu 
irmão xingou a professora e foi pra delegacia. Os policiais não andam 
pela escola e vão direto pra diretoria. Não gosto da presença da 
polícia. Ficam encarando, mas não tenho medo [...] (Estudante 6 da 
quinta série). 

 

 

De um lado, os alunos entrevistados não apreciam a figura do policial, 

de outro, existe um dissenso com relação ao trabalho desenvolvido. Percebe-

se a apresentação de alguns elementos negativos que foram percebidos no 

trabalho policial, entre eles o xingamento e a violência verbal. De acordo com 

os sete estudantes questionados os principais casos atendidos envolviam 

brigas, bagunças e alunos “gazeando”. Além disso, constitui-se como uma 

presença constante para resolução dos conflitos internos da escola, produzindo 

uma diminuição dos índices de briga ou trazendo mais segurança para os 

estudantes.  

Um dos primeiros elementos que aparecem é o dissenso com relação ao 

trabalho policial realizado ou com a própria presença na escola. Enquanto um 

estudante percebe o trabalho de ronda sendo realizado, o outro afirma que eles 

não circulam na escola. Enquanto isso, quatro deles enxergam de maneira 

apositiva a intervenção da PEC. Já a antipatia contra a imagem policial não tem 

uma origem ou justificava clara, mas aparece na recusa em estabelecer uma 

aproximação com o policial e pela sensação incômoda gerada pelo “encarar” 

dos policiais. Portanto, as principais características das falas dos estudantes 

são as ambigüidades e a modulação dada pelo maior ou menor grau de 

envolvimento com as práticas indisciplinares. 

Os elementos apresentados indicam que a imagem que a polícia tem 

perante a comunidade, ou perante ela mesma, pode variar. A compreensão 
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social depende de como as relações são estabelecidas entre a população e a 

instituição militar. E parte desta representação coletiva tem como componente 

o modelo de interação e atuação historicamente constituído com a sociedade.  
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2.4 A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A PATRULHA ESCOLAR 

 

 

Compreender o alcance e toda uma série de elementos relacionados a 

este projeto de política pública para segurança nas escolas envolve a 

observação de outros elementos para além das opiniões e perspectivas dos 

agentes responsáveis pelo seu planejamento ou por sua aplicação direta. 

Conseqüentemente será feita uma apresentação de como os professores 

recebem e compreendem o trabalho policial. Como todos os outros sujeitos da 

pesquisa, os professores também não apresentam uma unidade de opinião 

com relação ao trabalho policial, nem mesmo coerência no relato em alguns 

momentos.  

A apreciação positiva sobre a intervenção militar está difundida em pelo 

menos metade dos professores entrevistados. O relato a seguir é bastante 

ilustrativo da postura de três professores frente ao trabalho da PEC, 

notadamente em um contexto de violência fora da escola e como forma de 

proteção dos alunos: 

 

P: Essa questão da Patrulha Escolar na Escola, qual é sua 
opinião sobre isso? 
R: Muito bom. Não pelo aluno, mas em volta da escola. Na nossa 
escola tem muito assédio de traficante na região, ao redor que vem 
trazer droga, álcool, rapazes mais velhos que vem atrás das meninas. 
Com isso a Patrulha eliminou 80% do problema. A patrulha escolar foi 
excelente. Se ele tiver alguma ocorrência ou algo parecido, ou uma 
pessoa parece suspeita e ligar para a patrulha, em questão de 10 a 
15 minutos no máximo ela está aqui, vem rapidinho. Acho que foi 
excelente, para própria proteção do aluno. Pra proteger o aluno 
mesmo, é que o aluno é muito vulnerável mesmo (Professor 5 –
Biologia). 

 

Ao reconhecer de forma positiva o trabalho, não deixam de surgir 

questionamentos sobre o processo de intervenção na escola: 

 

P: Qual sua opinião sobre a Patrulha Escolar? 
R: Olha, eu acho que a patrulha é super importante. Só que eu acho 
que eles não estão muito preparados. Acho que falta capacitação. 
Mas aí penso, acho que eles desanimam também. Eles não têm 
muita formação, de repente eles querem aplicar aquilo que eles usam 
no bandido lá fora, como eu já vi alguns casos, de ameaçar aluno e 
coisa e tal. Não aqui, mas em outros colégios. Isso me entristeceu 
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porque tá na escola para aprender. O que ele aprendeu daquilo? Ele 
aprendeu que a sociedade é totalmente desumana, que estímulo ele 
tem (Professor 2 – História). 
 
R: Então, o projeto, da Patrulha Escolar, eu considero muito bom. 
Muito bom só que o projeto da Patrulha Escolar, ele não foi criado 
para estar no interior da escola, ele foi criado para atender a 
redondeza da escola, e, eventualmente alguma situação dentro da 
escola. E é assim que ele tem funcionado. Ele atende, eles fazem à 
ronda ao redor da escola, porque vamos pegar o principal problema 
da juventude hoje em dia, é a questão de drogas (Professor 11 – 
Matemática). 

 

 Tem-se aqui a idéia de um trabalho policial como algo importante para a 

dinâmica escolar, entretanto, como ele vem sendo desenvolvido é onde se 

encontra o problema, especialmente no contato com os alunos: 

 

P: Você acha que o policial está preparado para atender conflito 
na escola? 
R: O policial não está preparado ainda, não é culpa deles. A 
propaganda existe, a propaganda existe; eles falam na formação, 
mas acho que eles têm de caminhar um pouquinho mais. Por quê? 
Porque o policial tem de usar uma linguagem um pouquinho mais 
adequada para o aluno. Aliás, linguagem adequada pra todo mundo, 
o fato dele ser policial não dá o direito de falar um monte de 
barbaridades. E quando eu ouvi dele que ele falou aquilo para o 
aluno: “você vai virar mulherzinha lá”, eu fiquei tão constrangida com 
aquilo, eu achei uma violência com o aluno (Professor 9 – setor 
pedagógico). 

 

 De outro lado, para alguns professores, a impressão é que a Patrulha 

Escolar apenas se constitui como um projeto, pois sua presença é pouco 

percebida na escola. Além de quase invisível, a atuação prática ocorre poucas 

vezes, apesar da eficiência: 

 

P: Qual sua opinião sobre a Patrulha Escolar? 
R: Não vejo muita atuação dela. Acho que quando ela é chamada na 
escola ela atua bem. Numa situação de roubo de celular que eu 
participei bastante eu gostei da atitude do policial, da sua postura, da 
conversa com os alunos. Ele foi muito cuidadoso e educado. Eu 
assisti a uma palestra com ele e não tinha muito domínio ou didática, 
mas gostei dos pontos levantados. Mas não conheço muito a Patrulha 
Escolar. Vejo também que ela não atua muito também (Professor 8 – 
Português).  

  

As críticas não poderiam deixar de existir, mas o teor é que se torna 

bastante significativo. Ou seja, a proposta é criticada justamente por não atuar 
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supostamente como deveria. A preocupação restringe-se se a viatura está 

presente ou não no colégio, escapando da discussão mais fundamental de até 

que ponto o trabalho policial poderia mesmo ser considerado como uma 

política pública necessária: 

 

P: Qual sua opinião sobre a patrulha escolar? 
R: Pra mim não funciona. Eles chegam depois que o fato aconteceu. 
Quem segura a bomba mesmo é a direção e supervisão, o professor. 
Pra mim não passa de propaganda política. (Professor 7 – Filosofia). 
 
P: Como você se sente com a polícia dentro da escola? 
R: Para mim é insignificante. Para mim é como se não tivesse. Não 
dá segurança nenhuma. Nunca tá aqui. Vem depois que o fato 
aconteceu. Depois não resolve nada (Professor 7 – Filosofia). 
 
P: Este trabalho foi discutido com professores, com pais? 
R: No início não. Eles vieram, fizeram umas palestras. Orientam 
sobre assalto em ônibus, isso e aquilo e os alunos assistiram. Tem 
um trabalho que eles fizeram com os alunos. Para mim não altera 
nada. Se a gente tiver que sofrer algum tipo de ameaça e for 
realmente para a prática, vai acontecer. Tanto em relação com 
alunos, funcionários, professores, porque ela vem depois. Ela não 
ajuda, não inibe as ações violentas. Ela vem depois, não sei se pra 
punir, mas falar que tô aqui. Uma, duas horas depois (Professora 8 – 
Português). 

 

Quando se submete a instituição  polícia e sua história a um processo de 

análise, desde a formação da polícia no Brasil até a criação de um projeto que 

envolve a intervenção militar na escola, verifica-se na atividade policial um 

determinante essencial: o comportamento que deve ser controlado. Nestes oito 

relatos os professores esperam que a Patrulha Escolar Comunitária 

trabalhasse para atuar em eventos que ocorram tanto fora como no interior da 

escola. As últimas três transcrições, no entanto, manifestam que a função da 

polícia deveria estar focada em “ajudar a segurar a bomba”, “dar segurança” e 

“inibir ações violentas” respectivamente. Não está claro a fala dos entrevistados 

qual a origem destes três elementos que se constituem como os objetivos da 

ação policial. Mas o não-dito com relação a procedência destas situações pode 

ser sugestivo, ambíguo e eloqüente, e qualquer discurso possibilita múltiplas 

formas de compreensão: 

 

Tanto a leitura como a significação são produzidas pelos 
interlocutores e leitores. Esta possibilidade de múltiplas 
interpretações se apóia no fato de que o processo discursivo não tem 
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um início preciso: ele se apóia em discursos prévios que, por sua vez, 
estão baseados na experiência concreta do leitor, do interlocutor ou 
do analista. [...] o silêncio não é transparente e necessita ser 
compreendido através do dito e do não-dito. [...] Portanto, nem a fala 
nem o silêncio dizem por si. Ambos estão expressando relações: 
revelam as pessoas que o empregam (ORLANDI apud MINAYO, 
2004. p. 214-215). 

 

 

Através da observação participante e de outras entrevistas realizadas – 

que serão apresentadas no capítulo seguinte – pode-se inferir que o principal 

foco de atuação que a polícia militar deveria visualizar – pelo menos para os 

Professores 7 e 8 –  é o comportamento dos alunos. Ou seja, esperava-se que 

este projeto estivesse em contato com atitudes estudantis, sejam elas 

indisciplinadas ou violentas, e para coibi-las. No capítulo seguinte serão vistas 

quais atitudes são estas e se isto justifica a intervenção militar no espaço de 

ensino. 
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3 TRABALHO DOCENTE, CRISE DA AUTORIDADE E TRANSFERÊNCIA 

 

 

“Entramos numa corrida entre educação e catástrofe” 

H. G. Wells 

 

Entre os professores entrevistados que trabalham na escola, todos têm 

entre 23 e 55 anos de idade, oscilando numa média de, aproximadamente, 35 

anos. Sobre o tempo de profissão, observou-se uma média de 12 anos de 

trabalho na educação, com seis deles abaixo desta média e os outros cinco 

estão acima atingindo até 25 anos de magistério. O regime de trabalho, na 

grande maioria, é de dedicação exclusiva como professor – contando aqui já a 

somatória das horas em sala de aula com os outros períodos que o professor 

precisa para a correção de provas e trabalhos, preparação de aulas, reuniões 

pedagógicas, entre outras. Oito entrevistados exercem suas funções como 

funcionários públicos concursados, ou seja, estatutários, e apenas três 

professores estão contratados temporariamente pelo Estado como celetistas 

(CLT) ou através de Processos Seletivos Simplificados (PSS)10. Quase todos 

os professores já trabalharam em outros ramos de atividades econômicas, das 

mais variadas, antes de atuarem com dedicação exclusiva ao ensino.  

A formação de quase metade dos professores é de terceiro grau 

completo, sem nenhuma formação complementar em cursos de pós-graduação 

stricto ou latu sensu. Isto demonstra que, após o término ou mesmo durante o 

período de graduação, os entrevistados começaram a trabalhar como 

professores sem ter ou conhecer, necessariamente, uma série de elementos 

constitutivos da profissão, especialmente os caminhos e dificuldades inerentes 

ao ensino.  

Para tanto basta recorrer a alguns relatos que envolvem a própria escolha 

da profissão ou consciência das dificuldades que permeiam o trabalho docente. 

Para muitos, este caminho profissional passa a ser uma das poucas opções de 

                                                            
10 Estes contratos temporários duram no máximo dois anos. Após este período o professor é 
dispensado, e se quiser voltar ao magistério, deverá prestar outro concurso público. A política 
vigente nos últimos oito anos foi de extinguir todos os contratos temporários pelos servidores 
públicos estáveis e de carreira, modificando também os planos de cargos e salários.  
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trabalho por uma série de fatores, como a falta de vagas para inserção 

profissional ou mesmo restrição que alguns ramos do conhecimento impõem: 

 

P: Você tinha idéia das dificuldades que enfrentaria? 
R: Não tinha noção de todas. Eu não tinha idéia do que era trabalhar 
numa escola pública, na periferia (Professora 8 – Português). 
 
P: Porque você escolheu ser professora? 
R: Eu não escolhi. Aconteceu (Professor 7 – Filosofia). 
 
P: Porque você escolheu ser professora? 
R: Bom, na verdade eu sempre fui uma boa aluna. Eu gostava dos 
professores. Mas profissão, eu não posso dizer que escolhi, que 
quero realmente ser professora. Na verdade eu tinha outra coisa em 
mente, mas infelizmente as condições financeiras não me deram 
outras oportunidades. Mas eu gosto de ser professora. Mas não 
escolhi. Sempre gostei e gosto de História, gosto de trabalhar com 
pessoas, mas se eu tivesse outra oportunidade, eu não teria feito só 
História (Professor 3 – História). 
 
P: Você tinha idéia das dificuldades da profissão? 
R: Não. Não. Eu até imaginava o mundo colorido, porque como eu fiz 
cursinho pré-vestibular muito bom eu tinha aquela visão. Quando 
você cai na real, você vê que o negócio é outro (Professor 3 – 
História). 

 

É a partir deste ponto que se torna possível visualizar os primeiros 

indícios da crise pela qual passa a estrutura de ensino daquela escola e como 

os profissionais do magistério que lá atuam, de uma forma geral, estão imersos 

em uma situação de mal-estar difuso sem uma origem objetiva que possa ser 

determinada. No próximo ponto pretende-se mostrar como a escola 

pesquisada, especialmente representada na figura do professor tornou-se alvo 

de crescentes dificuldades e de crítica social. 
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3.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ESCOLA 

 

 

Ao considerar-se que o trabalho “continua sendo uma referência não só 

economicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e 

simbolicamente dominantes” (CASTEL, 1998. p. 578), tem-se que o universo 

laboral tem fundamental importância na própria constituição do sujeito e de 

suas ações. 

Quando indagados sobre o exercício da profissão, dois grandes 

elementos sempre se fizeram presentes nos relatos recolhidos: a insatisfação 

com o trabalho e uma série de dificuldades que existem no cotidiano 

profissional e educacional. Quando se utiliza a questão do descontentamento 

profissional é porque este tem importância fundamental no próprio exercício 

diário do professor e se reflete negativamente na qualidade e na sensação de 

importância do que se faz. Também porque o seu oposto, a satisfação das 

expectativas profissionais, é praticamente inexistente.  

Mesmo com o reconhecimento da importância que permeia a função 

docente, normalmente o discurso vem sobrecarregado com uma série de 

angústias e preocupações: 

 

P: O que é ser professor para você? 
R: É uma opção muito digna, apesar de trabalhosa. É uma grande 
responsabilidade, que hoje já não acho que é a mesma coisa que 
antigamente. A escola fugiu ao saber científico. Tá tudo jogado na 
escola aos problemas sociais. Tem gente que encara o professor 
como missionário. É uma profissão e tem que ser tratada como tal, o 
que não está ocorrendo. 
 
P: Qual a importância de ser professora? 
R: Na condição mesmo de pessoa. Na educação. Não tem a ver só 
com professora que é fácil. Agora ser educador é que vêm as 
angústias (Professora 7 – Filosofia). 

 

Quando se remete de alguma forma à importância daquele trabalho 

diário que os professores executam, não somente na questão de ministrar as 

aulas, mas também no contato que mantêm com diferentes grupos sociais e na 

imagem que transmitem, sempre existe a demonstração de um desconforto 
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crescente com o ambiente escolar e com as atividades que se consegue (ou 

não) exercer. 

 
P: Qual é sua relação com o trabalho? 
R: [...] O grande papel do professor não é só passar o conhecimento, 
mas trabalhar nesta construção com o aluno. 
Atualmente me sinto muito frustrada. No inicio tinha uma relação de 
troca melhor. Hoje eu vivo um conflito entre a satisfação do trabalho. 
Antes, a idéia, o planejamento, a vontade de chegar a um objetivo. 
Mas o exercício, a sala de aula tem me trazido muita frustração por 
uma questão do desinteresse, da desordem da escola. São questões 
que eu me sinto meio impotente. A frustração eu acho que vem desta 
sensação de impotência de chegar no aluno. Não que eu não tenha 
bons resultados, mas eu trabalho muito ainda na expectativa que o 
outro me receba, me compreenda. E quando três ou quatro não 
correspondem, isto me incomoda. Hoje eu tenho muita frustração 
com relação ao meu trabalho (Professor 8 – Português). 

 

Esta fala demonstra a percepção que tem em relação a função 

socializadora da escola em estreita ligação com a função de transmissão e 

construção do conhecimento que o professor carrega em si. Entretanto, as 

dificuldades parecem não ter fim, ou pior, a cada momento os problemas se 

multiplicam e se diversificam, seguindo uma tendência negativa na qual o 

indivíduo começa a estabelecer com sua profissão uma relação permeada pela 

frustração e impotência.  

Para completar o quadro, a falta generalizada de recursos aparece como 

fator fundamental e estruturante do discurso dos entrevistados. O professor 

encontra uma carência de recursos básicos e de material didático para efetivar 

qualquer tomada de decisão ou mesmo de desenvolver uma dinâmica 

pedagógica diferenciada. É recorrente entre os profissionais a queixa sobre a 

contradição que se estabelece entre a exigência social e institucional sobre a 

renovação metodológica no ensino e a notável falta de condições para dotar o 

professor com as bases e recursos mínimos para tal solicitação. A falta de 

recursos sempre vem acompanhada de problemas de conservação da 

estrutura escolar, falta de móveis e a escassez de espaços adequados para 

ensino como, por exemplo, a falta de material e de espaço para aulas de artes. 

Muitas vezes a única forma que se tem de melhorar o material disponível 

é recorrer aos pais ou pedir para que os alunos tragam pequenas quantias de 

dinheiro para a manutenção recorrente do material mais imprescindível. Além 
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da falta de recursos, a atuação cotidiana do professor depende diretamente da 

dinâmica institucional. Uma série de características internas da escola limita 

diretamente uma ampliação de qualquer possibilidade de atuação profissional 

mais adequada: problemas de horários; normas internas inconsistentes; 

necessidade de se reservar parte da grade horária para reuniões, encontros, 

cursos, avaliações e visitas de pais; a falta de integração entre diferentes 

profissionais e setores da escola. 

Ao elencar alguns fatores que incidem diretamente sobre o trabalho dos 

professores, é perceptível o quanto eles se constituem como elementos 

contributivos para a precariedade do ensino público e do funcionamento 

institucional. Esta falta de condições no trabalho se constitui como um dos 

pilares da crise de autoridade docente. Ao não ter as condições de exercício 

profissional o professor não encontra motivações e as condições de 

desenvolvimento de sua tarefa; não tem incentivos para uma revisão de seus 

próprios pressupostos, de suas condutas e de sua atuação em sala, 

especialmente quando esta exige o exercício da autoridade. 
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3.2 RELATOS E MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA 

 

 

 Além das precárias condições de trabalho que os profissionais 

encontram no cotidiano da escola, outro elemento que surge como principal 

referência tanto na disposição comportamental do professor como em seu 

esquema de ação e de integração com outros sujeitos é o que se pode chamar 

aqui genericamente de indisciplina dos alunos. 

 Para esclarecer este ponto, optou-se por dividi-lo em dois momentos, a 

saber: o primeiro apresenta um aprofundamento sobre o conceito de disciplina 

e o contato que mantém com outro termo muito próximo, o desrespeito. O 

segundo momento traz uma compilação de anotações feitas durante a 

pesquisa e também de muitos relatos sobre as atitudes mais comuns que 

foram observadas. 

 

 

3.2.1 Discursos sobre a indisciplina 

 

 

Quando se busca uma aproximação com o fenômeno da violência na 

escola, entre uma série de dificuldades encontradas, a primeira, embora não 

seja óbvia, diz respeito à fronteira que se deveria estabelecer entre seus 

coadjuvantes. Portanto, a violência “se confunde, se interpenetra, se inter-        

-relaciona com a agressão de modo geral e com a indisciplina” (CAMACHO, 

2001, p. 128) especialmente quando envolve a instituição escolar. Quando se 

observa atentamente o discurso dos entrevistados para esta pesquisa, pode-se 

visualizar um ponto de intersecção entre as diferentes opiniões manifestas. 

Este contato se dá no momento em que a estrutura de compreensão e os 

pontos de vista sobre as razões de ser da indisciplina envolvem a manifestação 

de um comportamento desrespeitoso ou desinteressado que não contêm 

alguns componentes essenciais para um bom aproveitamento escolar: 

participação em sala, reconhecimento a imagem do professor e interesse pela 

aula e pelo conteúdo ministrado, como se observa a seguir: 
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Então eu sinto assim que você chega na sala de aula com um 
conteúdo, com uma idéia e os alunos não se interessam por ela. As 
vezes você propõe que eles tragam algum conteúdo temático, que se 
envolva com a disciplina e ele faz pouco caso a ponto de não fazer e 
isso me incomoda muito (Professora 8 – Português). 

 

 Como complemento a este modelo tem-se ainda que a indisciplina se 

manifesta essencialmente em determinado aluno, o qual será reconhecido 

como desordeiro, constituindo a imagem simbólica representante da rebeldia 

ou mesmo do aluno incorrigível, insuportável e inaceitável. Quando se atinge 

este nível de compreensão é porque se esgotaram todos os meios ou formas 

de controle: 

 

[..] O aluno tem a nítida impressão que não vai dar nada. Não estou 
falando só aqui. É no geral. Você dá uma prova e o aluno não fez 
nada. Não acontece só comigo. Acontece com vários colegas. Você 
chama a atenção do aluno e ele diz que não vai dar nada. Porque 
está tendo tantos assaltos por aí, porque o bandido está tão 
audacioso. Porque na visão dele ele também pensa assim. Este não 
dá nada, está vindo da infância, passando pela adolescência e 
chegando na vida adulta. As pessoas estão achando que nada dá 
nada. Essa educação que está sendo dada para as crianças está 
sendo um problema, porque não está sendo colocada para elas 
limites, responsabilidades. Eu não posso chegar numa sala e pensar: 
aquele é bonzinho. Todos estão neste nível [...] (Professora 3 – 
História). 

 

 Além disso, a tentativa de compreensão sobre a conduta indisciplinada 

pode ser o resultado mais objetivo de explicações e apreensões que se 

reproduzem no meio escolar. Neste intento ressoam justificativas para os atos 

indisciplinados em função da incorrigibilidade dos alunos, da desestruturação e 

da falta de limites que deveriam ser impostos pela família ou mesmo do 

desinteresse e da incompetência dos professores e diretores no momento de 

organizar o espaço escolar. Tem-se a importância de não se retirar a validade 

destas argumentações e, ao mesmo tempo, não simplificar o que na realidade 

se descortina como uma configuração muito mais complexa que ocorre na 

interação entre sociedade e escola. 

 

As dificuldades são inúmeras, nossa! Principalmente o afastamento 
da família da vida escolar, pai e mãe não estarem participando do 
desenvolvimento do seu filho, provavelmente pelas pressões da vida 
moderna que saem de madrugada de casa e só chegam à noite ou 
por falta de vontade, não sei dizer, mas acredito que não é. Essa falta 
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de entrosamento da família acarreta que o filho não se preocupe 
muito e vai se influenciar mais fácil pelo meio se o meio não é muito 
bom. Eu acredito nisso. Se o meio não é bom também influencia. Isso 
vai gerar várias dificuldades. Vai gerar agressão, indisciplina, droga, 
álcool, etc. [...] (Professor 5 – Biologia). 

 

 O que se observa é a existência de um tom acusatório pelo fato da 

família não fazer o que seria necessário para inculcar a noção de disciplina e 

respeito no aluno. Ou seja, a autoridade da família não se constitui enquanto 

algo sólido e que esteja em aplicação no processo de socialização da criança e 

adolescente e em sua internalização de regras e valores. Essa concepção não 

deixa de ser verdadeira, todavia, deve-se perceber também a falta de interesse 

e de condições da escola em fazer a sua parte e, principalmente, tomar todas 

as precauções em não gerar um antagonismo na relação família-escola.  

Visualizou-se, desta forma, um conjunto de elementos que sustentam a 

compreensão a respeito dos atos de indisciplina. Sobre esse tema, os 

entrevistados levantaram vários fatores, mas sempre com ênfase em um 

aspecto específico. Todos os relatos sobre os comportamentos indisciplinados 

continham de alguma forma uma necessidade e uma demanda por 

transformação, e também, uma atribuição de culpa e de responsabilização. 

Sobre a relação entre indisciplina na escola e problema moral, Yves de 

La Taille apresenta três definições diferentes que envolvem as esferas 

individual ou coletiva: 

 

A primeira tem a ver com a falta de autodisciplina, que é quando o 
aluno não consegue organizar a tarefa. A segunda pode ser 
associada à desobediência. Acontece quando eu mando o aluno 
fazer algo e ele não faz. Eu deixo de ter autoridade porque ele não 
seguiu minhas ordens, mas não fui desrespeitado. O estudante pode 
desobedecer dizendo algo como “Senhor, me desculpe, mas eu não 
vou fazer a lição”. É uma questão política, tem a ver com a 
legitimidade do posto de direção. A terceira indisciplina, o 
desrespeito, essa, sim, é uma questão moral. Se estou lecionando e 
o aluno se levanta e vai embora como se eu não existisse, fui 
desobedecido como pessoa, independentemente do fato de eu ser 
professor ou não. Isto não se justifica. Um professor com uma aula 
chata não me autoriza de jeito nenhum a desrespeitá-lo (LA TAILLE, 
1996. p. 26). 

 

Esta questão moral já foi analisada por Émile Durkheim (DURKHEIM, 

1978), ao afirmar que a criança está marcada por uma determinada ausência, 
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que é a falta de qualidades morais, ou condutas recomendadas para o convívio 

social. Para suprir esta ausência, os adultos devem utilizar o elemento da 

educação como iniciativa transformadora à criança no processo de 

socialização, num ser social e moral, neutralizando sua natureza inicial. A 

disciplina, deste modo, deve colocar limites morais. 

O que se tem na noção de Durkheim sobre indisciplina é a coexistência 

de conceitos como autoridade, coerção, regra e penalização. A educação moral 

tem o objetivo de proporcionar uma forma de moderação dos desejos, ou seja, 

de limitá-los, e a educação no ambiente escolar tem o objetivo de transformar o 

ser humano em um ser social. Este processo se dá através da regularidade e 

da autoridade que definem os limites para o educando.  

Se existe na escola um conjunto previamente definido de regras que 

determinariam a conduta da criança, também existe uma série de obrigações 

as quais ela será forçada a se submeter. “Assim, o que a escola faz é despertar 

na criança o espírito de solidariedade, a sensação de viver em grupo” 

(DURKHEIM, 1978. p. 151). 

 A indisciplina, deste modo, pode congregar um comportamento contrário 

ao regulamento interno da escola, como por exemplo, a recusa a fazer prova, 

assistir uma aula, ou não entregar um trabalho. Entretanto, estas condutas não 

podem ser consideras ilegais ou criminais. É possível também constituir-se da 

incivilidade quando contraria essencialmente as regras básicas de convivência, 

objetivando-se em empurrões e ofensas. 

 

 

3.2.2 Relatos de indisciplina e violência 

 

 

 A breve compilação a seguir, obtida através da observação participante, 

apresenta os comportamentos mais rotineiros e comumente considerados 

como violentos ou indisciplinares. São citações captadas em todos os grupos 

que compõem a instituição escolar, ou seja, professores, técnicos 

administrativos, direção, cozinheiros, zeladores, alunos e pais. Será delimitado, 

desta forma, um rápido panorama de como se dão as diferentes manifestações 
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violentas ou indisciplinadas dentro da escola, sintetizando as condutas mais 

comuns quando a questão é “bagunça”. 

 Fica evidente que muitas situações de brigas e agressões físicas ou 

verbais são situações corriqueiras. Elas ocorrem em todo e qualquer espaço e 

em qualquer horário; desta forma, o cotidiano da escola está permeado por 

constantes crises entre alunos.  

Algumas situações de desentendimentos podem avançar para 

discussões mais intensas e acaloradas, dos empurrões até xingamentos e 

agressões físicas. Também não é raro o clima tornar-se bastante 

desorganizado, sem nenhuma justificativa, com muita indisciplina, no qual os 

alunos jogam qualquer objeto que esteja em mãos uns nos outros ou contra o 

professor. Muitos alunos gritam, conversam sem parar ou circulam pela sala de 

aula.  

 Diferentes ocorrências de agressões podem acontecer tanto em sala de 

aula como fora dela em situações que dependem ou não do funcionamento e 

da dinâmica de aula. Os mal-entendidos pessoais são resolvidos na maior 

parte das vezes através de agressões ou brigas em sala de aula, inclusive na 

presença do professor. 

 As ameaças de brigas são constantes e a maioria dos jovens relata ter 

participado de brigas com relativa freqüência. Também afirmam que já 

sofreram algum tipo de ameaça ou que as fizeram contra outros estudantes. 

Muitos se sentem com medo de vir à escola, frequentemente alterando a rotina 

e a rota casa/escola em função do medo e das retaliações. Alguns alunos 

desafiam conscientemente a autoridade da escola, tentando dominar diferentes 

espaços, como se fossem donos de determinado ambiente ou desqualificando 

a escola como local de aprendizado.  

Muitas brincadeiras resultam na depredação da escola de forma direta 

ou indireta como, por exemplo, quando alunos pulam em cima das carteiras, 

quando quebram vidros atirando objetos uns nos outros. 

 Por outro lado, quando questões envolvem os professores e assuntos 

pedagógicos, as discussões são por diferentes justificativas: não deixar o aluno 

entrar atrasado em aula; avaliação de conteúdo sem aviso prévio; cobranças 

exageradas de lições de casa; avaliações consideradas injustas; quando o 
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professor não explica o conteúdo ou se nega a explicá-lo novamente; quando 

se irrita facilmente com os estudantes; quando ameaça ou profere xingamentos 

contra alguns alunos. Estes fatos são apenas alguns dos que levam aos 

conflitos.  

Em situações delicadas, determinados professores discutem ou 

humilham o aluno, recorrendo-se constantemente à opção de expulsar o aluno 

da aula ou encaminhá-lo à direção e coordenação pedagógica. Muitos 

estudantes nestas situações, quando não concordam com o professor ou 

acham que este não tem nenhuma razão, tornam-se bastante ofensivos e 

utilizam expressões e xingamentos contra os docentes, quando não chutam 

portas e cadeiras ou mesmo fazem ameaças de diferentes formas contra os 

professores. Estas intimidações são de ordem diversa: desde o ato de riscar o 

carro, furar os pneus, atirar objetos contra os professores ou ameaças de 

violência física. 

 Os casos passam pelos mal-entendidos que são resolvidos ou não em 

sala de aula ou fora dela, até trocas de ofensas, ameaças e gritos, com 

conseqüências diretas para os alunos (advertência, suspenso e perseguição) e 

para professores (desgaste físico e emocional, desistência de ministrar aulas 

em determinadas turmas, medo, insatisfação, etc.). 

 O longo relato a seguir parece exemplificar de forma bastante objetiva o 

esgotamento pelo qual passam todos os agentes da escola a partir dos 

constantes momentos de crise. Apesar de sua extensão, ele demonstra numa 

única resposta a série de dificuldades de integração e de entendimento que 

permeiam as relações no interior da escola. Como complemento, demonstra 

também toda a estafa originada nestas situações.  

 

P: E a violência e indisciplina aqui dentro? 
R: Tem violência aqui dentro. Não a violência explícita, não a 
violência física e corporal somente. Eventualmente tem uma briga. 
Mas a violência que mais me incomoda e que ocorre mais aqui no 
colégio é a violência verbal. É a violência da discriminação. Eu tenho 
uma quinta série e a violência verbal é muito grande que oprime o 
outro. Desmerecer o colega.  A ameaça constante. O xingamento 
constante. A discriminação pelo aspecto físico. Isso é uma violência, 
que é meio velada, ontem até no conselho de classe eu dizia que 
como uma turma poderia ser ótima se tem dois alunos que roubam os 
materiais dos colegas e o outro não diz nada, porque se disser vai 
sofrer algum tipo de violência do tipo o carro ser riscado,  a mala ser 
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jogada no lixo. Isso acontece muito em todas as séries. Eu deixei 
duas turmas por causa disso. Eu não consegui conviver mais com 
esse jogo na sala de aula. Esses dias um aluno pôs uma lixeira para 
cair na cabeça do professor e caiu na cabeça de uma aluna. 
Brincadeiras de mau gosto de indispor o outro. O que me incomoda é 
que ninguém toma conhecimento disto. Os alunos que fazem isto 
afirmam que eu sou a única que pega no pé. E os alunos que sofrem 
a discriminação dizem “puxa professora, obrigado’. Eles gostariam 
que essa atitude fosse tomada, que tivessem coragem de enfrentar 
essa onda, que é uma onda social, porque não só acontece só aqui. 
Outra violência que me assusta é a relação de poder do professor 
sobre o aluno. Muitos alunos reclamam que tem professores que se 
colocam de forma autoritária e de constrangimento em relação ao 
aluno. Pelo tom verbal, pela humilhação. E acaba sendo um jogo 
social da violência verbal, da discriminação (Professora 8 – 
Português).  
 
P: Já precisou tomar atitudes mais severas?  
P: Já. A questão de quinze dias fui ameaçada por um aluno da noite. 
Porque eu fiz um enfrentamento. Um aluno que entrava na sala 
depois que batia os sinal, um dia não só ele, mas uma turma que tem 
feito isso eu perguntei se tinha alguma razão para isso e eles não se 
posicionaram. Numa outra aula eu chamei a orientação e a 
orientação recolheu o material dos alunos. E um aluno não gostou. 
Ano passado meu carro foi riscado. Porque fizeram isso? Não 
gostaram de algo que fiz. Eu não enfrento tanto porque eu sei que a 
corda vai estourar na minha mão. Não tive apoio da direção por 
exemplo. Ninguém investigou quem fez aquilo. (Professor 8 – 
Português). 

 

 Estas transcrições exemplificam a recorrência no discurso dos 

entrevistados sobre a indisciplina naquela escola. Enquanto paráfrase, ou 

repetição de outros discursos, o discurso mais ou menos disseminado volta-se 

para a incivilidade e indisciplina como situações disseminadas em todas as 

turmas na escola. São comportamentos aprendidos como coletivos, sem 

distinção de alunos ou situações contextualizadas, por tanto, como se 

constituíssem as únicas formas de conduta que os estudantes apresentam.  

Adquire importância também a metáfora apresentada no ponto anterior 

por uma professora de história sobre o “não dar nada e o estudante estar 

pensando como o bandido”. Ao afirmar que todos os estudantes “estão neste 

nível”, portanto, pela transferência de significação na qual os alunos estão 

pensando como “bandidos”, nos remete que ao fato que os professores 

constroem  suas percepções sobre a realidade com a escolha de determinadas 

palavras ou expressões. A produção discursiva dos professores está 

perpassada pelo contexto histórico e pelas interações estabelecidas com os 

alunos nestes momentos de pequenas crises e incidentes. E pela recorrência 
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das falas observa-se a existência de um “já-dito” enquanto discursos e 

experiências de sociabilidades de outros professores que se sustentam e se 

reproduzem organizando uma forma de compreensão e posicionamento sobre 

o tema da indisciplina.  

O que se tem neste momento é a existência de um consenso entre 

diferentes grupos sociais dentro da escola. A única alternativa para os 

professores entrevistados é a expulsão de certos alunos por um lado e a 

demissão de alguns professores por outro como únicas alternativas que 

poderiam melhorar este ambiente caótico e desgastante. Ou então, a escola 

precisaria de um auxílio para controlar o ambiente de “bagunça na escola”.  

Estas estruturas de compreensão sobre o comportamento dos alunos e 

sobre as relações estabelecidas entre estes e os professores no interior da 

instituição de ensino que justificaram a entrada de um novo personagem no 

seu interior, que é a polícia. Ademais, outro elemento que veio se constituindo 

durante a pesquisa é o fato de que o fenômeno da indisciplina escolar está 

permeado pela questão da autoridade do professor e que esta tem grande 

parcela de responsabilidade da organização relacional dentro do espaço 

escolar. São elementos que ficarão mais claros no capítulo seguinte. 
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3.3 A AUTORIDADE, SEUS CICLOS E SUAS CRISES 

 

 

Segundo Richard Sennett, a necessidade de autoridade é fundamental. 

“As crianças precisam de autoridades que a orientem e tranquilizem” 

(SENNETT, 2001, p. 27). Este autor tem o objetivo de investigar o medo 

moderno da autoridade, quem são as autoridades que o inspiram, e que 

imagens melhores da autoridade deveriam existir em nosso horizonte. Ao 

estabelecer uma ligação coma psicologia, com a literatura e com a política, 

Sennett investiga a construção do conceito de autoridade através da história e 

analisa a natureza, o papel e as várias faces da autoridade na vida pessoal e 

na arena pública através de uma revisão das origens do medo da autoridade, 

as necessidades reais de padrões de força e o resultado do conflito entre o 

temor e a necessidade de imagens de superioridade. 

 Primeiramente o autor examina as formas tradicionais de autoridade 

(como a do pai de família e a do grande senhor na sociedade) e seus estilos 

contemporâneos dominantes. “As nossas necessidades e a nossa resistência a 

ela foram moldadas pela história e pela cultura, bem como pela predisposição 

psicológica. Os adultos realizam uma parcela essencial de si ao serem 

autoridades: é o modo de expressarem interesse por outrem.” (SENNETT, 

2001. p. 27). Ao mesmo tempo em que existe um medo de sermos privados 

desta experiência, também existe outro medo relacionado a autoridade, que é o 

medo de sua existência. Tememos a influência da autoridade como uma 

ameaça a nossa liberdade, na família e na sociedade. A origem destes medos 

estaria assentada em dois ingredientes: por um lado é o temor das autoridades 

como sedutores, de que a liberdade se renda a necessidade de segurança. Por 

outro lado é o medo dos seduzidos, ou seja, das massas que não teriam força 

de vontade de agir sem o impulso de alguém que represente e seja o exemplo 

de comando e de conduta. Para nosso autor, todos têm uma idéia intuitiva de 

autoridade, por mais difícil que seja definir esta ideia SENNETT, 2001. p. 28). 

Vejamos um exemplo: 
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Questão de demonstrar respeito. Você não precisa ser a figura 
temida. Questão de hierarquia. Se é diretor é a autoridade máxima da 
escola, mas não precisa ser temido. Mas não pode fazer corpo mole, 
tem que mostra que é diretor da escola. Mostrar as funções para que 
outros tenham respeito. Conquistar pela figura do medo não 
concordo. (Professor4 -  Educação Física). 

 

Temos um ingrediente essencial da autoridade que é “alguém que tem 

força e a usa para guiar os outros, disciplinando-os e modificando seu modo de 

agir” (SENNET, 2001. p. 30), através da associação a um padrão superior. 

Outro ingrediente é a força para não se deixar enganar por ninguém, para 

rejeitar o que seus pares aceitam. Deste modo, “segurança, capacidade 

superior de julgamento, capacidade de impor disciplina, capacidade de inspirar 

medo: são essas as qualidades de uma autoridade.” (SENNETT, 2001. p. 30). 

Ter um autocontrole completo e sereno é um esteio da autoridade. Mostrar 

desenvoltura na posição de controle ocupada instiga os outros a considerarem 

natural submeter-se a ele. Uma segurança desenvolta permite exercer uma 

disciplina mais eficaz. Tomemos outra declaração: 

 

Você está construindo, se eu não quero que um aluno chegue 
atrasado em sala de aula, eu não posso estar chegando atrasada. 
Combinar algumas coisas (quando explico alguma coisa, eu não 
gosto de conversa paralela), esclarecer como vou avaliar. Esse 
processo de autoridade nos precisamos avançar mais, precisamos 
discutir mais. Temos grandes dificuldades em entender esta questão 
da autoridade, a questão do respeito. (Professora 10 - Pedagoga). 

 

 

A dificuldade de elaborar esse sentido intuitivo de autoridade é a idéia da 

força em que ele se baseia. Quando nos deslocamos para o campo da política 

ou da vida familiar, as definições de força se tornam muito mais complexas, 

“assim como a relação entre força e a autoridade.” (SENNETT, 2001. p. 31). É 

fundamental tomar cuidado com a distinção necessária entre poder e 

autoridade. Mas com freqüência estes dois termos se confundem. A “raiz de 

autoridade é ‘autor’; a conotação é que autoridade implica algo de produtivo. 

No entanto, o termo autoritário é usado para descrever uma pessoa ou um 

sistema repressivos.” (SENNETT, 2001. p. 31). Outro exemplo: 
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Autoridade deve ser conquistada e compartilhada, é diferente de 
autoritarismo. Tem de estar falando o que você propõe que pode ser 
bom pra eles. Discutir, ter um relacionamento de discussão e de 
acerto entre as partes. Eu acerto com os alunos, faço os contratos 
com os alunos, por exemplo, mas eu tenho a minha autoridade. Eu, 
como falei pra você, sou amigo dos meus alunos, jogo bolinha com 
meus alunos no pátio, mas jamais um aluno meu mandou eu me 
“danar”, me “ferrar”, gostam de mim e tem respeito como eu tenho por 
eles; Então eu mantenho a disciplina. Autoridade a gente tem de 
conquistar, não pode vir de fora. (Professor 5 - Biologia). 

 

Pode-se dizer da autoridade, no sentido mais geral, que ela “é uma 

tentativa de interpretar as condições de poder, de dar sentido às condições de 

controle e influência, definindo uma imagem de força” (SENNET, 2001. p.32). 

Para compreender melhor esta diferença entre autoridade e poder, e também 

apresentar duas grandes correntes que teorizaram estas questões, Richard 

Sennett definiu como necessário a revisão das produções de Max Weber e 

Sigmund Freud. 

 

 

3.3.1 A autoridade em Weber e Freud 

 

 

Ao se falar da autoridade como um processo de interpretação do poder é 

levantar a questão de quanto do sentimento de autoridade está nos olhos de 

quem vê. Tem-se no duas correntes sobre esta questão. Uma deles afirma que 

as condições do poder são o determinante maior do que o sujeito vê e sente. 

Esta corrente tem como principal representante Max Weber. O autor alemão 

parte da crítica a uma posição que considerava as classes dominantes como 

imagens de autoridade. As pessoas não pensavam o poder em si, mas naquilo 

que o os poderosos lhes inculcavam como crença. Para Weber as pessoas 

pensam no poder de diversas maneiras, mas apenas alguns tipos de 

pensamentos as levam a conceber os poderosos como autoridades, e estes 

pensamentos estariam determinados pelos tipos de controle exercidos pelos 

poderosos.  

Entre as categorias mais utilizadas da sociologia weberiana estão os 

conceitos de poder, autoridade, legitimidade e dominação. Poder é a 
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capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. A 

autoridade constitui-se como uma forma de exercício do poder que pode ser 

adquirida e legitimada por determinado sujeito em seu carisma ou outros meios 

constituídos para conquistar a obediência pela boa vontade dos dominados. A 

legitimidade é a aceitação ou possibilidade de aceitação do exercício do poder; 

a dominação, por sua vez, significaria uma probabilidade de encontrar 

obediência a um determinado mandato. Assim, a autoridade e o poder estão 

inseridos nas relações de dominação. As percepções da autoridade no poder 

enquadram-se em seus três modelos: 

 

A dominação [...] pode ter seu fundamento em diversos motivos de 
submissão: pode ser determinada diretamente de uma constelação 
de interesses, ou seja, de considerações racionais de vantagens e 
desvantagens por parte daquele que obedece; mas também pode 
depender de um mero “costume”, ou seja, do hábito cego de um 
comportamento inveterado; ou pode, finalmente; ter o seu 
fundamento no puro afeto, ou seja, na mera inclinação pessoal do 
dominado [...]. Temos que ver que nas relações entre dominantes e 
dominados existe, costumeiramente, um apoio em bases jurídicas 
nas quais se fundamenta sua “legitimidade”, e o abalo na crença 
desta legitimidade normalmente acarreta conseqüências de grande 
importância (WEBER, 2001. p. 349). 

 

Weber analisou os fundamentos que tornam legítima a autoridade, ou 

ainda, as razões que justificam a dominação. Dentro da dominação legal 

racional a obediência apóia-se na crença na legalidade da lei e dos direitos de 

mando das pessoas autorizadas a comandar pela lei; já na dominação 

tradicional a legitimidade apóia-se na crença do poder de mando tem um 

caráter sagrado, herdado de tempos antigos; por fim, na dominação 

carismática a legitimidade da autoridade lhe é conferida pelo afeto e confiança 

que os indivíduos depositam em alguém. 

A abordagem de Weber faz sentido em termos da questão da autoridade, 

pois “coerência e ordem são o que as pessoas procuram arrancar de todas as 

circunstâncias complexas e contraditórias do poder” (SENNETT, 2001. p. 36). 

O aspecto mais importante que podemos destacar da obra weberiana é a 

identificação da autoridade com a legitimidade. As pessoas se recusam a 

obedecer àqueles que consideram ilegítimos. Como conseqüência, o 

sentimento da autoridade existe quando as pessoas obedecem 
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voluntariamente. Quando são coagidas, é porque não consideram legítima a 

autoridade constituída. Deste modo, a autoridade é uma crença na 

legitimidade, medida pela obediência voluntária. 

 

Outra corrente do pensamento ocidental enfatiza o processo pelo qual as 

pessoas percebem a força nos outros, independente do conteúdo do que 

percebam. Neste campo o principal representante é Freud. O quadro que nos é 

apresentado em seus últimos textos, como Moisés e o Monoteísmo e O Mal 

Estar na Cultura, compõe-se “de imagens da autoridade formadas na infância e 

que persistem na vida adulta” (SENNETT, 2001 p. 37). Além das lutas do 

adulto com o poder e a legitimidade, persistem imagens arcaicas do que 

deveriam ser a força e o poder, de modo que, quando adultos interpretamos 

não o que existe, mas, na verdade, o que um dia existiu em nossa vida. Cada 

ato de nossos pais contribuiu para nossa imagem de sua força.  

A história do amadurecimento definida por Freud é uma história de 

rebeldia contra um processo de conversão: 

 

É provável que, na criança, se tenha desenvolvido uma quantidade 
considerável de agressividade contra autoridade, que a impede de ter 
suas primeiras – e, também, mais importantes – satisfações, não 
importando o tipo de privação instintiva que dela possa ser exigida. 
Ela, porem, é obrigada a renunciar à satisfação dessa agressividade 
vingativa e encontra saída para essa situação com auxilio de 
mecanismos familiares. Através da identificação, incorpora a si a 
autoridade intocável. Esta transforma-se então em seu superego, 
entrando na posse de toda a agressividade que a criança gostaria de 
exercer contra ela. O ego da criança tem de contentar-se com o papel 
infeliz da autoridade – o pai – que foi assim degradada (FREUD, 
1997. p. 90-91). 

 

A criança compete com o genitor do mesmo sexo em um desfecho 

ambivalente. “O menino concebido por Freud quer tomar o lugar do pai, mas 

não quer perder seu amor... Os adolescentes rebelam-se contra os pais, mas 

querem que os pais cuidem deles toda vez que sentirem necessidade.” 

(SENNETT, 2001. p. 39).  

Freud não acreditava que muitas pessoas chegassem a formular essa 

interpretação adulta de força. As massas, a seu ver, sempre corriam o risco de 

regredir a fases anteriores, nas quais desejavam avidamente a ajuda de 
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alguém ao mesmo tempo em que se enfureciam contra essa mesma força 

desejada. “É disso que as figuras autoritárias tiram proveito, e foi essa 

reinfantilização das massas que Freud acreditou estar vendo na Europa da 

década de 1930” (SENNETT, 2001. p. 38).  

Para Sennett, nessas abordagens modernas da autoridade falta uma 

determinada dimensão: “o toma lá, dá cá efetivo entre fortes e fracos” 

(SENNETT, 2001. p. 41). Essas concepções nos mostram as motivações 

pessoais ou as condições sociais implicadas, mas não como as relações se 

constroem, como uma interpretação é construída através da troca social.  Ou 

seja, neste trabalho, como as motivações pessoais dos professores, ou suas 

descrenças da função docente, dentro de um contexto de precariedade do 

ensino não são fatores suficientes para explicar a configuração conflitiva da 

relação instituição/aluno. Precisamos sim destes elementos, mas em interação 

com os mecanismos das relações de autoridade e disciplina para se montar um 

quadro geral das variáveis que atuam na organização das relações sociais da 

escola e que apontam para um horizonte caótico e indefinido. 

 

 

3.3.2 O processo de rejeição da autoridade 

 

 

Os laços de rejeição da autoridade formam um conjunto de atitudes que 

refletem a maneira de admitirmos a necessidade de autoridade de uma forma 

segura. Existe uma necessidade da outra pessoa que não pode ser admitida 

com segurança e tem que ser mascarada, tornando-se segura através das 

declarações de rejeição. “A rejeição da outra pessoa e o vínculo com ela são 

inseparáveis” (SENNET, 2001. p. 44). Os vínculos de rejeição se baseiam em 

pessoas de poder desigual. As pessoas precisam da força de terceiros e às 

vezes sentem que as figuras reais de autoridade não são tão fortes quanto 

deveriam ser. A linguagem da rejeição ajuda a definir a imagem que se quer e, 

a partir disso, cria-se o vínculo com e pessoa rejeitada, ou seja, ela é o ponto 

de partida, pois a conhecendo é possível saber o que querer.  
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Existem três modos de se constituir os laços de rejeição. O primeiro 

vínculo, a dependência desobediente, liga-se ao medo da força de uma 

autoridade. O segundo é a impressão de uma imagem positiva e ideal da 

autoridade a partir da imagem negativa existente. Por fim, o terceiro laço se 

estabelece na fantasia do desaparecimento da autoridade.  

Na dependência desobediente, nosso autor utiliza como exemplo uma 

entrevista realizada com uma jovem de classe média americana, a qual 

escolhia somente namorados negros, situação que era reprovada pelos pais 

dela e acabava gerando conflitos. Uma interpretação possível das experiências 

raciais desta jovem seria que ela estava usando estes rapazes negros como 

uma arma em sua rebeldia contra os pais ou uma revolta contra a autoridade. 

Por trás disto existe o pressuposto sociológico de que a autoridade pode ser 

medida pela obediência. Para Weber a autoridade é tida como produtora de 

obediência voluntária.  

Quando uma pessoa obedece por vontade própria, ela pensaria no poder 

como dotado de autoridade. Mas segundo Sennett, “a experiência real da 

jovem Bowen questiona a equação da presença da autoridade com a 

obediência voluntária”. (SENNETT, 2001. p. 50). Ela era dominada pelos pais e 

suas decisões dependiam de seu conhecimento de que os pais aprovariam ou 

não. Qualquer um que pudesse agradar era rejeitado. O ato de desobedecer, 

com todos os seus confrontos, angústias e conflitos, une as pessoas por 

paradoxal que pareça. Durante os períodos em que namorava rapazes negros 

ela passava os finais de semana em casa. Foi nos períodos de desobediência 

que a moça havia deixado os pais cuidarem dela nos finais de semana. 

 

O desafio erguia uma barreira que a fazia sentir-se suficientemente 
segura para usufruir dos prazeres da dependência. Dizer que ela se 
havia rebelado contra a autoridade seria um erro; ela se rebelara 
dentro da autoridade, guiada por uma suposição muito acentuada de 
que os desejos e a vontade dos pais eram de importância suprema 
na condução de sua vida. Helen desobedecia, mas eram eles que 
ditavam os termos (SENNETT, 2001. p. 51). 

 

A dependência desobediente se baseia numa concentração compulsiva 

de atenção. Quando se conhece a vontade do outro, a pessoa pode agir contra 

ele. Mas o personagem central é o outro e a desobediência tem pouca relação 
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com a independência autêntica. No medo daquela jovem de ser francamente 

dependente, é possível ver um uso particular da questão racial: era um símbolo 

de transgressão. “A transgressão talvez seja o elemento mais eficaz na prática 

da dependência desobediente” (SENNETT, 2001. p. 52). Isto implica em propor 

uma alternativa inaceitável para o outro. “Ao agir desta maneira, a jovem 

Bowen estava fazendo uma pergunta: quem é suficientemente forte para cuidar 

de mim? Também estava estabelecendo as condições de uma resposta 

satisfatória: tem que ser alguém forte o bastante para me contrariar” 

(SENNETT, 2001. p. 53).  

O que há de socialmente significativo é o vínculo social que havia se 

criado. Organizou-se um pacto em que a dependência e a transgressão eram 

inseparáveis e coexistiam cotidianamente. Um paralelo com a relação entre 

professor e aluno pode ser feito, pois no momento em que a indisciplina 

manifestada pelo aluno, principalmente quando voltada diretamente para o 

professor, se mostra como uma forma de transgressão, que ao mesmo tempo 

demonstra sua insatisfação com a estrutura vigente, também sinaliza uma 

forma de teste que será aplicada à autoridade docente.  

Nesta relação de conflito estabelecida, o que se percebeu foi uma falta de 

resposta da autoridade do professor, manifestada pela resignação ou pelo 

encaminhamento do aluno para a coordenação pedagógica, ou seja, uma 

transferência da responsabilidade, ou ainda, a resposta será dada de forma 

autoritária. A óbvia dependência do aluno em ralação ao professor continuará, 

mas a transgressão do aluno aumenta, não só como resultado da permanência 

da necessidade de reconhecimento e de cuidado que o aluno precisa, mas 

como defesa contra o autoritarismo. Isto ficará mais claro no último subitem 

deste capítulo. 

Outra forma de rejeição da autoridade ocorre através da negação aberta, 

que se organiza de uma forma diferente, sendo a figura da autoridade negada 

diretamente, e não por intermédio “do uso de um terceiro simbólico, como os 

negros da jovem Bowen” (SENNETT, 2001. p. 54), ou através da indisciplina, 

como no caso desta configuração relacional entre aluno e professor na da 

escola analisada. Essa rejeição direta aparece na linguagem da “substituição 

idealizada”.  
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Como exemplo neste caso, o sociólogo norte-americano apresenta a 

relação entre um grupo de contadores e sua chefia numa grande empresa 

industrial. O escritório não era opressivo e o trabalho era muito volumoso, mas 

relações entre superiores e subordinados era bastante tensa. Os funcionários 

confiavam no valor do trabalho realizado e sentiam desprezo pela chefe da 

seção e por duas das três de suas assistentes. Uma das assistentes era 

estimada pelo fato de saber dividir o trabalho e preocupar-se com a qualidade. 

Em contrapartida, as demais chefias eram desvalorizadas por perderem tempo 

demais em politicagem e em fofocas internas. Os funcionários quando 

indagados sobre o significado do verdadeiro líder respondiam que deveria ser 

alguém que fizesse pressão e tirasse todas as qualidades que um funcionário 

pode dar. Ou seja, o verdadeiro líder era aquele que conseguiria respeito por 

ser esforçado e capaz de aplicar as sanções cabíveis de forma correta e 

socialmente reconhecida.  

Os funcionários dispunham-se a fazer o trabalho, mas não por verem 

seus superiores como figuras exemplares. Em uma grande empresa 

burocrática, as decisões sobre pessoal eram formalmente tomadas por uma 

comissão. A chefe afirmava que esta forma de decisão a protegia pelo fato de 

não dar a impressão de se tratar de uma decisão pessoal e arbitrária sua. Já 

na fala dos funcionários a chefe parecia se esconder atrás da comissão de 

pessoal e não ter coragem de enfrentar as coisas e dizer o que pensa. A chefia 

era considerada ilegítima por passar muito tempo em brigas burocráticas e por 

defender demais sua posição.  

 

De certa maneira, esses empregados lidavam com a chefia do modo 
como a jovem Bowen lidava com os pais. Erguiam uma barreira 
através de sua freqüência inconstante ao trabalho, o que constituía 
um desafio para a chefe. Mas suas atitudes em relação a ela eram 
bem mais explicitas do que as da jovem Bowen com respeito ao seu 
pai. Eles usavam a chefe como modelo negativo; o que quer que ela 
fosse e fizesse, eles achavam o contrário. Esse é o processo da 
substituição idealizada: uma autoridade real e digna de crédito é o 
inverso de tudo o que a gente é (SENNETT, 2001. p. 57). 

 

O medo que existe nesta substituição idealizada é o medo de ficar solto, 

de não ter  um ponto de referência para se dizer por que se está trabalhando 

ou sendo dependente. Quando a pessoa que manda apresenta uma série de 
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defeitos, entre eles a fragilidade, surge uma imagem do que é bom. Para 

organizar essa visão positiva, é preciso exagera os defeitos do superior. A 

chefe reclamava que os subalternos eram muito desrespeitosos, exagerados e 

irresponsáveis. Ela não era um modelo de figura social para os funcionários, 

mas sem sua presença, estes não conseguiam imaginar um modelo alternativo.  

Os defeitos de ambos os lados os prendiam na vida uns aos outros. Essa 

linguagem da substituição idealizada acabava estreitando o laço entre a figura 

real de autoridade e seus funcionários extremamente insatisfeitos, mesmo que 

seja um laço conflituoso. Essa ligação de conflito assentada numa linguagem 

de negação também esta vivamente presente na escola. Uma das 

manifestações mais comuns apresentada na fala dos alunos é a negação da 

figura de alguns professores justamente pela citação do que seria o oposto do 

real que se apresenta: 

 

Professor bom é o professor que conversa. Conversa com a gente e 
entende nossos problemas. Ele explica bem a matéria e se a gente 
não entende, explica mais vezes. Ele cobra a tarefa de casa, mas 
sabe explicar antes. Não é como alguns que simplesmente passam a 
matéria no quadro e enchem a gente com lição11.  

 

Podemos observar como os alunos sentem a necessidade de uma 

autoridade presente que mantenha um dialogo aberto, que seja exigente e, se 

for necessário, que seja punitivo. Mas a punição deve esta assentada numa 

conduta que seria vista como exemplar e a cobrança estaria sustentada e 

validada por sua atuação constante frente ao aluno. O próprio ato de se 

mostrar um professor que conhece o conteúdo transmitido, que o transmita de 

forma clara e quantas vezes for necessário, e principalmente, seja exigente e 

esforçado frente as cobranças manifestadas parecem constituir um quadro que 

validaria a autoridade do professor para alguns alunos.  

Estes alunos dependem do professor que está no comando e que serve 

ao mesmo tempo como ponto de referência. No lado dos professores, a maioria 

concebe os alunos como muito desrespeitosos, irresponsáveis e que não se 

interessam pelas aulas. Mesmo com tentativas de se mudar a dinâmica das 

                                                            
11 Comentário colhido durante a realização do trabalho de campo em 2006 com um aluno de 
sétima série durante o horário de recreio. 
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aulas, os alunos não manifestam interesse, não reconhecem a importância do 

estudo. Os defeitos de ambos os lados prendem a vida de uns aos outros, pois 

os dois lados são mutuamente dependentes, seja uma relação de conflito ou 

não. 

Uma terceira forma pela qual o vínculo de rejeição pode se manifestar é 

através da fantasia do desaparecimento. Tudo ficaria melhor se determinada 

pessoas desaparecesse. Um objetivo estratégico desta forma de resistência, 

“como Freud foi o primeiro a assinalar, é a crença do sujeito em que, se o 

fracasso foi suficiente obstinado, a pressão exercida sobre ele acabará 

desaparecendo” (SENNETT, 2001. p. 60). Há uma necessidade de fantasiar 

que tudo se arranjaria se a figura da autoridade sumisse, e um medo de que, 

sem essa presença, não houvesse nada. A figura da autoridade não é aceita, 

mas o sujeito teme ainda mais que ela desapareça. 

 

 

3.3.3 Ciclos de crise da autoridade 

 

As crises da autoridade para Sennett “constroem-se em torno das 

modulações do reconhecimento da liberdade e da escravidão dentro de si 

mesmo, reconhecimento de ambas em outros seres humanos e 

reconhecimento de si mesmo em outras pessoas” (SENNETT, 2001. p. 173). 

Cada crise ocorre através da descrença naquilo em que antes se acreditou. 

Mas estes atos de descrença são meios para se chegar a outros padrões de 

crença.  

A idéia de que a autoridade é renovada por crises periódicas é um 

elemento fundamental da teoria de Hegel. Para o jovem Hegel cabia aos 

oprimidos criar as condições de liberdade na sociedade. A obra Fenomenologia 

do Espírito esclarece esta idéia na ocasião em que o escravo adquire o 

reconhecimento de seu trabalho, momento este em que se dá o nascimento da 

liberdade. Logo após, descreve os estágios de liberdade e a passagem de um 

para o outro se dá quando o oprimido nega aquilo em que antes acreditou. Os 
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quatro estágios são o estoicismo, ceticismo, consciência infeliz e a consciência 

racional.  

O estóico retira-se do mundo para seus próprios pensamentos como uma 

liberdade primitiva voltada para dentro. O cético volta-se para o mundo 

descrendo do papel que desempenha a superioridade moral do senhor. Na 

consciência racional este conhecimento volta a se socializar através do 

reconhecimento de que toda a cisão que cada pessoa tem dentro de si também 

é vista nos outros,  e, neste momento, o sujeito pode perceber e agir com os 

outros de acordo com objetivos comuns, pois suas divisões internas são 

divisões que existem em toda a humanidade.  

A crise da autoridade que leva a renúncia da autoridade como onipotente 

teria uma estrutura definida. Primeiro há uma desvinculação da influência da 

autoridade. Depois, uma análise reflexiva sobre a influência desta autoridade. 

Logo após desenvolve-se o questionamento sobre a legitimidade e o medo da 

influência da autoridade. Por fim, a resposta a estes questionamentos.  

 

Essa seqüência é meio irônica, pois somente ao aprendermos  a nos 
retirar da esfera da autoridade é que podemos reingressar nela, com 
o senso de seus limites e sabendo como as ordens e a obediência 
podem ser modificados, para que nossas verdadeiras necessidades 
de proteção e reafirmação seja atendidas (...) do mesmo modo, a 
seqüência de interpretação deve ser cumprida, para que se 
compreenda a experiência da autoridade. O simples desvincular-se 
ou permanecer absorto em si mesmo não bastaria para dar sentido 
ao que é, essencialmente, uma relação entre pessoas (SENNETT, 
2001. p. 179). 

 

O processo de desvinculação ocorre pela criação de uma máscara ou 

através do expurgo. A criação de um eu mascarado se dá pela convicção da 

existência de um eu alternativo, ou um eu duplo. É a convicção da existência 

de uma pessoa oculta que o dominador não consegue atingir. Isto se 

transforma num modo de elaborar a própria realidade e elaborar o sentido dos 

padrões do poder. É uma forma de criar uma proteção contra as ordens de 

outra pessoa, ao tornar parte de si como intocável. A partir disto as ordens 

deixam de ser absolutos morais, pois se parte da pessoa é intocável, as ordens 

não são tão onipotentes assim.  
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Toda a relação de poder passa a se observada no modo de como se 

reagia e o que se era ordenado a fazer. Mas existem duas conseqüências 

disto. A convicção da existência de um eu oculto pode se transformar nunca 

convicção indefinida. E pode levar a um tipo de passividade na qual o eu 

externo age de acordo com as formalidades e o eu interno desacredita de tudo 

o que o eu externo faz, tornando-se uma região de permanente indiferença. “A 

pessoa precisa conceber sua máscara de obediência como algo que atenda a 

um propósito. A máscara dá a oportunidade de observar com segurança, mas 

não deve ser um refúgio em si mesmo” (SENNETT, 2001. p. 185). Isto um meio 

de proteger alguém da influência ou da sedução da autoridade e a outra via de 

desvinculação consiste em expurgar as influências.  A purgação visa lidar com 

o fato de que a pessoa reage na tentativa de se desvencilhar purificando a si 

mesmo.  

Esta ruptura é a purgação de antigos laços de apego ou uma busca de 

proteção contra a influência do superior, “para que ambos os lados – a 

dominação e a subordinação – possam ser discernidos e pesados na balança” 

(SENNETT, 2001. p. 189). Esta operação é a maneira de como se iniciam as 

crises de autoridade e estes dois modelos servem de meio para romper o 

envolvimento, sem declarar guerra abertamente, ou ainda, de romper 

definitivamente o vínculo. 

A este processo de reflexão, o próximo passo a ser enfrentado pela 

pessoa é saber de que modo a autoridade a fazia agir. A visão mental sobre 

isto costuma ser um fato depreciador: coisas humilhantes que foram feitas para 

conquistar a aprovação ou reconhecimento da autoridade, mágoas que foram 

infligidas pelo superior. O horizonte construído é estruturado segundo o qual o 

sujeito surge como vítima.  

Em algum momento, entretanto, o sujeito pode vir a perceber-se mais do 

que vítima de outro. Em conseqüência, as figuras de autoridade, apesar de 

continuarem a ser vistas como pessoas capazes de prejudicar, passam a não 

ser consideradas onipotentes em sua capacidade de infligir dor. Este processo 

é uma forma de  
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iniciação, através da fantasia, num novo contexto de poder, que pode 
ressurgir quando um esquema de autoridade estabelecido entre 
adultos é questionado. Em particular, aparece como um modo de 
imaginar como seria alguém, antes considerado uma autoridade, 
depois de o sujeito haver-lhe retirado os véus de segurança e força 
em que ele antes ficava envolto (SENNETT, 2001. p. 193). 

 

Existem meios de se perder o medo da autoridade que não desgastam o 

respeito que se tem por ela, e que se modifica a idéia que se faz de seus 

poderes: de como a autoridade deve proteger, tranqüilizar e julgar. A bravata é 

um meio de perder o medo da autoridade, mas é uma forma na qual o assunto 

é resolvido rapidamente que não se corre risco algum.  A negação da jovem 

Bowen é um bom exemplo. Os efeitos negativos da autoridade só podem ser 

compreendidos através de uma aproximação cada vez maior de uma 

autoridade. Quanto mais distante estiver este personagem, mais ele inspira 

medo e reverência. Quanto mais perto chega a autoridade, menos onipotente 

ela parece. Dentro desta desmistificação da autoridade, as diferenças de força 

podem persistir, mas ela fica despojada da alteridade, que antes a tornava 

misteriosa e incompreensível. Por não haver mais segredos, ela deixa de se 

separar de seus subordinados por um abismo intransponível. E poderá ser 

questionada. 

É na manifestação da indisciplina do aluno que se pode observar o modo 

da autoridade pedagógica lidar com esta indisciplina e com a negação. “É claro 

que os conflitos podem levar as pessoas a endurecerem, fixando-se em 

posições rígidas” (SENNETT, 2001. p. 216). É neste conflito entre autoridade 

pedagógica e indisciplina discente que a posição do professor se fixa na 

indiferença ou no autoritarismo.  
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3.3.4 Autoridade docente: da omissão ao autoritarismo 

 

 

A crise pela qual passa a autoridade docente é percebida por alguns 

professores e esta diretamente relacionada com o autoritarismo, com a 

indisciplina e como o próprio exercício da profissão.  

 

P: Como você acha que está a autoridade do professor? 
R: Abalada. Abaladíssima. Tem professor que não sabe a diferença 
entre autoridade e autoritarismo. Eu escuto alguns falarem assim: as 
vezes eu tenho que exercer a autoridade, e, eu questionei: professor, 
você sempre tem que exercer autoridade como aquele que detém o 
conhecimento científico naquele momento. Se eu entrar numa 
palestra e não tiver autoridade para dar aquela palestra, o pessoal a 
minha volta vai questionar. Como eu chego com o senso comum, 
ninguém precisa ouvir o senso comum, quer ouvir o científico, então 
eu tenho que estar preparada. A minha autoridade naquele momento 
é do conhecimento. Mas a autoridade do professor está 
abaladíssima. (Professora 9 – Pedagoga) 
 
P: O professor reconhece que sua autoridade está abalada? 
R: Mas não tenha dúvida, os grandes problemas disciplinares são 
com professores que não tem consciência daquilo que estão fazendo, 
que não gostam daquilo que estão fazendo e que não pretendem 
continuar na educação. Eles estão aqui para ganhar dinheiro, estão 
pouco se lixando. Aquela questão do regimento... sabe? dizem: 
não!... o aluno não sabe, o aluno não quer aprender!.... eu pergunto, 
e se você mudar a metodologia?.... ah!... não adianta ele não quer 
nem tentar. (Professora 9 – Pedagoga) 

 

 

Nesta longa transcrição pode-se perceber como os próprios professores 

estão buscando compreender o atual clima de anomia por qual passa a escola 

e conseguem estabelecer uma ligação entre os fenômenos da indisciplina, do 

conflito e das condições de exercício docente. No próximo relato percebe-se a 

prática autoritária como algo presente no cotidiano escolar: 

 

P: Você acha que tem algum professor que usa de excessos para 
dominar a turma? 
R: Eu acho que sim. É muito autoritarismo. Acham que a história está 
em 1940, mas estamos em 2006, querem dar aula como se 
estivessem no século passado e isso não vai funcionar. A questão da 
disciplina, a cultura é outra, são alunos do bairro. São alunos da 
periferia, eles têm uma outra realidade, eles gostam de hip-hop, eles 
gostam de outra coisa. Tem professor que não gosta de hip-hop, eu 
não sou a favor e nem contra, mas se meus alunos gostam, eu entro 
no meio, adquiro a cultura deles sem perder a minha. O professor tem 
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que ser aliado deles. Se tiver uma barreira, ai piorou, não vai 
conseguir atingir nada. (Professor 5 – Biologia) 
 
P: Você já chegou a presenciar briga entre alunos e professores? 
R: Eu já presenciei ameaças, briga mesmo não. Algumas discussões 
e ameaças sim. (Professor 5 – Biologia) 
 
P: Que ameaças? 
R: Vou te dar um tiro, eu te odeio. Aluno dizendo isso pra professor. 
(Professor 5 – Biologia) 
 
P: Você já presenciou professor falando alguma coisa desse tipo 
para alunos? Ameaças? 
R: Nesse tom não. Mas existem ameaças. Tipo assim: você vai 
reprovar comigo, você não merece estar aqui. Você já ta reprovado, 
nem venha mais. É uma forma de agressão bem violenta. (Professor 
5 – Biologia) 

 

Os professores entrevistados reconhecem as dificuldades do 

estabelecimento da autoridade, em sintonia com a proposição de Sennett sobre 

a negação direta da autoridade, na qual tem-se a necessidade de um controle 

presente que faça cobranças e que seja capaz de fazer o estudante buscar 

melhorias em sua conduta: 

 

P: Conhece algum professor que comete excessos? 
R: Eu conheço alguns colegas. Inclusive ano passado eu fiz um 
registro de discriminação racial. Uma colega que eu gosto muito, mas 
que tem problemas, como todo mundo tem, mas que acaba 
transferindo isto para os alunos. E a escola não tomou a atitude que 
deveria. Por acaso eu tinha desenvolvido um trabalho sobre a 
violência racial, discriminação numa quinta serie. Uma das meninas 
ofendidas pela professora orientou a mãe que iria fazer uma 
ocorrência na promotoria e o diretor disse que não, que resolveria 
isso por aqui e não resolveu. Ficou por isso mesmo. Os alunos 
reclamam muito desta professora, que ela trata os alunos muito mal. 
Alguns alunos também reclamam de um ou outro professor que 
excede na agressão verbal. O que eles mais reclamam é a 
indiferença. Os alunos reclamam muito da ausência. Os alunos 
comentam que eu sou uma das poucas professoras que vão até o fim 
do conteúdo, que cobram. Tem professores que terminam o conteúdo 
e ficam batendo papo. Eles sentem um pouco de falta do 
enfrentamento, que brigam com eles. (Professor 6 – Biologia) 
 
R: Tem. Não posso provar, mas tem professor que usa de 
autoritarismo para controlar a turma. Por exemplo: tem professor que 
usa uma fala assim: se vocês me desacatarem, se não fizerem isso 
eu vou falar com o diretor e o diretor é meu amigo e vocês vão acabar 
saindo da escola. Tem professor que diz: eu vou mandar chamar seu 
pai, e eu sei que seu pai bate em você e eu não quero isso. Eu ouço 
isso dos alunos. Tem professor que diz assim: se vocês não fizerem 
isso eu vou largar a turma e vocês vão reprovar por que vocês vão 
ficar sem professor. Isso não é verdade, mas eles dizem. Eles usam 
uma chantagem. (Professor 7 – Português) 
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         De acordo com alunos e professores, a principal razão para a 

existência de um ambiente caótico na escola é justamente a falta ou o excesso 

de autoridade da escola. As relações de poder estão intrínsecas neste contexto 

de interações sociais cotidianas no interior da escola perpassadas pelos 

elementos da autoridade, dominação, subordinação e poder. Em Norbert Elias 

“o conceito de poder deixou de ser uma substância para se transformar numa 

relação entre duas ou mais pessoas e objetos naturais; assim o poder é um 

atributo destas relações que se mantêm num equilíbrio instável de forças” 

(SALLAS, 2001. p. 219). Conseqüentemente, o poder é um elemento 

constituinte das relações sociais, resultante da interação entre indivíduos e 

suas ações em qualquer contexto. 

Para Ilana Laterman as relações no espaço público da escola não são 

ações unilaterais, mas são relações de poder e de negociação entre indivíduos:  

 

Como estas relações nem sempre se dão em termos de igualdade de 
poder entre as partes, o Estado, ou alguma autoridade representativa 
da sociedade, tem o papel de coordenar as negociações de modo a 
procurar garantir um certo equilíbrio e justiça social nas negociações. 
Na escola, este papel tem diferentes representantes: ora são os 
professores que estão em situação de gerencia de conflitos, ora a 
equipe técnico-pedagógica, ora o diretor (LATERMAN, 2004. p. 06). 

 

Quando falamos em ausência da autoridade, isto fica mais claro quando 

observamos os comentários de alguns alunos referentes a atuação da escola 

frente aos problemas enfrentados. Dois estudantes comentaram certa vez, em 

2005 após a realização de um grupo operativo, que a escola “não faz nada 

para resolver os problemas, ou quando faz não adianta nada”. Os exemplos 

anteriores nos remetem ao fato de professores e funcionários da escola se 

omitirem no momento da intervenção de conflitos, ou ainda, as ações de 

intervenção efetivamente não produzem resultados. 

 

As escolas, mergulhadas num contexto de uma população 
socialmente excluída, sem direito à voz, e distanciadas do uso do 
espaço publico como espaço seu; atendendo a uma população sem 
poder e/ou organização para negociação social, ou, ao menos, sem o 
exercício pleno da negociação social acaba sendo palco de 
depredação como ações que busca à força o que teriam por direito, 
ou ainda, como ações que denunciam através da agressividade o 
sentido da exclusão (o espaço publico não lhes pertence no sentido 
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da responsabilidade, pois sobre ele não decidem e pouco se 
beneficiam (LATERMAN, 2004. p. 06). 

 

Por parte da escola, quando ocorrem os eventos de indisciplina, poderiam 

ocorrer intervenções ou não. “As intervenções ocorrem de três formas distintas: 

orientação, advertência e punição” (LATERMAN, 2004. p. 10). As orientações 

estão assentadas no aconselhamento e no diálogo. Aqui podemos observar 

que os profissionais que terão seus conselhos aceitos e que serão respeitados 

e admirados são justamente aqueles que têm habilidade de dialogar. As 

advertências referem-se ao aviso de que o estudante está próximo do limite 

aceitável. Já as punições têm o objetivo de restringir e sancionar a conduta 

inadequada.  

É muito comum o professor reduzir a nota do aluno, retirar o estudante da 

sala até o final da aula. Existe entre os alunos um sentimento de que nada esta 

sendo feito para conter a desordem, provavelmente porque estas punições não 

estão sendo suficientes para ordenar o cotidiano e passam a não servir de 

referência para os alunos como uma forma de controle.  

 

(...) o não fazer nada é uma forma da escola absorver os impactos e 
continuar seguindo, equilibrando-se entre a ordem e a desordem. A 
escola reage a cada situação de um modo próprio, a partir de um 
pequeno repertório para estas incivilidades. De um modo geral 
podemos dizer que a autoridade na escola procura limitar, conter 
essas incivilidades na fronteira do ‘episódio’. Cada situação é tratada 
da forma que aquela circunstância permite (LATERMAN, 2004. p. 12). 

 

De acordo com os relatos anteriores, as punições são adotadas de forma 

incoerente (ameaças através de notas, gritos e ofensas proferidas por 

professores) ou uma mesma autoridade pode agir de formas diferentes.  

As decisões sobre a punição aparecem de forma injusta, sem equidade 

no momento em que professores e direção se intimidam frente a alguns alunos, 

protegem outros, ou agem de forma desigual a cada ocorrência. Toda esta 

instabilidade demonstra uma ação “que é ao mesmo tempo autoritária - porque 

depende da decisão circunstancial da autoridade e não se legitima em critérios 

e negociações prévias – e de tão eventual caracteriza-se próxima a omissão. 

No sentido sociológico, assemelha-se a uma situação de anomia, de ausência 

de regras claras e negociadas” (LATERMAN, 2004. p.13).  
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Os estudantes percebem a escola como um espaço desorganizado e sem 

cuidado, sentem-se desrespeitados com o funcionamento instável da 

instituição, desprotegidos frente as ameaças dos colegas e dos professores, 

desorientados frente ao futuro incerto. Deste modo não é possível a existência 

de respeito e admiração suficientes pela imagem da autoridade institucional. As 

punições são injustas, desiguais e sem correspondência com as situações 

apresentadas. 

 Pela freqüência com que são punidos, pela naturalização de certas 

atitudes como serem expulsos da sala, chamar os pais na escola e visitar 

constantemente a direção, os alunos já não levam mais a sério as sanções 

recebidas. Deveríamos questionar se “não é uma característica primordial dos 

adolescentes não aceitarem soluções falsas? Eles têm uma moralidade feroz 

que só aceita aquilo que é reconhecido como verdadeiro, e essa é uma 

moralidade que também caracteriza a infância” (WINNICOTT, 1999. p. 170).  

A falta de consideração e admiração pelo profissional que aplica a 

punição interfere no significado atribuído a esta sanção, pois no momento que 

o profissional é considerado injusto ou desacreditado, a punição aplicada por 

este pode até ser desqualificada também, mesmo que cumprida. A 

ilegitimidade da autoridade desqualifica a punição.  

 

“Sem autoridade, por sua vez, é impossível a constituição do limite, 
uma vez que este precisa, necessariamente, daquela para serem 
operados. (...) os professores esvaziados, por motivos vários, em sua 
autoridade tentam resolver os problemas autoritariamente e assim 
acabam entrando no circulo vicioso que, por fim, legitima ações 
policialescas (...)” (MORAES, 2005. p. 13).  
 
 

Deste modo, as punições nem sempre inibem a conduta indisciplinada. A 

desordem volta a ser exatamente igual a antes e os castigos não mudam a 

organização das coisas.  

Frente a estrutura social presente, parte dos alunos não acredita na 

educação como fator de ascensão social – “fazer vestibular para quê?” – e 

diante desta perspectiva de fracasso mobiliza-se a positividade da conduta 

transgressora como forma de busca pelo reconhecimento e que atua como 
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uma forma de se fazer escutar. Talvez não seja possível observar diferenças 

significativas com os jovens de Winston Parva apresentados por Norbert Elias: 

 

Tal como os outros, eles se sentiam inseguros de seu valor, sua 
função e seu papel na sociedade; não tinham certeza do que os 
outros pensavam a seu respeito, nem do que pensar sobre si 
mesmos. No caso destes adolescentes maus rudes do loteamento, as 
angústias e inseguranças comuns da adolescência acerca da própria 
identidade eram agravadas pela instabilidade familiar e pela baixa 
estima em que suas famílias costumavam ser tidas. [...] sempre 
tinham sido e continuavam a ser outsiders rejeitados (ELIAS, 2000. p. 
144-145). 

 

Tanto os “jovens outsiders” de Elias como os estudantes desta escola 

apresentam um comportamento “violento e desordeiro dos jovens de status 

inferior, que desde cedo são instigados, através da rejeição e do desdém, a 

provocar e aborrecer aqueles por quem eram rejeitados e desdenhosamente 

tratados” (ELIAS, 2004. p. 164).  

A demonstração do mecanismo da indisciplina como forma de 

manifestação social também foi descrita pelo psiquiatra e psicanalista D. W. 

Winnicott. A tendência anti-social pode ser encontrada tanto num indivíduo 

normal como num individuo psicótico. O comportamento delinqüente está 

estritamente relacionado com o processo de privação de certas características 

essenciais da vida familiar. O comportamento anti-social será manifesto no lar 

ou numa esfera mais ampla, pois este comportamento caracteriza-se por um 

elemento que nela compele o meio ambiente a ser importante. Ou seja, a 

criança através de pulsões inconscientes, compele alguém a encarregar-se de 

cuidar dele.  

A tendência anti-social também implica esperança, já que a ausência de 

esperança é a característica básica da criança que sofreu privação. “A 

delinqüência indica que alguma esperança subsiste. Vocês verão que, quando 

a criança se comporta de maneira anti-social, não se trata necessariamente de 

uma doença, e o comportamento anti-social nada mais é, por vezes, do que um 

SOS, pedindo o controle de pessoas fortes, amorosas e confiantes12” 

(WINNICOTT, 1999. p. 131). 

                                                            
12 Winnicott foi um psiquiatra e psicanalista da infância. Este trabalho mostra o pensamento do 
autor sobre a privação e como esta pode reforçar a tendência anti-social. Parte do texto foi 
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É neste contexto de indisciplina, questionamentos e crise na autoridade 

que se sente a necessidade de uma autoridade legitimamente aceita, que 

tranqüilize e seja um caminho para um padrão superior de conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
escrito sob a pressão das experiências da época da Segunda Guerra Mundial que o autor 
sofreu, quando assistiu a todas as espécies de privação, principalmente durante seu trabalho 
realizado com crianças evacuadas. O autor considera os recursos sociais exigidos para o 
tratamento da criança delinquente e o uso efetivo da terapia individual. As crianças passavam 
por experiências de desintegração familiar maciça e tinham que lidar com os efeitos da 
separação e da perda. Deve-se considerar que os conhecimentos  observados a partir desta 
experiência têm aplicação geral, porque as crianças que sofrem privações e se tornam 
delinquentes tem problemas básicos que se manifestam de modos previsíveis, sejam quais 
forem as circunstancias.  
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longamente descritos. Isto significa que cada situação apresenta em média 

uma lauda de extensão com os fatos apresentados e a identificação do relator 

e de todos os envolvidos.  

Este livro não se destina apenas à anotação de ocorrências, mas 

também como uma forma de registro de situações de difícil resolução e que 

demandam uma atenção maior por parte da escola. Um exemplo disto está 

descrito como “baixo rendimento dos alunos” no qual uma professora de 

matemática deixa seu testemunho relacionado à dificuldade de aprendizado e 

aproveitamento de uma turma inteira de sexta série. Ao ser questionada sobre 

esta situação, uma das pedagogas afirma que está situação está adquirindo 

recorrência a partir do ano de 2009 e tem como justificativa duas 

possibilidades: “ou significa um problema didático na relação professor/aluno 

ou significa uma forma de “boicote” dos alunos frente a determinado professor 

que estabelece relações mais difíceis e conflituosas com os estudantes” 

(Professora 9 – Pedagoga). 

Foram contabilizadas 100 anotações no período de referência e o 

princípio básico que orientou a construção deste gráfico foi a necessidade de 

estabelecer as principais ocorrências da escola. As mais recorrentes são a 

indisciplina e a briga entre alunos, logo em seguida temos as ameaças, 

agressões13 de alunos contra outros estudantes e o não comparecimento às 

aulas (gazear).  

Considerando-se a distinção estabelecida no primeiro capítulo entre 

violência, que pode assumir a aparência de atos infracionais14, e indisciplina ou 

incivilidade enquanto comportamento que não contradiz a lei ou um regimento 

interno, mas apenas as regras de convivência15, o que se pode extrair? A 

principal decorrência desses dados é que o número mais expressivo de 

situações envolvem as indisciplinas ou questões comportamentais exclusivas 

da relação escolar. Praticamente inexistem, ou são muito raros, casos que 

ultrapassam a esfera escolar e chegam ao campo judiciário enquanto delito ou 

situação grave. 

                                                            
13Enquanto na briga as duas partes estão diretamente envolvidas, a categoria agressão 
envolve o ataque de uma parte sem a resposta da outra, que permanece sem revidar. 
14 Lesão corporal grave, extorsão, tráfico, porte de arma, etc. 
15 Empurrões, grosserias, desordem, gritos, não realizar tarefas escolares, etc. 
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Na análise das entrevistas também chegamos à mesma constatação. 

Vejamos um depoimento: 

 

P: Pegando qualquer escola de exemplo, qual é a frequência de 
chamadas da escola pra a patrulha? 1 vez por semana, 1 vez por 
mês? 
R: 1 vez por dia (Policial 3). 
R: Tem umas que chegam a chamar 2 vezes por dia, a  
mesma escola 2, 3 vezes por dia, como tem escola que não chama 
(Policial 4). 
 
P: Mas são casos de polícia?  
R: 90% não. São casos de indisciplina. E às vezes eles entendem 
como ato infracional. 90% dos casos são resolvíveis no interior da 
escola com a presença dos pais, com o consenso entre professor e 
aluno, consenso da própria escola, saber tomar as medidas 
administrativas, aplicar o regimento escolar dentro da escola e fazer 
funcionar (Policial 4). 

 

Este relato é representativo ao reconhecer a dificuldade da escola em 

trabalhar com suas próprias questões, transferindo-as para a PM. Existe a 

tentativa da escola em resolver seus problemas recorrendo a um apoio 

institucional que é inadequado, pois não são  casos de policia.  

 

P: O que você pensa sobre o projeto da Patrulha Escolar? 
R: Eu sou contrária a policialização do ambiente escolar. E eu faço 
uma análise assim. Quando eu cheguei na delegacia tínhamos uma 
incidência diária de encaminhamentos pela patrulha de situações de 
discussão em sala de aula, de aluno xingando professor. E a patrulha 
levando e conduzindo o adolescente na viatura para a delegacia. E ai 
nós fizemos uma reunião com o pessoal das escolas, a direção, os 
policiais militares e com a guarda municipal para dizer que isso é 
crime, que eles estavam constrangendo. Porque tem situações em 
que você tirar o adolescente de uma sala de aula e conduzir naquele 
momento para a delegacia é mais grave que a conduta que ele teve 
em sala de aula. [...] Problema de discussão em escola ele não leva 
pra delegacia. A patrulha pelo que a gente percebe que ela diminuiu a 
incidência das conduções para a delegacia, mas ela tem muito a 
visão de ser repressiva, fez qualquer coisa põe na viatura e leva à 
força. Então eu acho assim: primeiro pra você estar na escola é uma 
segurança pro diretor. Naqueles colégios que tem problemas o que 
eles fazem: se der problema, eu jogo pra patrulha ou pro policial que 
estiver ali. É uma transfusão de problemas. Eles faziam isso com 
muita frequência [...] (Policial 7). 

 

A questão, para além da real necessidade de intervenção policial, 

envolve a compreensão de que a escola tenta transferir parte de suas 

responsabilidades à polícia, a qual se insere como um novo ator social no 
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espaço educacional na tentativa de suprir as dificuldades que a escola não 

consegue mais resolver.  

É uma prática que se difundiu devido a todos os problemas na escola e 

com todas as dificuldades que o exercício docente encontra no cotidiano de 

atuação. Entretanto, esta tentativa de recuperar a autoridade  com o auxílio de 

outra instituição não é tão evidente à própria escola, pois são raros os relatos 

que demonstram uma compreensão sobre esta forma de tentar recuperar a 

autoridade e o controle social: 

 
P: Qual sua opinião sobre a Patrulha Escolar? 
R: Acho que não deveria ter. Num sentido de violência, de catar o 
aluno e levar para a delegacia, ela cumprem seu objetivo. Agora na 
contrapartida, a escola precisa de uma autoridade falsa, quando me 
encontro em situação difícil, vou chamar a patrulha. Nós precisamos 
aperfeiçoar esta idéia de patrulha escolar. Cada um enxerga de um 
jeito. Às vezes eu penso que não deveria ter. Isso indica que não 
estamos cumprindo nosso trabalho. Precisamos de segurança para 
dar conta de nossos alunos. Em contrapartida tem algumas situações 
que a escola não está preparada para agir. Da própria violência, 
daquele aluno que vem armado para a escola, da drogadição 
(Professora 10 – Pedagoga). 

 

Um dos poucos consensos existentes é que o trabalho da polícia 

realmente se faz necessário quando um caso grave envolve o espaço da 

escola. Neste momento, sim, o exercício policial ganha sua forma e sua 

utilidade. No entanto, não se deve esquecer que estes casos são de número 

reduzido e adquirem notoriedade quando ocorrem, obscurecendo a 

compreensão quanto a sua efetiva recorrência: 

 

P: O que seriam os problemas próprios da polícia dentro da 
escola?  
R: São só os casos de lesões gravíssimas. Portar arma de fogo ou 
arma branca que pode ser utilizada para ameaças dentro da escola, 
violência sexual. Isso sim são situações de você conduzir e resolver 
[...] (Policial 7). 
 
P: Porque a polícia está entrando na escola? 
R: Eu acho que a escola não dá conta de resolver seus problemas e 
a própria escola está exigindo isso. Nesse debate que nós tivemos 
com os diretores, disseram assim: a gente tem problema, a gente se 
vira? Um menino está xingando o outro, está jogando papelzinho 
porque o professor não sabe mais exercer sua autoridade dentro da 
escola. Porque ele também não consegue exercer sua autoridade? 
Porque o menino já vem sem educação de casa, e o pai repassa pra 
escola. Como não dão conta dele dentro de casa, vocês que dêem 
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conta dentro da escola. Quando a escola não dá conta, encaminha 
pra polícia (Policial 7). 
  

A questão da pertinência em relação a atuação cotidiana da PEC fica 

esclarecida no momento em que se constitui enquanto política pública16 para 

atender uma demanda que se espalha pela escola e que tem como principal 

solicitante seus atores mais representativos, pais e professores17.  

A polícia procura adaptar-se a uma nova requisição, tentando adotar de 

medidas muito estranhas ao seu modo histórico de funcionamento – entre elas, 

o diálogo e proximidade afetiva em oposição ao tradicional comportamento de 

repressão e truculência. A escola, por sua vez, e ao mesmo tempo, se afasta 

de sua necessária orientação democrática e afetiva, adotando posturas 

autoritárias, omissas ou de transferência de responsabilidade enquanto 

elementos constitutivos de um processo de crise e de falta de legitimidade da 

autoridade institucional escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16 De acordo com alguns dados oficiais, atende a aproximadamente 1,5 milhão de estudantes. 
Em 2007, ela realizou 142.134 ações e 206.812, em 2008. O programa está presente em 227 
municípios paranaenses e atende a 1.158 escolas estaduais. Destas, 1.063 recebem 
atendimento exclusivo – o policial e a viatura da patrulha são de uso apenas das escolas. Em 
Curitiba, e região metropolitana, são 348 escolas cobertas pelo programa. São 
aproximadamente 200 Policiais Militares, entre oficiais e praças, capacitados que se dedicam 
exclusivamente às escolas desses municípios. Consultar em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/noticias/article.php?storyid=1072. 
17 Importante salientar que o município contava em 2008 com uma viatura e duas equipes com 
dois policiais cada – uma trabalhando das 07:00 às 15:00 horas e outra das 15:00 às 22:30 – 
circulando entre as oito escolas estaduais na região. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A dissertação aqui apresentada não se propõe esgotar o tema estudado 

nem responder a todas as questões levantadas, de forma que sirva, sim, como 

uma contribuição acadêmica à análise da realidade escolar enfocada. 

Entretanto, ela se faz relevante justamente por analisar aspectos educacionais 

práticos, a partir de uma realidade empírica e cotidiana, embasada em uma 

teoria sociológica pertinente.   

A partir do que foi exposto até o momento, têm-se condições de organizar 

algumas considerações finais. Tomando o elemento do conflito como algo 

inerente às relações sociais, percebe-se como todos os grupos que compõe a 

escola permanecem num ambiente de tensão social constante. Além disso, 

existe entre professores e alunos normas de conduta completamente 

diferenciadas que terminam em incidentes e desentendimentos, gerando uma 

crise de convivência. O contexto no qual estas relações conflituosas se situam 

envolve um “desencontro entre a escola e a população atendida” (ZALUAR, 

1992), e neste sentido, a instituição de ensino encontra dificuldades em 

visualizar outras matrizes disciplinares para além daquelas tradicionais e 

autoritárias. 

Entre todos os problemas encontrados naquela escola, têm-se alguns que 

são mais pertinentes no contexto desta dissertação: falta de material didático e 

de recursos para a objetivação de diferentes propostas metodológicas; 

inexistência de um plano de cargos e salários que permitam rever o acúmulo 

de tarefas e a sensação de desgaste e de descrédito com o trabalho de 

professor. 

A dinâmica de boa parte das aulas, desde a metodologia e os conteúdos 

até a relação professor/aluno, não corresponde a necessidade de aprendizado 

dos estudantes. As aulas que tive a oportunidade de acompanhar eram 

monótonas, repetitivas, com o uso apenas de leituras do livro didático ou serie 

de exercícios no quadro. Os próprios alunos das turmas que acompanhei 

comentavam como “aquilo era chato”. Outro elemento ausente que observei é 

o exercício do dialogo, inclusive como forma de resolução de conflito. Os 
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professores são apontados como “não sabendo conversar”. As observações 

realmente mostraram um ambiente com pouca possibilidade de diálogo ou 

ausente de espaços para a discussão dos conflitos, pouco espaço para a 

reflexão sobre o cotidiano e pouca paciência para esclarecer os problemas 

presentes. 

No âmbito das relações sociais lá estabelecidas, constituem-se práticas 

de violência e indisciplina como norma e como elemento cotidiano das 

interações sociais em diferentes grupos. Neste ponto, a cultura da violência se 

desenvolve no universo juvenil e o recurso à violência surge “como forma de 

obter ganho material ou simbólico; e de resolução de conflitos em disputas 

interpessoais” (ZALUAR, 1992. p. 112). A relação social constitui-se cada vez 

mais por estilos violentos de interação. Como complemento, o comportamento 

anti-social do jovem estabelecido no contato com a instituição de ensino se 

orienta muitas vezes como uma reação social contra a escola. É a expressão 

mais forte do sentimento de exclusão perante a instituição escolar.  

Na atuação da autoridade institucional, as relações de poder 

estabelecidas pela escola promovem a “afirmação de poderes legitimados por 

uma determinada norma social, o que lhe confere uma forma de controle social: 

a violência configura-se como um dispositivo de controle contínuo” (SANTOS, 

2001. p. 107). A autoridade da escola se põe, com freqüência, através da 

violência institucional, permanece omissa ou não tem a legitimidade para 

enfrentar os desafios impostos. 

Como José Vicente Tavares dos Santos afirma, a violência deve ser 

entendida como relação de sociabilidade presente na escola. Ela foi “trazida ao 

espaço escolar por uma dupla fonte: ou como expressão de um autoritarismo 

pedagógico ou como transferência de uma norma social. A primeira afirmando 

uma fórmula repressiva de conduta professoral em sala de aula; a segunda 

marcada pela violência que rege as relações interpessoais em grupos sociais 

particulares (...)” (SANTOS, 2001. p. 115).  

Foi na confluência destas diferentes situações que a escola se inseriu em 

um contexto de anomia, desordem, descrença e desgaste. A estrutura de 

funcionamento foi sensivelmente atingida e isto transparece especialmente na 

manutenção da organização de seu espaço, e também na autoridade. A 
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autoridade e o controle social são condicionantes inseparáveis da dinâmica 

social, entretanto como estes elementos se manifestam caracteriza uma 

questão delicada. Toda autoridade, inclusive a pedagógica, necessita de 

alguns elementos que foram apontados por Weber e ressignificados por 

Sennett. A autoridade precisa constituir-se como legítima, ser aceita como tal e 

estabelecer relações de integração, confiança e reconhecimento do outro. 

O autoritarismo se impõe muitas vezes de forma simbólica e 

necessariamente gera a violência e a insatisfação, promovendo a “cultura” da 

obediência cega e uma busca desesperada pela recuperação da ordem. 

Naquela escola pública busca-se reproduzir uma estrutura rígida e 

hierarquizada com a justificativa de que o comportamento do aluno está cada 

vez mais indisciplinado ou violento. Enquanto isso, os alunos questionam o 

funcionamento da escola e sua legitimidade, utilizando-se de artifícios violentos 

para demonstrar à própria escola que as coisas realmente não funcionam. 

Nesta crise de autoridade não se tem a manutenção do controle social 

positivo nem a busca de outras formas de lidar com o conflito. Ademais, a 

escola não consegue dar conta de suas próprias funções e as transfere para 

outra instituição que historicamente tem exercido a manutenção da ordem, 

neste caso representada pela “Patrulha Escolar Comunitária”. Demonstrou-se 

no segundo capítulo que não existe consenso sobre a necessidade do trabalho 

policial dentro da escola. Mesmo assim, é preciso criar uma legitimidade por 

parte dos atores que compõem o ambiente escolar para efetuar esta 

transferência. Pais e professores sustentam este processo sem visualizar as 

origens desta demanda e os futuros resultados. 

Ao contrário do que se esperava, a legitimação do trabalho policial dentro 

das escolas não se efetivou a partir de uma análise da própria PM sobre as 

condições de violência nas escolas. Isto efetivamente ocorreu com o apoio da 

escola. O resultado mais imediato é um acréscimo no processo de 

enfraquecimento da proposta educativa, ao mesmo tempo em que se reforça 

um projeto criminalizante. 

O processo de criminalização, enquanto “avaliação social de indivíduos 

em várias categorias socioeconômicas e atribuição de status a esses 

indivíduos” (COELHO, 1978. p. 49), ocorre com a criação da PEC de forma 
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imperceptível e perversa. A criminalização permanece oculta quando se 

apresenta travestida com uma aparência de política pública, mas quando 

escrutinada, percebe-se que opera somente em determinados locais e para 

determinados grupos sociais. Também é perversa, pois não vem com o intuito 

de promover avanços na estrutura de ensino, e sim, de reforçar o status quo de 

disciplina autoritária e precariedade do ensino público. Ela obscurece uma 

atuação estatal que não promove saídas efetivas à anomia na qual se encontra 

o processo educativo. 

Este movimento se insere numa correnteza maior que tem o caráter de 

policialização das políticas públicas quando estas estão voltadas para grupos 

marginalizados, especialmente jovens pobres e de periferia. E o professor 

enquanto agente individualizado pouco pode fazer para reverter esta situação, 

já que apresenta dificuldades várias para assumir suas próprias funções. 

 

A velha e ainda não superada escola, com sua centralização e 
excessiva regulamentação, já não é adequada para o novo princípio 
educativo. Deverá constituir-se em espaço de prazer, no qual não se 
aprende apenas rigidamente sentado olhando para o quadro e 
ouvindo o professor, mas em todas as relações que se estabelecem 
em seu interior. De espaço de salas tradicionais, em espaços de 
salas-ambiente, laboratórios e biblioteca; de espaço rigidamente 
regulamentado e autoritário, em espaço democrático de discussão, 
elaboração e acompanhamento coletivo de normas que sejam 
determinadas pelas finalidades do processo educativo, de modo a 
substituir o disciplinamento imposto externamente pelo 
disciplinamento assumido e produtivo, onde o coletivo permita a cada 
um desenvolver-se como indivíduo e como humanidade (KUENZER, 
1998. p. 108). 

 

Assim, os problemas acontecem e se perpetuam justamente pela 

inadequação das funções que cada instituição deve assumir. A escola ao não 

ver alternativas para os problemas solicita a presença policial, ao mesmo 

tempo em que a própria instituição policial reconhece que a maior parte das 

ocorrências não justificaria seu chamado. Novamente a escola reforça a 

fraqueza de sua autoridade, não só chamando um novo ator ao seu espaço, 

mas sendo este ator historicamente pautado em suas ações pela violência, 

truculência e imposição da força.   

Nota-se também que, embora a polícia tenta construir uma atuação 

preventiva e educativa, os problemas intrínsecos à escola persistem A 
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presença policial, assim, não trabalha positivamente com as situações as quais 

foi solicitada. Simultaneamente, a escola ampara-se na polícia em busca de um 

auxílio inapropriado, ao invés de promover outras soluções e alternativas 

eficazes aos problemas enfrentados.  

No final destas avaliações, é impossível não retornar aos clássicos 

parágrafos redigidos por Durkheim no início do século XX, e que permanecem 

imprescindíveis. O princípio da educação é “a ação exercida, pelas gerações 

adultas, sobre as gerações que ainda não se encontram preparadas para a 

vida social; tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número 

de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política 

em seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 

destine” (DURKHEIM, 1978. p. 41). O dever é o estimulante capital do esforço 

para a criação do ser social e sua submissão aos imperativos da educação. 

Mas a criança deve sentir o dever através de seus pais e mestres, que se 

tornarão o dever personificado. Portanto, a autoridade moral é a qualidade 

essencial do educador. É o que deve inspirar vontade. 

“A autoridade não tem nada de violento. Consiste em ascendência moral. 

Consiste em gerar confiança, e a criança não pode manifestar confiança em 

quem vê hesitar” (DURKHEIM, 1978. p. 54). Além disso, o mestre deve sentir a 

própria autoridade, saber que a possui, vê-la em exercício.  

A autoridade não vem do direito de punir ou recompensar. Temor de 

castigo é diferente do respeito à autoridade. Sentir sua própria autoridade é 

sentir a grandeza de sua missão ao ensinar. É acreditar em sua função. 

Acreditar que sua função será reconhecida. “O professor é o interprete das 

grandes idéias morais de seu tempo e de sua terra” (DURKHEIM, 1978. p. 55). 

Ele deve possuir a consciência de toda esta grandeza e da autoridade que 

provem disto. Por outro lado, é função do Estado proteger os princípios 

democráticos essenciais, ensinando nas escolas e velando para que não 

fiquem ignorados. É sua função, também, preocupar-se com a educação. No 

cotidiano vimos que o professor não tem o devido reconhecimento nem as 

devidas condições de trabalho. Como irá, desta forma, reconhecer e praticar 

sua importância?  
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Vimos através destas análises o poder que o educador tem e o cuidado 

que deve ter. Tudo o que passa com a criança deixa algum traço; que seu 

espírito e caráter dependem desta infinidade de pequenos atos. Portanto, 

devemos ter cuidado com a linguagem, com os atos e exemplos que damos. 

Como um estudante de quinta a oitava série naquele colégio estadual no 

município de Piraquara poderá reconhecer a figura do professor e visualizar 

importância da escola – e do ensino lá praticado - se não possui as mínimas 

condições socioeconômicas? Se não possui uma escola em boas condições 

nem professores estimulados? Que percebe uma ação educacional 

abandonada pelo estado, um autoritarismo praticado pela escola e uma adoção 

da polícia como meio pedagógico supostamente eficiente? 

Talvez algumas respostas estejam no princípio da discussão proposta por 

Émile Durkheim:  

 

Mas se a educação é fenômeno social, que atende aos interesses e 
necessidades da sociedade, esta mesma sociedade e o próprio 
Estado não podem se desinteressar disto. Deve ser vigilante sobre a 
ação pedagógica e sua meta social [...]. Há neste sentido uma ação 
certa a exercer, que talvez seja tanto mais eficaz, quanto menos 
agressiva e violenta pareça, contida como deve ser, nos limites da 
sábia tolerância (DURKHEIM, 1978. p. 49). 
 
 

Não se deve desistir de buscar uma ação certa a realizar, e depois de 

todas as entrevistas e comentários aqui citados, também não devemos fechar 

os olhos ao fato de que se rompeu, por parte dos alunos, com o medo da 

autoridade institucional. E aquele colégio – enquanto estrutura desafiada – 

deveria responder adequadamente às necessidades postos sempre buscando 

constituir-se como uma estrutura sólida e estável.  

Mas com todas as limitações existentes, com a desordem e o desgaste 

profissional enquanto elementos que também influenciam as interações sociais, 

a instituição apresenta dificuldades e resistências em buscar outras formas de 

compreensão e solução dos conflitos internos, ou ainda, de sustentar um 

espaço ao diálogo. Isto se manifesta em condutas extremas por parte dos 

alunos e da escola, alimentando o círculo vicioso entre sociabilidade violenta, 

crise da autoridade a ações policiais. 
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ANEXO 1 
 
 

Entrevista realizada com os policiais 
 
 
GRUPO 1 - IDENTIFICAÇÃO 
 

1 - Nome: 

2 - Patente: 

3 – Local de moradia: 

4 – instituição em que trabalha: 

 

GRUPO 2: RELAÇÃO COM O TRABALHO 

 

5 - Em sua opinião, o que é ser policial? 

6 - Qual a importância de ser policial? 

7 - Porque você escolheu ser policial? 

8 - Como é sua relação com o trabalho?  

9 - Como você se sente no exercício das atividades (antes, durante e após)?  

10 - Como você se sente enquanto policial? 

11 - Acha que está desempenhando bem o seu papel?  

12 - Quais os pontos positivos e quais as dificuldades da profissão? 

13 - Quais suas preocupações em relação ao trabalho? 

 

GRUPO 3: EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IDENTIDADE 

 

14 - Quais as funções e competências da policia militar e da policia civil? 
Percepção sobre ordem, segurança e o “criminoso”. 

15 - Quais os papéis desempenhados pelos policiais? 
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16 - Como está a reputação  e a postura do policial no exercício da atividade? 
Truculência, afetividade, mudanças de postura da polícia. 

17 - Sobre a pressão social, pressão dos colegas e exigências da instituição? 
Construção da identidade policial. 

18 - Como é a sua convivência com os problemas encontrados no exercício da 
função 

19 - Como é a relação com a comunidade? 

20 - O que é autoridade pra você? 

21 - Como você se relaciona com este exercício da autoridade e com a 
manifestação de poder? 

 

GRUPO 4: ESCOLA E POLÍCIA 

 

22 - O que você pensa sobre o Projeto “Patrulha Escolar”? 

23 - Quais os problemas que você enxerga nas escolas estaduais? 

24 - O que vem provocando a intervenção policial nas escolas? 

25 - Como você se posiciona frente aos casos trazidos pela patrulha escolar?  

26 - Quais atitudes tomadas, orientações repassadas pela policia civil para a 
patrulha. 

27 - Quais as funções que devem ser assumidas em cada instituição (Escola e 
Polícia)? 
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ANEXO 2 
 
 
Entrevista realizada com os professores. 
 
 
GRUPO 1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
 
1 - Nome: 
 
2 - Idade: 
 
3 - Tempo de profissão 
 
4 - Jornada de trabalho: 
 
5 - Regime de trabalho: 
 
6 - Já trabalhou em outras atividades? 
 
7 - Estado civil: 
 
8 - Tem filhos: 
 
9 - Escolaridade: 
 
10 - Local de moradia: 
 
11 - Religião: 
 
 
GRUPO 2 – SOBRE A FUNÇÃO 
 
 
12 - Já trabalhou em outra Escola?  
 
13 - Porque você está nesta escola? 
 
13 - Por que você escolheu ser professor?   
 
14 - Quando você escolheu essa profissão imaginou que tipo de problemas 
poderia enfrentar? 
 
15 - Em sua opinião, o que é ser professor? 
 
16 - Qual a importância de ser professor? 
 
17 - Como é sua relação com o trabalho?  
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18 - Como você se sente no exercício das atividades (antes, durante e após)?  
 
19 - Como você se sente como professor? 
 
20 - Acha que está desempenhando bem o seu papel?  
 
21 - Quais os pontos positivos e quais as dificuldades da profissão? 
 
22 - E esse negócio de violência, tem aqui dentro da escola? 
 
23 - O que é violência para você? 
 
24 - Como são tratados os episódios de violência? Que medidas são tomadas? 
 
28 - Quais suas preocupações em relação ao trabalho? 
 
 
GRUPO 3 – SOBRE A ESCOLA 
 
 
29 - Qual o papel escola?  
 
30 - A escola Educa? Para que?  
 
31 - Ela tem cumprido sua função? O que mais te aborrece na escola? 
 
32 - O que a escola  representa nesta comunidade?  
 
33 - Como as pessoas encaram esta escola?  
 
34 - O que esperam dela?  
 
35 - Os alunos se sentem orgulhosos de estudarem nesta escola? 
 
36 - Na sua opinião, escola está cumprindo este objetivo esperado? Na visão 
dos professores, pais e alunos: 
 
 
GRUPO 4 – SOBRE A ESCOLA 
 
 
37 - Como você definiria sua relação com os alunos? 
Quais os problemas nesta relação? 
 
38 - Como é o seu domínio de turma? 
 
39 - Você já se encontrou em situação difícil?  
 
40 - Já precisou tomar uma atitude mais severa?  
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41 - Ou já precisou de ajuda para resolver dificuldades em sala de aula?                    
 
42 - Que atitudes foram estas? 
Quando um aluno não corresponde ao que se ensina, que tratamento ele 
recebe? 
 
43 - Você já teve ou presenciou brigas entre alunos, pais ou professores? 
 
44 - O que é autoridade para você? 
 
45 - Você se considera apto para mediar conflitos 
 
 
GRUPO 5 – SOBRE A PATRULHA ESCOLAR 
 
 
46 - Qual sua opinião sobre a Patrulha escolar? 
 
47 - Como você se sente com a policia dentro da escola? 
 
48 - A ação da Polícia na Escola foi discutida com os professores, alunos, e 
pais? 
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ANEXO 3 
 
 

Questionário aplicado aos alunos com perfil do fracasso escolar 
 

GRUPO 1 - IDENTIFICAÇÃO 

 

1 - Nome: 

 2 - Data de nascimento: 

3 - Filiação:  

4 - Endereço completo:  

5 - Situação da moradia: 

6 - Série: 

 

GRUPO 2 – VIDA ESCOLAR 

 

7 - Quais as séries que cursou nesta escola: 

8 - Com que idade foi para escola? 

9 - Qual foi o critério para estudar nesta Escola? (matrícula regular, 
proximidade da residência, transferência, outros) 

10 - O que acha desta Escola?: 

11 - Gosta de estudar? 

12 - Se sim quais matérias, se não por quê 

14 - Qual sua maior facilidade/dificuldade com a escola em termos de 
relacionamento 

15 - Qual é a opinião de seus pais sobre você e a escola?  

16 - Qual é a opinião dos seus professores sobre você como aluno?  

17 - A escola serve para o quê, em sua opinião?  
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18 - Você já foi mandado para a diretoria ou para o conselho de classe ou 
qualquer outro conselho? (Por quê, para quê, quando, em que contexto, como 
foi isso, etc) 

 

GRUPO 3 – SOBRE A PATRULHA 

 

19 - Você já viu a Patrulha Escolar aqui nesta escola? 

20 -  O que eles vieram fazer? (explorar tanto quanto possível, culminar com a 
informação se a PE foi chamada para ele especialmente e se teve outros 
problemas que envolvesse o conflito com a Lei) 

21 - Como a polícia agiu nos problemas que apareceram?  

22 - O que você acha da presença deles aqui na escola?  

23 - Como você se sente com a polícia aqui dentro?  

24 - Já foi feita alguma explicação sobre o trabalho da Patrulha Escolar?  

25 - Você já conversou com os professores ou com a orientação sobre o 
trabalho policial? 

 

GRUPO 4 – INTERAÇÃO SOCIAL 

 

26 - Você tem amigos aqui na escola? (quem, quantos, etc)  

27 - Com o quê você gosta de se divertir? (explorar a parte de recreação: 
cinema, esporte, bate-papo, namorar, estudar, etc 

28 - Como você se apresenta se alguém pergunta quem é você 
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