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RESUMO 

Atraves deste trabalho, pretende-se elaborar urn metodo de negocia<;ao com 

grupos rivais de adolescentes, as ditas gangues, descrevendo urn "modus operandi" a 

ser seguido pelas equipes da Patrulha Escolar e ainda propor a administra<;ao publica 

que seja adotada padroniza<;ao neste tipo de atendimento prestado pelas equipes de 

patrulha escolar, haja vista a ocorrencia freqOente destes problemas nas escolas e seus 

arredores, onde integrantes de gangues se agridem entre si, bern como agridem outras 

pessoas que nada tern a ver com estas organiza<;5es, inviabilizando assim alguns 

alunos de freqOentarem as aulas regularmente. Outra situa<;ao provocada pelas 

gangues e que adolescentes de determinado bairro ou regiao nao podem transitar com 

seguran<;a em determinados bairros onde existem essas forma<;5es. Nossa inten<;ao e 

que este metodo nao seja algo engessado e sim que ele seja aperfei<;oado ao Iongo do 

tempo atraves de novas leituras e experiencias adquiridas. 
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1. TEMA 

Negocia(fao do termino de conflito entre gangues nas escolas. 

2. INTRODUCAO 

Em virtude da desestrutura familiar que assola nosso pals, muitos de nossos 

adolescentes estao crescendo sem o devido acompanhamento dos pais, que 

geralmente nao vivem juntos e quando isso ocorre, muitas vezes ambos se veem 

obrigados a trabalhar fora para auxiliar no sustento da familia, motivos que levam os 

filhos a ficarem sem o devido controle, muitos dos quais acabam por passar a maior 

parte do tempo nas ruas em companhias indevidas. AI entao, pela necessidade de 

auto-afirma(fao e ainda para proteger-se estes adolescentes acabam por integrar as 

gangues, que vao ficando cada vez mais numerosas, somando-se a diversos outros 

problemas que desencadeiam na atual crise de seguran9a que assola nosso pals. 

Neste contexto e que esta inserida a Patrulha Escolar, que atua primeiramente 

na preven<fao, e somente num segundo momenta, caso realmente seja necessaria, 

atua entao na repressao a crimes e atos infracionais, contudo seu objetivo principal e 

aproximar-se da comunidade escolar, proporcionando esclarecimentos a todos os seus 

integrantes, agindo desta forma o policial-militar como urn consultor de seguran<fa. 

Como atividades complementares, a Patrulha Escolar interage com as autoridades 

locais Gulzes, promotores, prefeitos, vereadores, etc) e com as comunidades ao redor 

da escola, atraves de suas lideran(fas, realiza o aconselhamento de alunos juntamente 

com os profissionais da educa(fao, alem de executar, quando solicitado pela dire9ao da 

escola e aprovado pela maioria dos pais, revista pessoal em todos os alunos no interior 

das escolas e ainda em todas as pessoas que estiverem nas suas imedia(f6es, inclusive 

em estabelecimentos como bares e fliperamas. Em nosso caso especffico, os policiais 

atuam como negociadores, visando conscientizar as gangues a pararem com os 

conflitos. 

Todo esse trabalho, como afirma NEUMANN (2005, p. 11), tern relevante 

contribui<fao para o alcance de urn dos principais objetivos institucionais da Polfcia 

Militar, que e a redu<fao nos Indices de criminalidade e violencia. 
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3. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECiFICOS 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar urn metoda de negociac;ao para ser utilizado pelas equipes da patrulha 

escolar na resoluc;ao dos conflitos entre gangues que atuam nas escolas e seus 

arredores, com vistas a obter resultados mais eficientes e eficazes na atuac;ao das 

equipes, reduzindo ou acabando com os conflitos provocados pelas gangues. 

3.2 Objetivos Especlficos 

a) Aperfeic;oar o metoda de resoluc;ao de conflitos entre gangues ja existente, o 

qual e baseado apenas em experiencias pessoais; 

b) Padronizar a atuac;ao da Patrulha Escolar no atendimento a conflitos entre 

gangues, baseando-se em estrategias de negociac;ao. 

4. BASE TEORICO-EMPiRICA 

4.1 Formac;ao das Gangues 

Quando o adolescente, em especial aquele que reside na periferia, se ve 

morando em urn local onde a violencia e uma rotina, urn dos caminhos para resolver 

seu problema, segundo o seu entendimento e integrar-se a uma gangue, a qual 

acredita que lhe trara mais tranquilidade para transitar ao menos pelas redondezas do 

bairro onde mora, pois algumas localidades da periferia sao "dominadas" por estes 

grupos. 

Oeste modo ele se sente seguro, pois faz parte de urn grupo, onde esta rodeado 

de pessoas conhecidas, mesmo porque nao tern condic;oes de frequentar os locais da 

moda, tais como danceterias ou barzinhos, cujo prec;o da entrada esta Ionge de seu 

poder aquisitivo, shopping centers, alem de outros lugares frequentados pelas classes 

mais abastadas como, por exemplo, os famosos "bob6dromos", ou seja, aquelas ruas, 
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prac;as, locais ou parques onde os jovens de classe media e alta transitam com seus 

veiculos, geralmente cares e sofisticados, somado as roupas de marca, que tambem 

nao sao nada baratas, tudo de acordo com nossa sociedade consumista e o american 

way of life. Como afirma LACOSTE (1985, p. 91 ), as populac;oes dos paises 

"subdesenvolvidos" entraram em urn processo dramatico que nao cessa de aumentar e 

que lhes impoe necessidades cada vez mais numerosas, mas que elas nao as podem 

satisfazer. 

0 custo financeiro para se manter este aparato e consideravel, portanto aqueles 

que moram nas periferias sao obrigados a ficar par Ia mesmo, evitando frequentar os 

locais acima citados, pais se sentem inferiorizados. Sua opc;ao imposta pela sociedade 

e frequentar a comunidade local e suas prac;as, bares, lanchonetes e ainda os locais de 

pratica de esportes. Na leitura de LACOSTE (1985, p. 98): 

Nas ruas, passa-se pelas vitrines e portanto se tern mais desejos. Os meios 

de comunicac;ao em massa, o cinema, o cartaz reproduzem as informac;oes e 

as imagens que provem dos paises mais ricos. E necessaria se dar conta 

que as estrategias de "administrac;ao" das grandes firmas, que condicionam a 

clientela para criar as necessidades de novas mercadorias, exercem-se 

tambem nas grandes cidades dos paises subdesenvolvidos (sobretudo na 

America Latina). 

Diante desta realidade, muitos jovens acabam se integrando as gangues como 

uma forma de sentirem-se parte da sociedade, ja que nao conseguem se inserir nos 

outros espac;os sociais. Para esses jovens as gangues representam seu espac;o de 

vivencia e, muitas vezes, de sobrevivencia, pais esses grupos geralmente delimitam o 

espac;o fisico, onde e permitido ou nao transitar, criando assim urn territ6rio proprio a 

cada urn. 

Na leitura de NEUMANN (2005, p. 08): 

A violencia e a criminalidade tornaram-se uma realidade tambem nas 

escolas, trazendo tal intranquilidade tambem a professores, pais e alunos, o 

que exigiu dos poderes publicos medidas eficazes no sentido de mini mizar o 

impacto da violencia nesse importante setor da comunidade: o da educac;ao. 
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0 Coordenador do Centro de Estudos em Seguranc;a Publica e Direitos 

Humanos da Universidade Federal do Parana, Professor Pedro Bode, afirma: 

0 costume de se reunir em grupos nao e coisa de jovens, mas de todas 

as idades. Os adu/tos tambem tem os amigos do futebo/, do bar, da 

universidade, do trabalho ... 

Para ele, a propria sociedade e culpada pela violencia praticada por estes 

grupos. Ele explica que o jovem nao nasce mal, mas aprende os valores que 

sao repassados. 0 mundo adulto prega a etica, o respeito, a solidariedade. 

Mas o que se ve por ai e a corrupqao, desvio de verbas pub/icas e um 

mercado de traba/ho competitivo. 

Neste vies, e nossa obrigac;ao, nao s6 como integrantes da sociedade, mas 

principalmente como membros do poder publico, participar do processo de orientac;ao e 

educac;ao de nossos adolescentes, pais o objetivo principal defendido neste trabalho, e 

a prevenc;ao. Nosso entendimento e que, quando se trata de adolescentes, a repressao 

e apenas o ultimo recurso, quando todos os outros falharam. 

4.2 Causas de vioh~ncia nas escolas e entorno 

NEUMANN (2005) afirma que conforme pesquisa da UNESCO realizada em 

escolas publicas e particulares de 14 estados brasileiros, 60% (sessenta par cento) dos 

estudantes entrevistados disseram considerar o ambiente escolar inseguro e quase urn 

terc;o afirmou que foi vltima ou conhece alguem que sofreu algum tipo de violencia ou 

ameac;a dentro das dependencias escolares. 

0 fenomeno da violencia escolar e mais crltico em escolas publicas de 

suburbios, o que reflete as desigualdades sociais que existem na sociedade. 

Agressoes, porte de armas, furtos e roubos tambem contribulram para a frustrac;ao dos 

alunos, resultando em reprovac;ao, falta de perspectivas e comportamento agressivo 

nas rela<;Oes com professores. 

As dificuldades no convlvio familiar sao percebidas como posslveis 

desencadeadoras de violencia nos alunos. A escola seria apenas o' Iugar onde esses 
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conflitos internalizados pelos alunos eclodiriam. 0 destaque da familia como espa<;o 

com maior propensao a desencadear atos violentos nas crian<;as e adolescentes e 

tambem o fracasso escolar sao percebidos em varias pesquisas (Abramovay e Rua 

(2002), Guedes ( 1999), Minayo et al ( 1999), entre outras ). 

Na pesquisa de Abramovay e Rua (2002), foram encontradas escolas 

consideradas seguras em lugares com alto fndice de violencia e, vice-versa, escolas 

tidas como violentas inseridas em locais vistas como seguros, ou seja, a questao da 

violencia na escola nao pode ser ligada tao diretamente ao grau de seguran<;a do local 

onde a escola esta situada e nem as boas qualidades das pessoas que a frequentam 

(pessoas idoneas, que respeitam ao proximo, provenientes de famflias estruturadas, 

etc.). As autoras apontam a constrw;ao de urn sentimento de pertencimento e de 

participagao da dinamica escolar como ponto-chave para constru<;ao da paz nesse 

espa<;o. 

Baker (1998) ressalta a necessidade dos alunos em se sentirem participantes de 

uma comunidade escolar. Segundo esse autor, para que se possa entender urn pouco 

melhor a violencia na escola, e preciso considerar o contexto escolar, ou seja, a sua 

realidade, e verificar se a escola fornece condi<;6es para que o aluno se sinta a ela 

integrado. A violencia na escola pode representar a ausencia de urn sentimento de 

identidade e de pertencimento do aluno. Este, par estar exclufdo da comunidade 

escolar, nao participa da formula<;ao de regras e, par isso mesmo, nao entende o 

contrato social ali formado, nao se sentindo, dessa forma, com o compromisso de 

respeita-lo. 

Para Baker (1998), pertencer a comunidade escolar significa atuar em uma 

rela<;ao entre indivfduos que constroem valores e ideias na busca de urn objetivo 

comum. Significa desenvolver uma cooperagao entre os atores escolares visando a 

constru<;ao de regras que beneficiem urn coletivo e permitam que o processo de 

aprendizagem se efetue. Baker (1998) cita alguns estudos que enfatizam a hist6ria da 

afetividade pessoal de alunos como urn importante indicador de como se comportarao 

no espa<;o escolar. Contudo, seu enfoque esta em como a escola lida com esse aluno 

que, par vezes, nao apresenta habilidade para negociar em urn impasse. Alias, o autor 

tambem coloca a dificuldade da escola em detectar as necessidades do aluno e a de 

ela mesma propiciar espa<;o para negociagao. 



4.3 Embasamento legal da Atividade de Patrulha Escolar 

a) Constitui9ao Federal; 

b) Constitui9ao Estadual; 

c) C6digo Penal; 

d) C6digo de Processo Penal; 

e) Estatuto da Crian9a e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990); 

f) Decreta Lei 667/69; 

g) Lei 6774- Lei de Organiza9ao Basica; 
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h) Diretriz 04/2000- Comando Geral, Diretriz Geral de Planejamento e Emprego 

do PMPR; 

i) Diretriz 04/2003 - PM/3 - Patrulha Escolar. 

A Constitui9ao Federal e o Estatuto da Crian9a e do Adolescente, dispoem, 

respectivamente: 

CF: Art. 227 - E. dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianca e ao ado/escente. com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, 

a alimentaqao, a educacao. ao /azer, a profissionalizaqao, a cu/tura, a 
dignidade, ao respeito, a /iberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 

a/em de co/oca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminaqao, 

exploraqao, violencia, crueldade e opressao. (grifos do autor) 

ECA: Art. 3° - A crianqa e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentals inerentes a pessoa humana, sem prejuizo da proteqao integral 

de que trata esta Lei, assegurando-se-/hes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

fisico. mental. moral. espiritua/ e social. em condicoes de liberdade e de 

dignidade. (grifos do autor) 

ECA: Art. 4° - E. dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivaqao dos 
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direitos referentes a vida, a saude, a alimentaqao, a educacao, ao esporte, ao 

lazer, a profissionalizaqao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comunitaria. (grifos do autor) 

ECA: Art. 53 - Art. 53. A crianqa e o adolescente tern direito a educaqao, 

visando ao plena desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercfcio 

da cidadania e qualificaqao para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condiqoes para o acesso e permanencia na escola; 

V- acesso a escola publica e gratuita proxima de sua residencia. 

CF: Art. 205 - A educaqao, direito de todos e dever do Estado e da familia, 

sera promovida e incentivada com a colaboraqao da sociedade, visando ao 

plena desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercfcio da cidadania 

e sua qualificaqao para o trabalho. 

5. EDUCA<;AO X FORMACAO DE GANGUES 

Em uma pesquisa com jovens de Brasilia, Abramovay et al. (1999) constataram 

que o aumento simultaneo da riqueza, de urn lado, e da pobreza, de outro, estaria 

gerando a exclusao de vastos setores da popula9ao amea9ados pela miseria. E 

tambem a ideia de que a escola asseguraria coloca9ao no mercado de trabalho e 

qualifica9ao como posslveis altemativas para a exclusao e para a desigualdade social 

convive com o entendimento emplrico de que isto nem sempre acontece, 

especialmente para as popula9oes de baixa renda. 

Sposito (2002) encontra uma rela9ao entre a violencia e a quebra do dialogo, da 

capacidade de negocia9ao. Dessa forma, a autora define "violencia e todo ato que 

implica a ruptura de urn nexo social pelo usa da for9a. Nega, assim, a possibilidade da 
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relac;ao social que se instala pela comunicac;ao, pelo uso da palavra, pelo dialogo e pelo 

conflito" (p. 60). 

Candau et al. (1999) notam que a banalizac;ao da violencia ja atingiu niveis 

preocupantes na sociedade brasileira. Para estas autoras, a propria naturalizac;ao de 

comportamentos violentos pela cultura de massa contribui para esta banalizac;ao. Ou 

seja, a sociedade atual convive com uma cultura do medo, da desconfianc;a, da 

competitividade, da inseguranc;a e da representac;ao do outro como inimigo. 

Placco e equipe (2002) afirmam que a questao da violencia precisa ser estudada 

a partir do contexto s6cio-econ6mico-cultural e politico da sociedade. De outra forma, 

corre-se o risco de atribuir ao individuo, a sua genetica ou a problemas psicol6gicos, a 

responsabilidade por ac;oes violentas, seja na sociedade, seja na escola. Alem disso, 

destacam a necessidade de prevenc;ao da violencia dentro do espac;o escolar e 

consideram os professores como parceiros privilegiados nesse processo: 

A escola pode atuar na prevenc;ao a utilizac;ao da violencia par meio de 

projetos que considerem como ponte de partida a vulnerabilidade dos 

jovens, que mobilizem as professores em torno de uma tarefa coletiva, 

que se utilizem dos vfnculos da escola com a comunidade, valorizando 

especialmente a participac;ao dos pais. {Piacco e eq1Jipe, 2002, p. 364) 

Aliado a isso, os autores acima enfatizam a necessidade urgente de formar os 

docentes para poderem atuar preventivamente, posto que o desconhecimento e a falta 

de informac;oes sobre o contexto da violencia podem ter urn efeito danoso e inverso ao 

pretendido. Logo, o trabalho de prevenc;ao da violencia na escola requer ac;oes 

sistematicas e cuidadosamente planejadas, objetivando a formac;ao do aluno e do 

cidadao, e ancoradas no projeto politico pedag6gico da escola (Piacco e equipe, 2002). 

0 ambiente escolar, parte importante da vida comunitaria, deve ser urn local 

seguro e tranqliilo para pais, professores e principalmente para os alunos, sendo ideal 

para os trabalhos e campanhas de prevenc;ao e combate ao trafico de drogas e a 
violencia e ideal para proporcionar uma maior integrac;ao entre das Unidades 

Operacionais de Area da Policia Militar com a comunidade escolar, com a comunidade 

em geral e com os conselhos comunitarios de seguranc;a, incentivando atividades 
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culturais e desportivas e orientando procedimentos de seguranga individual e coletiva a 

serem adotados no ambiente escolar (NEUMANN 2005). 

5.1 A estrutura familiar 

Como afirma LOBATO (2005, p. 07), em inumeros relatos, o ponto de vista dos 

professores denota que a violencia e o comportamento agressivo dentro da escola nao 

tern origem intra-muros escolares, mas, sim, dentro de casa. Ou seja, foi a familia quem 

perdeu o controle sabre o jovem, foram os pais que nao cumpriram a sua obrigagao de 

educar os filhos e jogaram o peso desta responsabilidade, exclusivamente, para a 

escola. De acordo com os professores, a familia deveria se ocupar da formagao moral, 

no sentido de valores e princfpios, dos alunos. 

E possfvel tambem notar algumas concepgoes da violencia na escola como 

consequencia de urn entorno violento. Para o grupo de professores, a presenga de 

gangues ao redor da escola e o fato de alguns alunos serem membros delas 

potencializam a ocorrencia de agoes violentas na escola, pois, algumas vezes, a escola 

acaba sendo utilizada como locus para a resolugao de conflitos entre grupos rivais. 

Os caras brigam no final se semana e na segunda vern esperar os alunos 

aqui na frente. Por causa disso, acontecem muitas brigas aqui na esco/a. 

(Ernesto/Escola B) 

De acordo com a lei vigente em nosso pafs, a educagao basica inicia no seio 

familiar, atraves dos institutos jurfdicos do poder familiar, curatela e tutela, dependendo 

da situagao. Em caso de destituigao de algum deles, o Estado assume tal 

responsabilidade, fazendo o papel de familia atraves de instituigoes publicas 

especializadas. 

5.2 Projeto politico-pedag6gico: violencia como tema complementar 

LOBATO (2005, p. 07) em suas pesquisas mostra que outros professores 

verbalizam que "tentam tirar proveito da situagao" e procuram trabalhar o tema da 
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violemcia durante as aulas, principalmente os professores de artes, que afirmaram 

introduzir tal assunto em trabalhos com grafite, desenhos humorfsticos ou confecc;ao de 

textos, como objetivo de dar ao jovem oportunidade de expressao, bern como criar urn 

ambiente propfcio para se falar sobre a importancia de manter urn born relacionamento 

interpessoal em sala de aula. 

Eu tento tirar proveito disso, levar pra discussao em sala e montar urn 

trabalho. Ate porque eu trabalho com arte, af tento trazer isso para uma 

leitura. A gente comec;a a produzir textos e discute o assunto "de onde 

vern essa violencia"? Eu procuro tirar questoes e dar para eles pensarem, 

se expressarem oralmente, escrever, desenhar. (Maria! Esco/a B) 

As respostas mostraram concepqoes que vao no sentido de uma rotinizaqao 

destas no ambiente escolar, mesmo que sejam em sua maioria agressoes verbais, 

discriminac;oes, apelidos pre-conceituosos, desrespeito e brigas. De uma maneira geral, 

a violt3ncia esta descrita de forma "amena" e com poucos relates que descrevem o uso 

de armas ou de agressoes graves, o que corrobora a rotinizaqao ou banalizaqao 

destas, de forma que ate o pesquisador se deixa enganar quando adota urn olhar 

preconcebido. No dizer de Candau et al (1999), banalizaqao ou naturalizaqao de 

comportamentos violentos, significa que diante da presenc;a freqOente do fenomeno, as 

pessoas se tornam insensfveis a ele. Dessa forma, pela maneira como os entrevistados 

se exprimem, as manifestac;oes de violemcia sao freqOentes no dia-a-dia escolar, ou 

seja, virou uma coisa banal, uma resposta natural dos alunos diante de situac;oes 

conflituosas. Ao presenciar uma cena violenta, os professores nao se chocam mais, 

podem ate se indignar ou temer, porem sao coisas ja vistas e que sempre acontecem. 

Alguns pensam que e inutil lutar contra, outros acreditam que s6 a boa vontade dos 

profissionais da escola nao resolvera o problema. 

6. NEGOCIACAO 

A Patrulha Escolar da Polfcia Militar do Parana, adota uma serie de medidas de 

orientac;ao e prevenc;ao direcionadas aos alunos, pais e professores, por meio de 



15 

palestras sabre assuntos diversos como seguranc;a, Estatuto da Crianc;a e do 

Adolescente dentre outros e ainda sao realizadas dinamicas de grupos com os alunos 

com o objetivo de serem levantados os principais problemas de seguranc;a nas escolas 

e sugestoes para as solu¢es destes problemas, interagindo assim com a comunidade 

escolar. Este trabalho leva a uma maior aproximac;ao entre os alunos e os Policiais 

pertencentes a Patrulha Escolar, de modo que a negociac;ao nao sera o primeiro 

cantata entre ambos, muitas vezes inclusive ja ha uma relac;ao amistosa, proveniente 

dos trabalhos anteriormente descritos. 

0 tipo de negociac;ao que e objeto de estudo desse trabalho, ja foi realizada 

diversas vezes apenas com base na experiencia empfrica dos Policiais Militares 

negociadores, contudo ap6s os conhecimentos adquiridos durante a presente p6s

graduac;ao, vislumbrou-se metodos mais assertivos de negociac;ao que poderao 

enriquecer deveras as pr6ximas resoluc;oes de conflitos, senao vejamos, na 

conceituac;ao de Lemes Junior (2006), para que haja uma boa negociac;ao, sao 

fundamentais alguns conhecimentos, habilidades e tecnicas, tais como: conhecimento 

dos negociadores, conhecimento do campo de jogo, relacionamento interpessoal, 

processo de negociac;ao, estrategias e taticas, os quais serao considerados na 

montagem da estrutura deste trabalho. 

Como disse Tamashiro (2004, p.2), "para alcanc;ar o objetivo desejado, o 

negociador deve negociar de forma diferente em casas diferentes, utilizando as 

estrategias mais adequadas, escolhidas a partir dos pr6prios objetivos". Nas 

negociac;oes realizadas ate o presente momenta, havia uma (mica estrategia, que 

servia como base para todo o trabalho, o que se pretende mudar ao final do trabalho, 

com a construc;ao de novas estrategias que possam enriquecer o processo de 

negociac;ao. 

Outro fator importante a ser analisado diz respeito as pessoas envolvidas no 

processo, pais Shell (2002, p.42) garante: "as pessoas costumam ser grande parte dos 

problemas que aparecem. Os executives de negociac;ao precisam saber lidar com as 

diferentes personalidades reunidas em volta da mesa". No caso em questao, as 

pessoas merecem atenc;ao redobrada, vista que sao jovens e adolescentes, muitos 

deles oriundos de familias desestruturadas, alguns ainda apresentando inclusive 

problemas com a justic;a, portanto constituem urn publico extremamente delicado e que 
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requer cuidados especiais durante os trabalhos, inclusive no que diz respeito a 
seguran<fa dos negociadores e demais pessoas envolvidas na situa<fao, como, por 

exemplo, pais, professores ou diretores que acompanhem o desenvolvimento dos 

trabalhos, os quais geralmente se dao no interior de uma escola. 

Durante a negocia(fao, varios princfpios devem ser observados, segundo Fisher 

(1998, p. 61), "os sete princlpios universais na negocia(fao sao os seguintes: 

comunica(fao eficaz, born relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, elaborar 

os acordos posslveis, convencer a outra parte de que e tratada com justi(fa, definir para 

si as alternativas ao acordo e chegar ao compromisso final". Para finalizar a negocia(fao 

agradando a ambas as partes, e fundamental a capacidade de se negociar 

ganha/ganha, segundo Wanderley (2006) o negociador ganha/ganha tern como ponto 

base que a efetividade de urn acordo e produto de sua qualidade por sua aceita(fao. 

Qualidade significa atendimento dos interesses legltimos das partes e aceita(fao e a 

adesao emocional e comprometimento com o que ficou acordado. E isto s6 acontece 

quando se consegue manter o relacionamento em nlvel construtivo, apesar de todas as 

divergencias e conflitos de interesses. 

7. PREPARA<;AO PARA A NEGOCIA<;AO 

0 inlcio dos trabalhos da-se com o recebimento de liga(fao telefonica de urn 

diretor de estabelecimento de ensino, que relata a situa<fao de conflito, a qual 

geralmente ja esta expondo a risco os integrantes da comunidade escolar local. Tal 

liga(fao deve ser repassada ao Oficial responsavel pela regiao, o qual devera conduzir 

todos os trabalhos ate a conclusao. Os primeiros detalhes sao esclarecidos nesta 

liga(fao, contudo nesta mesma ocasiao ja e marcada uma reuniao na escola com a 

dire<fao e demais pessoas envolvidas na administra<fao de tal problema, como por 

exemplo pedagogas e inspetores. Fato importante a ser observado nesta ocasiao e a 

verifica<fao se a maioria dos envolvidos sao alunos do colegio. Em grande parte dos 

casos a resposta e afirmativa, pois, em tese, todo adolescents deveria estar 

regularmente matriculado e freqOentando uma escola, de acordo com o Estatuto da 

Crian(fa e do Adolescents (ECA}. 
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Tambem neste primeiro cantata pessoal com os representantes da escola, 

orienta-se a diregao a fazer um levantamento do maior numero possfvel de alunos 

envolvidos na situagao bern como identificar as liderangas de cada grupo. 0 Oficial 

acima citado retorna entao ate o colegio, onde se reLine apenas com as liderangas de 

ambos os grupos, explicando que a intengao da Patrulha Escolar e tao somente 

resolver a situagao de modo que cessem os confrontos e conseqOentemente todos 

possam freqOentar a escola em seguranga. lmportante salientar que durante a conversa 

com as liderangas e exaustivamente esclarecido que o objetivo da Patrulha Escolar ali 

nao e prender alguem, nem tao pouco tamar providencias quanta aos fatos que ja 

ocorreram, vista que isso e competencia da Polfcia Civil, mas simplesmente resolver a 

situagao, preferencialmente de forma amigavel, de modo a cessarem as agressoes 

mutuas, para que todos possam continuar estudando e transitando nas proximidades 

da escola tranqOilamente, ou seja, sem nenhum receio de ser agredido por membros do 

grupo rival. 

Fica entao combinado que as liderangas ali reunidas ficam responsaveis de 

avisar todos os integrantes de seus respectivos grupos bern como outras pessoas 

envolvidas na situagao de que deverao estar presentes na escola na data e horario 

combinadas, que sao escolhidos atraves de um consenso entre os grupos, a escola e a 

Patrulha Escolar. E importante tambem esclarecer a todos que os pais que porventura 

tenham interesse em participar da reuniao tambem estao convidados, pais a presenga 

deles na maioria das vezes ajuda no transcorrer da negociagao, pais sua experiemcia e 

maturidade sempre levam a dar bans conselhos aos mais jovens. Observou-se ainda 

que negociar com adolescentes mais novas, aproximadamente entre 12 e 14 anos 

geralmente .. e um tanto mais diffcil, pais costumam achar que quando cedem estao 

perdendo na negociagao. 

Alga que ainda nao foi experimentado, mas segue como sugestao para pr6ximos 

eventos, e a reuniao antecipada dos grupos separadamente antes da reuniao geral 

para ouvir os anseios de cada um individualmente. Quanta aos principais lfderes, 

tambem vale a pena investir certo tempo em conversas separadas com vistas a 

convence-los anteriormente, pais seria de grande valia se no momenta da negociagao 

ja estivessem propensos a colaborar com a Patrulha Escolar, caso isso nao seja 
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possfvel, ao menos conhecerfamos seu estilo, pressuposto importante para o sucesso 

da negociac;ao. 

Deve-se tomar cuidado com a escolha do local da reuniao com todos os 

envolvidos, aconselha-se escolher uma sala de aula do colegio, por ser ponte neutro, 

de facil acesso para todos bern como local em que adolescentes estao acostumados a 

freqOentar. Por exemplo, tentar reuni-los em urn quartel seria urn erro estrategico, pois 

jovens e adolescentes nao estao acostumados a freqOentar este tipo de Iugar, 

provavelmente alguns deles inclusive se sentiriam coagidos e desconfortaveis, o que 

atrapalharia os resultados da negociac;ao. Sao tambem convidados para a negociac;8o, 

urn dos diretores do estabelecimento de ensino e pelo menos mais urn professor, de 

preferencia aqueles que tiverem facilidade de dialogo com os alunos, pois alem de 

ajudar na persuasao, estes docentes costumam ter conhecimento de muitas 

informac;oes uteis para enriquecer os trabalhos. 

Nao se pode esquecer da seguranc;a de todos os participantes do evento, o 

Oficial responsavel pelos trabalhos devera providenciar o reforc;o necessaria para nao 

expor ninguem a risco. Os negociadores deverao estar fardados, isso facilita a 

conduc;ao dos trabalhos, principalmente nos mementos em que se deve manter a 

ordem na sala de aula utilizada. 

Retroalimenta~ao: todas as negociac;oes realizadas deverao ser registradas, em 

virtude da necessidade de se analisar cada uma delas com vistas a nao cometer 

novamente os mesmos erros e ainda preservar os acertos para repeti-los em outras 

situac;oes, criando assim urn banco de dados para subsidiar as futuras negociac;oes, 

ainda que sejam modificados os integrantes da equipe, qualquer pessoa que assumir a 

func;ao tera urn excelente material para se instruir, pois as informac;oes nao se 

perderiam com o tempo. Outre objetivo seria o estudo de cada caso visando o 

aperfeic;oamento continuo dos metodos utilizados. 

Conhecimento dos negociadores/oponentes: com vistas a melhorar os 

resultados da negociac;ao, pode haver urn trabalho anterior principalmente com a 

direc;ao do colegio, mas tambem individualmente com alguns alunos no sentido de 

conhece-los melhor, principalmente os lideres dos grupos, visto que na pratica se 

observou que esses geralmente conduzem os demais. Assim, haveria tambem a 

recfproca, de modo que eles tambem pudessem conhecer melhor os Policiais que 
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participam das negocia¢es. Quanta mais conhecermos tais adolescente e suas 

organiza96es, maiores as possibilidades de sucesso na negocia9ao. 

Conhecimento da regiao: como e bastante comum que boa parte dos 

problemas estejam relacionados com a localiza9ao geografica da escola e dos bairros 

ao redor, caso o negociador nao conhe9a muito bern a regiao, devera procurar 

conhece-la antes da reuniao principal, pois esse conhecimento lhe sera muito util 

durante a negocia9ao. 
I 

Barganha: geralmente a equipe da Patrulha Escolar vai para a negocia9ao com 

uma solu9ao pronta para a questao, havendo apenas duas variaveis principais, ou seja, 

fim dos conflitos ou atua9ao energica da equipe local de Patrulha Escolar. A maior parte 

do tempo deve ser empregada para tornar viavel a primeira, o que na pratica foi 

observado que e plenamente viavel, contudo nao podem ser descartadas outras op96es 

que tambem se mostrem viaveis, dependendo da situa9ao especifica de urn local, 

talvez essas situa9ao possa ser previamente estudada ou ate mesmo possa surgir uma 

nova solu9ao proveniente da troca de ideias entre os presentes. Nao devem ser 

descartadas essas op96es alternativas que atendam aos anseios de todos, devendo 

haver barganha de am bas as partes. 

Concessoes: para que todos saiam satisfeitos, devem haver concessoes par 

ambos os Iadas, tanto das gangues, quanta da Policia e ate mesmo da escola se isso 

for possfvel. E extremamente importante que ambas as partes sintam que obtiveram 

alguma concessao. 

Born humor: muitas vezes os policiais-rnilitares tern costume de portar-se com 

seriedade excessiva no trato com a popula9ao em geral, mas nesse tipo de negocia98o, 

algumas brincadeiras podem quebrar o gelo e aproximar mais as pessoas, facilitando a 

comunica9ao entre todos. 

Treinamento/Relacionamento interpessoal: o ideal e que haja uma equipe 

treinada para esse tipo de negocia9ao, que participaria de todas elas, acumulando 

experiencia para pr6ximos eventos. Dentre os requisites para o perfil dos integrantes 
' 
dessa equipe, deve estar a facilidade de relacionamento interpessoal, em virtude de 

que seu trabalho seria essencialmente de relacionamento com pessoas desconhecidas 

e persuasao. Outro pre-requisite e a integridade pessoal, essencial ao negociador. 
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Objetivo: deve ser definido pelo coordenador, ap6s serem consultados todos os 

demais membros da equipe antes da negociac;ao para que possa ser aprimorado a 

cada nova situagao. 

Pausa: Deve ser evitada, contudo pode ser concedida pelo coordenador uma 

interrupgao nas negociac;oes, principalmente se ele notar que em algum momento os 

animos estejam urn tanto acirrados, devendo-se tomar o devido cuidado para que o 

grupo nao se disperse, o que inviabilizaria a negociac;ao. 

Alavancagem: de acordo com cada situac;ao, devem ser elaboradas algumas 

frases de alavancagem para serem usadas durante a negociac;ao, como por exemplo: 

"voce gostaria de vir para a escola e transitar por todo o municipio sem se preocupar 

com turmas rivais?", "voce gostaria de ter problemas com a Justic;a?". Esta 

alavancagem poderia ser seguida pelo processo de pensar-agir, caso seja bern 

conduzida. 

Conhecimento dos aliados: nao se pode perder a oportunidade de conversar 

anteriormente com a direc;ao e professores que participarao da negociagao, pois esses 

aliados podem ajudar muito na persuasao dos adolescente, mesmo porque convivem 

com eles diariamente, portanto lhes conhecem melhor, o que pode ser utilizado em 

nosso favor, como, por exemplo, expondo seus pontos fortes, fracos e suas 

necessidades. 

8. DESCRICAO DA NEGOCIA<;AO 

Na data combinada para a reuniao com as gangues, os integrantes da Patrulha 

Escolar deverao chegar com antecedencia suficiente para preparar o ambiente, 

normalmente uma sala de aula e o suficiente para acomodar a todos, deve-se confirmar 

tambem com a direc;ao quais os integrantes da comunidade escolar que participarao do 

evento. Quando os adolescentes comec;arem a chegar, deve-se tomar a precauc;ao de 

nao deixar integrantes de grupos rivais permanecerem por muito tempo juntos, como 

precauc;ao para que nao haja mais nenhum desentendimento previo a negociac;ao, o 

que poderia prejudica-la. Normalmente ao entrar na sala de aula, os integrantes 

sentam-se separados por grupos. Sao convidados alguns policiais da Patrulha Escolar 

para participar da negociagao, preferencialmente aqueles que tenham um perfil voltado 
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para tal situagao. A negociagao nao devera interferir na rotina da escola, de modo que 

as aulas deverao seguir normal mente. 

Logo que a sala de aula estiver pronta, todos as pessoas que ja estiverem 

presentes deverao ser convidados a entrar na sala, aguardando o inlcio da negociagao. 

E importante que se aguarde a chegada da maioria dos integrantes das gangues que 

irao participar, logicamente que na maioria das vezes nem todos participarao do evento, 

entretanto basta que participem mais da metade do grupo, sendo tal numero suficiente 

para obter-se bons resultados. 

lniciando-se a negociagao, sao expostos os objetivos da Coordenagao da 

Patrulha Escolar para o evento, ou seja, urn acordo entre as partes para cessarem as 

agress6es, caso contrario a Patrulha Escolar seria obrigada a agir com extremo rigor 

para coibir ambos os grupos com vistas a preservar a integridade flsica de todos e 

ainda para garantir a seguranga daqueles que desejam ir para a escola, o que e 

obrigat6rio para todo o adolescents de acordo com o Estatuto da Crianga e do 

Adolescents. 

Entao a palavra deve ser passada para todos os adolescentes ou membros da 

comunidade escolar que desejarem fazer uso, onde cada urn possa expor seu ponto de 

vista, de modo que sejam ouvidas todas as pessoas ali presentes, incluindo ar, os 

representantes da Patrulha Escolar. 

Ao ouvir todas as partes envolvidas na questao, deve-se ficar atento para 

entender quais as causas do conflito, para que sejam discutidas com vistas a resolve

las ou pelo menos atenua-las tanto quanto posslvel. 

Quando todos encerrarem suas colocag6es, sao convidados a refletir sobre a 

situagao, analisando quais foram os ganhos e as perdas com os acontecimentos e por 

fim e proposto que cessem as agress6es, pois todos perderam com a situagao, contudo 

ate ali por enquanto nao houve nada de mais grave como a perda de uma vida, 

portanto ainda ha tempo de parar com as agress6es, sem maiores problemas, o que 

seria muito interessante para todos. 

Ap6s todo esse trabalho de convencimento, devem ser envidados todos os 

esforgos para que os presentes concordem com as condigoes expostas. Caso haja a 

concordancia da maioria, e entao finalizada a negociagao, de modo que fica combinado 

que nao havera mais agress6es e quem descumprir o que foi acertado, sera 
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exemplarmente encaminhado pela Patrulha Escolar nos casos em que a lei assim o 

permitir. 

0 ideal e que a maioria dos integrantes das gangues concordem com as 

condigoes colocadas pela Patrulha Escolar. Para se chegar a essa situagao e 
fundamental a participagao dos pais, pois sendo pessoas mais experientes, na maioria 

das vezes ajudam a convencer seus filhos a colaborarem com a Policia, mesmo porque 

deste modo todos sairiam ganhando com a situagao. 

Cabe ressaltar que geralmente uma parte consideravel dos envolvidos nao 

comparece ao evento, prejudicando urn pouco os resultados da negociagao, contudo 

fica acordado que os demais membros que compareceram, ficam encarregados de 

cientificarem os faltosos de todos os termos do acordo firmado entre todos os 

presentes. 

Ganha-ganha: outro fator importante para o sucesso da negociagao, e que deve 

ser demonstrado para as partes que todas terao algum ganho, pois quanto mais 

positiva for a relagao entre as pessoas, mais bem-sucedido e possivel ser. Nao ha 

necessidade de haver vencedores e ganhadores, contudo para que isso ocorra o 

planejamento e fundamental. 

Alternativas: devem ser previstas alternativas no caso de fracasso da 

negociagao. lsso e importante para que se tenha uma saida honrosa. 

Fechamento da negocia~ao: deve ser proposta uma data para avaliar os 

resultados no momento do fechamento do acordo firmado entre as partes. Nesta 

ocasiao, onde deverao estar a maioria dos presentes na primeira data, deve ser feita 

uma recapitulagao de todo o processo. 

9. CONCLUSAO 

No presente trabalho, apenas iniciou-se uma tentativa de padronizagao de 

negociagao com gangues, esperamos que no futuro, muitos pontos devem ser revistos 

para os pr6ximos eventos, com o objetivo de melhorar sempre as futuras negociagoes 

de tal natureza, pois se aliando a experiemcia juntamente com os conhecimentos 

adquiridos na leitura de outras obras, acreditamos que podem ser obtidos assertividade 
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e sucesso · bern maiores, formando-se urn banco de dados a ser alimentado 

frequentemente, melhorando cada vez mais o nfvel das negocia<;6es. 

10. SUGESTOES DE ESTUDOS FUTUROS 

Sugerimos que tal assunto venha a ser mais bern complementado atraves de 

estudo realizado por profissionais de areas que nao estejam ligadas a seguran<;a para 

que se possa realizar pesquisa s6cio-econ6mica com os integrantes das gangues a fim 

de verificar qual o perfil das gangues e de seus integrantes que atuam nas 

proximidades das escolas e baseado nesses conhecimentos, aperfei<;oar a atua<;ao da 

patrulha escolar em futuras negocia<;6es ou ate mesmo para reduzir ou acabar com os 

· conflitos por eles provocados antes que se iniciem. 
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