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Resumo 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como se dá a administração 

institucional dos conflitos no espaço escolar, tomando como base duas experiências: as 

observações realizadas junto à Escola Estadual Walter Orlandini e minhas experiências 

de pesquisa com a Ronda Escolar da Guarda Municipal de São Gonçalo. Serão 

mostradas situações onde o professor precisa administrar os conflitos presentes na 

escola e outros casos em que instituições de fora do ambiente escolar são chamadas a 

intervir, como acontece com a Guarda Municipal de São Gonçalo, por meio de sua 

equipe de ronda escolar. 

 

Palavras-Chave: Conflitos, Escola, Ronda Escolar 
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1. Introdução 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar como se da administração dos 

conflitos em uma escola pública da região metropolitana Rio de Janeiro, chamada 

Walter Orlandini, localizada no município de São Gonçalo. Privilegiarei mostrar como 

esses conflitos se manifestam a partir da perspectiva dos estudantes do segundo e do 

terceiro ano do Ensino Médio. Será mostrado também as situações onde o professor 

precisa administrar os conflitos presentes na escola e outros casos em que instituições 

de fora do ambiente escolar são chamadas a intervir, como é acontece com a Guarda 

Municipal de São Gonçalo, por meio de sua equipe de ronda escolar. 

Tomam-se como base a minha participação no projeto de pesquisa, coordenado 

pelo professor Fabio Reis Mota, intitulado A administração institucional de conflitos no 

espaço escolar: alteridade e (in)diferença no espaço público fluminense
1
. O projeto 

tinha o objetivo de pesquisar as formas de administração institucional de conflitos 

observáveis nas escolas públicas do Rio de Janeiro, relacionados às formas de expressão 

de diferenças identitárias, tais como, étnicas, religiosas e econômicas. Na ocasião da 

pesquisa me encarreguei de analisar em que situações sociais a Guarda Municipal de 

São Gonçalo (RJ) era chamada para intervir no ambiente da escola, a fim de 

compreender quais eram os mecanismos formais e informais que as escolas utilizavam 

para administrar seus conflitos.  

Como metodologia, realizei entrevistas com os guardas municipais que 

participam da equipe de ronda escolar. As entrevistas foram realizadas com base em um 

roteiro pré-estruturado e foram feitas com as três equipes que trabalham nesse setor. Foi 

realizado também o acompanhamento do trabalho de visita da ronda nas escolas do 

município de São Gonçalo. Saía da sede da Guarda Municipal de São Gonçalo 

juntamente com a dupla da ronda escolar. Quando chegávamos à escola, eu descia junto 

com os guardas e acompanhava todo o trabalho. Com essas observações diretas foi 

                                                 
1 Este projeto foi financiado pela FAPERJ pelo edital Programa de Apoio à Melhoria do Ensino em 

Escolas Públicas, em 2011 
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possível perceber como acontece a rotina do trabalho dos agentes e também como os 

guardas atuam nos conflitos presentes nas escolas.  

Além disso, toma-se como base as observações realizadas na Escola Estadual 

Walter Orlandini, por conta dos estágios obrigatórios para a disciplina pedagógica de 

Prática de Pesquisa e Ensino. O colégio, nos turnos da manhã e da tarde, possuem 18 

turmas, 6 de cada ano. Participei das aulas nas três séries do ensino médio, cerca de uma 

a duas aulas, dependendo do dia. Nas terças-feiras acontecia às aulas do 2º ano e na 

sexta acontecia dos 1º e 3º ano. Será importante levar em conta minhas observações 

para entender como a escola e os professores administravam os conflitos que ocorriam. 

Além disso, a análise do espaço escolar se torna essencial para entender em que 

momentos e por quais situações eram necessárias as presenças dos guardas municipais 

para lidar com os conflitos que ocorrem na escola.  
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2. Apresentando contextos  

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, é um dos regimentos mais 

importantes em relação a educação no Brasil. O artigo 28º desse documento indica que 

a contextualização do conhecimento necessita ser feita por meio de “adaptações 

necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente”. Isso significa que o ensino deve levar em conta o cotidiano, a realidade 

de cada região e as experiências vividas pelos alunos. No caso de São Gonçalo, assim 

como em outras cidades, é importante perceber algumas práticas e representações que 

são levadas em conta pelos jovens a alunos das escolas, para, aí sim, entender de que 

maneira o conhecimento deve ser levado e construído. 

 Outro documento importante que rege a maneira como a educação deve se 

organizar são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram construídos para 

proporcionar subsídios para melhorar a educação, apontando e sugerindo possibilidades 

de trabalho. Eles trazem a importante ideia de que o papel da escola está além do 

fornecimento de informações, uma vez que os meios de comunicação atuais cumprem 

melhor essa tarefa. Neste sentido, percebe-se que a escola também tem o papel de 

formar cidadãos com uma capacidade crítica para questionar a sua realidade e para 

relacionar o que estuda dentro da sala de aula com as situações que vivencia no dia-a-

dia. 

Tomando como base essas legislações apresentadas, antes de observar como os 

diversos atores lidam com os conflitos presentes no espaço escolar, é importante 

apresentar qual é o contexto no qual a cidade e a escola estão inseridas. Para isso, além 

de me basear em mapas e dados estatísticos, irei realizar também uma descrição 

etnográfica de como o ambiente da escola Walter Orlandini está disposto. A 

apresentação das dependências da escola é importante para analisar como e em que 

espaços acontecem às relações de sociabilidade entre os alunos. Outro ponto importante 

que irei ressaltar diz respeito ao modo como estão dispostas as funções de 

gerenciamento da escola, tais como, direção, secretaria e inspetores.   

 

2.1 A cidade 
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São Gonçalo é uma cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 

apenas vinte quilômetros da capital. Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2014, consta de 1.031.903 de habitantes, uma das 

maiores do estado
2
. O município faz divisa com Niterói, Maricá e Itaboraí, apresentando 

uma ampla extensão territorial de 247.709 km² (Mapa 1). 

 

 

Mapa 1 – Município de São Gonçalo 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. URL: 

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=330490&search=||infogr%E1fico

s:-dados-gerais-do-munic%EDpio>. Acesso: 25/08/2014. 

  

Os 91 bairros de São Gonçalo (Mapa 2) estão divididos em cinco distritos. São 

eles: São Gonçalo (distrito sede), Ipiiba, Monjolo, Neves e Sete Pontes
3
 (Quadro 1). 

 

                                                 
2
 URL<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330490>. Acesso: 01/04/2015 

3
 As informações oficiais são oriundas da página virtual oficial da prefeitura municipal de São Gonçalo. 

URL: <http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php>. Acesso: 13/01/2015. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=330490&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio
http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=330490&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio
http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=330490&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330490
http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php
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Mapa 2 – Bairros de São Gonçalo 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Disponível em: 
http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php. Acesso em 13 de janeiro de 2015 às 10h32min 

 

 

 

Mapa 3 – Distritos de São Gonçalo 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Disponível em: 
http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php. Acesso em 13 de janeiro de 2015 às 10h25min 

 

 

http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php
http://www.pmsg.rj.gov.br/mapas.php
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 Em relação ao número de escolas públicas existentes na cidade, uma pesquisa 

realizada pelo IBGE, em 2012, ressaltou que São Gonçalo possuía 59 escolas em nível 

de pré-escolar, 169 escolas do ensino fundamental (sendo 87 estaduais e 82 municipais) 

e 55 escolas na condição de ensino médio, na qual uma é federal. Sobre o número de 

matriculados nessas escolas, o censo escolar de 2015 observou que havia 55925 alunos 

cursando o ensino fundamental e 18988 discentes nas escolas de nível médio. Para a 

ocasião desse trabalho, serão levadas em conta minhas observações realizadas em uma 

escola estadual - com turmas do ensino fundamental e médio - e as observações da 

atuação da Ronda Escolar da Guarda Municipal nas escolas municipais da cidade.   

A escola estadual em questão está localizada no bairro Paraíso, no quarto distrito 

da cidade. O colégio se localiza ao lado da Faculdade de Formação de Professores, o 

pólo da UERJ no município. Indo do terminal de ônibus de Niterói para o colégio, o 

tempo é de aproximadamente 40 min, sem congestionamento. No bairro onde se 

localiza a escola é possível encontrar um pequeno pólo comercial, além de casas e 

residências. O local onde o colégio está situado é importante para a análise, porque ele 

recebe alunos de diferentes faixas etárias e condições, desde alunos mais velhos, que 

trabalham durante o dia, até alunos entre 15 e 18 anos que somente estudam.  

 

2.2 A escola 

 

Quando caminhava para a escola, logo na subida de sua entrada, era possível 

encontrar alguns alunos do turno da noite, que ficam naquele local com o interesse de 

conversar, namorar, jogar futebol ou esperar alguns colegas na porta do colégio. A 

maioria chegava a pé, de suas casas próximas ao colégio ou do ponto de ônibus próximo 

à escola; outros, chegavam de bicicleta e poucos chegavam de moto. Nas aulas, os 

assuntos eram os mais diversos, na maior parte do tempo permanecia sentada em uma 

carteira no fundo da sala para observar as aulas, em algumas ocasiões auxiliei os alunos 

na interpretação das tarefas realizadas em sala de aula.  

A escola possui entrada em uma rua grande do bairro, a rua Dr. Francisco 

Portela. Para entrar nela é preciso subir um pouco, já que ela se encontra em um nível 

mais alto do que a rua. Na frente da escola é possível ver uma quadra de esportes e um 
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pátio. No portão de entrada, controlando a entrada e saída dos alunos, ficam o porteiro e 

às vezes o inspetor de alunos. Ao entrar na escola, à esquerda encontramos a secretaria e 

à direita uma Xerox. No meio é possível encontrar a biblioteca, um canteiro e alguns 

bancos em que os alunos costumam sentar antes do início das aulas ou no recreio. Nas 

laterais, formando quase que um quadrado, encontram-se a sala dos professores, a sala 

do diretor, o laboratório de ciências, um banheiro e algumas salas de aula, que no turno 

da noite são destinadas aos alunos de um curso técnico que funciona no local. As aulas 

das seis turmas do turno da noite acontecem nas salas de aula do segundo andar, onde 

há também banheiros e bebedouros. Essas salas estão dispostas nas laterais e seguem o 

formato do primeiro andar, de maneira a formar um quadrado com um espaço vago no 

meio.  

O posto mais alto da hierarquia da escola é a Direção. Esta é composta pela 

diretora geral (o cargo mais alto da escola) e pela diretora adjunta (o segundo cargo 

mais alto). A Direção tem subordinada a si três outros setores: a Secretaria, a 

Coordenação Pedagógica e a Coordenação de Turno. A Secretaria é o setor da escola 

que fica responsável pelos documentos recebidos e emitidos pela mesma. Reúne os 

boletins, as matrículas, os certificados, as advertências, as contas, entre outros.  

 A Coordenação de Turno é o setor da escola responsável por manter a disciplina 

do lugar. A coordenadora de turno tem subordinada a si três inspetoras. Duas que ficam 

circulando pelo colégio para inspecioná-lo e uma que fica na entrada do colégio 

controlando quem entra e quem sai do mesmo. Sendo aquele que exerce inspeção sobre 

alguma coisa, o inspetor, no caso da escola, funciona como um fiscal do ensino, sempre 

alerta a chamados, sinais de que “algo está no lugar errado” ou alguém que não está se 

comportando da forma que era esperada e adequada. Os inspetores são, assim, os “olhos 

da escola”. Uma das alunas me explicou que há diferentes tipos de inspetores, e que 

alguns são mais rigorosos que outros: 

 

“Tem inspetor que briga por tudo. A Márcia
4
, por exemplo. Se 

você faz o certo, ela briga. Se você faz o errado, ela briga. Se 

você não faz nada, ela briga. Se você faz alguma coisa, ela briga. 

Até se falar “oi” com ela, ela está brigando. Fernanda já é mais 

                                                 
4
 Optei por usar pseudônimos para preservar a identidade dos meus interlocutores. 
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tranquila, se você explicar que está no corredor pra ir no banheiro, 

beber água, alguma coisa, ela vê se é verdade e te libera.” (aluna 

do 1º ano do ensino médio) 

 

 

Apesar de fiscalizar os alunos e os professores, a Coordenação de Turno não tem 

o poder de puni-los. Essa atribuição fica a cargo da Coordenação Pedagógica. São os 

coordenadores pedagógicos que decidem o que fazer com os alunos e de que forma irão 

puni-los ou não. Cabe ainda ao coordenador pedagógico liberar ou não os alunos que 

dizem estar passando mal, solicitando a dispensa da escola. É também ele que organiza 

os horários das turmas para o ano letivo, tendo também que organizar o quadro de 

horário dos professores. Essa tarefa é exercida tendo por base as preferências dos 

professores, a partir das quais o coordenador pedagógico tenta conciliar os horários na 

medida do possível. 

Pensando a escola enquanto um ambiente sócio-cultural, como proposto por 

Dayrell (1996), os alunos, muitas vezes, não são entendidos como sujeitos históricos, 

portadores de culturas, apenas como alunos “indisciplinados”. Logo, não há um diálogo 

entre a “cultura” desses alunos e a “cultura” da escola, o que faz com que os membros 

dessa instituição não os vejam em suas diferenças e busquem um padrão 

homogeneizador, principalmente de comportamento. Esse tipo de postura não abre 

espaço para que a escola seja expressão das diferenças, já que é nesse espaço em que se 

deveria haver um diálogo entre as manifestações alteridades. Como consequência, os 

conflitos são vistos como expressão de desordem. Nesse sentido, acredito ser importante 

as pesquisas e investigações realizadas pela antropologia e sociologia no âmbito escolar, 

sobretudo para entender como que os agentes desse local configuram e categorizam o 

que é “indisciplina”, categoria que observei ser bastante utilizada pelos professores e 

funcionários da escola que acompanhei.  
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3. Conflitos e situações durante as aulas de Sociologia 

 

 Comecei o estágio numa terça-feira, em uma turma do 2º ano. De início, os 

alunos na entrada da escola e também inspetores e professores me estranharam bastante, 

já que não me conheciam. Com o passar do tempo, consegui me aproximar mais dos 

outros professores e alunos, pois eles se acostumaram mais com minha presença. As 

turmas de 1º e 2º têm uma aula de sociologia por semana, as turmas do 3º ano têm duas. 

Embora as aulas tenham a duração de cerca de 50 minutos, a maioria das aulas que eu 

pude observar duravam cerca de 30 minutos, ou menos. As aulas de sociologia para o 2º 

ano eram nas terças-feiras e iam das 18:30 até as 19:20, já as aulas do 1º ano aconteciam 

na sexta, nesse mesmo horário, e as aulas do 3º ano eram também na sexta, no horário 

de 19:30 as 21:10. Nos primeiros minutos da aula o professor, quando não chega 

atrasado, esperava os alunos entrarem e se acomodarem; conversava com eles, e 

perguntava onde parou na matéria e passava algumas coisas no quadro. 

  As aulas que pude observar começavam com o resumo do tema colocado no 

quadro ou às vezes com uma pergunta ou ainda com uma letra de música ou vídeos do 

youtube. A partir daí, o professor buscava ouvir dos alunos o que eles achavam daquilo. 

Após ouvir a opinião da maioria, ele usava a teoria buscando desconstruir ou apontar 

novas direções para aquele tema. Pude observar que, em alguns casos, o professor 

procura se colocar em uma postura mais horizontal diante dos alunos para distanciar do 

modelo tradicional de construção da autoridade (Bittencourt, 2004). Nessas ocasiões, o 

professor busca construir sua autoridade por meio de performances carismáticas nas 

aulas, mais especificamente, no momento da explicação (Maia, 2014).  

Entretanto, é interessante pensarmos que apesar do método tradicional se 

configurar enquanto um “vilão” para o ensino de disciplinas nas escolas, na perspectiva 

de Bittencourt (2004), há grande resistência dos professores, principalmente os mais 

antigos, e dos próprios alunos para os métodos inovadores. Desse modo, como anuncia 

a autora, muito mais do que questionar até que ponto o inovador pode reproduzir o 

ensino do método tradicional; é preciso voltar à reflexão do estranhamento dos alunos 

em relação aos métodos considerados inovadores e ao impacto que a postura do 

professor causa aos alunos, apesar deste se colocar numa relação horizontal aos alunos.  
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A maioria das aulas de 2º ano que assisti tiveram a questão da cidadania como 

tema central. Essa turma, em comparação com as do 1º e do 3º ano, era menos 

participativa. O professor fazia um esforço constante no sentido de tentar estimular os 

alunos a falarem, que na maioria das vezes não era muito exitoso. Ele explorou bastante 

as manifestações que aconteceram no ano de 2013 para abordar as temáticas das aulas, o 

que provocou um aumento da participação dos alunos. Durante a explicação do 

professor, normalmente quatro alunos faziam algumas perguntas e se mantinham 

atentos a que o professor falava. A dimensão do encontro, como diz Dayrell (1996), fica 

bem evidente durante as aulas nessa turma, além dos momentos de recreio e intervalo, 

onde essa dimensão é reforçada. A maioria absoluta dos alunos conversava entre si, 

quando muito copiando alguma coisa que o professor escrevia no quadro. Os alunos 

aproximavam suas carteiras com a de seus colegas mais próximos, formando vários 

agrupamentos de carteiras pela sala. 

Todas as aulas dadas para as turmas do 3º ano que assisti eram sobre o tema do 

poder e política. O professor também aproveitou as manifestações que ocorreram em 

2013 para introduzir o assunto da aula, diferentemente da outra turma, esses alunos 

falaram mais profundamente sobre suas impressões e experiências das mesmas. A turma 

do 1º ano era conhecida pelo professor por ser “a mais problemática”, já que ele tinha 

muita dificuldade em manter o controle dos alunos. Em uma das aulas, quando os 

alunos dessa turma estavam falando alto, rindo e fazendo várias brincadeiras, o 

professor resolveu mudar sua estratégia pedagógica e implantou um golpe de estado, 

como definiu Dubet (1997), para conseguir continuar sua aula. Deu alguns socos na 

mesa e falou que quem quisesse podia sair, e quem continuasse “de gracinha” iria levar 

uma “advertência”.  

Como podemos observar a partir do que foi apontado, o professor consegue lidar 

melhor com os conflitos que acontecem em sala quando ele constrói e exerce sua 

autoridade por meio do relacionamento carismático entre professor-aluno (Maia, 2014). 

Entretanto, em situações em que suas performances não lhe conferem legitimidade nem 

autoridade, esses conflitos tendem a ser mais reprimidos e, por vezes, é preciso do 

auxílio de outras instituições, como a Guarda Municipal. Na próxima parte desse artigo 

irei tratar mais profundamente sobre o papel do professor na administração dos conflitos 

cotidianos. 
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4. Administrando os conflitos na escola: o papel do professor  

 

Em relação aos conflitos que ocorreram durante as observações realizadas 

durante o estágio de Prática de Pesquisa e Ensino II, percebi que a maioria das situações 

conflituosas estavam relacionados às frequências, e consequentemente, às notas dos 

alunos, já que muitas atividades aconteciam dentro de sala. O professor de sociologia 

parecia ser flexível quanto às atividades, mas, de acordo com a opinião dos alunos, os 

demais professores costumavam ser mais rígidos. Quando o professor de sociologia 

chegava à sala de aula, ouvia dos alunos suas reclamações e, apesar de dizer que “não 

queria saber de nada”, dizia, às vezes, que iria conversar com os professores envolvidos 

nos conflitos. 

Em relação ao comportamento dos discentes, existiam alguns alunos que 

“conversam e brincam muito”, isso acabava provocando uma situação desagradável 

para os demais alunos que tentavam “prestar atenção” nas explicações dos professores. 

Nesse caso, em todas às vezes, o aluno “irritado” com as atitudes dos colegas levantava 

e começava “o bate-boca”. Em algumas situações, havia a necessidade de que o 

professor interferisse e pedisse aos alunos que ficassem quietos, dizendo que poderiam 

ir embora se quisessem e deixando claro que ficariam sem a presença. Assim, o 

professor conseguia, num curto período de tempo, fazer com que os alunos se 

concentrassem na explicação do conteúdo, até que as relações jocosas (Radcliffe-

Brown, 2013), entendidas aqui como relações obrigatórias de brincadeiras, voltassem a 

fazer parte da sala de aula e, com isso, originando novos conflitos. 

Nestas ocasiões, o estudo do conflito revela-se interessante para pensar a 

formação de grupos dentro das salas de aula. O conflito, nesse caso, tal como formulado 

por Simmel (1983), consegue fundar e explicitar relações; além de ser também o 

elemento responsável por novas relações sociais, ao possibilitar momentos de 

“construção e destruição” de relacionamentos. Assim, em nome de “amizade” a todo o 

momento laços são feitos e desfeitos dentro de sala; e quando uma relação é desfeita 

novos rearranjos movimentam as carteiras e as disposições dos alunos.  

O terceiro caso em que o professor de sociologia costuma ser chamado a 

participar está diante de acontecimentos que envolvem os alunos dentro da instituição 
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como um todo. Nesta escola, era menos frequente – como relato pelo próprio professor - 

mas em outras, os professores são chamados a mediar conflitos em que alunos brigam 

dentro da escola diante de seus pertencimentos locais a comunidades geridas pela lógica 

de facções criminosas oponentes.  

Em relação aos conflitos que acontecem, no final de uma aula, quando fui 

conversar com o Professor, ele me avisou que era “assim mesmo”, que “a maioria era 

indiciplinada e, por isso, causavam muitos conflitos”. Disse, ainda, que os alunos que 

sentavam na frente é que prestavam atenção, segundo ele, uns seis ou sete. “Eu dou aula 

para esses seis ou sete” – disse ele apontando para alguns alunos sentados na frente. 

Aqui podemos ver como se produz aquilo que Bourdieu e Champagne (2000) 

chamaram de excluídos do interior, aqueles alunos que estão na escola, mas que acabam 

tendo trajetórias escolares marcadas pelo insucesso. Dizia saber que os alunos de trás 

não prestavam atenção, e reclamou de uma das alunas, “uma moça já”, que passava a 

aula inteira rindo. Recomendou-me desistir de virar professor “de escola”, mas ser 

apenas “de faculdade, que é outra coisa”. Além de ser professor do Estado, ele também 

dava aulas no município. No entanto, disse que apesar de ganhar mais no município vai 

fazer outro concurso para ter mais horas no Estado, pois no município “dá muito 

problema”, e ele tem que ficar “sempre administrando conflito, briga”. 

 Nesse sentido, apesar dos professores terem que lidar com múltiplos papéis na 

escola - preparando aulas, melhorando a performance para que as aulas se tornam 

dinâmicas e motivadoras, tendo que lidar com turmas cheias, além dos trâmites 

burocráticos que perpassam a todos na escola – é importante perceber que, cada dia 

mais, ele precisa aprender a lidar com os diversos conflitos que surgem diariamente. No 

caso do Brasil, Kant de Lima (2013) já demonstrou que os conflitos são enxergados 

como desarrumação da ordem, como algo que deve ser eliminado e não explicitado. 

Adotando uma postura reflexiva, cabe a nós, professores em formação, percebermos o 

conflito como algo inerente às relações sociais, procurando perceber como os diversos 

atores lidam com os conflitos que ocorrem no espaço público. No caso do ambiente 

escolar, além de professores, alunos e demais funcionários da escola, ultimamente, os 

agentes de segurança pública também estão adentrando nesse espaço para administrar os 

conflitos que ocorrem. No próximo ponto desse trabalho, irei demonstrar qual é o papel 

da Guarda Municipal nessas situações.  
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5. O papel da ronda escolar na administração dos conflitos das escolas 

municipais  

 

 

 Em 2012, as Secretarias de Educação e de Segurança do Estado do Rio de 

Janeiro fizeram um convênio para permitir que policiais militares armados estivesse 

presentes nas escolas com a finalidade de conter roubos e ações de vandalismo. Essa 

medida tinha intenção de produzir um sentimento de segurança entre professores, alunos 

e familiares. Entretanto, algumas pesquisas realizadas dentro da escola
5
 mostraram que 

essa ação acabou tendo o resultado oposto, os alunos acabaram se sentindo intimidados 

com a presença dos policiais. Além disso, as presenças desses agentes geraram 

desconfiança entre os alunos, já que os estudantes acabavam associando a presença dos 

policiais na escola com algum suposto “erro” que seus colegas tivessem feito, 

contribuindo, assim, para aumentar os conflitos dentro do corpo discente e a distância 

social dos alunos em relação aos próprios colegas no ambiente escolar. 

 Essa não é a primeira vez que outras instituições são chamadas para intervir nos 

conflitos que acontecem no ambiente escolar. Em algumas cidades, a Guarda Municipal, 

outra instituição encarregada da segurança pública, é também encarregada de lidar com 

os conflitos escolares. Em São Gonçalo, a Guarda Municipal local possui a ronda 

escolar desde 2002. O artigo 144 da Constituição Federal prevê que as Guardas 

Municipais são “destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei” (Brasil, 1988, art 144, 8
o
). No entanto, as mais diversas interpretações 

sobre as competências da Guarda Municipal passaram a existir em todo território 

nacional, dadas e partilhadas não só por pesquisadores que pensam a respeito, mas, 

também, pelos gestores e demais agentes incluídos em tais contextos. As interpretações 

oscilavam entre, de um lado, as definições mínimas, que relacionam mais diretamente o 

fazer da Guarda Municipal com a proteção do patrimônio público (em sentido estrito), 

e, de outro lado, as definições máximas, segundo as quais a função da instituição 

incluiria, por exemplo, a proteção e cuidado dos cidadãos então encarados como parte 

do patrimônio público (no sentido lato). Isso pressupõe dizer que, no que concerne ao 

                                                 
5
 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. p. 1-14  
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serviço da ronda escolar, o trabalho desses agentes pode ser enxergado como somente 

cuidar dos bens e instalações escolares, ou, de outro modo, esses guardas podem ser 

vistos também como responsáveis pela administração dos conflitos internos a escola. 

Em São Gonçalo, a equipe que realiza a ronda é composta de seis guardas. Eles 

estão divididos em três duplas e seguem uma “escala” de trabalho de 12 horas por 36 de 

folga. O trabalho da ronda escolar é realizado de segunda a sexta-feira, com uma dupla 

por cada dia. De acordo com os agentes, a sede da Guarda recebe muitas ligações das 

escolas pedindo para administrar os conflitos que lá ocorrem. Por isso, a rotina de 

trabalho desses agentes é, em muitas das vezes, marcada por “imprevistos”, que os 

impedem de seguir o roteiro previsto para cada dia. Quando não há nenhuma 

ocorrência, os guardas visitam as escolas municipais e estaduais, de acordo com o 

roteiro preestabelecido. 

 Segundo os guardas entrevistados, o município possui 106 escolas municipais, 

porém, apenas 68 são visitadas pela Ronda Escolar. A divisão do roteiro de visitas às 

escolas é por região. A cidade é dividida em 5 regiões e cada dia algumas escolas 

localizadas em bairros daquela região é visitada. Os guardas começam o seu turno às 7 

horas da manhã e, quando não tem nenhuma “ocorrência” para atender, seguem o 

roteiro. A ordem de escolas do roteiro a atender no dia é seguida de acordo com a 

proximidade entre elas. 

As escolas localizadas em “área de risco” não são atendidas. Segundo os  

entrevistados, “área de risco”, também chamada de “zona vermelha”, são locais da 

cidade dominados pelo tráfico de drogas e que, segundo eles, os guardas municipais 

correm muito risco se entrarem. No município há diversas escolas que estão localizadas 

nessas áreas e nunca acionaram o apoio da ronda escolar. Um dos guardas entrevistados 

lembrou de uma vez que foram até uma escola localizada em “área de risco”. Segundo 

ele, o caso que ocorreu foi um furto, em que a escola foi invadida e depredaram 

equipamentos. Neste caso, disseram que quando o setor de investigação da Guarda de 

São Gonçalo chegou para analisar o caso, a equipe da ronda já tinha um relatório do 

evento pronto, com informações sobre quantas pessoas entraram na escola, por onde 

entraram e o que pegaram. 
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 Quando os guardas seguem o roteiro de visitas, eles se dirigem à sala do diretor 

ou de um funcionário responsável, para saber se há algum tipo de conflito que demande 

a sua intervenção, ou seja, “se está tudo dentro da normalidade” ou não. Caso não haja, 

um dos guardas pede então que a diretora da escola assine e carimbe o livro da ronda 

escolar para que se comprove que os agentes estiveram lá presentes. 

 A Guarda Municipal possui dois livros da ronda escolar: um dedicado a inserir 

as informações dos atendimentos prestados nos dias pares e o outro para os dias 

ímpares. Nesse livro, além da lista das escolas atendidas no dia com a assinatura e 

carimbo dos diretores, contém também a descrições das ocorrências que foram 

atendidas. Nele há presente as informações dos casos que foram levados para o conselho 

tutelar e de outros casos que foram atendidos, como por exemplo, briga entre alunos, 

alunos tentando fugir da escola, alunos que não “respeitam” professores.    

 Quando os guardas não atendem a nenhum “imprevisto” e seguem o roteiro, é 

comum que o diretor da escola que está sendo visitada peça para que os agentes 

intervenham em algum tipo de conflito que acontece no momento. Em um dos dias que 

a observação do trabalho dos guardas foi realizada, foi possível acompanhar uma dessas 

situações. A dupla de guardas municipais, Silvia e Ana, haviam ido até a uma escola 

municipal de grande porte. Quando a diretora os viu, depois de abraçá-los e conversar 

com eles por um tempo, pediu para que os agentes falassem com quatro meninos que 

haviam sido flagrados tentando pular o muro para fugir da escola. Os agentes se 

encaminharam até a sala da diretoria, e, após ver a ficha de cada um, Silva conversou 

com os alunos. 

A agente, com um tom de voz elevado, perguntava se eles achavam isso certo e 

se eles sabiam o que podia acontecer a partir daquela atitude. Três alunos ficaram de 

cabeça baixa e não responderam nada; porém, o quarto respondeu que “não queria ficar 

na aula chata do professor” e que sua mãe sabia disso. Silva, então, com a mesma 

postura impositiva, falava para o aluno da importância de estar presente nas aulas e 

estudar para ter uma profissão e “ser alguém na vida”. O fato curioso foi que a guarda 

municipal se aproveitou da minha presença enquanto aluna da UFF e pesquisadora que 

estava lá observando como um exemplo para demonstrar ao aluno a importância de 

estudar. Ele dizia que eu estudava em uma Universidade Federal e que recebia uma 
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bolsa para fazer pesquisas. Segundo ela, se os meninos quisessem chegar também “até 

lá” era preciso que eles se dedicassem ao estudo. Depois disso, nenhum dos quatro 

alunos respondeu nada, o guarda somente perguntou se eles voltariam à sala de aula e se 

dedicariam mais ao estudo. Todos responderam que sim com a cabeça. O agente 

enfatizou, ainda, que se voltasse a saber de mais algum problema causado por algum 

deles tomaria uma outra medida e procurariam os pais de cada um. Durante o caminho 

da sala da diretoria até a saída da escola, a diretora disse a mim que os alunos 

respeitavam mais quando eram os guardas que conversavam com eles por causa da 

farda, do cassetete e da postura parecida com a de um policial. 

Ainda se tratando da atuação dos guardas municipais na ronda escolar, uma 

agente, durante uma conversa informal, me disse que a ronda escolar atua de maneira 

repressiva, já que espera o problema acontecer para atuar. Porém, disse que preferia a 

atuação preventiva que era feita anteriormente, quando havia mais guardas atuando na 

ronda escolar, ela disse ainda:   

“Para ser repressivo já tem a polícia, ela já pode fazer esse papel 

de encaminhar ao conselho tutelar ou a delegacia. Nosso papel 

deveria ser diferente, deveria ser preventivo, para educar. 

Deveríamos atuar antes que acontece o problema, fazendo 

palestras, conversando com os pais, assim como a Guarda fazia 

antes, mas antes tinha efetivo pra isso. Hoje só obedecemos a 

ordens.” 

(Elizabete
6
, guarda municipal há 12 anos) 

   

  Nesse sentido, diferente do que Foucault (1987) previu, a escola e a Guarda 

Municipal não estão inseridas em uma sociedade de vigilância, com a finalidade de 

corrigir as virtuosidades dos indivíduos. Nesse caso, essas “instituições pedagógicas” se 

voltam para punir as infrações dos indivíduos, de acordo com um papel repressivo, 

assim como enfatizou a guarda municipal. A escola utiliza a figura dos guardas 

municipais, não para impor respeito, assim como ressaltou a diretora, mas para reprimir 

os alunos envolvidos em algum conflito ou, de outra maneira, “com problema 

disciplinar”. Por isso, nesse caso, é muito difícil pensar na escola e na Guarda 

                                                 
6
 Optei por utilizar pseudônimos  
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Municipal enquanto instituições que se prevalece a ideia de vigilância, controle e 

coerção, tal qual previu Foucault (1987).   

Entretanto, embora não seja possível transplantar o texto de Focault para o contexto 

brasileiro, é possível se inspirar na ideia de “docilização dos corpos” para pensar de que 

maneira isso é pensado no caso apresentado. Segundo esse autor, as instituições 

burguesas, tais como a escola e polícia, tinham como função adestrar e docilizar os 

corpos por meio da vigilância e disciplina para conseguir se apropriar ainda mais das 

forças de trabalho. Mesmo que no contexto etnográfico apresentado a imposição da 

regra seja pela repressão, a atuação dos agentes da escola e da Guarda Municipal estão 

voltados para que todos se “submetam ao mesmo modelo, para que sejam obrigados 

todos juntos, à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios, e à 

exata prática dos deveres e de todas as partes da disciplina. Para que, todos, se pareçam” 

(Focault, 1987, p. 163). 

 

5.1 A atuação da Guarda Municipal dentro da escola  

 

Foi possível perceber que os Guardas Municipais são acionados pelos diretores 

das escolas municipais para atuarem em casos como: furto, roubo, briga entre alunos, 

agressão, desacato e “desrespeito” com os professores, depredação ao patrimônio 

público. Como demonstrado anteriormente, os agentes da Ronda Escolar são chamados 

constantemente para resolver conflitos como esses, e, por isso, muitas vezes, o roteiro 

pré-estabelecido não é seguido. 

 Em um dia em que a observação do trabalho dos guardas municipais foi 

realizada, foi possível acompanhar um caso em que a dupla foi acionada pela diretora de 

uma escola por causa, segundo ela, de “atos de desrespeito do aluno com a professora”. 

De acordo com a diretora, o aluno não estava respeitando as ordens da professora, que, 

ao conversar com o menino, ele “fingia que não escutava”. O aluno estava sentado em 

uma cadeira perto do portão de saída acompanhado por uma mulher que parecia ser a 

inspetora de aluno. A guarda municipal se aproximou dele e abaixou para ficar em 

contato visual com o menino. Ele, porém, ficava com o olhar para baixo. Enquanto a 

agente tentava conversar com ele sobre o que estava acontecendo, o menino não 
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respondia e continuava com o olhar baixo se entretendo com um chaveiro em sua 

mochila. A guarda, então, pediu para que ele a acompanhasse até a uma sala para que 

eles conversassem melhor. O menino não atendeu ao pedido, ela, nesse caso, o segurou 

pelo braço e o levou até a sala.  

 Estava na sala a guarda municipal, o aluno sentado em uma cadeira na frente da 

agente, a diretora e eu. Durante a conversa, o menino continuava calado e a guarda fazia 

perguntas como: “você acha que o que você está fazendo está certo?” e “você tem noção 

da consequência de suas atitudes?”. Ela explicava ao menino que, caso ele continuasse 

com esses “problemas disciplinares”, ele podia ser levado para o conselho tutelar e sua 

mãe podia até perder a guarda dele. Ela disse, ainda, que só não o levaria para o 

conselho tutelar naquele momento porque já havia sido informada que a sua mãe estava 

no hospital e que, por isso, preferiu marcar uma reunião com ela no próximo dia que 

seria seu plantão. 

 Depois de alguns outros acompanhamentos, foi possível perceber que a atitude 

dos outros guardas municipais frente a conflitos considerados por eles como “problemas 

disciplinares”
7
 parecia com a atitude tomada pela agente no caso apresentado. Para agir 

em tais situações, os guardas municipais muita das vezes conversavam com o aluno 

sobre o ocorrido, tentando o mesmo refletir sobre sua atitude, como no caso acima. Nos 

outros casos observados, os agentes também faziam referência à possibilidade de levar o 

aluno ao conselho tutelar, caso o aluno continuasse a apresentar o mesmo 

comportamento. Contudo, durante as observações realizadas, não foi possível 

acompanhar nenhum caso em que os guardas encaminharam algum aluno para o 

conselho tutelar.   

 Em uma das entrevistas realizadas, entretanto, um guarda disse que nem sempre 

atende ao chamado dos diretores para casos como esses, considerados “problemas 

disciplinares”. Segundo o agente, as diretoras precisavam aprender a “lidar com os 

problemas de suas escolas”, já que, cada vez mais, os guardas estavam sendo acionados 

para “dar disciplina para os alunos”, papel que, segundo ele, deveria ser da escola.  

                                                 
7
 Esses casos eram de desrespeito com os professores, brigas entre alunos e casos em que o aluno tenta 

fugir da escola 
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Nesse sentido, por mais que a Guarda Municipal possa parecer uma instituição 

que nada tem a ver com a escola, quando se trata dos conflitos que ocorrem no espaço 

escolar a opinião dos agentes que fazem parte da Ronda é muito parecida com aquelas 

expressadas por professores e demais funcionários. Segundo essa visão, os conflitos são 

fruto de “problemas de indisciplina” dos alunos e, para os guardas, caberia a escola lidar 

com essas situações. Entretanto, como já vimos, tanto a escola quanto a Guarda 

Municipal não são instituições que possuem um papel normalizador, tal como previu 

Foucault (1987). Por isso, suas preocupações não são o comportamento normal, que 

deve ser prévia e posteriormente corrigido, mas o comportamento infracional, que deve 

ser severamente castigado.  

Kant de Lima (2013) já mostrou que essas são as características de nosso sistema 

jurídico, que tem por essência o caráter repressivo e não está baseado na ideia de 

vigilância e controle. De maneira contrária, o sistema de normalização pressupõe “uma 

estratégia envolvendo o convencimento dos sujeitos nela envolvidos de que as regras 

aplicadas devem sê-lo de maneira transparente, universal e uniforme a todos os 

interessados, todos diferentes entre si, mas com iguais direitos” (Ibid., p. 572). Portanto, 

as características de nosso sistema jurídico não se limitam as ações das instituições de 

Justiça Criminal e Segurança Pública, mas parece, também, transparecer para o 

ambiente escolar. 
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6. Considerações Finais 

 

Não é de hoje que as relações de conflito são foco de pesquisas dentro da 

Antropologia. A ênfase dada à ideia de harmonia social, presente no final do século XIX 

e início do Século XX, cedeu espaço para que o conflito tornasse presente nas análises 

empreendidas por diversos autores, principalmente da Escola de Antropologia Social 

Inglesa, que se dedicaram a entender os sistemas políticos de sociedades africanas. Com 

isso, o estudo do “conflito”, que era visto perturbador da ordem social, passou, a partir 

da década de 1950, a ser relacionado aos campos de poder e disputas.  

No contexto brasileiro, já foi enfatizado aqui que diversos autores (Kant de 

Lima, 2013; DA SILVA, 1996) mostram que os conflitos tendem a ser vistos como 

contrário a ordem e, por isso, tendem a ser negados e não explicitá-los. Portanto, o 

objetivo acaba sendo “resolver” o conflito, procurando, de alguma forma, eliminar o 

causador do problema. Foi isso que foi possível observar a partir dos dados 

apresentados, as diferenças e os conflitos não possuem lugar para serem expressos na 

sala de aula, mesmo em disciplinas das ciências humanas, como a sociologia. Ao invés 

de buscar um tratamento polifônico dos discursos e identidades dos alunos, a escola 

pretende dar um tratamento universal e homogêneo, não reconhecendo as diferenças.  

A partir do que foi possível observar na escola Walter Orlandini, a postura 

adotada por diretores, professores e coordenadores frente aos conflitos oriundos das 

alteridades inerentes do espaço escolar são punições e castigos aos alunos considerados 

como “problemáticos”. Em algumas situações, quando as performances utilizadas pelo 

professor não são suficientes para que sua autoridade seja reconhecida, a escola 

necessita da presença de outras instituições, como a Guarda Municipal. As inserções 

desses agentes de segurança pública no ambiente escolar não estão voltadas para impor 

um poder disciplinador (Focault, 1999), mas para reprimir ainda mais os conflitos 

existentes. Mesmo se tratando de outra instituição, a presença dos policiais militares nas 

escolas estaduais no Rio de Janeiro também parece ter o mesmo objetivo.  

Dos conflitos que se manifestam na escola, muitos deles eram classificados tanto 

pelos professores como pelos guardas municipais como “problemas de disciplina”.  

Isso, por sua vez, podem estar associados às práticas de discriminação, que se 
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manifestam como parte constitutiva das sociabilidades escolares, seja na relação de pais 

e professores, de professores e alunos, e de alunos entre si (Miranda, 2014). Tais 

práticas são resultado, dentre outros processos, de manifestações de comportamentos 

agressivos e preconceituosos, conscientes ou não, que se tornam potencializados quando 

esses conflitos se manifestam de forma violenta.  

No caso brasileiro, além dessas práticas discriminatórias, a instituição escolar, 

muitas vezes, trata os alunos de forma diferenciada, contribuindo para reforçar esses 

conflitos, sobretudo quando esses alunos possuem um histórico negativo de 

aproveitamento escolar. O tratamento diferenciado dos alunos se dá por uma 

intervenção constante do Estado, que se coloca acima da sociedade, por meio de 

mecanismos tutelares (Kant de Lima e Mota 2007), ao tratar os alunos como 

“hipossuficientes” (Mota, 2003; Mouzinho, 2007), ou seja, como pessoas que não se 

constituíram como sujeitos autônomos de direitos, que são representados como um 

grupo homogêneo, descontextualizado de seus laços sociais que devem ser enquadrados 

em uma visão preconcebida de aluno ideal.     
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