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RESUMO 

POLÍCIA E CONTROLE SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE UMA ESCOLA PÚBLICA 

EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Esta pesquisa foi realizada tendo como campo uma escola estadual da cidade de 

Campos dos Goytacazes. O objetivo da pesquisa foi refletir sobre a violência dentro 

desta instituição que por este motivo no ano de 2012 foram inseridos policiais nas 

escolas públicas, este programa foi pensado pela Secretaria Estadual de Segurança 

com o intuito da diminuição da violência e consumo de drogas nestas escolas. No 

entanto, a partir da pesquisa o controle social1 se mostrou muito presente, passando 

também a ser algo de reflexão nesta pesquisa. A pesquisa de campo foi realizada no 

período de agosto a outubro de 2016, sendo importante salientar que esta pesquisa 

foi pensada e refletida desde 2015 ainda como estagiária e como bolsista de um 

projeto de desenvolvimento acadêmico sobre o Programa Estadual de Interação na 

Segurança- PROEIS. 

Palavras-chave: Polícia, controle, escola, porteiro. 

 

 

  

                                                           
1 Controle social aqui entendido como controle no ambiente escolar. 



 

ABSTRACT 

POLICE AND SOCIAL CONTROL: A STUDY ON A PUBLIC SCHOOL IN CAMPOS 

DOS GOYTACAZES 

 

This research was carried out having as field a state school in the city of Campos dos 

Goytacazes. The objective of the research was to reflect on the violence within this 

institution, which was why in 2012 police officers were inserted in public schools, this 

program was designed by the State Department of Security in order to reduce 

violence and drug use in these schools. However, from the research the social 

control2 was very present, also being something of reflection in this research. Field 

research was carried out from August to October 2016, and it is important to point out 

that this research was conceived and reflected since 2015 as an intern and as a 

scholar of an academic development project about the State Program for Interaction 

in Security - PROEIS. 

Keywords: Police, control, school, doorman. 

  

                                                           
2 Social control here understood as control in the school environment. 
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Introdução 

 Neste trabalho analisei a existência (e, posteriormente, a inexistência) de 

policiais militares em uma escola pública de Campos dos Goytacazes, tendo como 

ponto de partida um conjunto de violências produzidas e reproduzidas pelas 

instituições escolares: a violência simbólica, as institucionais, a intersubjetiva, e a 

física. A partir da compreensão dessas violências tentaria compreender como estava 

se construindo a autoridade docente em uma instituição de ensino específica. Esse 

ponto de partida é também o ponto de justificativa para a implementação de 

programas responsáveis pela inserção de policiais militares nas escolas públicas de 

muitos estados e cidades do Brasil e do resto do mundo.  

 Entretanto, ao entrar em campo, uma série de dinâmicas fez com que o foco 

da minha monografia se deslocasse da observação dos diversos tipos de violência 

existentes (física, simbólica, etc) e de como essas violências se relacionavam com a 

autoridade docente, para tentar compreender mais especificamente, o controle 

social3 operado nessa instituição. 

 O tema surgiu com o estranhamento que tive ao adentrar uma instituição de 

ensino da rede pública em Campos dos Goytacazes, ainda como estagiária. Não 

sabendo da existência dos policiais nas escolas, me deparei com perguntas e 

dúvidas sobre o porquê de tais agentes nas instituições. A partir de um projeto ligado 

ao Programa de Assistência Estudantil (PROAES) que analisava essa questão, tive 

a oportunidade de estudar e refletir sobre esse projeto com alguns professores de 

licenciatura do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

em Campos dos Goytacazes, que fazem parte do espaço onde se desenvolveu o 

projeto, sendo o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências Sociais (LAPECS). 

 No trabalho foram analisadas questões que envolvem a escola e o seu 

cotidiano, tendo como base teórica autores que trataram diretamente sobre a 

questão do Programa Estadual de Interação na Segurança (PROEIS), projeto criado 

pela Secretaria Estadual de Segurança (SESEG), e que anuncia como objetivo a 

diminuição da violência e o consumo de drogas nas instituições escolares da rede 

pública. Esse projeto embora adotado no Rio de Janeiro, também é uma iniciativa 

adotada em outros estados, países e cidades, como Nova Iorque. Também foram 

usados como análise para esse tema trabalhos de autores que não falaram 

                                                           
3 Controle social aqui entendido como controle no ambiente escolar. 
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diretamente sobre a violência nas escolas, mas que tratam da educação direta e 

indiretamente, podendo fazer uma relação com o tema estudado.  

 Inicialmente, já durante a pesquisa, para tentar compreender esse tema, 

conversei com alguns alunos, professores e funcionários da escola, tendo como 

princípio de conversa uma pergunta sobre o que eles acham sobre a violência que 

acontece nas escolas, como é tratada essa questão, o que os policiais podem fazer 

e qual é o papel deles ali, e, sobretudo, como se dá a autoridade dos professores 

naquele local de ensino e aprendizagem. (o questionário estará em anexo no final da 

monografia) 

 A autoridade docente inicialmente era uma questão que pretendia refletir 

neste trabalho, a fim de tentar compreender como é construída a autoridade docente 

dentro de uma escola da rede pública, logo, que a partir do projeto PROEIS foram 

colocados praças da polícia militar nessas instituições, que em muitas circunstâncias 

exercem um poder de autoridade, na qual, analisaria como era construída a 

autoridade dos professores no momento que esses agentes da segurança pública 

passam a atuar no interior das escolas. Ao falar da autoridade do professor pode-se 

fazer uma conexão com o pensamento de Hannah Arendt, no texto “A violência 

escolar e a crise da autoridade docente” do autor Júlio Groppa Aquino: 

Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a 

qualificação, por maior que seja, nunca engendra por si só autoridade. A 

qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de 

instruir os outros acerca deste, porém, sua autoridade se assenta na 

responsabilidade que ele assume por este mundo. Em face da criança, é 

como se ele fosse um representante de todos os habitantes adultos, 

apontando os detalhes e dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo 

(ARENDT,4 1992 apud AQUINO, 1998, p. 17). 

 Ainda no texto do autor Júlio Groppa Aquino é definido o que é o conceito de 

autoridade, relatando: 

Os significados do termo autoridade remetem a direito, poder de comandar, 

de obrigar a fazer alguma coisa; domínio, jurisdição // arbítrio, vontade 

própria (...) // aquele que exerce autoridade (...) // crédito, consideração, 

                                                           
4 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
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influência, importância (...) // autorização, permissão (ARENDT,5 1992 apud 

AQUINO, 1998, p.15). 

 Porém no decorrer deste trabalho não refletirei especificamente sobre 

autoridade, mas este assunto mostra-se presente indiretamente ao longo deste 

projeto a partir do momento que considera a figura dos policiais como uma 

autoridade, portanto, observei como essa autoridade acontece no interior da escola 

pública que realizei a pesquisa.Com isso busquei refletir a respeito da sobreposição 

de papéis: policial e professor, cuja figura do policial pode-se tornar uma figura 

ambígua no sentido de ser também um educador a partir da confusão de funções. 

 Em uma conversa com uma professora e outro funcionário da escola ainda 

durante o estágio docente, percebi que os dois têm uma linha de pensamento 

semelhante, pois ambos apoiam a presença dos policiais nas escolas, uma vez que 

segundo eles, a violência teria diminuído muito depois que iniciou o projeto PROEIS, 

pois antes havia muito consumo de drogas e violências nas escolas, e depois que 

iniciou esse projeto tais fatos diminuíram muito. Fazendo uma relação com o texto 

de Edna Santana e Candido Gomes, eles citam: “que a presença do policial traz 

tranquilidade à escola e aos alunos, tornando o clima escolar mais seguro e propício 

à aprendizagem” (GOMES,6 2005; SANTANA, SANTANA e LIMA,7 2008 e Freire,8 

2010 apud SANTANA; GOMES; 2010, p. 158). 

 Entretanto, ao iniciar a pesquisa além da violência, algo se mostrou muito 

presente no campo, como a existência do controle naquele ambiente escolar, ou 

seja, um mecanismo para manter a ordem social naquele local. Como o autor Karl 

Mannheim relata: “conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o 

comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem” (MANNHEIM, 

1971, p. 178). 

                                                           
5ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

6 GOMES, Candido Alberto. A escola de qualidade para todos: abrindo as camadas da cebola. 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 48, jul./set. 2005. 

7 SANTANA, Edna Miranda Ugolini; SANTANA, Levy Aniceto; LIMA, Diogo Acioli. Atuação do policial 

no combate à violência escolar. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCERE, 8, e do 

CONGRESSO IBERO-AMERICANO SOBRE VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS - CIAVE, 3., 2008, 

Curitiba: Anais... Curitiba: PUCPR, 2008. 

8 FREIRE, Isabel. Violência nas escolas - que desafios educativos? Disponível em: Acesso em: 25 

maio 2010. 
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 No presente trabalho analisei o interior da instituição escolar, tendo como 

campo de estudo uma escola da rede pública em Campos dos Goytacazes. 

Observei as salas de aula e os locais de circulação da escola, como o pátio e os 

corredores, levando em consideração as representações ali manifestas acerca da 

questão da violência e do controle. 

 Entretanto, a inexistência dos porteiros na instituição de ensino também foi 

algo que refleti na pesquisa, tendo em vista que os mesmos foram retirados antes da 

greve, portanto, analisei quem estaria cumprindo essa função. 

 No primeiro capítulo foi analisada a violência abrangendo os tipos existentes e 

abordagem teórica sobre o tema, também refleti sobre a questão do poder e do 

controle existentes naquele local, conceituando com autores que trataram sobre 

esse tema. 

 No segundo capítulo apresentarei minha pesquisa que foi realizada em uma 

instituição de ensino público em Campos dos Goytacazes e que versará sobre como 

a presença de policiais militares naquela escola específica produz ou não efeitos 

sobre a violência e o controle, utilizando conversas com os agentes que estão no 

cotidiano da escola. 

 Já no terceiro capítulo será tratado à relação entre os autores estudados e os 

dados levantados. 
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Capítulo 1 : Abordagem teórica sobre a violência e controle na escola 

 Nas sociedades modernas, a violência considerada legitima segundo Weber é 

a que promete assegurar a soberania de um Estado-Nação ou a unidade ameaçada 

de uma sociedade a partir das leis e dos estatutos legais, ou seja, trata-se de uma 

violência legitima por ser assegurada pelo direito. Weber usa o conceito de 

monopólio estatal da violência para definir o uso considerado adequado da violência 

e a possibilidade de interferir com o que se considera legalidade da parte de quem 

está autorizado a utilizá-la.  

 No Brasil, segundo alguns autores, essa perspectiva weberiana não se aplica 

devido ao uso indiscriminado da violência por diversas esferas institucionais ou não 

de maneira legal ou ilegal.  

 Como os autores Sérgio Adorno e Camila Dias relatam no texto “Monopólio 

estatal da violência”: 

O que está em causa no caso brasileiro, mais do que o lugar da lei e da 

ordem, é a legitimidade da democracia como modelo de organização social, 

de resolução de conflitos e de pacificação social. No Brasil, o monopólio 

legítimo da violência física pelo Estado permanece incompleto, não obstante 

as mudanças advindas dos múltiplos aspectos da organização social, 

sobretudo daqueles que se situam na conexão dessa sociedade com a 

mundialização dos mercados, das novas tecnologias inclusive à de 

disseminação de informações e dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

serviços. Formas privadas de resolução de conflito concorrem com a 

autoridade estatal na aplicação de lei e ordem (ADORNO e DIAS, 2014, p. 

195). 

 Assim como Max Weber define poder: “O Estado é uma comunidade humana 

que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um 

determinado território” (WEBER, p. 98). 

 A violência tem sido algo frequente na rotina dos cidadãos brasileiros. Essas 

violências têm diversas características, tendo, diferentes tipos como: violência 

simbólica, violência institucional, violência intersubjetiva, violência física entre outras. 

Ainda tratando sobre a questão da violência institucional, no qual é uma violência 

que acontece na instituição de ensino através do currículo escolar, podemos fazer 

uma relação com uma citação de Guimarães no texto de Júlio Groppa Aquino “A 

violência escolar e a crise da autoridade docente”: 
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A instituição escolar não pode ser vista apenas como reprodutora das 

experiências de opressão, de violência, de conflitos, advindas do plano 

macroestrutural. É importante argumentar que, apesar dos mecanismos de 

reprodução social e cultural, as escolas também produzem sua própria 

violência e sua própria indisciplina (GUIMARÃES,9 1996b apud AQUINO, 

1998, p. 10). 

 No artigo de José Vicente Tavares dos Santos, 2002, “Microfísica da 

Violência, uma Questão Social Mundial”, o autor explicita as dificuldades dos 

estados de enfrentar os problemas da violência que têm sido recorrentes. O autor 

também enfatiza nas “representações sociais da violência”, que vem difundido por 

algumas tecnologias atuais, como a televisão e a internet que acabam sendo uma 

ferramenta que cria a realidade, como Santos citou: 

No caso da televisão, procura-se o sensacional, o espetacular, mediante a 

dramatização de fatos de maneira a produzir o extraordinário do mundo 

ordinário: A televisão, que pretende ser um instrumento de registro, torna-se 

instrumento de criação da realidade (BOURDIEU,10 1996 apud SANTOS, 

2002, p. 22).  

 No texto das autoras Alba Zaluar e Maria Cristina Leal “Violência extra e 

intramuros”, é enfatizado como outros autores relacionam o poder e a violência, 

citando Hannah Arendt que vê a violência como instrumental, e não 

necessariamente uma violência física, podendo relacionar com algumas escolas 

estaduais no momento atual, pois alguns funcionários das escolas e pessoas que 

apoiam o movimento ocuparam a SEEDUC, em que foram colocados policiais 

naquele local da ocupação, nesse fato é visível como que o estado possui o poder 

quando coloca a policia militar no local. Como os autores tratam no texto sobre a 

autora Hannah Arendt: 

Hannah Arendt quando caracteriza a violência como um instrumento e não 

um fim. Os instrumentos da violência, segundo esta autora, seriam mudos, 

abdicariam do uso da linguagem que caracteriza as relações de poder, 

baseadas na persuasão, influência ou legitimidade (ZALUAR e LEAL, 2001, 

p. 147). 

                                                           
9GUIMARÃES, A.M. "Indisciplina e violência: ambigüidade dos conflitos na escola". In: AQUINO, J.G. 

(org.). Indisciplina na escola: Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996b, pp. 73-82. 

10BOURDIEU, P. Sur la télévision. Paris: Líber, 1996. 
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 A violência tem sido muito ocorrente nas cidades, e as instituições escolares 

também estão sendo alvo delas. No estágio docente do 6º período, ao conversar 

com duas alunas de escolas públicas, sendo escolas diferentes, uma delas estuda 

em uma escola considerada uma das melhores escolas públicas de Campos dos 

Goytacazes, e para ela a presença de policiais transmite uma maior segurança, 

apesar de falar que duas colegas ao saírem da escola foram assaltadas na rua, 

enquanto seguiam para o ponto de ônibus, e isso ocorreu justamente no horário de 

almoço do militar, não havendo nenhum substituto.  O relato dessas alunas é 

semelhante a uma pesquisa feita pelos autores João Casqueira Cardoso, Candido 

Alberto Gomes e Edna Ugolini Santana relatam no texto “Escola e polícia em três 

países: vinho novo em odres velhos ou a crise das instituições”: 

Segundo os relatos dos diretores, os policiais os auxiliavam, resguardando 

e protegendo os alunos e a escola contra as gangues e depredações. Por 

isso, declararam que a violência dentro e fora da escola decresceu devido à 

chegada dos agentes. Estes apoiavam a direção sempre que solicitados, 

oferecendo um atendimento diferenciado à escola, pois eram considerados 

preparados para atender às emergências, conforme o depoimento de um 

diretor: “(...) O trabalho dele é diferente de um policial da rua porque ele lida 

com adolescente, com os funcionários da escola. Estão preparados para 

isso”. Ademais, os diretores informaram que buscavam auxilio do policial 

porque os consideravam formados para lidar com situações conflituosas 

envolvendo os alunos e os profissionais da escola (CARDOSO, GOMES e 

SANTANA, 2013, pag. 697). 

 Mas se tratando do interior da instituição, segundo as alunas mencionadas 

acima, eles conseguem dar conta da segurança, pois depois que passou a ter 

policiais dentro da escola, na percepção delas, a violência teria diminuído. A 

segunda aluna possui uma linha de pensamento semelhante à primeira pois 

segundo ela, deveria ter mais policias nas escolas, pois considera que o número de 

militares ainda não é suficiente e deixou bem explícito que a presença dos policias 

dentro das escolas não retiraria a autoridade dos professores. As autoras Edna 

Santana e Candido Gomes, enfatizam sobre a questão da diminuição da violência 

na escola em relação à presença dos policiais nas escolas, citando: 

A violência diminuiu bastante na escola depois que eles chegaram. Os 

policias apoiavam a direção sempre que solicitados, oferecendo um 

atendimento diferenciado à escola, pois estavam sempre preparados para 
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atender às emergências e não prejudicavam a rotina da escola: “O trabalho 

dele é diferente de um policial da rua porque ele lida com adolescente, com 

os funcionários da escola. Estão preparados para atender os alunos” 

(RELATOS DOS DIRETORES,11 apud GOMES e SANTANA, 2010, pp.159). 

 Entretanto, no ambiente escolar pode-se encontrar também diversos modos 

de controle a fim de manter a ordem na instituição de ensino e assim como Foucault 

relata sobre a “sociedade disciplinar”, essa sociedade que este autor analisou e o 

denominou assim pelos mecanismos de controle e poder existente ali. 

 Na escola são notáveis as relações de poder existentes naquele cotidiano, 

segundo as regras e normas que devem ser seguidas por todos, isso mostra um 

controle muito grande neste local, pois os alunos para estarem dentro da instituição 

necessitam estar com uniformes, tênis e seguirem regras que muitas vezes são 

aceitas por todos e criadas por poucos. 

 No entanto, o controle que há nessas instituições deve ser seguido e 

obedecido pelos agentes escolares.Nas escolas existem indivíduos que são 

diretamente responsáveis por essa função, como inspetores, coordenadores, e até 

mesmo policiais que estão dentro da escola todo o tempo vigiando o comportamento 

dos estudantes. 

 Entretanto, a própria instituição coloca mecanismos além desses agentes 

mencionados acima para que a ordem seja existente, mecanismos esses como 

câmeras e portão eletrônico, pois no caso do portão eletrônico alguém ficará 

responsável com o controle para abri-lo, com isso terá o acesso ao controle de 

entrada e saída dos que buscam a instituição escolar. As câmeras ajudam a manter 

esse controle, na qual um aluno poderá se sentir coagido para não descumprir as 

normas, esses métodos da escola para que não descumpram as normas, tem 

relação com o que os autores Priscila Aparecida Silva Cruz e Silvane Aparecida de 

Freitas explicitam sobre a citação de Guimarães: 

[...] poucas palavras, nenhuma explicação, silêncio total, só interrompido por 

sinais: sonos palmas, gestos, olhares dos mestres. O aluno deve aprender o 

código dos sinais e atender automaticamente a cada um deles, legitimando 

                                                           
11SANTANA, Edna Miranda Ugolini; GOMES, Candido Alberto da Costa. Polícia eEscola: Aparando 

Arestas. Brasilia: Revista Contrapontos- Eletrônica, Vol. 10 – n. 2 – p. 156-165/ maio-agosto 2010. 
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a técnica de comando e a moral de obediência (GUIMARÃES,12 2003b apud 

CRUZ e FREITAS, 2011, p.9). 

 No livro “A microfísica do poder” o autor Michel Foucault também relata sobre 

esse fato: 

Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou 

relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, 

que se efetua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria, como 

uma máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou 

exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, 

uma coisa, mas uma relação. E esse caráter relacional do poder implica que 

as próprias lutas contra seu exercício não possam ser feitas de fora, de 

outro lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. Qualquer luta é 

sempre resistência dentro da própria rede do poder, teia que se alastra por 

toda a sociedade e a que ninguém pode escapar: ele está sempre presente 

e se exerce como uma multiplicidade de relações de forças (FOUCAULT, 

1989, p. 14). 

 Os autores Celso Castro e Julia O’Donnell no livro “Introdução às Ciências 

Sociais”, relatam sobre o “panóptico” que foi criado por Jeremy Bentham, que tinha a 

função de vigiar os prisioneiros na cadeia, logo, depois percebeu-se que esse 

“panóptico” poderia não somente servir para as prisões, mas também ser usado nas 

escolas. 

Figura 1 - “Panóptico” da prisão 

    Fonte: Revista Vitruvius 

                                                           
12 GUIMARÃES, Áurea Maria. “Vigilância, Punição e Depredação Escolar”. Campinas: Papirus, 

2003b. 
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Figura 2 – “Panóptico” da prisão 

Fonte: Revista do Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade e 
Território da Universidade Autônoma de Lisboa. 

 Essas figuras mostram o “panóptico” da prisão, que no centro seria algo alto e 

circular e quem lá estivesse, conseguiria ver todos os lugares dentro da prisão, ao 

contrário de quem estivesse fora daquele local, este por sua vez não iria saber se 

alguém estaria o vigiando naquele determinado tempo. Assim, também foi pensado 

que serviria para as escolas públicas que nos dias atuais não são exatamente como 

nas figuras acima, no entanto há mecanismos que faz com que haja controle dentro 

da instituição, fazendo os alunos se sentirem coagidos de fazer qualquer coisa que 

desvie das regras e normas existentes. 

 Segundo Foucault esse “panóptico” seria uma forma eficaz de disciplinar 

aqueles agentes, na qual, o fato de quem estava sendo vigiado teria o tempo todo a 

sensação que havia alguém o vigiando, pois não teria como ver quem estava lá 

dentro e o que estava fazendo, assim como Castro e O’Donnel relatam no texto: 

[...] o fato de que tal controle não dependia da efetiva permanência do vigia 

em seu posto: uma vez que a estrutura impedia que o observador visse o 

observador, o panóptico criava um sistema no qual a vigilância se fazia 

permanente nos seus efeitos, mesmo que não o fosse na sua ação 

(CASTRO e  O’DONNELL, 2015, p. 98). 

 Foucault também relata sobre essa questão citada acima, como o poder é 

existente dentro das escolas, ao citar: 

a disciplina é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que 

comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, 

de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.estudoprevio.net/backend/js/ckeditor/ckfinder/userfiles/images/EP7-penitenciaria.jpg&imgrefurl=http://www.estudoprevio.net/artigos/47/dossier-teses-alexandre-vicente-vigilancia-e-fronteira&docid=8I3AVjTOFPkR7M&tbnid=95dycslMkO7dRM:&vet=1&w=638&h=350&bih=612&biw=1366&ved=0ahUKEwi3wfaBuLrQAhWLGZAKHXa2D40QMwh1KEgwSA&iact=mrc&uact=8
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poder, uma tecnologia (FOUCAULT,13 1987 apud CASTRO e O’DONNELL, 

2015, p.100). 

 A autora Áurea Maria Guimarães no livro “Vigilância Punição e Depredação 

Escolar” também estuda como o controle e o poder encontra-se presente nas 

relações sociais dentro das escolas, a partir de turmas separadas de acordo com 

idade, e também tendo outros métodos, como Guimarães cita: 

O tempo disciplinar se impõem à prática pedagógica organizando as séries 

separadas umas das outras por provas graduadas especificando programas 

e exercícios de dificuldade crescente qualificando os indivíduos de acordo 

com a maneira como percorrem essas séries [...] Na escola, cada aluno, 

cada nível, cada momento são utilizados. Aqui, Foucault se refere às tarefas 

de fiscalização, de controle do trabalho, de ensino, executadas pelos alunos 

mais velhos. No final, trata-se de ocupar o tempo de todos os alunos, seja 

ensinando, seja aprendendo. Essa combinação das forças exige um 

sistema preciso de comando. As ordens não têm de ser explicadas, nem 

formuladas, o que importa é perceber o sinal e reagir logo a ele 

(GUIMARÃES, 1985, p.32, 34). 

 No entanto, como mencionado acima nas instituições de ensino há no seu 

cotidiano certas regras e normas que devem ser seguidas por todos ali presentes, 

porém nem sempre elas são seguidas e obedecidas por todos, pois existem sujeitos 

que não acham justas tais regras. Portanto, ao desobedecerem às regras, segundo 

Howard Becker essas pessoas serão rotuladas como “Outsiders”, ou seja, serão 

“desviantes” ou “marginais”. Como os autores Castro e O’Donnel citam: 

Isso porque pensamos e agimos conforme regras socialmente 

estabelecidas, segundo as quais determinadas formas de agir e pensar são 

aceitas, enquanto outras são proibidas ou tidas como equivocadas ou 

inadequadas (CASTRO e O’DONNELL, 2015, p. 105). 

 Ainda sobre o fato acima Becker relata: 

Os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui 

desvio e ao aplicar essas regras à pessoas particulares e rotulá-las como 

outsiders. Deste ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a 

pessoa comete, mas uma consequência da aplicação  por outras pessoas 

de regras e sanções a um ‘infrator’. O desviante é alguém a quem aquele 

                                                           
13FOUCAULT, Michel, “Vigiar e punir: nascimento da prisão”. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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rótulo foi aplicado com sucesso; comportamento desviante é o 

comportamento que as pessoas rotulam como tal (BECKER, 2010, p. 22). 

 Também sobre essa questão mencionada acima Guimarães cita: 

O corretivo para a redução dos ‘desvios’ se daria pela aplicação do castigo 

disciplinar. As punições são muito mais da ordem do exercício, do 

aprendizado intensificado, multiplicado, repetido do que a vingança da lei 

ultrajada [...] O sistema operante no treinamento escolar é o da gratificação-

sanção (GUIMARÃES, 1985, p.27). 

 Ainda sobre a questão da punição quem comete algo que é considerado um 

desvio o autor Foucault relata que: 

Organiza-se todo um saber individualizante que toma como campo de 

referência não tanto o crime cometido (pelo menos em estado isolado) mas 

a virtualidade de perigos contida num indivíduo e que se manifesta no 

comportamento observado cotidianamente. A prisão funciona aí como um 

aparelho de saber.[...] Os “reformatórios” se dão por função, também eles, 

não apagar um crime, mas evitar que recomece. São dispositivos voltados 

para o futuro, e organizados para bloquear a repetição do delito 

(FOUCAULT, 2001, p. 146). 

 Assim, são as instituições de ensino com regras e normas seguidas por todos, 

e quando não é o aluno pode ser levado para a direção ou coordenação e sofrer 

alguma consequência que resultaria em suspensão, chamar os pais ou passar o 

tema para ser resolvido pelo conselho tutelar, dependendo de qual foi o desvio e de 

quem o executou. 

 Sendo de suma importância salientar que o meu ponto de entrada na 

pesquisa era relacionado à violência dentro da instituição de ensino, porém ao 

decorrer da pesquisa me deparei com controles no ambiente escolar. 
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Capítulo 2 : Etnografando uma instituição de ensino pública 

2.1. Metodologia 

 Para a construção do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, em que fui a campo para observação minuciosa na instituição de ensino, 

na qual, realizei entrevistas semiestruturadas com atores que fazem parte deste 

cotidiano (professores, alunos e funcionários), como a autora Mirian Goldenberg 

relata no seu texto “A arte de pesquisar”: “Metodologia Científica é muito mais do 

que algumas regras de como fazer uma pesquisa. Ela auxilia a refletir e propicia um 

‘novo’ olhar sobre o mundo: um olhar científico, curioso, indagador e criativo” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 11). 

 A metodologia utilizada na pesquisa de campo na instituição de ensino pública 

é através de entrevistas feitas com alunos, professores, os demais funcionários da 

instituição, e também na observação do cotidiano da escola, tendo como foco a 

temática citada acima, assim como Mirian Goldenberg explicita no livro “A arte de 

pesquisar” relata: 

Para Weber, o principal interesse da ciência social é o comportamento 

significativo dos indivíduos engajados na ação social, ou seja, o 

comportamento ao qual os indivíduos agregam significado considerando o 

comportamento de outros indivíduos (GOLDENBERG, 2004, p. 19). 

Enfatizando a natureza simbólica da vida social, Mead postula que são as 

atividades interativas dos indivíduos que produzem as significações sociais. 

Uma consequência importante deste postulado é que o pesquisador só 

pode ter acesso a esses fenômenos particulares, que são as produções 

sociais significantes dos indivíduos, quando participa do mundo que se 

propõe estudar (GOLDENBERG, 2004, p.27). 

 Analisei a violência na instituição escolar tendo em vista que estudei a 

instituição e não refleti essa violência como em outros ambientes, como o autor 

Aquino relata: 

Abandonar o projeto de uma leitura totalizadora (quer de ordem 

sociologizante, quer de ordem psicologizante) dos fenômenos em foco, 

matizando-os de acordo com sua configuração institucional. Por exemplo, 

não se pode conceber a questão da violência no contexto escolar como se 

estivéssemos analisando a violência na família, nas prisões, nas ruas, e 
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como se todas elas fossem sintomas periféricos de um mesmo “centro” 

irradiador (AQUINO, 1998, p.11). 

 No presente trabalho também tratarei a perspectiva dos agentes que fazem 

parte do cotidiano escolar e de autores clássicos e contemporâneos, tentando 

realizar o que o autorHermano Roberto Thiry-Cherques relata no seu texto “Pierre 

Bourdieu: a teoria na prática”: 

Por isso insiste que, na pesquisa, se mantenha uma “vigilância 

epistemológica”: o cuidado permanente com as condições e os limites da 

validade de técnicas e conceitos. As atitudes de repensar cada operação da 

pesquisa, mesmo a mais rotineira e óbvia, de proceder à crítica dos 

princípios e à análise das hipóteses para determinar a sua origem lógica 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p. 30). 

2.2. Entrada no campo 

 Para iniciar esse tópico fiz uma narrativa sobre como foi o percurso desta 

pesquisa até chegar o momento que comecei a frequentar o meu campo de estudo. 

 A pesquisa foi realizada em uma escola pública em Campos dos Goytacazes, 

tendo diversos obstáculos para começar o campo, pois com a reforma da grade 

curricular do curso de Ciências Sociais foram retiradas e incrementadas disciplinas, 

em que a disciplina de Estágio IV foi retirada, este fato me impossibilitou de entrar 

na escola, pois não era mais estagiária e sim pesquisadora, no entanto um 

pesquisador para adentrar uma instituição de ensino pública tem que agilizar 

diversas documentações e precisa da autorização da Secretaria de Estado de 

Educação (SEEDUC), com isso levaria certo tempo o que prejudicaria o andamento 

da minha pesquisa, pois eu tinha pouco tempo para realizar a pesquisa de campo e 

escrever, levando em consideração que estou no último período da faculdade e só 

tinha cinco meses para realizar essa pesquisa, tive que superar essa problemática 

para enfim dar início a esse segundo capítulo. 

 Primeiramente quando fui à escola para dar início à pesquisa, conversei com 

a direção, e fui informada que teria que ter uma autorização da SEEDUC para 

participar do cotidiano daquela instituição, porém ao ir a SEEDUC não sabiam me 

informar direito o que eu teria que fazer e com quem falar para conseguir essa 

autorização, no entanto, sempre me indicavam ir conversar com a pessoa 

responsável dos assuntos designados a  estágios e Programa Institucional de Bolsa 
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de Iniciação à Docência - PIBID, porém eu já havia concluído as disciplinas de 

estágio como relatei anteriormente, e o funcionário do setor responsável não sabia 

quem que ficava com essa função de pesquisa, na qual me encaminhou para o setor 

pedagógico, que também não sabia o que eu deveria fazer,  ligou para o seu 

superior e me relatou que era para eu voltar no outro dia no turno da tarde para 

conversar com ela. No outro dia voltei na SEEDUC para tentar conseguir essa 

autorização, mas ao conversar com a senhora responsável pelo setor pedagógico 

informou-me que eu teria que fazer um ofício de próprio punho relatando tudo sobre 

minha pesquisa e também colocar as perguntas que seriam feitas, com isso pronto 

levaria essa documentação no setor de protocolo, e esse ofício iria passar por 

algumas pessoas, e somente depois ela iria me ligar para dizer se foi aprovado ou 

não, ou seja, isso poderia levar muito tempo e eu não conseguiria terminar a minha 

pesquisa. 

 Portanto, consegui conversar com uma professora de escola pública e a partir 

dela consegui enfim entrar na escola e começar a conversar com os professores, 

alunos e demais funcionários da instituição, sendo que se alguém me perguntasse 

quem eu era, eu deveria responder que era uma estagiária. É importante salientar 

que algumas pessoas foram entrevistadas a partir desta professora que abriu e 

continuava abrindo caminho para minha pesquisa. 

 Ao iniciar as entrevistas observei que a grande maioria dos entrevistados no 

começo ficava medindo tudo que me falavam e respondiam com frases curtas e 

diretas, mas ao longo da conversa iam dando mais detalhes dos acontecimentos da 

escola. 

 Foram entrevistadas vinte e duas pessoas, sendo cinco professores, uma 

coordenadora, um inspetor, uma funcionária da limpeza que já teve a função de 

portaria, e quatorze alunos. 

2.3. Dificuldades que ocorreram durante a pesquisa 

 Inicialmente no campo comecei a entrevistar funcionários da instituição de 

ensino, a princípio estava correndo tudo bem e os entrevistados me tratavam com 

total respeito e paciência, respondendo todas as perguntas, apesar de que reparei 

que alguns mediam muito o que falavam e sempre engrandeciam aquela instituição 

de ensino, considerado por muitos uma escola com o ensino muito bom e pelo fato 

de ser uma escola tradicional. Ás vezes parecia pelas narrativas daqueles agentes 
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entrevistados que lá não poderia acontecer nada que sujasse a imagem da 

instituição por ela ser tradicional, com isso sempre tinham um cuidado imenso no 

que me falavam. 

 No entanto, quando comecei a entrevistar os alunos, comecei a observar que 

já não era tão receptível a minha entrada, principalmente pelo inspetor, que 

começou a estar sempre por perto do lugar onde eu estava entrevistando e também 

em um determinado dia ao entrevistar duas alunas do terceiro ano que já tinham 

sido dispensadas, o inspetor começou a ficar olhando muito o desenrolar da 

entrevista e em determinado tempo ele passou bem perto e perguntou a elas se já 

não haviam saído e saiu rindo, não sei o motivo do riso, porém notei que daquele dia 

em diante ele ficava ainda mais perto de onde eu me encontrava. 

 Este fato acima acabou me deixando um pouco insegura, porém não deixei 

de terminar a minha pesquisa naquele local como de fato queria e continuei fazendo 

as mesmas perguntas. Quero deixar claro aqui que apesar da insegurança não 

mudei nada nas minhas perguntas, mas confesso que acredito que essa 

preocupação do inspetor com a minha presença naquele ambiente era porque a 

minha pesquisa tem a ver com questões de violências e controles na instituição de 

ensino e durante a pesquisa notei que para muitos daquela instituição aquela escola 

sempre tem que ser apresentada como uma instituição exemplar e intocável, 

portanto acho que a preocupação deste funcionário citado acima era em relação à 

imagem da escola e o que eu iria escrever sobre ela, apesar de saber que eu não 

iria colocar por questão ética o nome da instituição e todos os nomes seriam 

fictícios. 

 Sendo fundamental salientar aqui que ainda quando eu era estagiária a 

primeira vez que adentrei aquela instituição a funcionária da portaria fez questão de 

me falar que aquela escola era diferente das outras, “não era bagunça” e “tudo era 

organizado”, por isso teria que usar crachá para entrar. 

 A pesquisa foi realizada somente no segundo turno, pois não tinha 

autorização formal para realizar essa pesquisa podendo entrar na instituição 

somente nos dias e horários que a professora que me ajudou a realizar essa 

pesquisa estivesse no local. As entrevistas foram realizadas com a permissão dos 

entrevistados que eram informados por mim que era para pesquisa do trabalho final 

da faculdade, na qual me autorizavam a gravar as entrevistas e sabiam que os 

relatos seriam colocados sem citar o nome da escola e o nome deles. 
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2.4. Questões relacionadas à violência 

 A questão da violência é algo muito discutido entre os alunos, pois segundo 

todos os entrevistados, assaltos têm sido muito frequentes ao redor da escola. 

 Segundo dois alunos a segurança não é mais a mesma nas ruas da 

redondeza da escola, na qual me relataram que em um determinado dia ao saírem 

da escola eles e mais três colegas de turma estavam indo para o Centro da cidade 

quando perceberam que havia um grupo de 10 meninos aparentemente que 

pareciam não ter nem 15 anos de idade e eles foram sendo seguidos desde a frente 

da escola, quando eles perceberam ficaram atentos e chegou a um determinado 

local onde se espalharam com a intenção de confundirem o grupo nesta hora saíram 

correndo. Só que os suspeitos conseguiram cercar um deles e pediram para ele 

passar o cordão, um dos assaltantes pegou e falou “pega logo a arma para ele 

entregar o cordão logo”, naquele momento o estudante percebeu que do outro lado 

da rua havia um cartório e saiu correndo atravessando a rua para entrar no mesmo, 

porém os outros quatro estudantes estavam vendo o que estava acontecendo e viu 

que o amigo conseguiu entrar no cartório e os assaltantes saíram da frente daquele 

local, os estudantes pensando que eles haviam desistido de assaltá-los se juntaram 

novamente, no entanto quando chegaram a uma rua viram que os meninos estavam 

esperando-os lá na frente, tiveram que fazer um caminho diferente, onde viram um 

policial e assim conseguiram escapar dos assaltantes. O estudante que foi cercado 

pelos assaltantes me relatou que teve a sensação do coração ter vindo à boca de 

tanto nervosismo no momento. 

 Essa questão da violência ao redor da escola foi relatada por todos os alunos 

que eu entrevistei e disseram também que era necessário policiamento ali nas 

redondezas, pois eles andam com muito medo e quando saem da escola vão 

correndo para o ponto de ônibus sempre olhando para os lados. 

 No entanto, não foi somente relatado violências fora da instituição, mas 

também violências dentro da mesma. Esse fato ficou bem visível quando um 

entrevistado me relatou que a bicicleta dele teve o pneu furado ali dentro por alguém 

que estava naquele ambiente. Ele ainda narra que este fato aconteceu sem nenhum 

motivo pois segundo ele “não teria problema com ninguém” e ao contrário se dá bem 

com todos. Durante a conversa com este aluno me informou que já participou de 
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conselho de classe e afirmou que a escola já fez diversos ofícios pedindo 

policiamento, mas nada foi feito até aquele momento. 

 Também entrevistei uma aluna do 1º ano do ensino médio que me informou 

ser filha de uma pessoa que trabalha no conselho tutelar e que a mãe dela já foi 

várias vezes naquela escola no turno da manha resolver algum problema me 

relatando que de manhã acontece muitas coisas inclusive relações sexuais na sala 

de aula. 

 Entrevistei também um aluno que me relatou que já foi várias vezes para a 

direção por causa de brigas físicas e discussões com outros alunos e segundo o 

mesmo nestas ocasiões a direção nunca teria feito nada sério com ele e também a 

direção várias vezes ameaçavam chamar o conselho tutelar, porém isso nunca teria 

sido feito e ainda com falas e risos falou-me que “ainda bem que não fizeram”. 

 O bullying foi algo que também foi citado por três alunas na qual me relataram 

que uma garota por ser “zarolha” (esse termo foi utilizado por elas) muitos 

alunos implicavam e a apelidavam (não me falaram quais eram os apelidos). 

Ainda sobre esse assunto, me relataram que teve um caso de uma menina 

com Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade (TDAH) e isso a faria 

“falar muito sem pensar” e as pessoas ficavam falando sobre alguns assuntos 

considerados polêmicos, como homossexualidade, “e ela acabava entrando 

na onda e falando o que não deve e depois eles colocam a culpa nela, porém 

ela muitas vezes dizia certas coisas sem pensar e para chamar atenção”. 

 A questão das violências se mostrou muito presentes naquele ambiente que 

foi algo relatado tanto pelos alunos com citei acima, como também por professores 

na qual uma professora de educação física me falou que às vezes na quadra 

acontece alguma discussão, só que segundo ela geralmente é violência verbal 

porque ela chega e fala que vai parar com o jogo e levar todos para a sala, com isso 

eles rapidamente param de discutir. No entanto, também relatou que em um 

determinado dia um aluno cuspiu dentro da mochila do outro e ela pediu para ele 

limpar e pedir desculpas e o aluno não quis causando o direcionamento do aluno 

para a direção. 

 A violência se mostra presente e muitas vezes camuflada, pois desde a hora 

que um aluno é ameaçado se fizer mais alguma coisa que não corresponda às 

regras e normas que tem naquela instituição ele vai sofrer alguma punição como 
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chamar o conselho tutelar o que acaba sendo uma violência simbólica. Quero deixar 

claro que não estou querendo dizer que concordo ou não com isso, mas sim 

tentando mostrar que a própria instituição algumas vezes comete violência para os 

alunos ali presentes no cotidiano. 

2.5. Polícia na escola 

 A violência e o consumo de drogas foi o ponto de entrada da policia militar 

nas instituições de ensino na qual o PROEIS tem como intuito a diminuição e a 

repressão a essas práticas. 

Neste tópico foi analisado como está a escola sem a presença do policial no 

seu cotidiano, uma vez que pararam de pagar a gratificação deles causando a 

retiradas desses agentes daquele local. 

 A presença deste agente na instituição de ensino é algo que alguns 

consideram maravilhoso, e para outros já não é tão bom assim.  

 Segundo alguns entrevistados é importante ter policiais naquele local pois 

está muito perigoso e eles têm medo de algum estranho que não seja aluno ou 

funcionário da instituição entrar na escola. 

 No entanto, a maior parte das pessoas que eu entrevistei pensa o contrário, 

pois segundo eles devem colocar mais inspetores porque na escola tem somente 

um e que não conseguiria atender todas as demandas por ser só ele.  

 Mesmo entre os que defendem o controle e a presença de policiais na escola, 

há ressalvas,pois uma aluna me relatou não concordar que tenha policial armado 

dentro da escola porque pode acontecer alguma coisa e em uma atitude impensada 

do policial acabar atirando. 

 Segundo uma professora que aparentemente têm 30 a 33 anos, relatou-me 

que levou um susto a primeira vez que viu um policial na escola, logo pensou que 

havia acontecido alguma coisa não concordando que tenha agentes assim na 

escola, explicitando: 

Não fui informada qual era o papel dos policiais aqui, se teve essa 

informação foi em um dia que eu não estava presente ou se chegou na 

direção não passaram para a gente, não teve nenhuma reunião para falar 

sobre isso, eu me lembro que falaram que ia ter policial e eu me lembro o 

primeiro dia que teve policial, era um dia no fim da tarde a escola estava 

bem vazia e eu dou mais aula no prédio lá de trás e de lá parecia que não 
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tinha mais ninguém na escola, parecia aquele dia que parece que só tem 

você no local, e ai eu vindo para a portaria de repente me deparei com o 

policial armado e fardado andando dentro da escola, normalmente eles 

ficavam lá na frente, eu me lembro muito bem desse policial andando dentro 

da escola, eu logo pensei,  gente que situação estranha um policial armado 

aqui na escola, dá a impressão que qualquer coisa que acontecer dentro da 

escola ele vai poder atirar, era um dia que estava bem vazia a escola, eu 

não sei se ele estava andando pela escola porque parecia estar vazia ou se 

em um dia com muita gente ele faria isso (Relato de uma professora de 

Sociologia). 

 Ainda sobre essa questão a professora cita: 

Porque não passa essa ideia em escola particular, ninguém imagina que 

tem que ter policial na escola particular nem na calçada da escola, e lá tem 

pessoas da mesma idade que aqui, também tem caso de conflito, de 

violência e desrespeito, meus colegas que trabalham em escola particular 

narram isso, alunos que acham que porque está pagando o salário do 

professor pode falar o que quiser, então também não é um ambiente de 

tanta paz assim, mas não passa na cabeça de ninguém que vai colocar um 

policial ali, mas na escola pública você coloca policial dentro da escola 

armado andando pela escola, então tem muita relação da maneira que a 

população enxerga as camadas mais pobres, então sempre o ambiente 

dessa população é mais vigiado (Relato de uma professora de Sociologia). 

 Também segundo uma professora de educação física com 44 anos, deveria 

se repensar sobre essa questão da polícia dentro da escola, ao relatar: 

Eu trabalho em outra escola estadual que a realidade é outra, sendo 

considerado um bairro perigoso na cidade de Campos dos Goytacazes, 

então apesar daqui ser uma escola central ela trás todo um problema e 

privilegio de uma escola central, mas por exemplo,  a outra escola, também 

trás os problemas e privilégios de uma escola longe do centro, lá por 

exemplo o problema não é dentro da escola, o policial estava dentro da 

escola sendo que o problema não era lá dentro, era em torno, o problema 

que se tem é ter um assassinato na esquina da escola, então quando tem 

essa situação os alunos têm medo de ir para casa, a segurança dentro da 

escola existe o problema é o aluno chegar à escola e esse aluno sair da 

escola, então o policiamento não deveria estar dentro da escola e sim em 

torno da escola para proteger os alunos que chegam e saiam da escola, já 

aconteceu lá de um aluno ao sair da escola sofrer um atentado e ele correr 

para dentro da escola, não me lembro se nessa época já tinha policial, mas 
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de qualquer maneira tinha um segurança e um porteiro, todo mundo ficou 

com medo de ir embora, eu não tenho medo de ir para lá, mas acho que 

agora esta até mais calmo, mas ano passado por exemplo morria uma 

pessoa todos os dias, e era ex aluno, pais de alunos, irmão de alunos, tio de 

alunos, era sempre alguém que tinha uma ligação com a escola. Porém o 

aluno pode sair de casa e não chegar à escola ou sair da escola e não 

chegar em casa, porque na rua que é onde deveria ter policiamento não 

tem, dando às vezes a impressão que o aluno só é importante enquanto 

está lá dentro, depois pode acontecer qualquer coisa que não tem problema 

(Relato de uma professora de educação física). 

 O inspetor aparentemente com 30 à 34 anos, relatou-me  sobre essa questão 

de policias militares na escola:  

Havia perfis de policiais, os que trabalhavam com a gente e os que 

dialogavam, traziam alguns casos, estavam tentando resolver a situação 

segundo procedimentos da própria instituição, e tinham aqueles que 

tratavam os alunos como tratavam qualquer outro meliante. A gente teve 

problemas com policiais que agrediu verbalmente o aluno, isso a gente 

registra, a gente envia para o PROEIS, mas cada um é cada um, não sei 

como são os treinamentos deles, mas a principio não há treinamento, o 

mesmo policial que está na rua está dentro da escola tratando e abordando 

da mesma forma, na minha percepção não tem treinamento, eu não ouvi 

falar de treinamento nenhum, e a forma que alguns abordavam era a 

mesma. O papel deles era inibir situações de violência ou de criminalidade, 

apoiando a instituição, em casos de violência você ter uma autoridade 

policial dentro da escola, teria esse papel de inibir [...]. Por exemplo, em 

casos de violência na verdade institucionalmente, há ação deve ser do 

maior sempre em defesa do menor, em casos de briga tem gente que 

pergunta se a gente pode meter a mão ou se não pode meter a mão? Sim, 

você tem que meter a mão, você tem que dividir da melhor forma que você 

conseguir, afinal é o seu papel agir em defesa do menor, no caso de 

infrações que vão comprometer a integridade física do menor ou da própria 

instituição, o policial deveria agir, por exemplo, psicotrópico dentro da 

escola, o policial deveria intervir, o ingresso de algum aluno com o objeto 

cortante ou uma arma branca ou de fogo o que seja o policial estaria aqui 

para nos ajudar e auxiliar, esse deveria ser o papel deles, eles poderiam 

intervir junto com a instituição, não pode intervir arbitrariamente por ele 

mesmo, apesar de já ter visto casos de fazerem isso, o ideal seria a direção 

acionar esses policiais (Relato do inspetor). 
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 Ao conversar com um professor de Educação Física com 53 anos, 

também me relatou sobre as praças da polícia militar: 

Eu acredito que tem que ter mesmo o policial dentro da escola, porque tem 

situações que o professor não consegue entrar com essa autoridade que o 

policial tem, porque a gente sabe que em todas as escolas existe problema 

de tráfico sim, a gente sabe disso, eu nunca vi, mas pelo que me falam, 

então acho que nessa hora uma autoridade de um policial, acho que impõe 

um pouquinho dessa autoridade, não o autoritarismo, mas essa questão de 

olha a gente não pode fazer isso aqui dentro porque existe um policial aqui 

e se acontecer o policial vai ter que fazer alguma coisa, mas eu nunca vi 

nada além de chamar atenção, do próprio policial chamar o aluno e 

conversar com o aluno, sem essa questão de violência igual a gente ver o 

policial com bandido, nunca vi isso aqui, mas impõe um respeito ter um 

policial ali na porta, até mesmo porque a gente sabe que tem alunos de 

outra escola que coloca uniforme dessa escola para entrar aqui (Relato do 

professor de Educação Física).  

 A maior parte dos alunos relatou que o policial só ficava perto do portão e se 

acontecesse alguma coisa na parte dos fundos da escola ele nem não iria ver só se 

fosse acionado. E ainda segundo alguns alunos e funcionários da escola acham que 

os policiais deveriam ficar rodando a escola. 

 Observei durante a pesquisa que muitos até queriam o auxilio de um o 

policial, no entanto, não era dentro da escola e sim fora pois ali dentro precisa 

somente colocar novamente porteiros e mais inspetores já policial seria fundamental 

que estivesse na frente e ao redor da escola porque os assaltos têm sido frequentes. 

Segundo uma aluna já aconteceu de ter sete assaltos na frente da escola em um 

dia. 

 Portanto, percebi que embora não haja mais policiais fardados e armados 

dentro da instituição por conta da crise financeira do estado do Rio de Janeiro, há 

policiamento: este policiamento não é feito pelos próprios policiais, mas a função 

que era correspondente a eles acaba sendo transferida para outros funcionários da 

escola. 

2.6. Porteiros 

 O tema dos porteiros é um assunto bem tratado pelos agentes desta 

instituição em que todos os entrevistados têm opiniões parecidas sobre este 
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assunto, pois todos acham que deveria colocá-los novamente naquele ambiente, 

pois, segundo eles o porteiro consegue fazer a vigilância de quem entra naquela 

instituição, evitando pessoas “estranhas” a ela, ou seja, os que não são alunos nem 

funcionários desta instituição. Assim como o PROEIS, os porteiros não estão mais 

nas escolas por conta da crise do estado do Rio de Janeiro. 

 Em uma conversa com uma professora de Educação Física com 44 anos, ao 

perguntar quem estaria fazendo essa função uma vez que foram retirados os 

porteiros de algumas instituições públicas da cidade de Campos dos Goytacazes me 

informou que acredita que estão jogando com a sorte e aumentou a insegurança e 

completou dizendo que colocaram um porteiro só que agora não é uma pessoa, mas 

um objeto, um controle que abre o portão.  Este controle fica com a coordenadora ou 

com o inspetor, cujo portão só é aberto quando um dos dois chega com este objeto 

para abri-lo ela ainda relatou que depois que colocou este portão elétrico a escola 

ficou mais segura, pois depois que tiraram os porteiros o portão só ficava encostado, 

causando medo nos agentes ali presentes, pois tinham medo de que pessoas com 

más intenções entrassem naquele local e fazerem algo ruim com eles. 

 Ainda sobre esse assunto, outro professor de educação física com 53 anos, 

relatou-me sobre um acontecimento naquela instituição de ensino ainda na época 

que havia porteiros: 

já aconteceu comigo de estar fazendo um torneio de futebol e alguns alunos 

de outra escola entrarem naquela instituição e de repente na arquibancada 

estou vendo alunos diferente que nunca tinha visto dentro da escola, então 

fui até eles e falei que eles não eram do colégio, com isso começaram a 

gaguejarem, nessa hora eu senti que não era, ai chamei o porteiro que na 

época ainda tinha e falei que o aluno não era dali, realmente não era, 

usaram a desculpa que queriam assistir, mas até a gente saber a intenção, 

portanto, foram colocados para fora do colégio, nessa situação que o estado 

está passando de algumas escolas não terem porteiros, fica ainda mais 

difícil controlar isso, na época tinha, mas foi torneio com muitas turmas e na 

do intervalo, então na hora do intervalo o portão é aberto e eles vão lanchar 

lá fora, e foi nessa que foram lanchar e voltaram que se infiltraram (Relato 

do professor de Educação Física). 

 Segundo os alunos entrevistados, os porteiros são essenciais para segurança 

desta instituição, pois há somente uma coordenadora no turno da tarde e um 

inspetor e os dois estão tendo que fazer as suas funções e também realizar funções 
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que não os correspondem causando uma falha em todas as tarefas com isso, 

segundo eles, se colocasse novamente os porteiros, a escola estaria mais protegida 

de problemas de falta de segurança que possa vir. Aqui também é importante 

destacar que a grande maioria dos entrevistados sendo os alunos e funcionários da 

instituição relataram que a policia não é tão importante ali dentro e sim no arredor da 

escola, já os porteiros são de total importância nesta instituição que pesquisei. 

2.7. Controles na instituição de ensino 

 O controle desde o meu primeiro contato com o campo de pesquisa foi algo 

notório, porém, observei maior visibilidade em algumas dimensões e menor em 

outras. 

 Notei que a escola como um meio burocrático tem regras e normas para 

serem seguidas como citei no tópico acima do relato do professor de educação física 

que viu que havia alunos que não eram da escola no torneio na quadra e este fato 

causou a retirada destes alunos da instituição. Neste caso, nota-se o controle 

presente, pois pessoas que não são funcionários e nem alunos daquela instituição 

têm que ser autorizadas pela escola para estar frequentando aquele ambiente. 

 Esse controle também se mostrou muito presente na minha entrada, pois teria 

que ter uma autorização formal para poder fazer a minha pesquisa naquele local, 

entretanto, minha pesquisa teve o consentimento de todos os entrevistados. 

 Ao conversar com um aluno que já foi inúmeras vezes para a direção por 

desviar de algumas regras, relatou-me que naquela instituição há um controle muito 

grande porque tudo tem que seguir regras e até mesmo para entrar na quadra tem 

que ter autorização, pois a quadra fica trancada na qual comparou esse fato com 

outras escolas públicas desta cidade que explicitou que esta instituição é a única 

que a quadra fica trancada e ainda relatou que eles como alunos não podem dar 

sugestões nenhuma para a melhoria da escola e que nem mesmo a diretora eles 

podem escolher. 

 Já em outra entrevista com um aluno este me relatou que o policial consegue 

ter um controle maior sobre os alunos do que os professores, uma vez que com os 

policiais, os alunos se sentem mais coagidos a não cometer algo que é considerado 

errado. 

 O próprio portão é automático, pois tem que ter o controle de quem entra na 

instituição e pode-se perceber que para esse controle existir necessita de uma 
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pessoa física para ficar com esse objeto na qual só entra naquela instituição quando 

a pessoa que estiver com esse objeto ir e autorizar a sua entrada não 

necessariamente precisa ser um porteiro para ficar com esse mecanismo. 

 Portanto com a modernidade nascem cada vez mais meios de controle na 

sociedade e a escola não vai escapar dessas novas tecnologias, pois além de 

portão automático a escola tem câmeras e esse objeto também vai impedir de certa 

forma desvios de regras, pois o aluno vai pensar duas vezes antes de fazer algo, 

pois agora tem uma prova que pode servir contra ele. 

 Nesta escola, que pesquisei, observei que além de regras como não jogar lixo 

no chão, proibição da entrada de estranhos, não mexer em nada que não seja 

autorizado, a própria vestimenta é algo obrigatório, pois se o aluno não usar o 

uniforme da escola que tem o símbolo daquela instituição, calça e tênis, ele vai ser 

punido, levando uma advertência para mostrar aos pais, pois o aluno só pode estar 

lá dentro se estiver de uniformizado, e pode-se observar que todo tempo o controle 

se mostra presente por mais que muitas vezes passe despercebido por alguns. 

 O controle é existente e a maior parte dos entrevistados concorda que tenha 

que ter esse controle para o funcionamento da instituição escolar muitos me 

relataram que com a retirada dos porteiros e dos policiais eles estariam entregues 

ao perigo e ainda teve um aluno que afirmou que quando foram retirados os policiais 

um assunto que esteve muito presente foi o ataque a uma escola em Realengo no 

ano de 2011, e eles ficam com medo de acontecer algo assim com eles naquele 

ambiente. 

 Com isso, os casos de violência no entorno da escola que realizei a pesquisa, 

passa ser um quadro que acaba justificando o controle e a vigilância interna naquele 

local. 

 A partir das perguntas feitas ao decorrer das entrevistas, observei que 

possibilitou uma reflexão dos agentes escolares que acabavam ligando a questão da 

violência para referirem sobre a importância dos porteiros, do PROEIS e também 

para justificar o controle que acaba tendo há todo momento naquele ambiente. 

Quando me refiro a agentes estou me referindo a todos que estão presentes no 

cotidiano da escola pesquisada sendo somente entrevistados pessoas do turno da 

tarde daquela instituição. 

 Visto isso, é de suma importância destacar que o controle relatado nesse 

capítulo é especificamente o controle escolar. 
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Capítulo 3 : Analisando um pouco mais a instituição escolar a partir das 

teorias 

 Inicialmente pretendia analisar os tipos de violência existentes e sobre 

autoridade docente em um ambiente com policiais militares do PROEIS. A partir 

deste ponto de partida iria estudar como se dava as relações sociais com o projeto 

PROEIS que tem o objetivo de diminuir os casos de violência e consumo de drogas 

nas instituições de ensino público, onde inseriram no cotidiano dessas escolas 

praças da policia militar, com isso iria fazer relação dessa questão citada acima e 

também como está a escola sem esses agentes uma vez que não tem mais esses 

policiais naquele ambiente escolar pelo fato de não terem a gratificação que eles 

tinham para fazer esse trabalho. 

 Portanto, esse fato citado acima foi o meu ponto de partida, porém ao 

começar a pesquisa na escola me deparei com uma questão que é muito presente 

naquele local que é o controle. 

 Porém este controle nem sempre é visível para todos. Na tese de doutorado 

de Eloiza Neves (2008) é citado sobre o autor Hutmacher que explicita que a escola 

faz parte de uma “organização burocrática”, na qual isso se dá por causa da forma 

que é regulada e exercida o poder naquele ambiente escolar e também é relatado 

que é burocrático por causa da legislação de poder que é transferido para os 

agentes daquele cotidiano em formas de regras, normas e leis que deve ser 

seguidos por todos e ainda este autor relata que essa legislação de poder está 

fundada na crença comum, pois todos acham justo obedecê-las. Assim como 

Foucault também explicita: 

a mecânica de poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as 

formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, tomando 

corpo em técnicas de dominação. Poder este que intervém materialmente, 

atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos – o seu corpo – e que se 

situa ao nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida 

cotidiana e por isso podendo ser caracterizado como micro-poder ou sub-

poder (FOUCAULT, 1989, p. 12). 

 O controle se mostrou muito presente nesta instituição, tanto no próprio 

ambiente a partir de objetos como câmeras, tanto por pessoas que tem diretamente 

alguma função de controlar aquele ambiente e também por pessoas que foram 

inseridas naquele local para controlar e coibir que alguma coisa saia do controle da 
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escola e inclusive são agentes que fora da instituição já passa uma imagem de uma 

autoridade. 

 Com isso, observei na pesquisa de campo que o tempo todo este controle 

está presente, começando pela entrada da escola que tem muros, portões e alguém 

fazendo essa função de portaria, afirmando novamente como relatei no capítulo 

anterior que nem sempre são pessoas direcionadas para fazer essa função, porém 

por não ter alguém correspondente a essa função acabam colocando professores, 

inspetor e coordenadora. Porém pode-se perceber que a entrada nas escolas é 

restrita e controlada o tempo todo. 

 Entretanto, há pessoas que já são direcionadas para funções que ainda mais 

aumenta o controle nessas instituições, como o inspetor, ele está ali segundo 

algumas pessoas que vivencia o cotidiano escolar para vigiar os alunos e sempre 

está andando pela escola justamente para evitar que infligem as normas que devem 

ser seguidas. Este fato tem haver com o que as autoras Priscila Cruz e Silvane 

Freitas relatam sobre uma citação de Foucault:  

Não são apenas os prisioneiros que são tratados como crianças, mas as 

crianças como prisioneiras. As crianças sofrem uma infantilização que não é 

delas. Nesse sentido, é verdade que as escolas se parecem um pouco com 

as prisões (FOUCAULT,14 1985 apud CRUZ e FREITAS, 2011, p. 6). 

 Trazendo novamente o “panóptico” que foi mencionado no capítulo I, segundo 

Foucault essa ideia de prisão está relacionado ao panóptico que foi criado por 

Jeremy Bentham com o objetivo de vigiar as prisões que era algo alto e circular que 

quem estava lá dentro conseguia ver todos os lugares na prisão e quem estava do 

lado de fora não conseguia ver a parte de dentro desse panóptico. Porém ao 

decorrer do tempo este modelo arquitetônico foi útil também para as escolas e para 

Foucault o panóptico é algo que mostrou uma forma eficaz para esse controle dos 

indivíduos e também para disciplinar e docilizar os mesmos. Assim como Castro e 

O’Donnel relatam no texto: 

[...] o fato de que tal controle não dependia da efetiva permanência do vigia 

em seu posto: uma vez que a estrutura impedia que o observado visse o 

observador, o panóptico criava um sistema no qual a vigilância se fazia 

                                                           
14FOUCAULT, Michel. “Microfísica do Poder”. 5ª edição. Ed. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Graal, 1985. 
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permanente nos seus efeitos, mesmo que não o fosse na sua ação 

(CASTRO e O’DONNELL, 2015, p. 98). 

 Portanto essa questão do controle é algo muito existente nas escolas que 

além de pessoas com a função de vigiar e de controlar o acesso naquele ambiente 

como citei acima, criam também meios de controle em formas de objetos na qual 

colocam câmeras para também fazer esse trabalho este fato deixa ainda mais visível 

como o controle e o exercício do poder é fortemente inseridos nas escolas ao 

colocarem as câmeras fica ainda mais difícil de algum aluno infligir essas regras, 

pois acaba se sentindo coagido mesmo porque as câmeras passam a ser uma prova 

contra ele. Com isso, pode-se fazer uma relação com o que o autor Alfredo Veiga-

Neto relata sobre dispositivos para disciplinar sendo um conceito de foucaultiano: 

para tratar da disciplinaridade vale a pena recorrer ao conceito foucaultiano 

de dispositivo, de modo que se possa falar em dispositivo da 

disciplinaridade. Com a palavra dispositivo, Foucault designa todo um 

conjunto de práticas discursivas e não-discursivas cujos elementos são 

heterogêneos, mas se mantêm conectados numa rede de relações. Tais 

elementos são de diferentes ordens, de diferentes naturezas: discursos, 

instituições, teorias, regulamentos e leis, enunciados científicos, práticas 

sociais, proposições filosóficas, arquiteturas etc. Em outras palavras, 

Foucault chama de dispositivo a rede de relações que mantém certas 

práticas e correlatas instituições articuladas entre si e cuja racionalidade 

desempenha funções estratégicas, ou seja, funções cujo objetivo principal é 

fazer funcionar ou manter o poder de uns sobre os outros, a ação de uns 

sobre as ações dos outros (NETO, 2008, p. 48). 

 Porém além desses meios de controles15 que relatei anteriormente também 

são inseridas praças da policia militar nas instituições de ensino, deixando ainda 

mais visível a presença de um controle nestas instituições, pois além das câmeras e 

de pessoas já destinadas à função de vigiar os alunos são inseridos nas escolas 

esses policiais, tendo em vista que os policiais são vistos por muitos como uma 

autoridade. Este fato deixa ainda mais claro que o tempo todo nas escolas é 

exercido o exercício do poder. Este fato pode-se fazer uma relação com o texto 

“Polícia e Escola: aparando arestas” dos autores Edna Santana e Candido Alberto 

Gomes que estudaram diretamente esta questão da polícia militar nas escolas: 

                                                           
15 Controles aqui entendido como controles observados no ambiente escolar. 
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Apelar para a autoridade policial é enfraquecer a autoridade do diretor? Os 

policiais ressaltaram que os diretores muitas vezes os chamavam, supondo 

que o problema era penal; porém os policiais informaram que os diretores 

não foram devidamente esclarecidos quanto ao que é de ordem pedagógica 

do diretor ou de ordem policial. Essas interferências de um ‘invadindo’ e 

superpondo-se ao trabalho do outro poderão deixar de existir ou, pelo 

menos, diminuirão. Entretanto, os dados indicam que diretores, por 

contarem com a presença e os serviços do policial na sua escola, atribuíram 

a eles a responsabilidade de manter a ordem e também repreenderam os 

alunos, esquivando-se das suas reais funções e delegando-as aos agentes 

policiais (SANTANA e GOMES, 2010, p. 163). 

 Todavia, no meu campo de pesquisa observei que a relação de poder 

segundo Foucault está muito presente naquele local, pois há um controle muito 

grande na escola sobre os estudantes, no entanto, os mesmos nem sempre 

percebem que estão sendo controlados a todo tempo, e nem que aquela instituição 

está os docilizando e disciplinando com isso, assim como Foucault relata na 

instituição de ensino tem poder o tempo todo e esse poder está a todo momento nas 

relações sociais. Ainda sobre este fato o autor Alfredo Veiga-Neto relata: 

É quase uma banalidade afirmar que a escola vem funcionando, ao longo 

dos últimos quatro séculos, como a mais importante instituição capaz de 

moldar disciplinarmente os indivíduos que ela toma para si. A imensa 

maioria de nós aprende a ser disciplinar (e, no limite, disciplinada), graças 

às ações das máquinas – como o currículo, o panóptico, as fichas 

simbólicas etc. – que compõem essa grande maquinaria escolar. Como 

detalhadamente demonstrou Michel Foucault, a escola constitui-se, enfim, 

como uma instituição crucial para a instauração da sociedade disciplinar 

que hoje conhecemos. Ainda que tais afirmativas pareçam óbvias, elas são 

necessárias para que se desnaturalizem a educação escolar, as lógicas 

disciplinares, o controle e até mesmo o sujeito moderno (NETO, 2008, p. 46 

e 47). 

 Portanto, a partir da minha pesquisa de campo percebi que ao mesmo tempo 

em que a legislação de poder está presente ali, acaba incidindo em haver e 

reproduzirem uma exclusão social porque nas entrevistas teve alunos afirmando que 

eles não podem opinar em nada em prol de melhorias na escola e ainda relataram 

que não possuem o direito de escolherem a direção da escola. 
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 Vale ressaltar, por fim, que durante o trabalho de campo alguns alunos e 

alunas relataram a existência de professores que já iriam para a sala de aula com 

pré-conceitos para com a turma ou para com determinados alunos e alunas. Esse 

pré-conceito seria derivado segundo os entrevistados a algo que os docentes podem 

ter ouvido em outra situação. Tal pré-conceito, segundo os entrevistados, inviabiliza 

que os professores compreendam que os estudantes podem mudar seus 

comportamentos e ter outra postura com as disciplinas.  
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Considerações finais 

 Nesta pesquisa a partir dos dados coletados através das entrevistas e pela 

observação do campo a minha hipótese inicial foi confirmada, mas acabamos 

encontrando também outros assuntos de suma importância e que foi estudado ao 

longo da pesquisa. 

 Tendo em vista as entrevistas realizadas com os professores, funcionários e 

alunos pode-se perceber que o controle16 é muito presente sendo para alguns algo 

desnecessário, no entanto, para a maioria dos entrevistados é algo de suma 

importância, pois para estes a segurança é fundamental naquela instituição, tendo 

assim que criar medidas para que isto aconteça. 

 A partir disto percebemos que a violência é algo recorrente no interior e 

exterior da instituição de ensino causando ainda mais meios de controle que são 

passados para os alunos em forma de regras e normas no qual devem obedecê-las, 

caso contrário serão punidos. 

 Com isso, entendemos que há uma legislação de poder existente naquele 

ambiente educativo como foi citado acima, essas punições advém do 

descumprimento de regras, normas e leis que é criada por um grupo que nem 

sempre são pessoas relacionados com a educação. Como o autor Maurice Tardif 

relata no livro “Saberes docentes e formação profissional”: 

Em suma, pode-se dizer que as diferentes articulações identificadas 

anteriormente entre a prática docente e os saberes constituem mediações e 

mecanismos que submetem essa prática a saberes que ela não produz nem 

controla. Levando isso ao extremo, poderíamos falar aqui de uma relação 

de alienação entre os docentes e os saberes. De fato, se as relações dos 

professores com os saberes parecem problemáticas, como dizíamos 

anteriormente, não será porque essas mesmas relações sempre implicam, 

no fundo, uma certa distância – social, institucional, epistemológica – que os 

separa e os desapropria desses saberes produzidos, controlados e 

legitimados por outros? (TARDIF, 2004, p.41). 

 Assim como Celso Castro e Julia O’Donnel relatam uma citação de Becker: 

os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja a infração 

constituem desvio e ao aplicar essas regras as particulares e rotulá-las 

como outsiders. Deste ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato 

                                                           
16 Controle escolar 



42 
 

que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outras 

pessoas de regras e sanções a um “infrator”. O desviante é alguém a quem 

aquele rótulo foi aplicado com sucesso; comportamento desviante é o 

comportamento que as pessoas rotulam como tal (BECKER,17 2008 apud 

CASTRO e O’DONNELL, 2015, p. 108). 

 Com isso a partir das observações e entrevistas que foram estudadas no 

campo de pesquisa, observei que a escola têm diversos meios para que as regras 

sejam respeitadas tendo ou não a aprovação das pessoas que vivenciam aquele 

cotidiano escolar. 

 Assim, concluo o meu trabalho final destacando que essa pesquisa motivou-

me a querer analisar ainda mais sobre este assunto na qual pretendo continuar 

estudando posteriormente.  

                                                           
17BECKER, Howard. “Marginais e desviantes”. In: Outsiders. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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Anexo 1 

Para professores e funcionários 

Sobre os alunos: 

a) Como percebe a relação com os alunos dessa escola? 

b) É comum que os alunos tirem dúvidas sobre os conteúdos durante ou depois 

das aulas? 

a) É comum que os alunos conversem sobre questões que não são somente as 

dos conteúdos ministrados?  

b) Como você percebe a relação com os alunos(as)?  

c) Você já presenciou ou soube de qualquer agressão ou violência outros 

professores ou a você mesmo? Como foi?  

d) Como você age quando algum estudante lhe desobedece ou comete qualquer 

agressão ou violência com outros alunos?   

1) Sobre a escola em geral e os PMs 

e) O que você acha desta escola? (chata, violenta, boa, interessante, 

desinteressante) Pode explicar?  

f) Como é a relação entre alunos, professores e funcionários? 

g) Como você percebe a relação entre os professores entre si?  

h) Você já presenciou bate-boca em sala de aula? Como foi?  

i) Você já viu policiais militares aqui na escola? Se já viu, pode dizer se sabe de 

alguma atuação dele dentro da escola? O que acha do PROEIS? 

j) Algum professor, coordenador ou diretor falou para você sobre a presença 

dos policiais na escola? Ou falou em que situações eles podem ser 

acionados?  

k) Você ou alguém já precisou chamar o PM para atuar em alguma situação? 

Como foi?  

l) Você ou algum amigo conversa ou já conversou com os PMs?  

m) Você notou a ausência dos policiais?  

n) Agora sem os PMs, o que está achando da escola? Mudou algo? (para 

alunos de escola que não têm mais policiais).  

o) Quando há algum problema de violência ou agressão, como isso é tratado ou 

resolvido?  
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p) Quem está fazendo as funções que eram dos policiais? 

Perguntas para os alunos 

Bloco 01: relação professor x aluno. 

1) Quando você tem uma dúvida ou pensa em acrescentar algo à aula do 

professor(a), o que você faz? 

2) Com que frequência você conversa com os professores sobre assuntos que 

não sejam relacionados às disciplinas ministradas? 

3) O que você acha dos professores que trabalham aqui nessa escola?  

4) Como você acha que os outros alunos tratam os professores(as)? 

5) Você já presenciou ou soube de alguma agressão ou violência ao 

professor(a)? Como foi?  

6) Se você ou alguém faz algo que um professor não aceita em sala de aula, o 

professor faz algo? O quê?  

7) Sobre a escola em geral e os PMs 

8) O que você acha da escola? (chata, violenta, boa, interessante, 

desinteressante) Pode explicar?  

9) Como você percebe a relação entre os alunos?  

10) Você já presenciou bate-boca em sala de aula? Como foi?  

11) Você já viu policiais militares aqui na escola? Se já viu, pode dizer se sabe de 

alguma atuação dele dentro da escola?  

12) Algum professor, coordenador ou diretor falou para vocês sobre a presença 

dos policiais na escola? Ou falou em que situações eles podem ser 

acionados?  

13) Você ou algum amigo já precisou chamar o PM para atuar em alguma 

situação? Como foi?  

14) Você ou algum amigo conversa ou já conversou com os PMs?  

15) Agora sem os PMs, o que está achando da escola? Mudou algo? (para 

alunos de escola que não têm mais policiais).  

16) Quando há algum problema de violência ou agressão, como isso é tratado ou 

resolvido?  
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